
Painovapaus ja julkisuus Ruotsissa ja Suomessa  
– elävä perintö vuodelta 1766

Sananvapaus 250 vuotta



kirjoittajat

Hans-Gunnar Axberger,  
valtiosääntöoikeuden professori

Gustav Björkstrand, käytännöllisen  
teologian professori, emerituspiispa

Carina Burman, kirjailija,  
kirjallisuustieteen dosentti

Kai Ekholm, ylikirjastonhoitaja, professori

Nils Funcke, toimittaja

Tarja Halonen, Suomen tasavallan  
presidentti 2000–2012

Johan Hirschfeldt, entinen hovioikeuden 
presidentti

Pär-Arne Jigenius, entinen päätoimittaja

Helena Jäderblom, Euroopan  
ihmisoikeustuomioistuimen tuomari

Henrik Knif, historian dosentti

Päivi Korpisaari, viestintäoikeuden  
professori

Ola Larsmo, kirjailija

Lars Magnusson, taloushistorian professori

Ere Nokkala, filosofian tohtori

Jonas Nordin, historian dosentti

Rolf Nygren, oikeushistorian  
emeritus professori

Agneta Pleijel, kirjailija

Cecilia Rosengren, aate- ja oppihistorian 
dosentti

Martin Scheinin, professori, European 
University Institute

Marie-Christine Skuncke,  
kirjallisuustieteen emeritaprofessori

Björn von Sydow, kansanedustaja,  
valtiotieteen dosentti

Bertil Wennberg, entinen  
perustuslaki valiokunnan kansliapäällikkö

Kirjoittajien esittelyt sivulla 707



”Charta öfver Svea 
och Göta Riken  
med Finland och 

Norland: Afritade  
i Stockholm år 1747.”  

(Kartta Svean ja 
Götan valtakunnista 

sekä Suomesta ja 
Norlannista. Piirretty 
Tukholmassa vuonna 

1747). 

Åkerland & Biurman. 
Helsingin yliopiston kirjasto. 





Sananvapaus 250 vuotta
Painovapaus ja julkisuus Ruotsissa ja Suomessa –  

elävä perintö vuodelta 1766

 



Sananvapaus 250 vuotta Painovapaus ja julkisuus Ruotsissa ja Suomessa – elävä 
perintö vuodelta 1766 
©Sveriges riksdag, Tukholma 2018

Julkaisija: Sveriges riksdag 
Toimittajat: Kristina Örtenhed ja Bertil Wennberg 
Kuvatoimittaja: Christina Carlström 
Taitto: Louise Edlund 
Kansi: Mikael Stridh 
Kansikuva: Melker Dahlstrand 
Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby, 2018

ISBN 978-91-87541-74-2



Sisällysluettelo

Puhemiehen saatesanat ............................................................................................. 5

Toimituskunnan johdanto ........................................................................................ 7

Vuoden 1766 aatemaailma ja toimijat ........................................................ 23
Kasvatettavista alamaisista valistuneiksi kansalaisiksi, Jonas Nordin .......... 25
Peter Forsskål - Kirjoitusvapaus ja julkisuusperiaate, Ere Nokkala ............ 59
Anders Nordencrantz, Lars Magnusson .......................................................... 75
Anders Chydenius, Gustav Björkstrand ........................................................... 87
Painovapaus vuosien 1760-1762 ja 1765-1766 valtiopäivillä, 
Marie-Christine Skuncke ..................................................................................109
Julkisuusriita valtiopäivillä vuonna 1800, Cecilia Rosengren ......................145
Vuoden 1766 painovapausasetus historiallisessa ja oikeudellisessa  
kontekstissa, Rolf Nygren .................................................................................167

Painovapauden kehitys ............................................................................. 205
Julkisuus ja painovapaus ennen vuotta 1809 ja sen jälkeen,  
Henrik Knif ........................................................................................................207
Painovapauden oikeudellinen kehitys Ruotsissa,  
Hans-Gunnar Axberger ....................................................................................... 241
Painovapaus Suomessa, Päivi Korpisaari ......................................................291
Ilmaisuvapausperustuslaki - painovapausasetuksen periaatteet  
pitemmälle vietyinä, Bertil Wennberg ............................................................327
Julkisuusperiaate Euroopassa, Helena Jäderblom .........................................345

Lehtimiehet ja painovapaus ...................................................................... 379
Joitakin historiallisia painovapausoikeudenkäyntejä, Carina Burman .....381
Edellinen ja tämä vuosisata, Agneta Pleijel ...................................................411
Ihannekansalaista kasvattamassa, Kai Ekholm .............................................443
Avoimuus ja välittäjävapaus, Nils Funcke ......................................................463
Vastaava julkaisija, Pär-Arne Jigenius .............................................................499
Kolme askelta eteenpäin, kaksi taaksepäin – painovapaus ja ”edistys”  
250 vuoden aikana, Ola Larsmo .....................................................................523



Sananvapauden perustuslainsuoja ........................................................... 543
Sananvapauden perustuslainsuoja, Martin Scheinin ....................................545
Sananvapauden suoja Ruotsin perustuslaissa, Johan Hirschfeldt................579
Sananvapauden merkitys vapaalle kansalle, Björn von Sydow ....................627
Ilmaisuvapauden haasteet, Tarja Halonen  ...................................................661

Yhteinen lähde- ja kirjallisuusluettelo ................................................................673

Kirjoittajien esittelyt ..............................................................................................707

Kuvaluettelo ...........................................................................................................708



5

Puhemiehen saatesanat

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 250 vuotta siitä, kun Ruotsin valtiopäivät 
hyväksyi painovapausasetuksen vuonna 1766. Tätä historiallista tapahtu-
maa juhlistetaan Ruotsin valtiopäivillä järjestämällä seminaari ja julkaise-
malla tämä juhlavuosikirja.

Painovapausasetus, joka annettiin 2.12.1766, oli ensimmäinen lajiaan 
koko maailmassa. Se sisälsi määräyksiä kirjoitus- ja painovapaudesta ja 
sensuurikiellosta. Erityisen uraa uurtavaa asetuksessa oli se, että siihen 
sisältyi myös säännöksiä oikeudesta saada viranomaisten asiakirjoja eli 
julkisuusperiaatteesta.

Painovapausasetus annettiin aikana, jolloin Suomi oli osa Ruotsin val-
takuntaa. Merkittävää on, että useat niistä toimijoista, joiden vaikutus 
näyttää olleen ratkaiseva painovapausasetuksen syntymiselle, olivat ko-
toisin valtakunnan itäisestä osasta. Heistä ehkä tärkein oli pappi ja val-
tiopäiväedustaja Anders Chydenius. Vuoden 1766 painovapausasetuksen 
vaikutus on jälkikäteen nähtynä selkeä, kun huomioon otetaan sen voi-
maantulon jälkeen vyörynyt sanomalehtien, pamflettien ja kaikenlaisten 
kirjoitusten tulva. Jo vuonna 1772 Kustaa III:n vallankaappaus pani kui-
tenkin lopun tälle kehitykselle, ja painovapautta rajoitettiin vähitellen.

Painovapaus palautettiin Ruotsiin vasta vuoden 1809 hallitusmuodon 
myötä. Kuten useat kirjoittajista kuvailevat, Kustaa III:n ja hänen seuraa-
jiensa käyttöön ottamat painovapauden rajoitukset ehtivät tulla voimaan, 
ennen kuin Ruotsin ja Suomen tiet erosivat. Suomessa – josta Ruotsista 
eroamisen jälkeen tuli osa Venäjän keisarikuntaa – vuoden 1809 ero tar-
koitti, että Ruotsin vallan aikana käyttöön otetut painovapauden rajoituk-
set olivat edelleen voimassa Suomen puolella. Tämä tilanne jatkui vuoteen 
1829 asti, jolloin annettiin keisarillinen sensuuriasetus, jolla pyrittiin täy-
delliseen ja keskitettyyn ennakkotarkastukseen. Painovapaus ja sensuuri-
kielto palautettiin, kun Suomi saavutti itsenäisyyden vuonna 1917. Tämän 
jälkeen Ruotsissa ja Suomessa tapahtunutta kehitystä kuvaillaan seikkape-
räisesti useissa tämän kirjan artikkeleissa.

Suomen nykyisessä vuoden 2000 perustuslaissa säädetään sananvapau-
desta yhdessä ainoassa pykälässä. Tarkemmat säännökset annetaan taval-
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lisessa laissa. Ruotsin paino- ja sananvapauden sääntely perustuslaissa on 
ainutlaatuinen myös yksityiskohtaisuutensa puolesta. Tämä järjestelmä ei 
ole uusi, vaan se juontaa viime kädessä juurensa vuoden 1766 painova-
pausasetukseen. Sääntelyn perustuslaintasoisuudella  on tarkoitus varmis-
taa harkinta-aika, jotteivät tilapäiset ja äkilliset mielipiteet pääse vaikut-
tamaan välittömästi.

Sananvapaus on demokraattisen yhteiskunnan kulmakivi. Demokra-
tiaa ei voi kuvitella ilman sananvapautta. Sananvapautta ei pidä kuiten-
kaan koskaan pitää itsestäänselvyytenä. Sen on oma historiamme meille 
opettanut, ja sen näkee selvästi nyt, kun katsoo maailmaa ympärillämme. 
Sananvapaus ja avoin yhteiskuntamme on joutunut useiden hyökkäysten 
kohteeksi viime vuosina.

Tällä hetkellä käydään laajalti keskustelua sananvapauden rajoista, mitä 
on sallittua sanoa ja kirjoittaa, sekä uhkailusta ja vihapuheesta sosiaalises-
sa mediassa. On hyvä, että tätä keskustelua käydään. On tärkeää keskus-
tella myös siitä, miten voimme vaalia ja levittää avoimuuden ja sananva-
pauden aatteita. Tässä Ruotsi voi antaa oman panoksensa pitkän paino- ja 
sananvapaushistoriansa ansiosta. Julkisuusperiaatteen, sananvapauden 
ja perustuslakiemme vaaliminen vaatii tietämystä ja sitoutumista paitsi 
lainsäätäjiltä myös meiltä jokaiselta. Toivon tämän kirjan tarjoavan uusia 
ja syventäviä tietoja painovapauden pitkästä historiasta Ruotsissa ja Suo-
messa.

Tukholmassa 11. lokakuuta 2016 

Urban Ahlin
Valtiopäivien puhemies
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Toimituskunnan johdanto

Vapaata mielipiteiden vaihtoa ja vapaiden medioiden monipuolista tie-
donvälitystä pidetään nykyään helposti itsestäänselvyytenä. Näin ei ole 
kuitenkaan aina ollut. Painovapaus ja sen kaksossisar julkisuusperiaate 
toteutuivat hankalissa olosuhteissa valtiopäivillä Tukholmassa vuonna 
1766. Ne eivät ole olleet itsestäänselvyyksiä myöhemminkään.

Läpimurto tapahtui, kun vuonna 1766 annettiin painovapausasetus, 
jolla oli perustuslain asema. Asetus koski vapautta käyttää tuon ajan tek-
niikkaa joukkoviestintään eli painovapautta. Nykyään vapaa mielipiteen-
vaihto ja monipuolinen tiedonvälitys tapahtuvat huomattavan erilaisissa 
olosuhteissa. Tekninen ja taloudellinen kehitys tuovat mukanaan uusia 
viestintäkeinoja niin joukkoviestintään kuin yksityiseen viestintään. Li-
säksi poliittinen kehitys luo lainsäätäjälle edellytyksiä suojata median 
sananvapautta toimivin säännöksin. Valtioiden välinen yhteistyö koskee 
nimittäin myös mediapolitiikkaa.

Painovapausasetus annettiin aikana, jolloin Suomi ja Ruotsi olivat yhtä 
ja samaa valtiota. Suuri osa uudistusta ajavista voimista tuli valtakunnan 
suomalaisesta osasta. Siitä ei ole epäilystäkään, etteivätkö painovapaus ja 
julkisuusperiaate olisi tänä päivänä syvään juurtuneita arvoja Ruotsissa 
ja Suomessa. Jatkuva suotuisa kehitys tulee kuitenkin edellyttämään hy-
vin harkittuja kannanottoja, eikä vähiten lainsäädännön alalla. Silloin on 
hyötyä oman historiansa tuntemisesta. Miksi meillä on nykyinen käytän-
tö? Mitä hyötyä siitä on? Onko se puolustamisen arvoinen? Vai pitäisikö 
meidän yrittää luoda jotain muuta?

Ruotsin valtiopäivien perustuslakivaliokunnan valmistelun jälkeen 
päätettiin julkaista kirja ja järjestää valtiopäivillä seminaari vuoden 1766 
painovapausasetuksen 250-juhlavuoden johdosta. Projektin johtoon ni-
mitettiin perustuslakivaliokunnan entinen kansliapäällikkö Bertil Wenn-
berg. Kirjan julkaisua on valmisteltu toimituskunnassa, johon kuuluivat 
projektipäällikön ohella professori Hans-Gunnar Axberger, entinen hovi-
oikeuden presidentti Johan Hirschfeldt ja perustuslakivaliokunnan esitte-
lijä, oikeustieteiden tohtori Kristina Örtenhed. Hanketta ovat rahoittaneet 
Ruotsin valtiopäivät ja Suomen eduskunta, Ruotsin valtionpankin juhla-
rahasto sekä Ruotsin ja Suomen kulttuurirahastot.
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Nyt julkaistavassa juhlakirjassa on 22 suomalaisen ja ruotsalaisen kir-
joittajan artikkelit. Kirjan tarkoitus on levittää tietoa paino- ja sananva-
pauden oikeudellisten periaatteiden pitkästä historiasta ja vahvoista juu-
rista. Tavoitteena on valottaa perinnettä uusilla tiedoilla ja kuvailla, miten 
se kohtaa tämän päivän nopeasti muuttuvan maailman. Johtoajatuksena  
on tuoda esille, mikä on vuoden 1766 edelleen elävä perintö.

EU:hun liittymisen yhteydessä Ruotsi ilmoitti, että julkisuusperiaate, 
erityisesti oikeus tutustua viranomaisten asiakirjoihin ja perustuslain 
turvaama välittäjän suoja (meddelarfriheten), ovat nyt ja tulevaisuudessa 
osa Ruotsin perustuslaillisen, poliittisen ja kulttuurisen perinnön perus-
periaatteita. Valtiopäivien perustuslakivaliokunta korosti näitä Ruotsin 
perustuslakijärjestelmän periaatteita ja antoi lausunnon, ettei niitä voida 
luovuttaa unionin normitettaviksi ilman, että Ruotsin suvereniteetti ka-
ventuisi huomattavasti. Oman perinteen syvällinen ymmärtäminen vah-
vistaa toivottavasti kykyä säilyttää perinteen ydinarvot.

Artikkelien sisällöstä vastaavat kirjoittajat itse.
Kirjan ensimmäisessä luvussa kuvaillaan aatemaailmaa, jossa paino-

vapausoikeudellinen läpimurto oli mahdollinen. Luvussa on myös muo-
tokuvia joistain tapahtumien taustalla vaikuttaneista uudistusta ajaneista 
voimista. Jonas Nordin kuvailee, kuinka eurooppalainen yhteiskuntakäsi-
tys kehittyi 1700-luvulla taloudellisten, poliittisten ja oikeudellisten teki-
jöiden vaikutuksesta niin, että alamaisista oli tulossa kansalaisia. Yksilön 
sananvapautta ei 1700-luvun alussa tunnettu yhdessäkään maassa. Vuosi-
sadan lopulla käsitys ihmisten oikeudesta tietoon ja mielipiteiden ilmaise-
miseen oli muuttunut. Seuraavan vuosisadan aikana painovapaudesta tuli 
kysymys, johon useiden vallanpitäjien oli otettava kantaa.

Sitä, kuinka kehitys näkyi Ruotsissa, kuvataan erityisen merkittävästi 
kehitykseen vaikuttavista henkilöistä ja tapahtumankuluista kertovissa 
kirjoituksissa. Ajan merkki oli Linnén oppilaan Peter Forsskålin kirjoitus 
Tankar om borgerliga friheten (1759) (Ajatuksia porvarillisesta vapaudes-
ta). Siinä kirjoittaja puolusti teesiä, että rajoitettu hallitus ja rajoittamaton 
kirjoitusvapaus ovat kansalaisvapauksien ehdottomia edellytyksiä. Hänen 
ajatteluaan voidaan pitää uraauurtavana painovapautta ja julkisuusperi-
aatetta koskevan sääntelyn ytimelle. Forsskål ei kuitenkaan osallistunut 
painovapauden läpimurtoon johtaneisiin tapahtumiin vuonna 1766, sillä 
hän kuoli nykyään Jemeniin kuuluvalle alueelle suuntautuneella tutki-
musmatkalla vuonna 1763. Hänen taustaansa ja vaikutustaan kuvataan 
Ere Nokkalan artikkelissa.

Taloudellisen ajattelun kehitys kulki käsi kädessä painovapauspyrki-
mysten kanssa. Tämä käy selvästi ilmi tarkasteltaessa virkamies ja kirjai-
lija Anders Nordencrantzin ja pappi Anders Chydeniuksen henkilökoh-
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taista toimintaa. He ajoivat talouden merkantilisen sääntelyn purkamista. 
Painovapauden osalta Nordencrantz toimi kapinoitsijoiden henkisenä isä-
nä ja innoittajana – niin myös Chydeniuksen. Nordencrantzin vaikutusta 
kehitykseen kuvaa tässä kirjassa Lars Magnusson.

Anders Chydenius oli riidanhaluinen mies, joka ponnisteli vapauden 
puolesta kaikilla aloilla. Hän lähti siitä, että Luoja oli antanut sekä luon-
nolle että ihmiselämälle luonnollisen järjestyksen, jonka ihminen pystyi 
vapaassa yhteiskunnassa saavuttamaan. Ihmiset oli luotu tasavertaisiksi, 
ja heikkoja oli puolustettava rikkaita ja mahtavia vastaan. Kaikkien oli 
voitava vaikuttaa yhteiskuntaan. Chydeniuksen mielestä vallitsevassa jär-
jestelmässä oli selviä puutteita: poliittinen ohjailu, korruptio ja epäoikeu-
denmukainen kohtelu. Avoimuus, tiedon saatavuus ja julkinen keskustelu 
loivat hänen mielestään perustan entistä paremmalle yhteiskunnalle. Oli 
oltava elinkeinovapaus ja uskonnonvapaus. Anders Chydeniuksen panos 
vaikuttaa olleen ratkaiseva painovapauden läpimurrolle vuoden 1766 
valtiopäivillä. Hänen elämäänsä ja toimintaansa kirjassa kuvaa Gustav 
Björkstrand.

Tapahtumien kulusta vuosien 1760 ja 1766 välillä pidetyillä  valtiopäi-
villä kertoo seikkaperäisesti Marie-Christine Skuncke. Ei ollut lainkaan 
varmaa, mihin tapahtumat johtaisivat. Esiin nousi erilaisia käsityksiä 
kansasta. Yksi valtiopäivien edustaja saattoi kuvata kansaa valistuneeksi 
ja puolueettomaksi tuomariksi ja toinen varsin heikkomielisiksi ihmisiksi, 
joilla ei ollut riittävää harkintakykyä arvioidakseen valtakunnan asioita. 
Käsitykset olivat vielä kaukana nykyisestä demokraattisesta näkökannasta.

Vuonna 1766 säädetty painovapaus joutui pian vaikeaan kehitysvaihee-
seen. Tapahtumien kulkua vuoden 1809 vallankeikaukseen asti kuvataan 
useissa kirjoituksissa. Vuoden 1766 periaatteet joutuivat käytännössä väis-
tymään. Muisto läpimurrosta jäi kuitenkin jäljelle. Vuoden 1800 valtiopäi-
villä taisteltiin Ruotsin valtionpankin ja valtionvelkakonttorin hallintoa 
koskevien pöytäkirjojen painamisesta. Sen aikana esitettiin lennokkaita 
argumentteja vuoden 1766 hengessä. Tärkeässä roolissa olivat Georg Ad-
lersparre ja Hans Hierta, joilla oli suuri merkitys, kun painovapaus palau-
tettiin vuonna 1809. Kamppailua kuvataan Cecilia Rosengrenin kirjoituk-
sessa. Julkisuusvaatimusten taustalla oli selkeitä taloudellisia realiteetteja. 
Pankin haluttiin olevan yhteinen koko Ruotsin kansalle, ei vain säädyille.

Rolf Nygren kertoo seikkaperäisesti niistä historiallisista ja oikeudel-
lisista olosuhteista, joissa painovapaus ja asiakirjajulkisuus toteutuivat 
vuonna 1766. Filosofisten käsitysten perustavanlaatuiset muutokset olivat 
1600-luvun toiselta puoliskolta alkaen vapauttaneet ajatusmalleja teolo-
gian määrittämistä rajoista. Uusi ajattelutapa nousi vallitsevaksi talouden 
alalla. Painovapauden katsottiin olevan keino päästä irti vanhentuneesta 
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sääntelystä. Vuoden 1766 painovapausasetus raivasi esteitä yhteiskunnan 
kehityksen tieltä. Hyötynäkökulma oli ratkaiseva. Ajatus ihmisoikeuksis-
ta ja osallistuvista kansalaisista jäi vielä odottamaan.

Suomi irrotettiin Ruotsin valtakunnasta vuoden 1809 sodan jälkeen. 
Suomesta tuli osa Venäjän keisarikuntaa, autonominen suuriruhtinaskun-
ta. Ruotsin vallan aikaiset lait jäivät voimaan. Painovapauden osalta voi-
massa oli aikaisempaa rajoittavampi asetus, joka oli annettu Kustaa III:n 
hallituskauden aikana ja oli Ruotsissa voimassa vuoteen 1809 asti. Ilmeni 
kuitenkin pyrkimyksiä perustaa aikakauslehtiä. Tilanne pysyi kuitenkin 
muuttumattomana. Keisari antoi vuonna 1829 asetuksen, joka perusti en-
nakkosensuurin Suomeen. Lehdistön vapautta rajoitettiin myöhemmin 
yhä enemmän. Suomen kehityksestä kertovat kirjan toisessa luvussa Hen-
rik Knif ja Päivi Korpisaari.

Lehdistön vapaus ja ennakkosensuurikielto palautettiin sen jälkeen, 
kun Suomi oli itsenäistynyt vuonna 1917. Suomen vuoden 1919 hallitus-
muodossa Suomen kansalaisille taataan ”sanan vapaus sekä oikeus kirjoi-
tuksen ja kuvallisen esityksen painosta julkaisemiseen kenenkään niitä 
ennakolta estämättä”. Vuoden 1766 painovapausasetukseen ulottuva pe-
rinne ja Venäjän vallan aikaiset kokemukset näkyivät säännöksessä, mut-
ta säännöksiä näiden oikeuksien käyttämisestä voitiin kuitenkin antaa 
tavallisella lailla. Sananvapauden asema oli epävakaa kahden maailman-
sodan välisenä aikana.

Sensuurin kehityksestä Suomessa kertoo kolmannessa luvussa Kai 
Ekholm. Hän kuvaa sensuuria koko itsenäisyyden ajalta. Olosuhteisiin 
vaikutti toisen maailmansodan aikainen taistelu ulkoisia vihollisia vas-
taan. Sodan päätyttyä merkittävässä roolissa oli maan arkaluonteinen 
ulkopoliittinen asema. Artikkelissa kerrotaan vuosista 1947–1994 otsi-
kolla Taistelu arvoista ja ulkopoliittisesta itsesensuurista. Kai Ekholm tuo 
esityksensä nykyoloihin ja viittaa suuntauksiin, joita on valvottava kybe-
raikana. Suomen vuoden 2000 perustuslaissa säädetään jokaiselle kuulu-
vasta sananvapaudesta. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa 
ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta 
estämättä. Tarkempia säännöksiä sananvapauden käyttämisestä annetaan 
lailla. Jokaisella on perustuslain mukaan myös oikeus saada tieto julki-
sesta asiakirjasta ja tallenteesta. Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja 
muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien 
syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu.

Suomen irrottamisen jälkeen jäljelle jääneessä Ruotsissa painovapaus 
palautettiin vuonna 1766 läpimurron tehneiden perussääntöjen mukai-
seksi. Uusi perustuslaki, vuoden 1809 hallitusmuoto, sisälsi perussään-
nöksen painovapaudesta. Sitä täydennettiin uusilla painovapausasetuk-
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silla vuosina 1810 ja 1812. Uusi kruununperijä, josta pian tuli kuningas 
Kaarle XIV Juhana, ei kuitenkaan ollut mikään painovapauden ystävä. 
Hänen oli kuitenkin jollain tavalla tultava toimeen järjestelmän kanssa, 
joka oli herätetty henkiin vuonna 1809. Hänen vaikutusvaltansa perustui 
takavarikointivaltaan, joka oli voimassa vuodesta 1812 hänen kuolemaan-
sa asti vuonna 1844.

Tässä kirjassa Ruotsin painovapaussäännöstön kehitystä kuvaa 
Hans-Gunnar Axberger. Hän toteaa, että painovapaus ajettiin Ruotsissa 
läpi poliittisista ja perustuslaillisista syistä, ei luonnollisia oikeuksia pai-
nottavan valistusfilosofian takia. Vaikka vallanpitäjät toisinaan osoittavat 
ymmärrystä levottomien aikojen tai valtakunnan turvallisuuden vaati-
mille rajoituksille, näkemys yhteiskunnallisesta hyödystä on ankkuroinut 
painovapauden tiukasti politiikkaan – jopa ehkä tiukemmin kuin jos tar-
koitusperää olisi etsitty vapaus- ja oikeuskäsityksistä, joilla on taipumusta 
muuttua suhteellisiksi asetettaessa ne toisiaan vastaan. Axbergerin artik-
keli kattaa painovapauden periaatteessa nykypäivään asti. Nyt voimassa 
oleva painovapausasetus on vuodelta 1949.

Vuoden 1991 sananvapausperustuslaissa voimaan tulleiden painova-
pausoikeudellisten periaatteiden laajuutta kuvaa Bertil Wennberg. Artik-
kelissa kerrotaan suppeasti myös joukkoviestinten kehityksestä ja yleisistä 
sananvapautta koskevista käsityksistä, jotka ovat painovapausoikeudellis-
ten periaatteiden laajentamisen taustalla.

Vuoden 1766 alkuperäiseen painovapausasetukseen sisältyy periaate 
viranomaisten hallussa olevien asiakirjojen julkisuudesta. Tämä periaate 
on jo kauan ollut Ruotsin valtiomuodon tunnusmerkki. Se on myös jotain, 
jota sekä Suomi että Ruotsi puolustavat ja levittävät kansainvälisesti. Ke-
hityksestä eurooppalaisella tasolla kertoo kirjassa seikkaperäisesti Helena 
Jäderblom.

Perustuslaintasoinen kirjattu painovapaus voi antaa mahdollisuuden 
ilmaista myös ei-toivottuja ja ärsyttäviä mielipiteitä painettuna. Ruotsa-
laisessa painovapausoikeudellisessa periaatteessa ei ole koskaan ollut kyse 
rajoittamattomasta vapaudesta. Perustuslaki sisältää rikosluettelon, joka 
määrittelee rajat sille, mitä painetuissa kirjoituksissa on luvallista levittää. 
Herjauksia ja muita rikoksia torjutaan jälkikäteen nostettavilla syytteillä. 
Journalistisen ja kulttuurielämän on kuitenkin voitava kehittyä vapaas-
ti annetuissa puitteissa. Vuonna 1815 perustettu painovapaustoimikunta 
puolusti tätä kehitystä.

Carina Burman käsittelee osuudessaan kolmannessa luvussa joitain 
1800-luvun huomiota herättäneitä painovapausprosesseja, kuten toimi-
kunnan vapauttamia Erik Gustaf Geijeriä, August Strindbergiä ja Gustaf 
Frödingiä vastaan nostettuja syytteitä. Kulttuurielämän oikeudellisia eh-
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toja 1900-luvulla ja aina tähän päivään asti valottaa laajasta näkökulmasta 
Agneta Pleijel. Nykyään ei ole lainkaan harvinaista, että kaunokirjallisis-
sa tai muissa taiteellisissa teoksissa mainitaan henkilöitä nimeltä taval-
la, joka voi herättää halveksuntaa heitä kohtaan. Ruotsissa ei ole nostettu 
syytteitä kaunokirjallisen teoksen sisällön perusteella vuoden 1967 jäl-
keen. Sananvapauden on oltava laaja, mutta nykyään voi olla vaikea tietää, 
missä rajat kulkevat. Mahdollisuus ilmaista itseään vapaasti on demokra-
tian kulmakivi. Sananvapaus ja se, mitä voidaan sanoa, ei riipu ainoastaan 
lainsäädännöstä vaan pitkälti myös siitä, miten paljon kansalaisrohkeutta 
sen puolustajilla on.

Kokeneiden journalistien kirjoittamissa artikkeleissa valotetaan ky-
symystä, kuinka uutislähteiden saatavuus ja julkaisutoiminnan vastuul-
lisuus ovat kehityneet Ruotsissa. Nils Funcke kiinnittää huomiota viran-
omaisten asiakirjojen luovuttamiskäytäntöjen puutteisiin ja lainsäätäjien 
taipumukseen rajoittaa käsittelyjulkisuutta ja välittäjän suojaa. Ehdotuk-
set saattavat tuntua pieniltä ja merkityksettömiltä ja joissakin tapauksissa 
jopa perustelluilta. Funcke varoittaa siitä, että pienet muutokset aiheut-
tavat kasautuessaan suuria vaikutuksia. Pär-Arne Jigenius kirjoittaa vas-
taavan toimittajan roolista ja tehtävästä nykyisessä lehtimaailmassa, jossa 
uudet taloudelliset vaatimukset pakottavat muuttamaan toimintaa orga-
nisatorisesti. Hänen mukaansa tekninen ja taloudellinen kehitys ovat vie-
mässä kohti perustuslaintasoisen sääntelyn ja joukkoviestimien eettisen 
itsesääntelyn yhdistymistä.

Ola Larsmon mukaan kulttuurissa ja journalistiikassa kehitys kulkee 
kolme askelta eteenpäin ja kaksi taaksepäin. Kummallista kyllä, nykyiset 
vapauteen liittyvät kysymykset ovat lähes samoja kuin aikoinaan 1760-lu-
vun Ruotsissa. Uuden tekniikan myötä julkisuusperiaatteen kannattajien 
ja valtiovallan tarkkailijoiden väliset ristiriidat voivat ilmetä uusilla tavoil-
la, mutta itse kysymykset ovat edelleen miltei samoja. Meidän on jatku-
vasti muistutettava itsellemme, että pelissä on perintö, josta meidän on 
pidettävä huolta.

Ruotsin ja Suomen irtautuminen toisistaan vuonna 1809 johti paino-
vapauden kehityksen Pohjanlahden itä- ja länsipuolella eri teille. Sanan-
vapauden perustuslaillinen asema on syvään juurtunut kummassakin 
maassa. Se ei kuitenkaan ole niissä sama. Ruotsissa painovapaudesta ja 
sananvapaudesta sähköisessä mediassa on säädetty perustuslaeissa, joka 
perustuu vuosilta 1766 ja 1809 peräisin olevaan perinteeseen. Sananva-
paus vaikutti Ruotsin vuoden 1809 uuden perustuslain tullessa voimaan 
perustuslailliselta instituutiolta, kolmannelta valtiovallalta kuninkaan ja 
valtiopäivien ohella, joka ajan myötä mahdollistaisi uuden perustuslain 
uudistamisen ja toisi mukanaan koko yhteiskuntaa hyödyttävää myönteis-
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tä kehitystä. Ruotsin perustuslaintasoinen sananvapaus on laajuudessaan 
ja yksityiskohtaisuudessaan todella ainutlaatuinen. Suomessa sodan jäl-
keisen ajan uudistustyö on johtanut jokaiselle kuuluvan sananvapauden 
kirjaamiseen Suomen vuoden 2000 perustuslakiin. Pitkään jatkuneiden, 
osittain kipeiden kokemusten jälkeen paino- ja sananvapauskäytäntö on 
näiden kahden maan välillä pääasiallisesti sama tai hyvin samankaltai-
nen, joskin säännelty oikeusjärjestyksen eri tasoilla.

Neljännen luvun kahdessa artikkelissa Martin Scheinin ja Johan 
Hirschfeldt kuvaavat sanan- ja painovapauden perustuslaillisen suojan 
vastoinkäymisi ja taitekohti. Artikkeleissa valotetaan seikkaperäisesti 
ruotsalaisen yksityiskohtaisen ja operatiivisen perustuslaillisen sääntelyn 
sekä suomalaisen kattavan ja periaatteellisen perustuslakisääntelyn etuja 
ja haittoja. Kummassakin artikkelissa kehitystä kuvataan nykytilantee-
seen asti ja käsitellään sosiaalisen median syntyä ja kansallisten oikeus-
järjestysten asemaa eurooppalaisessa yhteydessä. Tuleva kehitys ei ole it-
sestään selvä.

Kirjan viimeiset artikkelit ovat Björn von Sydowin ja Tarja Halosen 
käsialaa. Niissä nykytilannetta tarkastellaan kokeneiden poliitikkojen 
näkökulmasta. Artikkelit vahvistavat selvästi käsitystä siitä, että sanan-
vapauden katsotaan nykyään olevan perusihmisoikeus. Tämä oikeus on 
turvattava globalisoituvassa maailmassa poliittisin keinoin. Yhteisten ar-
vojen merkitys ja kyky tilanteen yleisarvioon ovat yhä tärkeämpiä.

Tarvitaan selkeä käsitys nykytilanteesta ja siihen johtaneesta kehityk-
sestä, jotta osataan tehdä järkeviä valintoja tulevaa varten. Tämän kirjan 
tarkoitus on valottaa pitkää painovapausoikeudellista perinnettä uusilla 
tiedoilla. Kirja julkaistaan sekä suomeksi että ruotsiksi. Se käännetään 
myös englanniksi. Kirjan päästyä julkisuuteen on lukijan tehtävä arvioida, 
täyttääkö se tehtävänsä.

Tukholmassa lokakuussa 2016, toimituskunta

Bertil Wennberg Hans-Gunnar Axberger

Johan Hirschfeldt Kristina Örtenhed
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Kirja julkaistiin ruotsiksi 2. joulukuuta 2016. Alkuperäisen suunnitelman 
mukaisesti kirja julkaistaan nyt myös suomeksi. 

AAC Global Oy on tehnyt useimmat käännökset. Muutamat artikkelit 
on alkujaan kirjoitettu suomeksi. Käännöstä on muokattu edus kunnan 
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Kasvatettavista alamaisista  
valistuneiksi kansalaisiksi

Sensuuri ja painovapaus keskiajalta 1700-luvulle

Jonas Nordin

Kuninkaallisen majesteetin armollinen asetus kirjoitus- ja painovapaudes-
ta, joka annettiin 2. joulukuuta 1766, ei olisi koskaan nähnyt päivänvaloa 
ilman Ruotsin vapaudenaikana vallinneita erityisiä poliittisia olosuhtei-
ta. Ruotsin historian ajanjaksoa, joka osui Kaarle XII:n kuoleman vuonna 
1718 ja Kustaa III:n vuoden 1772 vallankaappauksen välille, sanotaan va-
paudenajaksi. Vajaan kahden sukupolven ajan Ruotsissa oli omalaatuinen 
tasavaltalainen hallitusmuoto. Valtakunnassa tapahtui samaan aikaan 
perusteellisia muutoksia yhteiskunnan ilmapiirissä, valtio-oikeudellises-
sa ajattelussa ja poliittisessa kulttuurissa. Vapaudenajan alussa Ruotsille 
olivat ominaisia uskonnolliset, poliittiset ja kulttuuriset perinteet, joiden 
juuret ulottuivat useiden vuosisatojen päähän. Kun tämä aikakausi päättyi 
Kustaa III:n taantumukselliseen vallankaappaukseen, henkinen ilmapiiri 
oli muuttunut perusteellisesti, Ruotsissa alkoi saada jalansijaa uudenaikai-
nen yhteiskuntakäsitys. Uusi epäajanmukainen valtiomuoto pystyi jarrut-
tamaan tätä muutosta vain tilapäisesti.

Vapaudenajan kehitys heijasti aatevirtauksia, joita oli liikkeellä koko 
länsimaailmassa, mutta samalla ne olivat syvälle juurtuneita Ruotsin sisä-
politiikkaan. Valtiopäivät, jossa käytiin melko vapaata poliittista keskus-
telua ja jolla oli aikaansa nähden hyvät valmiudet perusteellisiin uudistuk-
siin, johti paradoksaalisesti siihen, että esiin nostetut radikaalit ajatukset 
ovat hämärtyneet historiankirjoituksissa. Valtiopäivät nimittäin salli  val-
takunnanpolitiikasta esitettävän eriäviä mielipiteitä ja siksi reaalipolitii-
kan yksityiskohtaisiin ja perusteellisiin esityksiin saattoi kätkeytyä suuria 
ajatuksia. Maissa, joissa hallitusmuoto oli monoliittisempi, poliittiset vi-
siot voitiin sen sijaan esittää periaatteellisin ja yleispätevin termein. Täl-
laiset ajatukset eivät juurikaan vaikuttaneet päivänpoliittisiin kysymyk-
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siin, mutta yleisine vaatimuksineen ne myötävaikuttivat eurooppalaisen 
yhteiskunnallisen ajattelun muutokseen aikaa myöten. Tämä ”valistus” 
vaikutti Ruotsiin yhtälailla kuin muihinkin Euroopan maihin, ja voidaan 
nähdä, kuinka mannermaiset aatevirtaukset edistivät sisäpolitiikan radi-
kalisoitumista vapaudenajan viimeisellä vuosikymmenellä.1

Vapaudenaika oli aikalaisten käyttämä käsite. ”Lycklige hafwa wi också 
warit derutinnan, at wi under hela Frihetstiden haft så Glorwärdige Re-
genter, som älskat och warit måne om Swea Manna Frihet” (Onnekkai-
ta olemme olleet myös siinä suhteessa, että meillä koko vapaudenajan on 
ollut niin kunnianarvoisia hallitsijoita, jotka ovat rakastaneet ja pitäneet 
huolta ruotsalaisten vapaudesta), kerrottiin poliittisessa En Ärlig Swensk 
-lehdessä vuonna 1755. Ja toisaalla: ”Vapaalla kansalla on vapaus ja oikeus 
puhua vapaasti, selvästi ja kaikille vapaudestaan, oikeuksistaan ja arvok-
kaista eduistaan.”2

Mutta mitä ”vapaudella” tarkoitettiin tuohon aikaan? Se on vaikeasel-
koinen käsite, koska sitä käytettiin kaikissa poliittisissa leireissä. Se oli 
yleisesti positiivisesti latautunut ja oli samalla kertaa täsmällinen ja epä-
määräinen, vähän niin kuin ”demokratia” tämän päivän poliittisessa kie-
lenkäytössä. Aatehistorioitsija Bo Lindberg on tunnistanut analyyttisesti 
neljä vapauden tyyppiä: uskonnollisesti riippumaton, kansallisesti riippu-
maton, konstitutionaalinen vapaus ja oikeusturva.3

1500- ja 1600-luvuilla Ruotsissa käyty keskustelu koski ennen kaik-
kea kahta ensimmäistä muotoa tai vapautta paavin kirkosta ja vieraasta 
ylivallasta. Kahdesta jälkimmäisestä käytiin jonkin verran sivistynyttä 
keskustelua, mutta niistä tuli keskeisiä vasta 1700-luvulla.4 Konstitutio-
naalinen vapaus saavutettiin vuosien 1719 ja 1720 hallitusmuodoilla, joilla 
yksinvalta lopetettiin. Uusi valtiomuoto siirsi vallan valtaneuvostolle, jos-
ta tuli maan varsinainen hallitus, ja valtiopäiville, josta kehittyi lainsää-
däntöelin, jonka käsissä valtionjohto oli. Kuningas oli symbolisesti tärkeä, 
mutta hänellä ei ollut todellisia valtaoikeuksia.5

Valtiomuotoa kehitettiin pääasiassa kotimaisen konstitutionaalisen pe-
rinteen pohjalta; perustuslain isät olivat tutkineet vanhoja ruotsalaisia 
hallitusmuotoja ja ottaneet oppia historiallisista kokemuksista. Ajan mit-
taan vahvistuneen tasavaltalaisen luonteensa myötä myös valtiomuodosta 
tuli omalaatuinen, eikä sillä ollut esikuvaa aiemmissa hallitustavoissa. Tä-
hän myötävaikutti se, että johtavat henkilöt alkoivat tulkita valtiomuotoa 
tuon ajan filosofisten virtausten valossa, joiden innoituksen lähteenä oli 
osin antiikin valtio-oikeus ja jotka osin esittivät täysin uusia tasa-arvoi-
suuteen pyrkiviä käsityksiä. Tämän näkemysten suunnanmuutoksen pe-
rustana oli luonnonoikeus, joka tuli Ruotsiin useita reittejä pitkin. Merkit-
tävä vaikutus oli saksalaisella oikeusfilosofilla Samuel von Pufendorfilla 



”Kirjojen oikeasta käytöstä ja väärinkäytöstä.” Kirjastossa olevat miehet saavat iloa ja 
hyöt yä lukemisesta. Taustalla vasemmalla oppineet miehet kulkevat akatemian portista, 
kun samaan aikaan oikealla poltetaan pahennusta herättäviä kirjoja. Tämän hollantilaisen 
nimiölehden kaivertaja Johannes van den Aveelen siirtyi myöhemmin palvelukseen Ruot-
siin ja kuoli Tukholmassa vuonna 1728. Kungliga biblioteket.



Jonas Nordin

28

(1632—1694), joka toimi Ruotsissa vuosina 1668—1688, ja englantilaisella 
ajattelijalla John Lockella (1632—1704), jonka tärkeimmät poliittiset teok-

set ilmestyivät ruotsinkielisinä käännöksinä vuonna 1726 
nimellä Oförgripelige tankar om werldslig regerings 

rätta ursprung, gräntsor och ändamål.
Sanan- ja painovapauden historia on yhteis-

kunnallisen ajattelun historiaa. Ajatuksella, 
että jokaisella on oikeus rajoituksetta ilmaista 
itseään haluamistaan aiheista, on historialli-
set syyt. Tämän ajatuksen puolesta alettiin 
taistella oikeastaan vasta 1700-luvulla — eu-
rooppalaisessa historiassa sitä pidettiin suu-
remman osan aikaa mahdottomana, jos aja-
tusta edes formuloitiin.6 Voidaksemme ym-
märtää uuden ajattelun mittavuuden meidän 
on luotava katsaus antiikin aikaan. Tuolloin 
muodostetut näkemykset politiikasta, yhteis-
kunnasta ja kansalaisten oikeuksista olivat 

vallalla Euroopassa vuosisatojen ajan ja olivat hyvin poikkeavia nykyai-
kaisista käsityksistä, joiden juuret ovat juuri 1700-luvulla. Erot voidaan 
muotoilla vastakohtapareilla, joista tärkeimpiä tässä yhteydessä ovat vel-
vollisuudet vastaan oikeudet, julkinen vastaan yksityinen ja uskonnolli-
nen vastaan maallinen.

Antiikin perintö ja kristinusko
Euroopan virallista ja sivistynyttä maailmaa hallitsivat varhaiselta kes-
kiajalta 1700-luvulle asti kaksi aatejärjestelmää: kreikkalais-roomalainen 
filosofia ja kristinusko. Sananvapauden historian kannalta tällä on merki-
tystä ennen kaikkea kahdella alueella, jotka olivat yksilön suhde valtioon 
ja käsitys vallan alkuperästä. Antiikista oli peritty käsitys, että ihminen 
on yhteisöllinen olento, jonka yksilölliset intressit olivat alisteisia yleisiin 
tarpeisiin, kun taas kristinuskon pyrkimys absoluuttiseen totuuteen loi 
dogmaattisen tieto-opin ja autoritaarisen yhteiskuntakäsityksen.

Suurin osa poliittisista peruskäsitteistämme on lainattu antiikista, mikä 
voi olla petollista, koska usein ne tarkoittivat jotain aivan muuta kuin, 
mitä nyt niillä tarkoitetaan. Kansalaisuus tarkoittaa nyt juridisia, poliitti-
sia ja sosiaalisia oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka voidaan jakaa julkiseen 
ja yksityiseen piiriin. Ihanteellisesti kansalaisuus on asteikotonta ja pätee 
kaikkiin samanarvoisesti. Kansalaisuus Kreikassa (Ateenassa) tarkoitti 

John Locke.
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etuoikeutettuun kastiin kuulumista, ja se toi mukanaan oikeuksia, mutta 
myös velvollisuuden osallistua valtion hallitsemiseen. Kreikkalainen kan-
salaisuus oli kehittynyt sotilaallisesta reformista, jonka myötä kaikki puo-
lustukseen osallistuneet olivat osallisia valtionhallinnossa. Velvollisuus 
osallistua politiikkaan ja oikeuslaitoksen toimintaan oli sekin eräänlainen 
puolustusmekanismi, koska kansalaiset olivat vähemmistö naisten, orjien 
ja vapaiden ulkomaalaisten (métoikoi) joukossa. Ajan mittaan kansalai-
suudesta tuli synnynnäinen oikeus, jonka sai vain, jos kumpikin vanhem-
pi oli kansalainen.7 Ateenalaista kansalaista voidaan täten verrata lähinnä 
aatelistasavallan, kuten puolalaiseen 1600-luvun aristokraattiin.8

Myöhempien aikojen käsityksen kreikkalaisesta valtio-opista muotoili-
vat ensisijaisesti Platon ja Aristoteles. He olivat eri mieltä useista asioista, 
mutta he olivat yhtä mieltä siitä, että demokratia oli vajavainen valtiomuo-
to. Heistä kumpikaan ei hyväksynyt demokratian aritmeettista käsitystä 
tasa-arvosta: jos kaikki kansalaiset osallistuivat politiikkaan yhtä lailla, 
ansioitumattomat saivat liikaa ja ansioituneet liian vähän vaikutusvaltaa. 
He olivat samaa mieltä myös siitä, että kansalaiset kuuluivat yhteisöön ja 
että kokonaisuus oli osia tärkeämpi yhteiskunnassa.9 Heidän argumen-
teistaan tuli keskiajalla paradigmaattisia, ja ne myötävaikuttivat euroop-
palaista yhteiskuntaa 1800-luvulle asti dominoineiden säätyjärjestelmien 
legitimointiin. Platonin ihannevaltio edellytti järkevää työnjakoa, ja hän 
jakoi yhteiskunnan kolmeen luokkaan: filosofeihin, sotilaisiin ja elinkei-
nonharjoittajiin. Nämä kolme toistuivat kristinuskoisten eurooppalaisten 
yhteiskuntien kolmisäätyopissa opetuksesta, isännyydestä ja elättämisestä 
eli papeista, aatelisista ja porvareista/talonpojista.

Perusero vapaiden ja orjien välillä muodostui Rooman valtakunnassa, 
mutta vapaiden kansalaisten joukossa oli periytyviä arvoluokkia, jotka 
olivat olleet periaatteessa tuntemattomia kreikkalaisissa kaupunkival-
tioissa.10 Perusvapaudet ja -oikeudet olivat samat kaikille kansalaisille, 
mutta poikkeuslainsäädännön turvin tietyt kansalaisryhmät saivat etuja 
muihin nähden. Tällaisia poikkeuslakeja kutsuttiin privilegioiksi (privi-
legium, ”erioikeus”), ja niistä jäi jäännös modernin ajan eurooppalaiseen 
oikeuslaitokseen.

Sivumennen voidaan sanoa, että roomalaisten virkojen joukossa oli 
kaksi sensoria, jotka huolehtivat väestönlaskennasta ja verollepanosta. 
Heillä oli myös regimen morum, tapojen valvonta. He merkitsivät hen-
kikirjoihin rikkomukset siveellisyyttä ja hyviä käytöstapoja vastaan tai 
julkisten velvollisuuksien laiminlyönnit, jotka häpeän lisäksi saattoivat 
johtaa rangaistusverotukseen sekä viran ja äänioikeuden menetykseen.11 
Tällainen hyveiden ja moraalin valvonta oli osoitus yleisten tarpeiden etu-
oikeudesta yksityisiin nähden roomalaisessa yhteiskunnassa. Kun käsit-
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teet sensori ja sensuuri putkahtivat uudelleen esiin sanastossa keskiajalla, 
ne viittasivat nimenomaan moraalin vartiointiin.

Kristinuskon mukana uusi normisto tuli vallalle kreikkalais-roomalai-
sessa maailmassa. Perustavanlaatuinen muutos oli kristinuskon julistus 
yleisestä ja loukkaamattomasta ihmisarvosta, joka oli ollut tuntematon 
antiikin orjayhteiskunnissa. Vastavuoroisesti kristinusko oli vähemmän 
suvaitsevainen poikkeavia uskonkäsityksiä kohtaan; polyteistiset uskon-
not ovat luonteeltaan suvaitsevaisempia kuin sellaiset, joissa tunnustetaan 
vain yksi Jumala.12 Raamatusta tuli kanoninen kirjoitus, jota voitiin tulki-
ta, mutta jota ei saanut kyseenalaistaa. Tällainen ehdottomuus on vaikea 
yhdistää mielipidevapauteen. Kerettiläiset mielipiteet voitiin tarkkaan ot-
taen käsitellä vain kahdella tavalla: ne voitiin tukahduttaa kumouksellisi-
na tai vaientaa järjenvastaisina. Niihin vastaaminen järkeilevin argumen-
tein oli tarpeetonta, koska totuus oli jo paljastettu, ja niiden sivuuttami-
nen ei ollut ideologisesti mahdollista niin kauan kuin uskontoa pidettiin 
yhteiskuntamoraalin perustana. Tämän vuoksi kirkon dominoiva rooli 
henkisessä ja älyllisessä toiminnassa keskiajalta eteenpäin toi mukanaan 
laajalle ulottuvan mielipiteiden valvonnan. Auktorisoitu kristillinen maa-
ilmankuva muodosti kokonaisuuden, ja kirkko liitettiin jo varhain maal-
liseen valtaan. Siksi tämä valvonta kattoi myös tieteelliset, poliittiset ja 
moraaliset aiheet.

Keskiaikainen oppi, skolastiikka, perustui kreikkalaiseen filosofiaan, 
joka varhaisimmillaan johdettiin Platonin rationalismista. 1200-luvulta 
alkaen Aristoteleen merkitys kasvoi Albert Suuren ja Tuomas Akvinolai-
sen myötä. Uusplatonikoista poiketen Tuomas piti aistihavaintoja tienä 
tietoon, mutta hänellekin Jumalan olemassaolo oli kiistaton totuus, joka 
muotoili tulkinnat. Jos aistimukset saivat ihmisen epäilemään, se johtui 
siitä, että tutkimattomia olivat Jumalan tiet.

Tomismin myötä tieteessä tapahtui menetelmällistä edistystä, mutta 
useat seikat — kuten se, että keskiajan lääkärit ja älyköt olivat ensisijaisesti 
teologeja — myötävaikuttivat siihen, että soveltaminen eurooppalaisissa 
oppilaitoksissa jähmettyi pian dogmatismiin. Skolastiikka etsi tietoa auk-
toriteeteista ennemmin kuin ennakkoluulottomista kysymyksistä ja ko-
keista. Skolastiikkaan mahtui useita käsityksiä, mutta paradigmaisesti se 
oli holistinen järjestelmä, kokonaisuus, jossa kaikki osat olivat toisistaan 
riippuvaisia: teologia, luonnontiede ja yhteiskunta-ajattelu olivat symbioo-
sissa. Yhden osan horjuttaminen vaikutti kaikkiin.

Kirkko katsoi sillä olevan avaimet todelliseen tietoon, joten tietoa ei 
voinut levittää ilman sen hyväksyntää. Kaikki tekstin kopioiminen oli 
käsityötä, ja jokaiseen uuteen kopioon liittyi vääristelyn vaara. Siksi jäl-
jennökset oli tarkastettava, enemmän laadun tarkastuksena kuin suojana 
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kumouksellisia kirjoituksia vastaan. Tämä on pysyvä piirre sensuurin his-
toriassa. Suuri osa — mahdollisesti leijonanosa — tarkastuksesta oli työtä, 
jota myöhemmin on pidetty toimitustyönä: käsikirjoituksen lukemista, 
laaduntarkistusta, muokkaamista jne. Tavanomainen sensuuri yliopistois-
sa ei tarkoittanut kokonaisten kirjojen tai kirjallisen tuotannon hävittä-
mistä. Sen sijaan epäilyttävät tekstikohdat koottiin tiivistelmään, jossa ne 
tuomittiin tai niille esitettiin vastaväitteitä; kaiken tämän tarkoituksena-
han oli kruunun palvelijoiden sivistäminen ja kouluttaminen. Kirkko ryh-
tyi kuitenkin ripeästi toimenpiteisiin sellaisia kansansaarnaajia vastaan, 
jotka opettivat uskonnon mysteereistä ja yrittivät selittää raamattua kou-
luttamattomalle kansalle.13

Noin vuonna 1450 saksalainen Mainzista kotoisin oleva Johannes Gu-
tenberg sai valmiiksi yhdessä Johann Fustin ja Peter Schöfferin kanssa 
kehittämänsä painokoneen sekä irrallisten kirjasinten valamis- ja asen-
nusmenetelmän. Nyt oli mahdollista valmistaa yksityiskohtiaan myöten 
identtisiä kirjoja, joita voitiin tarkastaa monta kerrallaan. Irrallisilla kirja-
similla voitiin tehdä ja korjata koevedoksia ja painaa niitä uudelleen, kun-
nes lopputulos oli halutun kaltainen. Tämä korjaamisen mahdollisuus oli 
monella tavalla tärkeämpi kuin kirjojen valmistamisen nopeus ja volyymi, 
jotka kasvoivat huomattavasti. Gutenbergin 42-rivisen Raamatun ladonta 
ja painaminen veivät yli kaksi vuotta, mutta tuohon aikaan voitiin valmis-
taa 180 kappaletta, kun taas kirjoittajilta vei kolme vuotta yhden ainoan 
jäljennöksen tuottamiseen.14

Gutenbergin Raamattu oli lähinnä käsin kopioimisen jatke, mutta uu-
sin menetelmin. Hän oli aiemmin kokeillut keksintöään pienempiin pai-
notuotteisiin, kuten kalentereihin, lentolehtisiin ja anekirjoihin. Näin 
hän esitteli aivan uuden, mutta merkityksellisen genren — niin sanotun 
arkipainatuksen. Kyse oli kaikenlaisista halvoista ja nopeasti tuotettavista 
pienpainoksista, joita voitiin levittää laajoille alueille ja joiden merkitys oli 
suuri sekä kansan lukutaidolle että propagandalle ja poliittiselle mielipi-
teenmuodostukselle tulevina vuosisatoina. Juuri tällaiset painotuotteet, 
joissa esitettiin kumouksellisia mielipiteitä ja enemmän tai vähemmän 
luotettavia huhuja paperille painettuina, aiheuttivat ehkä eniten huol-
ta vallassa oleville. Tätä kirjallisuuden aluskasvillisuutta vastaan voitiin 
taistella vain sakoilla, kaularaudoilla ja tulella. Tavallinen kirjasensuuri 
oli tehotonta, koska tämäntyyppisiä kirjoituksia ei koskaan jätetty tarkas-
tettaviksi.
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Kirjasensuuri
Kirjojen tuottaminen ja sensuuri ovat kulkeneet käsi kädessä läpi histo-
rian. Keskiajalla sensuuria harjoitettiin luostareissa ja yliopistoissa, ja se 
liittyi kirjojen käsin kopioimiseen. Painokone toi mukanaan uusia mah-
dollisuuksia ja uhkia. Ensimmäisen tunnetun sensuurisäännön antoi Köl-
nin yliopisto vuonna 1479. Tämän säännön perusteella tarkastettiin lähes 
parisenkymmentä paikallisesti tuotettua kirjaa, jotka painettiin vuosina 
1475—1483. Samana vuonna 1479 Würzburgin arkkipiispa Rudolf von 
Scherenberg asetti hyväksytyt, painetut liturgiset tekstit pohjaksi käsin 
kopioitaville teksteille, joita edelleen runsaasti tuotettiin.15 Painetuista 
kirjoista tuli siis standardointiväline useammalla kuin yhdellä tavalla.

Vuonna 1485 Mainzin vaaliruhtinaskunnassa, Gutenbergin kotikon-
nuilla, perustettiin ensimmäinen varsinainen sensorin virka. Kirjapaino-
taitoa kuvailtiin lahjaksi Jumalalta, mutta viranomaiset olivat huoman-
neet, että sitä voitiin myös väärinkäyttää. Piispa Berthold av Henneberg 
julkaisi tällöin käskykirjeen ennakkotarkastuksesta, joka oli kohdistettu 
erityisesti kirkon käsikirjojen käännöksiin. Saksankielen köyhyys vääris-
täisi väistämättä latinan- ja kreikankielisten tekstien tarkoituksen, ja jos 
tällaisia vääristeltyjä kirjoituksia sitten päätyisi kouluttamattomien mies-
ten ja naisten käsiin, voisivat Jumalan pyhät totuudet rapistua. Siksi kaikki 
käännökset oli määrättävä sensorin tarkastettaviksi.16

Bertholdin määräys edusti kahta tyypillistä piirrettä sensuurin histo-
riassa. Kielto kertoi ensiksikin kirjojen hyödyllisyydestä ja arvosta. Oli 
tietenkin tahdikkaampaa esittää valvonta laaduntarkastuksena ennem-
min kuin mielipiteiden valvontana, muttei pidä jättää huomaamatta, että 
se usein tapahtui parhaassa tarkoituksessa. Se oli sekä kuluttajansuojaa 
että kansan henkisestä hyvinvoinnista huolehtimista. Sellainen, joka 
tietää tietävänsä ikuiset totuudet, ei voi hyvällä omallatunnolla katsella, 
kuinka muut ihmiset syöksevät itsensä turmioon silkkaa tietämättömyyt-
tään. Toiseksi käskykirjeen perustana oli käsitys, ettei tieto kuulu kaikil-
le. ”Vaarallinen pinnallinen sivistys” on ajatuskuvio, joka on elänyt ny-
kyaikaan saakka. Katsottiin, että sivistys hankittiin dialektisen prosessin 
kautta ja, jos joku hyppäsi jonkin vaiheen yli, hänellä olisi paljon arvotonta 
tai peräti vahingollista näennäistä tietoa. Lisäksi kirkon puolustaman kor-
poratiivisen yhteiskuntakäsityksen mukaan jokaisella yksilöllä oli ennal-
ta määrätty paikkansa yhteiskunnassa. Tämä tasapainoinen ajattelutapa 
edellytti, että esivalta kantoi miekkaa yhdessä tarkoituksessa, että seppä 
pysyi lestissään ja että talonpoika ahersi auransa ääressä. Tieto oli hyväksi 
niin kauan kuin se oli yksilön aseman mukaista, mutta vääränlaiset tiedot 
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voisivat herättää kunnianhimon, joka johtaisi vain henkilökohtaisiin pet-
tymyksiin ja häiriöihin yhteiskuntajärjestyksessä.

Katolinen kirkko, joka oli johtava tiedon ja tietämyksen solmukohta, 
halusi tietenkin valvoa kirjojen julkaisua. Paavi Innocentius VIII antoi 17. 
marraskuuta 1487 paavin bullan, jonka tarkoitus oli koskea koko kristil-
listä maailmaa. Vuonna 1501 annettiin samansisältöinen bulla, joka oli 
rajoitettu Kölniin, Mainziin, Trieriin ja Magdeburgiin Saksassa. Haas-
teiden lisääntyessä paavinkirkko kutsui koolle Lateraanin viidennen kir-
kolliskokouksen, joka oli koolla vuosina 1511—1517 ja laati useita uudis- 
tusehdotuksia. Kirkolliskokouksen aikana paavi Leo X antoi 4. toukokuuta 
1515 bullan Inter sollicitudines, jossa ensimmäistä kertaa mentiin uskon-
nollisten kirjoitusten ulkopuolelle ja julistettiin kirkonkirous kirjoituksil-
le, joissa hyökättiin korkeassa asemassa olevien henkilöiden kimppuun. 
Vastedes kaikille kirjoille oli hankittava paikallisten piispojen ja inkvi-
siittorien tai peräti Vatikaanin hyväksyntä, ennen kuin niitä sai painaa. 
Rikkomuksesta kirjat voitiin takavarikoida ja polttaa, kun taas painajaa 
uhkasi kirkonkirous ja jopa 100 dukaatin sakko. Hyväksytyille kirjoille 
annettiin virallinen lupa, approbation (hyväksyntä) tai imprimatur (saa 
painaa). Nämä käsitteet elivät pitkään kirjapainoalalla. Sama paavi antoi 
15. kesäkuuta 1520 vielä tunnetumman pannabullan Exsurge domine, joka 
polttomerkitsi 41 Martti Lutherin 95 teesistä.17 Tunnetuin sensuurimää-
räys on katolisen kirkon kiellettyjen kirjojen luettelo, Index librorum pro-
hibitorum, jota julkaistiin 20 painosta vuosina 1559—1948.

Mielipidemonopoli haastetaan
Vastapuolella kirjapainotaitoa alkoivat heti käyttää uskonnolliset toisin-
ajattelijat, jotka halusivat uudistaa kirkkoa. Keskiajan ajatusmaailmassa 
oli piilevää jännitystä Aristoteleen logiikan ja uskonnon mystiikan välil-
lä. Tämä oli vain yksi mahdollisista hyökkäyskohteista yhtenäiskirkkoa ja 
sen holistisia vaatimuksia vastaan. Martti Luther puolestaan katsoi, että 
yhteen Raamatun jakeeseen mahtui enemmän viisautta ja filosofiaa kuin 
Aristoteleen koko Metafysiikkaan. Hän ei hyväksynyt skolastiikan deduk-
tiivista päättelymenetelmää ja piti Raamattua ainoana oppaana todelli-
seen tietoon. Vastavuoroisesti Pyhä kirja sinällään ei ollut hänelle pyhä, 
vaan todellinen ymmärrys perustui tulkintaan. Siksi oli pötypuhetta, ettei 
rahvaalle voisi kertoa Jumalan sanasta saksan kielellä. Tällä asenteella hän 
ryhtyi vuonna 1521 toimeen kääntääkseen Raamatun kansankielelle.18 
Tämä teko ei suinkaan ollut viaton, vaan oli, kuten edellä mainittiin, risti-
riidassa yhteiskuntaa koskevien kantavien ajatusten kanssa.
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Pian mannermaa alkoi suorastaan tulvia kerettiläisistä ja kumoukselli-
sista painotuotteista. Uusi väline sekä edisti että popularisoi uskonpuhdis-
tusta. Painokone oli ahkerassa käytössä kapinoiden ja yhteiskunnallisten 
levottomuuksien aikana, jotka olivat yleisiä suuressa osassa Eurooppaa 
1500-luvun ensimmäisellä puoliskolla. Etenkin Saksassa voidaan sanoa 
ajoittain käydyn mediasotaa lentolehtisillä, uutiskirjeillä ja painotuotteil-
la. Vuonna 1524 painettiin arviolta noin 2 400 eri lentolehtistä, joiden yh-
teenlaskettu painos oli 2,4 miljoonaa kappaletta.19 Tyypillinen esimerkki 
ovat Saksan talonpoikaissodan aikaiset niin sanotut kaksitoista Memmin-
genin artiklaa, eräänlainen kristinuskoon perustuva oikeuksien luettelo, 
jota painettiin 25 000 kappaletta vain muutamassa kuukaudessa.

Augsburgin valtiopäivillä vuonna 1530 määrättiin, että kaikkiin paino-
tuotteisiin oli merkittävä painopaikka ja kirjanpainajan nimi. Tästä mää-
räyksestä tuli sittemmin bibliografinen normi, jonka yhteys sensuuriin ei 
enää ole selvä. Kirjapainoille myönnettiin erioikeuksia, ja jo aiemmin oli 
otettu käyttöön valoja, joissa kirjanpainajat ja kauppiaat sitoutuivat ole-
maan käsittelemättä kiellettyjä kirjoja. Viranomaisten turha yritys py-
säyttää epämieluisten kirjoitusten virta kuvastui saksalais-roomalaisen 
keisari Kaarle V vuoden 1550 määräyksessä:

Ingen, oavsett vilket stånd eller ställning han har, skall hädanefter vare 
sig trycka eller skriva, ej heller avskriva, kopiera, eller, medvetet, hos sig 
inneha, ta emot, förvara, förtiga eller hålla hemliga, försälja, förvärva, 
bortskänka, utdela, beskåda, eller lämna efter sig i kyrkor, på gator eller 
andra platser några böcker eller skrifter framställda av Martin Luther.20 

(Kukaan, säätyyn tai asemaan katsomatta, ei vastedes saa painaa eikä 
kirjoittaa, eikä myöskään jäljentää, kopioida tai tietoisesti pitää itsellään, 
vastaanottaa, säilyttää, pitää salassa, myydä, hankkia, lahjoittaa, jakaa, 
tarkkailla tai jättää jälkeensä kirkkoihin, kaduille tai muihin paikkoihin 
mitään Martti Lutherin tuottamia kirjoja tai kirjoituksia.)20

Päinvastoin kuin mikä yksityiskohtaisten määräysten tarkoitus oli, käsky-
kirjeet olivat tehottomia. Keskusjohto oli heikko, minkä vuoksi valvontaa 
oli vaikea pitää yllä. Sama kuvio toistui toisaalla seuraavan vuosisadan ai-
kana.

Hajauttaminen edistää mielipiteenmuodostusta
Kustannustoiminta kehittyi Saksassa voimakkaasti 1500- ja 1600-luvuilla. 
Siihen myötävaikuttivat suuri väestö, uskonnollinen monimuotoisuus ja 
hajautettu poliittinen rakenne, jotka antoivat tilaa kaupallisille intresseil-
le. Sensuuria oli aina muodossa tai toisessa, mutta niin oli myös porsaan-
reikiä. Jos jotain painotuotetta ei voitu julkaista jossain kaupungissa tai 
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jonkun maaherran alaisuudessa, oli aina olemassa jokin toinen paikka-
kunta, jolla asiaan suhtauduttiin toisella tavalla.

Nämä olosuhteet vallitsivat vielä voimakkaammin Alankomaissa, josta 
tuli Euroopan tärkein kustannustoiminnan keskus. Vuoden 1550 tienoil-
la Alankomaiden seitsemässä yhdistyneessä provinssissa oli runsaat sata 
kirjakauppiasta ja kirjanpainajaa. Sata vuotta myöhemmin määrä oli yli 
1 300.21 Alankomaat pystyi ylpeilemään Euroopan vapaimmalla ilmapii-
rillä, mitä painettuun sanaan tulee. Syyt olivat samat kuin Saksassa: hajau-
tettu hallinto, uskonnollinen monimuotoisuus ja kaupalliset markkinat.

Sen jälkeen, kun Alankomaiden seitsemän pohjoista provinssia olivat 
vapauttaneet itsensä habsburgilaisista hallitsijoista 1500-luvun lopussa, 
syntyi erityinen poliittinen ilmapiiri, jolle oli ominaista kaiken esivallan 
uhmaaminen, uskonnollinen ja kielellinen moninaisuus, taloudellinen 
kukoistus sekä provinssien huomattava itsenäisyys. Valpas tasavaltalai-
suus ja kapitalistinen kulttuuri loivat ennakkoluulottoman yhteiskunnan. 
Kalvinistit olivat enemmistönä, mutta heitä ei koskaan ollut enempää kuin 
55 prosenttia väestöstä. Erään historioitsijan mukaan Alankomaat oli mo-
nilahkoinen yhteiskunta, jolle oli ominaista käytännönläheinen ja epä-
johdonmukainen suvaitsevaisuus.22 Yleisestä mielipiteestä tuli Alanko-
maiden tasavallassa vahva poliittinen voima aikaisemmin kuin muualla. 
Uskonpuhdistus, joka toi mukanaan triviaalikoulut, ja suhteellisen korkea 
kaupungistumisaste edistivät väestön lukutaidon yleistymistä. 1600-lu-
vun alussa lähes kaksi kolmasosaa miehistä ja kolmasosa naisista osasi 
kirjoittaa nimensä, joka on lukutaitoasteen arvioimisen metodologinen 
perusmitta.23

Kirjallisuudessa esitetään toisinaan, ettei Alankomaissa koskaan ollut 
ennakkosensuuria, mikä ei pidä paikkaansa. Provinssihallinnot antoivat 
paikallisia sensuurisääntöjä. Esimerkiksi Hollannin provinssissa annet-
tiin vuonna 1581 määräys, joka rajoitti kirjanpainajien toimintaa ja sisälsi 
toimia katolista uskonnonharjoittamista vastaan. Tässä asetuksessa, joka 
uusittiin ja jota samalla tiukennettiin vuosina 1585, 1587, 1589 ja 1594, 
säädettiin, että kaikille painotuotteille oli hankittava viranomaisten hy-
väksyntä. Hyväksyttyyn tekstiin ei saanut tehdä mitään muutoksia, jul-
kaisulupa oli painettava kirjaan ja yksi kappale oli toimitettava tarkastet-
tavaksi, ja kirjoittajan ja kirjanpainajan nimi sekä painopaikka ja -vuosi 
oli myös ilmoitettava. Viranomaiset ottivat lisäksi käyttöön kirjanpaina-
jan valan.24 Kyse oli siis samanlaisista rajoituksista kuin muissa maissa sa-
maan aikaan, mutta tällaisten määräysten toimeenpaneminen osoittautui 
vaikeaksi itsenäisten provinssien valtioliitossa. Jos julkaisu kiellettiin jos-
sain provinssissa, kirjoittaja saattoi yksinkertaisesti viedä käsikirjoituk-
sensa jollekin kirjanpainajalle toiseen provinssiin, jossa usein tehtiin toi-
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senlainen arvio. Kaupalliset näkökohdat painoivat usein enemmän kuin 
poliittiset. Saattoi jopa käydä niin, että kirjanpainaja väitti jonkin kirjan 
tulleen kielletyksi jossain provinssissa lisätäkseen kirjan kysyntää toisessa 
provinssissa tai että kieltoja hankittiin tietoisesti samasta syystä. Jokai-
nen seitsemästä provinssista valvoi myös huolellisesti omia vapauksiaan, 
ja jos provinssien yhteiskokous kielsi jonkin kirjoituksen, mitä tapahtui 
harvemmin, yksittäiset provinssit saattoivat jättää kiellon huomioimatta 
osoittaakseen riippumattomuutensa.25

Hollannin vallanpitäjät tekivät 1650-luvun puolivälissä johtopäätöksen, 
että ennakkotarkastus oli käytännössä lähes tehoton. Kirjanpainajia vel-
voitettiin myös jatkossa toimittamaan painetut teokset tarkastettaviksi, 
mutta lupaa ei enää vaadittu etukäteen. Kirjanpainajan vala lakkautettiin, 
mutta sen sijasta kirjansitojat ja kirjakauppiaat joutuivat vannomaan, et-
teivät olisi tekemisissä kielletyn kirjallisuuden kanssa. Tätä uutta ja yleistä 
säädöstä seurasi kasvavasti asetuksia ja kohdennettuja rajoituksia; kiel-
lettiin muun muassa virallisten asiakirjojen, kerettiläisten lausuntojen ja 
kunniaa loukkaavien kirjoitusten julkaiseminen. Provinssien yhteisko-
kous kopioi tämän yleisen säädöksen ja suositteli omissa nimissään, että 
se otettaisiin käyttöön muissa provinsseissa. Friesland päätti kuitenkin 
säilyttää ennakkosensuurin.26

Yhdistyneet provinssit ja etenkin Hollanti ovat sekä tuohon aikaan että 
myöhemmin näyttäytyneet vapaan sanan suojamuurina, mutta siihen 
täytyy siis suhtautua tietyin varauksin. Vaikka oltiin suvaitsevaisempia 
kuin muualla, se ei ollut ehdotonta. Ennen kaikkea se perustui pikemmin 
käytäntöön kuin lainsäädäntöön, ja siksi sitä voitiin koko ajan rajoittaa. 
Kaikissa provinsseissa oli lakeja, jotka rajoittivat vapaata sanaa, ja jatku-
vasti määrättiin kieltoja eri aiheille ja painotuotteille, joista voitiin nostaa 
syyte jälkikäteen. Näin ollen vahvaa painovapautta ei ollut. Historiassa, 
maantieteessä, luonnontieteissä ja muilla tieteenaloilla sensuuri oli mer-
kityksetöntä. Niistä kirjoista, jotka yhteiskokous tai provinssihallitukset 
kielsivät, yli puolet oli sisällöltään poliittisia ja runsaassa kolmasosassa oli 
uskonnollista sisältöä. Kun Hugo Grotiuksen, Thomas Hobbesin ja Baruch 
Spinozan kaltaisten filosofien teoksia pantiin mustalle listalle, syy oli se, 
että niissä käsiteltiin jotain näistä aiheista. Seuraukset vaihtelivat sakoista 
ja takavarikosta karkotukseen ja ruumiilliseen rangaistukseen. Harvoin 
seurauksena oli kuolemantuomio.27

Alankomaiden maine vapaamielisenä ja suvaitsevaisena maana ei 
perustu etupäässä kirjojen tuotantoon kotimaahan, vaan ulkomaisia 
markkinoita varten julkaistuihin kirjoihin. Etenkin Hollannista tuli eu-
rooppalaisten kirjojen julkaisemisen tyyssija, koska kirjanpainajat eivät 
olleet turhantarkkoja ja kilpailu niiden välillä oli kovaa. Amsterdamissa 
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painettiin poltettavaksi tuomittua kirjallisuutta, ja kirjoihin merkittiin 
pariisilaisten, lontoolaisten ja saksalaisten kustannusyhtiöiden osoitteita. 
Esimerkiksi Montesquieun Lettres persanes painettiin Hollannissa vuon-
na 1721 ja siihen merkittiin Köln painopaikaksi. Kirjoja salakuljetettiin 
alankomaisten satamien kautta kaukaisille seuduille ympäri Eurooppaa. 
Myös paikallisia markkinoita viihdytettiin kaikenlaisella lukemistolla po-
liittisesta radikalismista pornografiaan.28 Tässäkin oli rajoituksia, ja toi-
sinaan määrättiin kieltoja aivan liian yliampuville kirjoille, jotka voisivat 
vahingoittaa Alankomaiden suhteita vieraisiin valtoihin. Erityisen kriitti-
sissä vaiheissa saatettiin jopa ottaa käyttöön tilapäinen aikakautisten jul-
kaisujen julkaisukielto.29

*

Paradoksaalista kyllä painovapauden historiassa — toisin kuin sensuurin 
— on ollut enemmän kyse erityistarpeista kuin periaatteista. Vain harvat 
ovat puolustaneet yksilön oikeutta ilmaista mielipiteensä avoimesti ja es-
teettä. Ihmiset ovat ennemmin suojelleet markkinaintressejä tai pitäneet 
kiinni oikeudesta ilmaista ajatuksensa muiden kustannuksella. Sensuuri 
on sen sijaan ollut periaatteellisempaa ja puolustanut ehdottomia arvoja. 
Tämä johtuu siitä, että sensuuria ovat yleensä harjoittaneet vallanpitäjät, 
jotka ovat voineet voimakeinoin tukea tulkitsemisetuoikeuttan. Tällaisen 
vallan myötä sensuurin vaatimukset ovat ulottuneet epämieluisten mie-
lipiteiden tukahduttamiseen. Laaduntarkastus on aina ollut olennainen 
osa virallista sensuuria: levitettävällä sanalla on oltava oikea esitysmuoto. 
Sensuurin lähtökohtana on ollut se, että uskonnollisen ja maallisen vallan 
absoluuttisesta totuusvaatimuksesta huolimatta vain harvat vallanpitäjat 
ovat luottaneet niin paljon käsitystensä voimaan, että olisivat sallineet 
niiden julkisen vastakkainasettelun muiden näkemysten kanssa. Aukto-
riteettiin perustuvassa uskonnollisessa yhteiskunnassa on hyvin vähän 
tilaa epäilyksille, ja järkeilevä asenne on hyödytön, ellei jopa vaarallinen 
yhteiskunnalle. Eri vallanpitäjät ovat olleet toisia herkempiä erilaisille il-
mauksille, mutta varhaismodernilla kaudella kaikissa Euroopan maissa 
pyrittiin uskonnolliseen yhtenäisyyteen. Uskonto oli vinculum reipub-
licæ, yhteiskuntaa koossa pitävä side. Ilman sitä jopa yksityisen moraalin 
katsottiin olevan mahdotonta. Kun uskontunnustuspakkoa höllennettiin 
satunnaisesti 1500- ja 1600-luvuilla, se tapahtui olosuhteiden pakosta, ei 
vakaumuksesta. Samaa voidaan sanoa sensuurista. Alankomaissa hyväk-
syttävän raja vedettiin löyhemmin kuin muissa maissa, mutta ei sielläkään 
suvaitsevaisuutta avoimesti julistettu. Sen sijaan Alankomaissa ja jossain 
määrin Saksassa ja Sveitsissä esiintyi useilla aloilla monimuotoisuutta, 
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joka käytännössä osoittautui avointa yhteiskuntailmapiiriä edistäväksi. 
Näiden pohdiskelujen yleiset suuntaukset näkyivät selvästi Englannin val-
lankumouksessa 1600-luvun puolivälissä.

Englantilaiset pioneerit
Englannin vuosien 1640—1660 vallankumous oli vastaus Kaarle I:n yk-
sinvaltapyrkimyksille. Sitä ruokki uskonnollinen jakautuneisuus. Vallan-
kumouksen seurauksia olivat parlamentin vakaampi asema, vahvemmat 
kansalaisoikeudet, sisällissota, vallankumouksellinen pirstoutuneisuus, 
kuninkaan teloitus, tasavalta, diktatuuri ja lopulta kuninkaan vallan pa-
lautus. ”Englannin vallankumous” on kiistelty käsite, mutta sitä käytetään 
tässä, sillä se käsittää koko kaksikymmenvuotisen ajan jakson ja painopis-
te on esiin nousseissa aatteissa.

Alankomaalaisen kapinan tapaan Englannin vallankumouksen seu-
rauksena vanha esivalta syöstiin vallasta, vaikkei ollut olemassa uutta ta-
hoa, joka olisi voinut nousta sen tilalle ja vaatia auktoriteettia välittömäs-
ti. Syntyneessä ristiriitaisessa tasapainotilanteessa jäi tilaa poikkeaville 
mielipiteille suurissa yhteiskunnallisissa kysymyksissä. Luonnollisesti oli 
olemassa monarkisteja ja muita, jotka pitivät lujasti kiinni perinteisestä 
maailmanjärjestyksestä. Erityisen kiinnostava on kuitenkin tasavaltalai-
nen joukko, joka piti valtiota kansan tahdon ilmentymänä eikä linkkinä 
jumalallisessa komentoketjussa. Yleisesti käytettiin roomalaisesta val-
tio-oikeudesta peräisin olevaa käsitearsenaalia, mutta nyt keskustelu voi-
tiin suunnata pois teorioista ja soveltaa sitä käytäntöön. Vallankumousti-
lanteessa luultiin hetken aikaa suurien mahdollisuuksien avautuvan.30

Sensuuri Englannissa
Vallankumouksen alkuvuosina englantilaiset painokoneet saivat toimia 
lähes esteettä. Englannissa oli ollut samanlainen ennakkosensuuri kuin 
muissa maissa, mutta erona oli se, että kuningas oli delegoinut suurimman 
osan tarkastustyöstä lontoolaisten kirjanpainajien omalle ammattikillal-
le, The Stationers’ Companylle, jota kruunun erikoistuomioistuimet The 
Star Chamber ja The Court of High Commission valvoivat. The Stationers’ 
Company myönsi lupia sekä kirjapainoille että yksittäisille kirjoille ja sää-
teli siten markkinoita ja harjoitti sensuuria samalla kertaa. Niin sanottu 
pitkä parlamentti, joka kokoontui 3. marraskuuta 1640, alkoi välittömästi 
tutkia väärinkäytöksiä, joihin kuninkaallinen toimielin oli syyllistynyt. 
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Tämän seurauksena The Star Chamber ja The Court of High Commission 
lakkautettiin heinäkuussa 1641. Tällöin syntyi tyhjiö, jota kirjanpainajat 
käyttivät hyväkseen. Vuonna 1642 syttynyt sisällissota pahensi sekasor-
toa, ja kun parlamentti seuraavana vuonna yritti ottaa valvonnan hallin-
taansa, olivat kirjanpainajat tottuneet uuteen vapauteensa. Asiaa vaikeutti 
se, etteivät uudet vallanpitäjät olleet yksimielisiä. Jos alahuone pidätytti 
jonkun kirjanpainajan, ylähuone saattoi vapauttaa hänet, ja niiden sisäl-
läkin oli eripuraa.31

Kuninkaan oikeudellisia väärinkäytöksiä selvittänyt komissio on mie-
lenkiintoinen, koska se tutki epätavallisen tarkasti periaatteellisia näkö-
kohtia ennemmin kuin painotuotteiden asiasisältöä. Se tutki muun muas-
sa syytteet, jotka oli nostettu neljää oppinutta kirjoittajaa vastaan, joille 
oli langetettu erityisen kovat rangaistukset: heiltä oli tarkoitus leikata 
korvat ja heitä oli tarkoitus seisottaa häpeäpaalussa julkisella paikalla en-
nen elinkautista vankeutta. Kun komissio raportoi alahuoneelle, se ei kiin-
nittänyt lainkaan huomiota syytettyjen kirjoitusten sisältöön. Sen sijaan 
keskityttiin siihen, että heiltä oli riistetty kansalaisoikeudet, jotka Mag-
na Carta takasi jokaiselle englantilaiselle alamaiselle.32 Suvaitsevaisuus ei 
kuitenkaan ollut sen suurempaa, kuin että komitean käydessä läpi The Star 
Chamberilta takavarikoituja kirjoja ne jaettiin kolmeen luokkaan: hyvät 
kirjat, jotka voitiin myydä tai palauttaa omistajilleen; kirjat, joita voitiin 
myydä vain valikoiduille henkilöille eli sivistyneille henkilöille, joilla oli 
hyvä harkintakyky; ja taikauskoiset kirjat, jotka olisi heitettävä roviolle — 
tähän luokkaan kuuluivat kaikki katoliset kirjoitukset.33

Oli selvää, ettei sensuurin keskeytyminen jatkuisi. Painovapauden 
historialle on ollut ominaista, etteivät sääntelemättömien kirjapainojen 
tuottaman kirjallisuuden ja keskustelun laatu ja syvällisyys olleet sen kan-
nattajien vaan ennemmin sen vastustajien odotusten mukaisella tasolla. 
Idealistien mielestä kirjoittajat ja yleisö eivät olleet heidän luottamuksen-
sa arvoisia, ja pessimistien mielestä heidän pelkonsa saivat vahvistuksen. 
Varsin pian parlamentti alkoi saada yksityishenkilöiltä valituksia lukui-
sista vulgääreistä, kumouksellisista ja kunniaa loukkaavista pamfleteista, 
joita virtasi kirjapainoista. Kirjanpainajat itse valittivat piraattipainoksis-
ta, joita sääntelemättömillä markkinoilla tuotettiin heidän taloudellisten 
intressiensä kustannuksella. Kun parlamentti 14. kesäkuuta 1643 sääti 
uuden Licensing Act -lain, joka palautti ennakkosensuurin, se sai aikaan 
säpinää Lontoon etuoikeutettujen (lisensoitujen) kirjanpainajien joukos-
sa. Uuden lain myötä he pystyivät monin tavoin vahvistamaan kirjamark-
kinoiden valvontaa.34
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John Miltonin Areopagitica
Ennakkotarkastuksen palauttaminen provosoi kirjailija ja puritaani John 
Miltonin puhumaan sääntelemättömän kirjapainon puolesta. Hänen 
Areopagiticansa — nimi viittaa antiikin Ateenan tuomioistuinlaitokseen 
— oli siihen mennessä ja pitkään sen jälkeen perusteellisin hyökkäys sen-
suuria vastaan. Se oli parlamentille osoitettu puhe, mutta sitä ei koskaan 
esitetty millään poliittisella foorumilla eikä se ollut myöskään päivänpo-
liittinen puheenvuoro. (Vanhimmat tunnetut kopiot ovat marraskuussa 
1644 päivättyjä, puolitoista vuotta sen jälkeen, kun uudet rajoitukset kir-
japainoille olivat tulleet voimaan.)

Puhe alkoi historiallisella katsauksella vanhoista kreikkalaisista. Odo-
tetusti puhe päättyi yhteenvetoon, että sensuuri ja mielipiteiden tukahdut-

taminen kaikissa olennaisissa kysymyksissä olivat paavin 
keksintöä. Puhetta on ensisijaisesti tulkittava uskon-

nollisessa kontekstissa — Milton puhui myös tie-
teestä ja kirjallisuudesta, muttei juuri mitään 

poliittisesta mielipiteenmuodostuksesta. Hän 
ilmaisi itseään päällekäyvän vanhurskaasti, 
mikä oli tavanomaista yhä käynnissä olleen 
uskonpuhdistuksen aikaan: Onko kukaan 
koskaan kuullut, että totuus on jäänyt hä-
viölle vapaassa ja avoimessa yhteenotossa?35 
Niin kauan kuin ihmisten sallittaisiin perus-
tella uskonnollisia mysteereitä vapaasti, pro-
testantismi eittämättä voittaisi, mutta paa-
vinkirkko kahlitsi ihmismielen. Jos kaikki 
eivät ole samaa mieltä, kenen käsitys sitten 
vallitsisi, Milton kysyi. Hänen vastauksensa 

oli, että olisi järkevämpää ja kristillisempää suvaita monia kuin pakottaa 
kaikkia. Raja kulki kuitenkin papismissa ja taikauskossa: ”I mean not to-
lerated Popery, and open superstition […] but those neighboring differen-
ces, or rather indifferences, are what I speak of”.36 Suvaitsevaisuuden raja 
oli siis läheisissä protestanttisissa opinkappaleissa. Miltonin epäluotta-
mus katolisia kohtaan oli ennemmin defensiivistä kuin tunnustuksellista. 
Hänelle paavinkirkko oli käenpoika, joka tuhoaisi nopeasti sekä kilpaile-
vat uskonsuunnat että maalliset instituutiot. Siksi tarvittiin suojameka-
nismeja. Suvaitsevaisuutta ei voitu osoittaa suvaitsemattomia kohtaan. 
Miltonin käsitys ei ehkä ollut oikea, mutta se oli periaatteellinen.

Areopagitica ei ole säilynyt jälkipolville siksi, että siinä on melko moni-
sanaisia hyökkäyksiä katolisia vastaan, vaan joidenkin iskevien pohdinto-

John Milton.
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jen ja lauseenparsien vuoksi, jotka ovat resonoineet myöhemmissä paino-
vapauskeskusteluissa. Viisas ihminen saa enemmän irti surkeasta pamfle-
tista kuin yksinkertainen ihminen mitä parhaimmasta ja perusteellisim-
masta kirjasta. Miten yksittäinen kirjoitus voisi sitten aiheuttaa vahinkoa 
kummassakaan tapauksessa, Milton pohti. Tos huonot kirjat todella tur-
melivat mieltä, miten löydettäisiin sensoreja, jotka kestäisivät työssään? 
Voitaisiinko sensoreihin luottaa, elleivät he olleet mitä etevimpiä miehiä, 
joilla oli mitä erinomaisimmat tiedot kaikista oppihaaroista? Kuka halu-
aisi lukea kirjan, jossa oppilas oli oikaissut opettajaa? Ehkä kaikkein kuu-
luisin on lauselma, että se, joka tappaa ihmisen, tappaa järjellisen olennon, 
mutta se, joka tappaa hyvän kirjan, tappaa järjen.37

Milton ei puhunut rajattoman sananvapauden puolesta; hän vastusti 
ennakkotarkastusta. Ei-toivottuja aatteita vastaan taisteleminen sensuu-
rilla oli kuin yrittäisi pitää varikset poissa nurmikolta sulkemalla puutar-
han portit, hän kirjoitti ytimekkäästi. Vaikka hän hätätilassa voisi hyväk-
syä anonyymit kirjoittajat, hänen mielestään ainakin kirjanpainaja olisi 
aina oltava nimettynä, jotta joku voitaisiin jälkikäteen vetää vastuuseen 
sellaisesta kirjoituksesta, joka sotii siveellisyyttä ja yleistä lakia vastaan.38

Yhteiskuntakäsityksen mullistus
Useat niistä aatteista, joita tuotiin julki Englannin vallankumouksen ai-
kana, olivat selkeitä merkkejä meneillään olevasta eurooppalaisen yhteis-
kuntakäsityksen perustavanlaatuisesta muutoksesta. Voidaksemme ym-
märtää tämän meidän on palattava vapauskäsitykseen ja johdannossa esi-
tettyihin vastapareihin. Kuten olemme nähneet, jo antiikin aikana vallalla 
oli käsitys, että yhteisöllisenä olentona ihminen oli alisteisessa suhteessa 
valtioon ja yhteinen hyvä oli aina yksilön intressejä tärkeämpi. Valtion 
antamien vapauksien lisäksi ei ollut muuta luonnollista yksityistä piiriä. 
Tästä seurasi, että ihmisen suhteessa valtioon oli kyse velvollisuuksista en-
nemmin kuin oikeuksista. Olipa ihminen kansalainen tai alamainen, hän 
oli valtion käytettävissä, ja uhrautuva patriotismi oli yksi roomalaisista 
hyveistä, jota vaalittiin varhaismodernissa Euroopassa.39

Samasta syystä uskonto oli yhteiskunnallinen asia, ei yksityisasia. 
Kaikki perinteiset valtasuhteet menivät ylhäältä alas, eikä uskonnollisia 
totuuksia pitänyt perustella tavalliselle rahvaalle vaan vain opettaa sopivi-
na annoksina. Uskonpuhdistus ei tuonut muutoksia tähän, eivätkä Ruot-
sissa 1500- ja 1600-luvuilla vallalla olleet aristotelisluterilaiset näkemyk-
set olleet vähemmän, vaan pikemminkin enemmän dogmaattisia kuin 
aiemmat opinkappaleet. Uskonpuhdistus järkytti aikaa myöten vanhaa 
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maailmankuvaa, koska se myötävaikutti monoliittisen aatejärjestelmän 
murtamiseen ja osoitti, että näkökulmia voi olla useita. Todellinen mullis-
tus tapahtui silloin, kun kristikunnan eri osissa alettiin puhua sen puoles-
ta, että uskonsuuntien väliset pienet erot eivät olleet yhtä merkityksellisiä 
kuin lukuisat yhtäläisyydet. Tällöin oli vähemmän tärkeää, mitä opinkap-
paleita kukin yksityishenkilö tunnusti, ja siitä tuli yksityisasia. Tämä oli 
pitkä prosessi, mutta se näkyi useilla tahoilla 1700-luvulla.

Kaikki asiaan liittyvät ilmiöt olivat yhteydessä toisiinsa. Uskonnollises-
ti yhtenäisessä yhteiskunnassa, jossa oli selkeä hierarkia vallanpitäjien ja 
vallanalaisten välillä ja jossa yksilö oli velvollinen uhraamaan itsensä ylei-
sen hyvän eteen, ei ollut tilaa sananvapaudelle. Sen sijaan yhteiskunnan, 
jossa uskonnon katsottiin olevan yksilön oma asia, jossa valta perustui 
kansan antamaan mandaattiin ja jossa yksilön vapautta ja yksityisyyttä 
vaalittiin, oli lähes pakko tunnustaa sananvapaus perusoikeudeksi. Useat 
prosessit ja rakenteelliset ilmiöt edistivät tällaista kehitystä: muun muassa 
uskonpuhdistus, tieteellinen vallankumous, laajentunut maailmankuva, 
taloudellinen kasvu ja lisääntynyt sosiaalinen liikkuvuus. Nämä muutok-
set tapahtuivat eri tahtiin, mutta 1700-luvulla niiden takana oli niin paljon 
voimaa, että ne yhdessä olivat hyvin lähellä kääntää vanhan yhteiskunta-
käsityksen päälaelleen.

Tämä oli mullistava liike laajalla rintamalla, ja vain harvat tarkkanä-
köiset tarkkailijat näkivät sen tulevan. 1700-luvulla vanha ja uusi tasa-
painottelivat niin, että joskus muutoksen kulkua voi olla vaikea nähdä. 
Esimerkiksi Ranskan vallankumousta on historiallisesti pidetty useiden 
tuon vuosisadan radikaalien aatteiden syynä, kun se itse asiassa oli oire 
koko Euroopassa — myös Ruotsissa — jo pitkään muhineista liikkeistä. 
Siksi se, että radikaaleimmat poliittiset muutokset tapahtuivat vapaude-
najan lopussa, ei tarkoita, että Ruotsissa olisi ollut vallalla poikkeukselli-
nen aateilmasto. Ratkaiseva ero oli tasavaltalainen valtiomuoto, joka salli 
yleisten valistusaatteiden soveltamisen poliittisissa uudistuksissa enem-
män kuin muualla. On muutama esimerkki, jotka kuvaavat sensuuri- ja 
painovapauskeskustelun kehitystä 1700-luvun Euroopassa.

Ennakkosensuuri lakkautetaan Englannissa
John Miltonin Areopagitica on vaikuttanut pysyvästi painovapauskeskus-
teluun Euroopassa, mutta omana aikanaan sille löytyi vain harvoja luki-
joita, eikä se muuttanut ilmestymisensä aikaista tilannetta.40 Vuonna 1643 
parlamentin palauttama ennakkotarkastus oli aiempaa kattavampi, ja se 
säädettiin pääosin useasti uudelleen vielä senkin jälkeen, kun monarkia 
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palautettiin vuonna 1660. Laki oli tilapäisjärjestely, joka täytyi uusia sään-
nöllisesti suurempaa uudistusta odotettaessa. Kun uusiminen oli taas vuo-
rossa vuoden 1695 alussa, alahuone ei hyväksynyt pidennystä. Esitettyjen 
syiden luettelo oli filosofi John Locken laatima, tai hän oli vaikuttanut 
sen laatimiseen — olosuhteet ovat epäselvät. Hän ei ollut vielä julkaissut 
suurta yhteiskuntasopimustaan Two treatises of government, joka ilmestyi 
vuonna 1698. Alahuoneen perusteet olivat periaatteellisia ja luonnollisia 
oikeuksia painottavia: ihmisellä on tiettyjä myötäsyntyisiä oikeuksia, joita 
ei saa loukata, mutta joita olemassa oleva painolainsäädäntö loukkasi. Mo-
nopoli vääristi markkinoita ja antoi lisensoiduille kirjanpainajille vallan 
kahmia itselleen kirjoittajien henkistä omaisuutta ja harjoittaa taloudel-
lista kiskontaa.41

Loukattu oikeus oli siis omistusoikeus, ei sananvapaus! Tämä sai suu-
ren brittiläisen 1800-luvun historioitsijan Thomas Macaulayn huokaile-
maan kuuluisassa puheenvuorossaan sille, että tapahtumaa, jonka mer-
kitys sivilisaatiolle oli suurempi kuin Magna Cartan ja Englannin Bill of 
Rightsin, ajettiin läpi pikkuporvaristisella saivartelulla ja ilman ylpeitä 
iskulauseita: ”They knew not what they were doing, what a revolution they 
were making” .42 Omana aikanaan tapahtumaa ei pidetty merkittävänä: 
sama laki oli ollut kumottuna tilapäisesti vuosina 1679—1685, eikä yh-
teiskunta ollut hajonnut. Kirjojen painamiseen liittyviä rikoksia voitiin 
hillitä tavallisella lainsäädännöllä ja ilman tehotonta ennakkosensuuria, 
aivan kuten John Milton oli arvellut. Herjausrikokset saatettiin oikeuden 
tutkittaviksi vuoden 1698 jumalanpilkkasäädöksen nojalla. Kiihottavat 
kirjoitukset käsiteltiin valtiorikoksina, häväistyskirjoituksista nostettiin 
syyte tavallisissa tuomioistuimissa ja niin edelleen. Vuonna 1737 käyttöön 
otettiin kaikkien näyttämöllä esitettäviksi tarkoitettujen näytelmien en-
nakkotarkastus. Esimerkkinä poliittisesta sensuurista voidaan mainita, 
että oli laitonta kirjoittaa kriittisesti vuoden 1688 mainiosta vallankumo-
uksesta. Syytteitä nostettiin tällä perusteella vielä vuonna 1792. Jakobiit-
tilaiset mielipiteet eli syrjäytetyn Stuart-dynastian tukeminen katsottiin 
valtiopetokseksi, ja vuonna 1719 teloitettiin 19-vuotias kirjanpainaja John 
Matthews siksi, että hän — todennäköisesti sisältöä tuntematta — oli paina-
nut Stuartin sukua edustavaa kruununtavoittelijaa tukevan lentolehtisen. 
Se oli viimeinen Isossa-Britanniassa painotuotteen johdosta tehty teloitus, 
mikä oli ollut yleistä edellisen vuosisadan aikana. Vuonna 1729 sama olisi 
voinut tapahtua jälleen, mutta epäilty kuoli vankilassa, ennen kuin syyte 
ehdittiin nostaa.43

Vuoden 1707 unioilailla Englanti ja Skotlanti yhdistettiin yhdeksi val-
takunnaksi: Isoksi-Britanniaksi. Kirjapainoja koskevat rajoitukset olivat 
Skotlannissa olleet lievempiä kuin Englannissa, ja erityisesti Edinburghis-
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sa kirjapainoelinkeino oli merkittävä jo 1600-luvulla. Ennakkosensuurin 
lakkauttamisen jälkeen kirjapainotoiminta kehittyi myös Englannissa, 
jossa se oli aiemmin keskittynyt voimakkaasti Lontooseen. Englantiin 
ilmestyi lähes 60 uutta kirjapainoa 1700-luvun ensimmäisen puolikkaan 
aikana, ja vuosisadan puolivälin jälkeen laajentuminen nopeutui entises-
tään. Lontoo sai ensimmäisen päivälehtensä vuonna 1702; 30 vuotta myö-
hemmin päivälehtiä oli kuusi.44 Brittiläisestä kirjapainosta tuli kiintopiste 
kaikille, jotka puhuivat painovapauden lisäämisen puolesta, eikä vähiten 
Ranskassa, jossa kirjapainoelinkeino oli tiukasti säänneltyä.

Filosofi David Hume nosti tämän seikan esiin kuuluisassa painovapaut-
ta käsitelleessä esseessään: Of the liberty of the press, joka julkaistiin alun-
perin vuonna 1741. ”Mikään ei voi hämmästyttää ulkomaalaista niin”, hän 
aloitti, ”kuin laaja vapaus, josta saamme nauttia tässä maassa, tuoda julki 
kansalle kaikki, mitä haluamme, ja avoimesti tarkastaa jokainen toimen-
pide, johon kuningas tai hänen ministerinsä ryhtyvät.”45 Tällaista vapautta 
ei ollut missään muualla, hän jatkoi, ei Hollannin ja Venetsian kaltaisissa 
tasavalloissa, eikä Ranskan ja Espanjan kaltaisissa monarkioissa. ”Kuinka 
onkin niin, että vain Iso-Britannia nauttii tästä merkittävästä erioikeu-
desta?” Vastaus oli yhdistetty valtiomuoto, jossa yhdistyivät tasavalta ja 
monarkia. Nämä valvoivat toisiaan tarkalla juridisella menettelyllä, jossa 
ketään vastaan ei voitu nostaa syytettä ilman lain tukea, eikä ketään voi-
tu tuomita ilman sitovia todisteita. Painovapaus oli olennainen osa tätä 
konstitutionaalista tasapainoa. Sen kautta laittomuudet ja vallan väärin-
käytökset tulivat kansan tietoon, mikä esti vallanpitäjiä käyttämästä toi-
mivaltuuksiaan väärin.46 Vaikka kysymykseen näytti jo vastatun, Hume 
pohti kuitenkin, onko painovapaus haitallinen vai hyödyllinen. Sen hyöty 
hänen mukaansa oli se, että ”siinä oli niin vähän epäkohtia, että se pitäisi 
julistaa ihmiskunnan yhteiseksi oikeudeksi”.47

Luonnonoikeus vapauttaa kansalaisen
Humen essee sisälsi ehkä ensimmäisen maininnan sananvapaudesta ih-
misoikeutena. 1600-luvun luonnonoikeusfilosofit olivat jo väittäneet, että 
ihmisellä oli joukko myötäsyntyisiä ja loukkaamattomia oikeuksia, mutta 
kukaan heistä ei maininnut sananvapautta niiden joukossa. Samuel von 
Pufendorf puhui vuonna 1673 Lundissa painetussa käsikirjassaan Om de 
mänskliga och medborgerliga plikterna enligt naturrätten jokaisen ihmisen 
oikeudesta vaieta, ja hän varasi paljon tilaa ihmisen oikeudelle valehdella. 
Yksi edellytys tämän oikeuden käyttämiselle oli, että se oli itselle hyödyksi 
eikä se loukannut kenenkään muun oikeuksia. Ensimmäinen ehto joh-
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tui siitä, että ihmisellä luonnonoikeuden mukaan oli velvollisuus suojella 
omaa persoonaansa.48 Tämä oikeus oli kuitenkin vain kansalaisten välil-
lä, ei vallanpitäjien ja alamaisten välillä: alamaisilla ei ollut oikeutta vai-
eta ja valehdella esivallan edessä. Päinvastainen päti samalla tavalla kuin 
vanhemmat saivat käyttää ”muutettua kieltä ja satuja lapsia ja vertaisiaan 
kohtaan, jotta he helpommin ymmärtäisivät, mitä tarkoitetaan, jos he ei-
vät pysty ottamaan vastaan paljasta totuutta”. Samoin oli sallittua ”peittää 
keksittyjen huhujen hunnulla valtionsalaisuudet ja neuvottelut, jotka eivät 
saa joutua muiden tietoon”. Alamaisella oli kuitenkin ehdoton velvollisuus 
puhua totta esivallan edessä, kuten syytetyllä tuomioistuimen edessä.49

John Lockella oli vielä vähemmän sanottavaa tästä. A letter concerning 
toleration (1689) -kirjoituksessaan hän puhui uskonnollisen omantunnon-
vapauden puolesta. Hän esitti An essay concerning humane understanding 
(1690, eg. 1689) kirjoituksessaan syvällisiä kielifilosofisia ajatuksia ja tote-
si, että kieli oli edellytys sekä ajatuksille sinänsä että näiden ajatusten julki 
tuomiselle.50 Niin tässä kuin suuressa yhteiskuntafilosofisessa teoksessaan 
Two treatises of government (1698) hän ei kiinnittänyt lainkaan huomio-
ta vapaaseen sanaan. Hänellä oli sanottavaa asiasta lähinnä puhuttaessa 
lainsäätöelimistä. Niiden riippumattomuuden ja toiminnan edellytys oli 
”Freedom of debating, and Leisure of perfecting what is for the good of the 
Society” — vapaus väitellä ja parantaa sellaista, joka oli yleiseksi hyväksi.51

Pufendorf, Locke ja Hume voidaan nähdä kolmena iskuna kansalais-
valtiota koskevan aatteen kehityksessä. Pufendorf oli sitä mieltä, että ih-
minen oli luopunut useista luonnollisista oikeuksistaan tehdessään yhteis-
kuntasopimuksen. Vaikka ihmisellä oli tietty immuniteetti, jota valtio ei 
saanut loukata, yleinen oli etusijalla yksilöön nähden — rivien välistä oli 
luettavissa, että kansan oli siedettävä myös epäoikeudenmukaista esival-
taa.52 Siinä kuin Pufendorf puhui aina ihmisen velvollisuuksista, Locke 
viipyi enemmän ihmisen oikeuksissa. Hänen mielestään kansalla oli oi-
keus nousta kapinaan kansan vapauksia ja oikeuksia loukkaavaa esivaltaa 
vastaan.53 Humen mukaan hyvä yhteiskunta vaati viimekädessä tasapai-
noa vallanpitäjien ja alamaisten välillä. Täydellinen demokratia uhkaisi 
rappeutua laittomuudeksi, kun taas täydellinen monarkia muuttui hel-
posti tyranniaksi. ”Ihmiskunnan lisääntyneiden kokemusten myötä on 
myös huomattu, ettei kansa ole sellainen pelottava hirviö, jollaiseksi sitä 
on kuvailtu, ja että on kaikin tavoin parempi ohjata heitä kuin järjellisiä 
olentoja, kuin ohjailla tai ajaa heitä kuin sieluttomia eläimiä.”54 Kahden 
sukupolven aikana oli siis tapahtunut melko nopea kehitys näkemyksessä 
kansalaisten täysivaltaisuudesta, ja monet muut lähteet tukevat tätä kuvaa.
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Brittiläinen lehdistö yhä valvonnan alla
Humen kuvaus brittiläisestä painovapaudesta ei ole kuitenkaan koko kuva 
asiasta. Kuten edellä on mainittu, kirjoituksista voitiin jälkikiteen nostaa 

syyte useiden lainkohtien nojalla. Tämä oli erityisen kavalaa, 
koska ennakkosensuuria ei ollut. Kun painotuotteet 

tarkastettiin etukäteen ja niille annettiin painolupa, 
se tarkoitti hyväksyntää, jolloin niillä oli syyte-

suoja. Sen sijaan kirjoitus, jolla ei ollut virallista 
hyväksyntää, oli alttiina oikeustoimille, usein 
kyseenalaisin perustein. Tämä oli havaittavis-
sa etenkin siveettömän kirjallisuuteen ja po-
liittiseen mielipiteenmuodostukseen. Näiden 
osalta syytteitä nostettiin tapaoikeuden (com-
mon law) ennemmin kuin kirjoitetun (statu-
tory law) nojalla, mikä jätti arviot tulkinnalle 
avoimiksi samalla, kun niihin vaikutti yh-
teiskunnan ilmapiiri. Vallankumous- ja Na-
poleonin sotien aikana vuosisadan lopussa 
painovapaussyytteitä nostettiin huomatta-
vasti enemmän ja uusia rajoittavia lakeja sää-

dettiin. Vanha työkalu, jota käytettiin yhä enemmän, oli niin sanottu pa-
perin leimavero. Tämän avulla viranomaiset nostivat lehtien hintoja ja si-
ten vähensivät niiden kysyntää alemmissa yhteiskuntaluokissa, joiden 
katsottiin olevan alttiita vallankumouksellisille aatteille. Ennakkosensuu-
rin lakkauttaminen tarkoitti, että todistustaakka siirtyi kirjanpainajilta 
viranomaisille, mutta painovapaus ei koskaan toteutunut täysin eikä edes 
olennaisilta osin, totesi kirjahistorioitsija John Feather.55

Ison-Britannian vallanpitäjiltä ei siis puuttunut mahdollisuuksia pitää 
silmällä ei-toivottuja poliittisia kirjoituksia. Sensuuri oli lakkautettu, kos-
ka se ei täyttänyt tehtäväänsä. He, jotka julkaisivat hallintoa kritisoivia tai 
kumouksellisia kirjoituksia, eivät kuitenkaan olisi hakeneet sensorien lupaa, 
ja jos jonkin kirjoituksen katsottiin olevan ristiriidassa säännösten kanssa, 
siitä voitiin tuomita tavallisen lain nojalla vaikkei sitä oltu erikseen säädetty 
rangaistavaksi. Vanha sensuurilaki yritettiin korvata uusilla asetuksilla, ja 
jonkin aikaa häväistyskirjoituksia yritettiin saattaa oikeuskäsittelyyn val-
tiopetos säännösten nojalla. Ne osoittautuivat kuitenkin liian ankariksi ja 
yksityiskohtaisiksi vähäisille rikkomuksille, joista useimmiten oli kyse.56 
Niiden sijasta käytettiin häväistyskirjoituksia koskevaa lakia. Englanninkie-
linen termi oli law of seditious libel, jota voitiin tulkita eri tavoin, ja nostetut 
syytteet ulottuivat kunnianloukkauksesta kapinaan. Vuosina 1702—1791 

David Hume.
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tutkittiin ainakin 185 rikosta vain tämän lain nojalla.57 Läheskään kaikki 
eivät johtaneet syytteeseen, mutta sillä ei aina ollut merkitystä. Lakiin sisäl-
tynyt mielivaltaisuus tarkoitti, että poliittiset puolueet pystyivät sen nojalla 
aiheuttamaan vastapuolelle harmia ja käynnistää usein kalliiksi käyviä pro-
sesseja. Etenkin hallituspuolue ahdisteli oppositiota ajoittain sen avulla. Hal-
lituksella oli käytettävissään erityinen virkamies, the Messenger of the Press, 
joka valvoi kirjapainoja ja saattoi takavarikoida laitteiston ja rikkoa latoma-
kehykset. Yksi tällainen poliittisten kieroilujen uhri oli kirjanpainaja Natha-
niel Mist, joka julkaisi useita hallitusta kritisoivia lehtiä. Hänestä tehtiin vuo-
sina 1716—1728 vähintään 14 tutkintaa. Hänet vangittiin, hänelle määrättiin 
sakkoja ja hänet pantiin häpeäpaaluun useita kertoja kirjoitustensa vuoksi, 
ja hänen omaisuutensa takavarikoitiin. Elinkautisen vankeustuomion uha-
tessa hän joutui lopulta pakenemaan vuonna 1728 Ranskaan, jossa hän eli 
maanpaossa lähes kuolemaansa asti vuonna 1737.58 Toinen mielipideajojah-
din tunnettu uhri oli kirjailija Daniel Defoe, joka myös joutui häpeäpaaluun 
ja vankilaan useita kertoja vain sen vuoksi, mitä hän oli kirjoittanut. Ennen 
1760-lukua järjestelmässä ei tapahtunut mitään suuria muutoksia.

Voi väittää, että painovapaussyytteiden käsittelyn siirtäminen vuoden 
1695 jälkeen sensoreilta tuomioistuimille oli askel kohti parempaa oike-
usturvaa. Kun rikkomus koski parlamentin asemaa ja mainetta, lainsää-
täjät itse ryhtyivät toimenpiteisiin. Tämä oli selvästi vallanjakoperiaatetta 
vastaan, jota ranskalainen filosofi Montesquieu kehui brittiläisen valtio-
muodon idealisoidussa kuvassa kirjoituksessaan Lakien hengestä (1748). 
Tällaisista parlamentin tuomioista ei myöskään voinut valittaa. Oli ole-
massa käsitys, että vain parlamentilla oli täydellinen sananvapaus ja että 
se oli immuuni oikeuksiensa loukkauksia kohtaan. Tämän käsityksen tu-
ella voitiin ylläpitää kieltoa painaa parlamentin pöytäkirjoja tai raportoida 
sen toimista. Sanomalehdet kiersivät tätä kieltoa kirjoittamalla yksityis-
kohtaisesti parlamentin keskusteluista keksityissä maissa huonosti pei-
tellyin viittauksin Britannian politiikkaan. Tällaisestakin voitiin asettaa 
syytteeseen, jos kirjoituksessa mentiin liian pitkälle.59 Montesquieu veti 
1700-luvun vapauskäsityksen yhteen yhdellä lauseella: vapaus on oikeus 
tehdä kaikkea, mitä lait sallivat.60 Mutta edes mallikelpoisessa Isossa-Bri-
tanniassa tämä vapaus ei ollut turvattu.

Brittiläinen keskustelu radikalisoituu
Monien muiden tapaan David Hume muutti ajan mittaan suhtautumis-
taan painovapauteen. Hänen pitkä pohdintansa, jossa hän vuonna 1741 oli 
nostanut painovapauden ihmisoikeudeksi, jäi pois vuoden 1770 painok-
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sesta, viimeisestä, joka julkaistiin hänen elinaikanaan. Neljä sivua korvat-
tiin yhdellä lyhyellä kappaleella:

Det måste emellertid erkännas, att en otyglad press, även om den är svår 
för att inte säga omöjlig att råda bot på, är ett av de onda ting [one of the 
evils], som hemsöker sådana sammansatta regeringssätt.61 

(On kuitenkin myönnettävä, että hillitsemätön lehdistö, vaikka on vaikea 
sanoa, etteikö sitä voitaisi korjata, on yksi niistä epäkohdista (one of the 
evils), jotka koettelevat tällaisia yhdistettyjä hallitusmuotoja.)61

Painovapauskeskustelu oli radikalisoitunut huomattavasti ja asetelmat oli-
vat polarisoituneet Isossa-Britanniassa 1760-luvulla, eivätkä vähiten lehti-
mies John Wilkesin vaikutuksesta. Aikakauslehdessään North Briton, joka 
alkoi ilmestyä vuonna 1762, hän haastoi lehdistöön kohdistetut poliittiset 
rajoitukset. Valtio-oikeudellisessa asetelmassa oli aiemmin ollut kyse par-
lamentin riippumattomuuden puolustamisesta kuninkaan valtaa vastaan. 
Wilkes kannattajineen kävi ennemmin taistelua sen puolesta, että parla-
mentti olisi vastuussa äänestäjille, ja se toteutettaisiin vetoamalla yleiseen 
mielipiteeseen. Wilkes haastoi salassapidon, joka rajoitti parlamentin 
asiakirjojen julkaisua, ja painoi seikkaperäisiä raportteja kummassakin 
huoneessa käydyistä keskusteluista. Yritys syyttää useita kieltoa vastaan 
rikkoneita kirjanpainajia oli peruutettava vuonna 1771 kansan voimak-
kaiden protestien vuoksi. Sekä ylä- että alahuoneessa katsottiin, ettei tar-
vittavia pakkokeinoja kiellon ylläpitämiseksi ollut. Tämän jälkeen lehdis-
tön raportteja päätettiin katsoa mieluummin läpi sormien, kuin paljastaa 
voimattomuus. Muodollista säädöstä, joka olisi tehnyt parlamentista ra-
portoimisen lailliseksi, ei koskaan annettu.62

Kehitys oli suurelta osin rinnakkaista Ruotsissa samaan aikaan vallin-
neen tilanteen kanssa. Kummassakin maassa vahvat voimat pyrkivät murta-
maan lainsäädäntoelimen korporatiivisen sulkeutuneisuuden ja asettamaan 
kansan valvonnan alaiseksi. Keinoja olisivat valvonnan lisääminen ja ylei-
seen mielipiteeseen vetoaminen. Oikeudenkäyttöä lievennettiin Isossa-Bri-
tanniassa de facto, aivan kuten vuonna 1695, mutta muodollisesti siihen 
ei koskaan myönnytty. Se, mikä ratkaistiin Isossa-Britanniassa käytäntöä 
muuttamalla, saavutettiin Ruotsissa perustuslain säännöksellä. Tämä kuvaa 
kummankin maan perustuslaillisten perinteiden erilaisuutta. Yksi seuraus 
oli, että parlamentin väittelyiden referoiminen sanomalehdissä hyväksyttiin 
Isossa-Britanniassa, mutta toisin kuin Ruotsissa vuoden 1766 jälkeen kan-
sa ei saanut sen — eikä etenkään hallituksen — pöytäkirjoja nähdäkseen. 
Kustaa III oli oikeassa ainakin väittäessään, että ”painovapaus on Ruotsissa 
laajempaa kuin missään muussa maassa, jopa laajempaa kuin Englannissa”, 
vaikka hän oli kumonnut vuoden 1766 painovapausasetuksen.63
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Ranska keskellä
Kuten edellä on käynyt ilmi, Iso-Britannia ei ollut ihanteellinen ympäris-
tö vapaalle sanalle, eikä kyse ollut lailla suojatusta kirjoitus- ja painova-
paudesta. Silti Iso-Britannia oli tärkein esikuva tässä asiassa. Useimmissa 
maissa oli ainakin jossain määrin Ranskan mallin mukainen sensuuri. 
Ranskassakin sensuurissa oli useita piirteitä, jotka voivat vaikuttaa yllät-
täviltä.

Ranskassa oli kattava kuninkaallisten sensorien järjestelmä Direction 
de la librairie, joka Ruotsin vastaavan viranomaisen tapaan toimi kunin-
kaallisen kanslian alaisuudessa. Ero on siinä, että Ruotsissa oli vuosina 
1686—1766 vain yksisensorivirkamies, kun taas Ranskassa sensoreita oli 
56 vuonna 1700, ja heidän lukumääränsä nousi 122:sta 189:ään vuosina 
1750—1789.64 Sensorit olivat koulutettuja miehiä, jotka tunsivat eri tai-
teenlajeja ja tieteenaloja, ja monet heistä olivat itse tieteilijöitä ja kirjaili-
joita. Laaja-alaista pätevyyttä tarvittiin, koska heidän tehtäviinsä kuului 
etsiä merkkejä poliittisesta kiihottamisesta ja ylläpitää kirjallista ja tieteel-
listä laatua. Suurin osa työstä oli sellaista, jota myöhemmin tekivät käsi-
kirjoitusten lukijat ja kustannustoimittajat.

Virallisesti hyväksytylle painotuotteelle annettiin kuninkaallinen 
appro bation, joka voitiin tulkita tunnustukseksi tai jopa suositukseksi. 
Työn laatu liittyisiten läheisesti kuningasvallan maineeseen. Toinen tär-
keä tehtävä oli valvoa tekijänoikeuksia ja kirjanpainajien taloudellisia 
intressejä. Tekijänoikeussuoja kuului pitkään kirjanpainajille ennemmin 
kuin kirjailijoille. Englannissa kirjanpainajien oligopoli oli päättynyt 
vuonna 1695, ja uudet toimijat alkoivat tuottaa halpoja piraattipainoksia 
niin vanhoista klassikoista kuin uusista alkuperäisteoksista. Ne kirjanpai-
najat, joilla oli aiemmin ollut lisenssi, kääntyivät siksi hallituksen puoleen, 
joka vuonna 1709 sääti maailman ensimmäisen tekijänoikeuslain. Tä-
män jälkeen uusilla kirjoilla oli 14 vuoden suoja, jota voitiin pidentää niin 
kauan kuin kirjailija oli elossa. Ranskassa vastaava laki säädettiin vasta 
vuonna 1777. Tätä ennen erioikeus alkuperäisteokseen oli kirjanpainajilla. 
Erioikeus oli yleensä voimassa 10 tai 20 vuotta, joskus vielä pidempään. 
Tuona aikana kukaan muu ei saanut painaa samaa tekstiä. Toisinaan sen-
sorit saattoivat suojata aihetta: jos tietystä kysymyksestä oli jo kirjoitettu 
kirja, hyväksyntä saatettiin evätä samaa aihetta käsitteleviltä kilpailevilta 
kirjoilta.65

Ranskalaiset sensorit muokkasivat mielellään käsikirjoituksia melko 
paljon. Sen jälkeen heillä oli kolme vaihtoehtoa. He saattoivat kieltää kir-
jan, puoltaa sitä tai antaa sille niin sanotun hiljaisen hyväksynnän. Jäl-
kimmäisessä tapauksessa kirja ei saanut approbation-hyväksyntää (jolloin 
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sillä ei ollut lainsuojaa eikä tekijänoikeussuojaa), mutta sen puutteita kat-
sottiin läpi sormien. Tällä tavalla julkaistuihin kirjoihin merkittiin usein 
vääriä ulkomaisia painotietoja, vaikka ne painettiin Ranskassa. Tällöin 
niiden laadulliset puutteet eivät päässeet nolaamaan kruunua, mutta tulot 
pysyivät kotimaisilla kirjapainoilla.66

Monet ranskalaisista sensoreista olivat itse valistuneita ja tekivät mitä 
pystyivät löyhentääkseen järjestelmää. Kuuluisa on entisen sensorin Chré-
tien Guillaume de Lamoignon de Malesherbes’n lausunto, että vain hyväk-
syttyä kirjallisuutta lukeva eläisi henkisesti omaa aikaansa sata vuotta ai-
kaisemmassa menneisyydessä.67 Moniin kirjailijoihin suhtauduttiin var-
sin hyväntahtoisesti, mutta heidän työolosuhteensa eivät suinkaan olleet 
ihanteelliset. Beaumarchais kuvaili ranskalaisen sensuurilaitoksen mieli-
valtaisuutta ankarasti satiirisin sanankääntein Figaron häissä. ”Madridis-
sa” on otettu käyttöön järjestelmä, hän kirjoitti, 

som tillåter att alla produkter får säljas fritt, även såna som produceras i 
tryckpressar; och att bara jag inte skriver om myndigheterna eller kyrkan, 
eller om politik eller moral, eller om ämbetsmännen eller organisationer-
na, eller om Operan eller andra teatrar, eller om nån som anser nånting, 
så kan jag låta trycka precis vad jag vill, bara jag låter två eller tre censorer 
läsa det först. Denna ljuva frihet vill jag naturligtvis utnyttja […].68 

(joka sallii kaikkien tuotteiden vapaan myynnin, myös painokoneilla tuo-
tettujen; ja kunhan vain en kirjoita viranomaisista tai kirkosta, tai poli-
tiikasta tai moraalista, tai virkamiehistä tai järjestöistä, tai Oopperasta tai 
muista teattereista, tai jostakusta, joka on mistään asiasta jotain mieltä, voit 
painattaa mitä ikinä haluan, kunhan annan kahden tai kolmen sensorin 
ensin lukea sen. Tätä ihanaa vapautta haluan tietenkin hyödyntää […].)68

Uusi aika
1700-luvun alkaessa eurooppalainen yhteiskuntakäsitys oli enemmän tai 
vähemmän sama kuin se oli ollut myöhäisantiikin ajoista alkaen. Se oli 
hierarkkinen, uskontoon pohjautuva, korporatiivinen ja staattinen yhteis-
kuntakäsitys. Maallisen elämän tähtäin oli tuonpuoleinen, yhteiskunta ko-
konaisuutena oli tärkeämpi kuin sen osat, ja politiikan ensisijainen tavoite 
oli ylläpitää jumalalta lähtöisin olevaa tasapainoa ammattikuntien välillä. 
Vuosisadan lähestyessä loppuaan tämä malli oli yhtäkkiä kääntynyt pääla-
elleen. Uskonto oli hyvää vauhtia irtautumassa valtio-oikeudesta; yksityi-
nen ihminen oli politiikan pienin osa, ja hänellä oli joukko itsestään selviä 
oikeuksia, joita valtio ei saanut loukata; yhteiskunta nähtiin dynaamisena 
elimenä, joka hitaasti mutta kohtalaisen varmasti jalostui ja muuttui pa-
remmaksi paikaksi kaikille asukkailleen. Muutos voidaan tiivistää yhteen 
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lauseeseen: alamaisista oli tulossa kansalaisia. Tietenkin myös käsitys ih-
misten oikeudesta tietoon ja mielipiteidensä ilmaisemiseen muuttui.

Miten tätä perustavanlaatuista muutosta voi selittää? Pitkään vallalla ol-
leen tulkinnan on esittänyt saksalainen sosiologi Jürgen Habermas. Tutkiel-
massaan Porvarillinen julkisuus (1962) hän selittää, kuinka yksityinen piiri 
oli muodostunut ja irtaantunut julkisesta. Hän pitää kahta suurta rakenne-
muutosta ratkaisevina: kansallisvaltioiden syntyminen ja kapitalismin nou-
su. Ensinmainittu toi mukanaan muun muassa valtiovallan ammattimais-
tumisen ja sääntelyn, kun sen toimille asetettiin rajat. Jälkimmäinen loi 
autonomisen siviiliyhteiskunnan, joka vaati, että valtiovallan oli tarjottava 
tiettyjä palveluita ja hyödykkeitä. Vallanpitäjien ja alamaisten välinen suhde 
ei enää ollut yksisuuntainen ylhäältä alas, vaan neuvottelusuhde, jossa kum-
mallakin osapuolella oli vaatimuksia ja vastavaatimuksia.

Sillä makrotasolla, jolla tässä liikumme, Habermas’n tulkinta voidaan 
hyväksyä ilman vastalauseita, mutta sitä täytyy täydentää aatehistorial-
lisella näkökulmalla. Valtio-oikeuden sekularisoituminen on nimittäin 
ehdoton edellytys 1700-luvun muuttuneelle yhteiskuntakäsitykselle, eikä 
Habermas selitä sitä koskaan tyydyttävästi. Edellä todettiin, että aristotee-
lis-kristillisessä (skolastisessa) maailmankuvassa uskonto, tiede ja yhteis-
kunta muodostivat kokonaisuuden. Jos yksi osa otettiin pois, koko ajatus-
rakenne luhistuisi pian. Ensimmäinen kuolinisku oli niin sanottu tieteen 
vallankumous. Aristoteleen luonnonfilosofiaa nakerrettiin pala palalta 
pois, kunnes mitään ei enää ollut jäljellä. René Descartes’n mekanistinen 
maailmankuva sisälsi haasteen, joka ennakoi Jumalan poistumista luon-
nontieteistä. Suurin merkitys valtio-oikeuden sekularisoitumiselle oli kui-
tenkin useaan kertaan mainitulla luonnonoikeudella.69

Luonnonoikeus oli sekin peräisin antiikista. Imperiumia rakentaessaan 
roomalaiset törmäsivät useisiin erilaisiin normijärjestelmiin, mutta tietyt 
oikeussäännöt näyttivät olevan samat kaikilla kansoilla. Missään ei ollut 
sallittua varastaa eikä murhata, avioliitto oli kielletty tietyissä sukulinjois-
sa kaikkialla, ja niin edelleen. Tämän katsottiin olevan selvä merkki myö-
täsyntyisestä tai luonnollisesta oikeuskäsityksestä, jolla siinä tapauksessa 
oli oltava jumalallinen alkuperä. Roomalaiset olivat kuitenkin polyteistejä 
ja pragmaatikkoja ja vähät välittivät siitä, mitä jumalia palvottiin — jokin 
uskonto oli ehkä oikeassa, mutta kuolevaisen oli vaikea tietää, mikä. Ju-
malten tiet olivat tutkimattomia, mutta ne näkyivät ja niitä voitiin tutkia 
luonnossa ja moraalissa. Näin Platon oli selittänyt käsittämättömän aate-
maailman ja sen sielunelämässä havaittavissa olevan varjoilmiön välisen 
suhteen. Suvaitsevaiset roomalaiset sallivat useita paikallisia oikeusjärjes-
telmiä monietnisessä imperiumissaan, kunhan ne eivät olleet ristiriidassa 
yhteisen luonnonoikeuden kanssa.
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Tämä kolmijako Jumalan lakiin, luonnonlakiin ja siviililakiin (kansan 
lakiin) vaikutti laajalti 1700-luvulla. Luonnontieteilijät, kuten Carl von 
Linné, tunnusti niin sanottua fysikoteologiaa, jossa uskottiin, että Juma-
lan suunnitelma maailmaa varten oli käsittämätön, mutta sitä voi tutkia 
luonnossa. Myös oikeustieteilijät ja valtiotieteilijät olivat sitä mieltä, että 
Jumalan suunnitelmat olivat ihmisjärjen ulottumattomissa, mutta ne il-
menivät luonnonlaissa. Niin kauan kuin siviililaki oli yhdenmukainen 
luonnonlain kanssa, oli se sopusoinnussa myös Jumalan tahdon kanssa. 
Näin ollen Jumala voitiin jättää lain ulkopuolelle, jonka voitiin kuitenkin 
sanoa olevan turvallisesti kristillisellä perustalla.70 Sen sijaan nähtiin pal-
jon vaivaa  luonnollisten oikeussääntöjen selvittämiseen, ja ne määritel-
tiin porvarillisiksi vapauksiksi (kansalaisoikeuksiksi) 1700-luvulla. Nii-
hin kuuluivat oikeus elämään ja koskemattomuuteen, oikeus omistaa ja 
lisääntyä — jotkut sisällyttivät niihin myös omantunnonvapauden. Tähän 
oikeuksien luetteloon lisättiin melko pian myös oikeus ajatella, puhua ja 
kirjoittaa vapaasti.

Nämä eivät olleet vain akateemisia teorioita vaan konkreettisia argu-
mentteja, joita käytettiin poliittisissa keskusteluissa. Peter Forsskålin Tan-
kar om borgerliga friheten (1759) (Ajatuksia porvarillisesta vapaudesta), 

joka oli yksi selkeimmistä luonnonoikeudellisista ohjel-
manjulistuksista Ruotsissa (katso Ere Nokkalan kir-

joitus), paljastaa jo otsikossa riippuvuussuhteensa 
tähän ajatusperinteeseen. Luonnonoikeudelliset 

perustelut olivat olleet tärkeitä vuoden 1720 
hallitusmuodon muotoilemisessa, ja ne olivat 
koko vapaudenajan perussäveliä.71 Johan 
Fredrik Krygerin, Anders Schönbergin, mai-
nitun Forsskålin ja ennen kaikkea Anders 
Nordencrantzin kaltaiset kirjoittajat olivat 
useiden vuosikymmenten ajan argumentoi-
neet sensuurin lieventämisen puolesta. 
Vuonna 1739 kanslisti Henning Adolf Gyl-
lenborg oli jo puhunut valtiopäivillä sen puo-
lesta, että ”vapaalle kansalle on sallittava pai-
novapaus”.72 Vuonna 1766 muotoillun paino-
vapausasetuksen taustalla oli siis pitkä ide-
ologinen ja mielipiteiden kehitys. 

Tässä suhteessa olosuhteet olivat vastakkaiset Tanskan olosuhteisiin 
nähden. Tanska oli toinen maa, jossa painovapaudesta säädettiin lailla. 
Tanskassa oli paperilla Euroopan ankarin itsevaltius, ja painettu sana oli 
täysin kuninkaan valvonnan alla. Niinpä oli täysin odottamatonta, kun 

Henning Adolf
Gyllenborg.
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Johann Friedrich Struensee ensimmäisellä ministeriön määräyksellä to-
teutti rajattoman painovapauden 4. syyskuuta 1770. Struensee oli psyykki-
sesti epävakaan Kristian VII:n henkilääkäri ja hallitsi Tanskaa 16 kuukau-
den ajan tämän nimissä. Struensee oli radikaali valistusmies, jota innoitti 
alankomaalainen ”arkkikerettiläinen” Baruch Spinoza. Struensee halusi 
muuttaa Tanskan valistuksen mallivaltioksi.73

Vaikka Tanska oli ehdottoman itsevaltainen, tuon ajan henkiset vir-
taukset vaikuttivat sielläkin. Norjalainen historioitsija Jens Arup Seip on 
kertonut vaikutusvaltaisessa tutkielmassaan, että Tanskaan kehittyi ”mie-
lipideohjattu yksinvaltaisuus”, joka osoitti mukautuvuutta kansan mielipi-
teenilmauksia kohtaan. Tämä kuvaus on vastikään kyseenalaistettu Øys-
tein Rianin perusteellisessa tutkimuksessa. Rian esittää, että yhteys olisi 
ollut pikemminkin päinvastainen: kansan mielipiteet vetosivat kunin-
gasvallan suopeuteen eräänlaisena manauksena. Rian katsoo, että Tans-
kan itsevaltius ruokki itsesensuuria, joka oli niin voimakasta, että sitä voi 
verrata lähes aivopesuun. Kirjoittajat pystyivät osallistumaan julkiseen 
keskusteluun vain asiaankuuluvasti nöyristellen.74 Tämän katsauksen ar-
gumenttien mukaisesti voidaan joka tapauksessa todeta, ettei Tanskakaan 
jäänyt läpi Euroopan jo ennen Ranskan vallankumousta kulkeneiden ra-
dikaalien aatevirtausten vaikutuksen ulkopuolelle.

Struenseen rajaton painovapaus ei kestänyt pitkään. Haparoivan alun 
jälkeen etenkin pienpainotuotteiden julkaisu lisääntyi voimakkaasti vuo-
den 1770 lopulla. Suuri osa pamfleteista julkaistiin nimettömästi. Aluksi 
niissä ylistettiin Struenseen uudistuksia, mutta pian suunta kääntyi, ja niis-
sä alettiin kritisoida yhä enemmän hänen persoonaansa ja politiikkaansa. 
Kirjailijat ja kirjanpainajat asetettiin jälleen vastuullisiksi julkaisuistaan 
7. lokakuuta 1771 annetulla kuninkaallisella kirjeellä. Häväistyskirjoituk-
set ja kumoukselliset kirjoitukset oli tuomittava yleisen lain nojalla, mikä 
käytännössä tarkoitti, että painovapausrikoksista voitiin tuomita kuole-
maan. Struensee erotettiin 17. tammikuuta 1772, ja uusi hallinto rajoitti 
lisää painovapautta. Kun poliittiset kirjoitukset kiellettiin 20. lokakuuta 
1773, olivat juhlat auttamattomasti ohi. Tämän jälkeen painotuotteiden 
valvonta aaltoili edestakaisin. Lainsäädäntö oli toisinaan erittäin tiukka, 
kunnes vuonna 1849 säädettiin perustuslaki ja vuonna 1851 painolaki, jot-
ka vapauttivat painetun sanan.75

Seuraavat esimerkit painovapaudesta tulivat Yhdysvalloista ja Ranskas-
ta, joissa kummassakin painovapaus oli seurausta kumouksellisista mul-
listuksista ja julistetusista oikeuksista. Yhdysvallat julistautui itsenäiseksi 
Isosta-Britanniasta vuonna 1776 ja hyväksyi uuden perustuslain keväällä 
1788. Näissä asiakirjoissa ei mainittu paino- ja sananvapautta, vaan ne 
sisällytettiin oikeuksien julistukseen, Bill of Rights, jonka kongressi hy-
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väksyi syyskuussa 1789 ja jonka osavaltiot ratifioivat joulukuussa 1791. 
Ensimmäinen lisäys kielsi kongressia hyväksymästä sellaista lakia, joka 
loukkaa puhe- tai kirjoitusvapautta (”abridging the freedom of speech, or 
of the press”).76 Ranskassa vastaava vapaus sisällytettiin Ihmis- ja kansa-
laisoikeuksien julistuksen 11 artiklaan, jonka Kansalliskokous hyväksyi 
elokuussa 1789. ”Ajatusten ja mielipiteiden vapaa ilmaiseminen on yksi ih-
misen arvokkaimmista oikeuksista” 11 artiklan mukaan. ”Siksi jokaisen 
kansalaisen on saatava puhua, kirjoittaa ja julkaista painotuotteita vapaas-
ti, mutta vastattava väärinkäytöksistä laissa säädetyin tavoin.”

Sellaista oikeutta, mitä ei tunnettu 1700-luvun alussa missään maassa, 
pitivät monet vuosisadan lopussa perustavana ihmisoikeutena. Puola sai 
sananvapauslain vuonna 1775 ja perustuslaissa turvatun, mutta lyhyt ai-
kaisen painovapauden vuonna 1791.77 Jopa Preussin ja Itävallan kaltaisissa 
autokraattisissa valtioissa lievennettiin varovasti sensuuria, mutta sovel-
tamisen mielivaltaisuus säilyi. Tarvittiin vallankumouksellinen mullistus 
tai valtiomuoto, jossa kansalaisille myönnettiin aktiivinen rooli jo alusta 
alkaen, jotta muotifilosofiaa voitiin soveltaa käytännön politiikassa. Val-
lankumous- ja Napoleonin sodat toivat monin paikoin mukanaan tilapäi-
sen takaiskun taistelussa sananvapauden puolesta, mutta niissä Euroopan 
osissa, joissa laadittiin uusia valtiosääntöjä vuoden 1815 Wienin kongres-
sin jälkeen, painovapaus oli itsestään selvää todellisuutta. Useimmissa 
maissa tie kohti painovapautta ja mielipiteiden vapautta oli vielä pitkä, 
mutta siitä oli joka tapauksessa tullut kysymys, johon vallanpitäjien oli 
aktiivisesti otettava kantaa. Aiemmin esivallan oikeus valvoa alamaisten 
ajatus- ja sielunelämää oli ollut itsestäänselvyys, jota ei tarvinnut perustel-
la. Näin ei ollut enää.
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Peter Forsskål - Kirjoitusvapaus ja 
julkisuusperiaate

Ere Nokkala

Jag kan ej och bör ej föreställa mig att wara lem i ett så olyckeligt rike, där 
man ej en gång skulle få säga, hwad frihet är, ej få önska, att hwar och en 
måtte äga tillstånd efter samwete och öfwertygelse att lämna sina bästa 
råd till det gemensamma samhällets uphielpande 

(En voi eikä minun pidä kuvitella kuuluvani niin onnettomaan valtakun-
taan, jossa ei edes saisi sanoa, mitä vapaus on, ei saisi toivoa, että jokai-
sella olisi oikeus omantuntonsa ja vakaumuksensa mukaan antaa parhaat 
neuvonsa yhteiskunnan avuksi.)1 

Tvänne utvägar äro att afböja skadeliga fölgder af missnöje: den ena 
fordrar bläck, och den andra blod. Få de missnögde yttra sitt fritt, så kun-
na de vederläggas, underrättas och förvandlas till ett uplyst Publicum. 

(Tyytymättömyyden vahingolliset seuraukset voivat mennä kahteen 
suuntaan; toinen pitää parempana mustetta, toinen verta. Jos tyytymät-
tömät saavat ilmaista itseään vapaasti, heidän voidaan osoittaa olevan 
väärässä, heille voidaan antaa tietoja ja heidät voidaan muokata valistu-
neeksi yleisöksi (Publicum).2

Ruotsin vuoden 1766 painovapausasetusta edelsi kiivas väittely vuosien 
1765-1766 valtiopäivillä. Anders Chydenius esiintyi kirjoitusvapauden 
tärkeimpänä puolestapuhujana valtiopäivillä. Ruotsissa oli esitetty vaati-
muksia rajoittamattomasta kirjoitusvapaudesta jo joitain vuosia aiemmin, 
kun Peter Forsskål (1732-1763), joka hänkin oli suomalaissyntyinen, oli 
vuonna 1759 kirjoittanut ja painattanut kokoavan ja selkeän kirjoituksen 
kansalaisvapauksista ruotsiksi. Chydeniuksen ja hänen hengenheimolais-
tensa täytyi tuntea Forsskålin kirjoitus ja taistelu, jota hän oli käynyt sen 
puolesta. Kirjoituksessaan Tankar om borgerliga friheten (1759) (Ajatuk-
sia kansalaisvapaudesta) Forsskål puolusti teesiä, että rajoitettu hallitus ja 
rajoittamaton kirjoitusvapaus ovat kansalaisvapauden ehdoton edellytys. 
Forsskålin toiminta oli poikkeuksellista hänen rohkean kirjoituksensa 
vuoksi mutta myös siksi, kuinka retorisen taitavasti hän puolusti mielipi-
teitään ja vaati vastustajiaan perustelemaan näkökantansa.3



Orientalisti ja botanisti Peter Forsskål oli varhainen kirjoitus- ja painovapauden puolestapuhuja. Maalaus 
oli Salnecken linnassa, mutta ei ole enää siellä, vaan kuuluu Uppsalan yliopiston taidekokoelmiin.  Paul 
Dahlmanin maalaus noin vuodelta 1760. Uppsalan yliopisto. Kuva: Uppsalan yliopiston taidekokoelmat.
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Forsskålin rooli kirjoitusvapauden puolustajana oli pitkään unohduk-
sissa, ja hänet on mainittu historiankirjoituksissa vain paikoitellen. Kiin-
nostus Forsskålin ajatuksia ja tuotantoa kohtaan on lisääntynyt viime 
vuosina.4 Hänen elämänsä oli hyvin vaihtelevaa, ja hän menestyi monessa 
muussakin asiassa kuin kansalaisvapauksien puolustamisessa. Forsskål 
aloitti akateemiset pyrkimyksensä teologina ja filosofina. Hän on tunnet-
tu yhtenä Linnén lahjakkaimmista oppilaista. Hän oli yksi Linnén niin 
sanotuista apostoleista. Forsskål oli orientalisti ja botanisti, ja hän kokosi 
suuret kasvi-, kala-, lääke- ja mineraalikokoelmat ja teki tärkeitä muis-
tiinpanoja tanskalaisella tutkimusmatkalla Maltan ja Egyptin kautta On-
nelliseen Arabiaan (Arabia Felix).5 Hän keräsi esimerkiksi yhteensä 565 
lääkekasvia. Lääkeaine forskoliini nimettiin myöhemmin hänen mukaan-
sa. Linné nimesi erään nokkoslajin (Forsskaolea tenacissima) Forsskålin 
mukaan, mahdollisesti Forsskålin tunnetun itsepäisyyden innoittamana.

Monipuolista Forsskålia voidaan syystä pitää paitsi kasvitieteilijänä ja 
luonnonhistorioitsijana myös kielitieteilijänä. Hänen saavutuksiaan ara-
biankielisen sanaston sanakirjakuvauksen aikaansaamisessa pidetään eri-
tyisen merkittävinä.6 Viime aikoina on alettu korostaa Forsskålin perintöä 
poliittisena ajattelijana, ja häntä on pidetty nimenomaan varhaisena kirjoi-
tusvapauden ja hallinnon julkisuusperiaatteen puolestapuhujana.7

Forsskålin kirjoitukset auttavat monella tavalla muodostamaan koko-
naiskuvan valistusajasta Ruotsissa. Siksi ei ole yllättävää, että valistusajan 
tutkijat ovat kiinnittäneet huomiota Forsskåliin.8 Vesa Oittinen katsoo, 
että jos valistusfilosofit Jonathan Israelin esikuvan mukaan jaetaan maltil-
lisiin ja radikaaleihin, Forsskålia voidaan hyvällä syyllä pitää radikaalina 
hänen vapausaatteidensa sekä poliittisten ja yhteiskunnallisten uudistus-
vaatimustensa perusteella.9 Israel itse on vastikään todennut, että Forsskå-
lin ajattelussa on merkkejä radikalismista, vaikka Ruotsin valtakunnassa 
vallalla ollutta valistusperinnettä pidetään yleisesti maltillisena.10 Näin 
ollen Oittisen ja Israelin näkökanta liittyy laajempaan keskusteluun valis-
tuksen ajasta Ruotsissa. 

1700-luvun tutkijat ovat väitelleet vapaudenajan luonteesta ja siitä, oli-
ko Ruotsissa ylipäätään valistusta. Tore Frängsmyr on väittänyt provos-
oivasti, ettei Ruotsissa eletty lainkaan Ranskan tapaan aitoa valistuksen 
aikaa, jolle keskeistä olivat uskontovihamielisyys, järjen korostaminen, 
tiede ja maallistuminen.11 Frängsmyriä on syystä kritisoitu hänen aivan 
liian jyrkästä valistuskäsityksestään. Jokaisella maalla voidaan katsoa ol-
leen oma valistuksensa, jonka tietyt samankaltaisuudet liittivät laajem-
paan valistusliikkeeseen. Ruotsista puuttui uskontovihamielinen ateisti-
nen valistuksen virtaus, mutta jatkuvasti keskusteltiin aatteista, jotka kos-
kivat edistystä järjen ja kasvatuksen avulla. Samaan aikaan usko tieteen 
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mahdollisuuksiin ja sen tuottamaan hyötyyn oli vahva.12 Näkemykseni 
mukaan Forsskålin radikalismi oli suhteellista ja useat hänen ajatuksis-
taan tunnettiin jo hyvin, kun ajatellaan valistusta laajemmin. Forsskålin 
ajatuksista tekee ainutlaatuisia se, että hän esitti ne Ruotsissa sensuurista 
ja poliittisesta vastustuksesta välittämättä.

Forsskålin hahmo on liitetty myös toiseen 1700-luvun tutkimuksen kes-
keiseen kysymykseen. Petri Karonen on esittä-
nyt, että säätyvallan aika olisi osuvampi termi 
kuvaamaan vapauden ajan todellista luonnet-
ta. Vaikka tieteet kukoistivat vapauden aikana, 
vaikka kuninkaan valtaa oli rajoitettu ja vaik-
ka tiettyjä vapauksia, kuten painovapausasetus 
(1766), saavutettiin viimein, ajanjaksoa varjos-
tivat säätyjen jatkuvat oikeusturvan rikko-
mukset ja armoton opposition sortaminen 
muun muassa sensuurin avulla.13 Tarkoitukse-
ni ei ole toistaa Kustaa III:n äärimmäisen vai-
kutusvaltaista ja retorisesti taitavaa vapauden 
ajan tulkintaa aristokraattisen sortovallan ai-
kana.14 Peter Forsskålin Tankar om borgerliga 
friheten (Ajatuksia kansalaisvapaudesta) ku-
vaa kuitenkin osuvasti vapausajan yhteiskun-
nallisia ja poliittisia ongelmia ja haastaa sovin-
naiset käsitykset perustuslaista ja kauppapoli-
tiikasta. Forsskål ei mainitse kirjoituksessaan 
lainkaan, että se olisi kirjoitettu vallassa olevia 
hattuja vastaan, mutta tämä oli jo vallalla oleva 
aikalaisten tulkinta, ja Forsskålin elämäkerta 

tekee tästä tulkinnasta uskottavan. Forsskål mainitsee puolustuspuheis-
saan, että Ruotsi on vaarassa seurata italialaisten kaupunkivaltioiden esi-
merkkiä ja muuttua aristokratiaksi: 

Wår frihet har ej än räckt så länge, att det kunnat degenerera till en ska-
delig aristocratie. Men det kan dock hända, som mig tyckes, att i fram-
tiden egennytta hos de mäcktigaste finner lägenhet nog att störta wårt 
land däruti, då alla de regerandes göremål få förswaras med deras egen 
högsta mackt. 

(Vapautemme ei ole vielä ulottunut niin pitkälle, että se olisi turmeltu-
nut vahingolliseksi aristokratiaksi. Mielestäni voi kuitenkin käydä niin, 
että tulevaisuudessa vaikutusvaltaisimpien henkilöiden oma hyöty valtaa 
riittävästi alaa ajaakseen maamme siihen, kun kaikkia vallanpitäjien te-
koja voidaan puolustaa heidän omalla ylivallallaan).15

Kirjoituksessaan Tankar om bor-
gerliga friheten (1759) (Ajatuk-
sia kansalisvapaudesta) Peter 
Forsskål puolusti poliittista ja 
taloudellista vapautta, jossa tär-
keää on painovapaus. Seitsemän 
vuotta myöhemmin Ruotsissa 
annettiin ensimmäinen painova-
pausasetus. Ruotsin kansalliskir-
jasto.
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Forsskålin ajatusten ja hänen kirjoituksensa Tankar om borgerliga frihe-
ten (Ajatuksia kansalaisvapaudesta) ymmärtäminen edellyttää tarkempaa 
tutustumista hänen elämänvaiheisiinsa ja opintopolkuunsa. Peter Forss-
kål syntyi pappisperheeseen Helsingissä vuonna 1732. Hänen isänsä oli 
kirkkoherra Johan Forsskål (1691-1762), joka oli tunnettu oppineisuudes-
taan ja lukeneisuudestaan.16 Peter oli vain 10-vuotias, kun hän alkoi opis-
kella Uppsalan yliopistossa. Tuohon aikaan noin 30 prosenttia Uppsalan 
yliopiston opiskelijoista oli alle 15-vuotiaita, joten Forsskålin varhainen 
opintielle lähteminen ei ollut aivan tavatonta.17 Forsskålin ensimmäinen 
opintojakso kesti vain pari vuotta. Vuodet 1744-1750 Peter vietti mitä to-
dennäköisimmin isänsä opissa Tegelsmorassa. Nuoren Peterin tavoite oli 
isänsä lailla astua myöhemmin kirkon palvelukseen, ja niinpä hän opiskeli 
hepreaa, latinaa, kreikkaa, filosofiaa ja teologiaa. Vuonna 1751 Peter palasi 
Uppsalaan ja alkoi käydä ahkerasti Linnén luennoilla. Linné eittämättä 
tiedemiehenä vaikutti huomattavasti Forsskålin elämään, ja Forsskål kiin-
nitti yhä enemmän huomiota luonnontieteisiin. Hän sai Guthermuthskan 
stipendin, jonka ehtoihin sisältyi opintoja ulkomailla, joten hän lähti Göt-
tingeniin tunnetun teologin, kasvitieteilijän ja orientalistin Johann David 
Michaeliksen (1717-1791) oppiin. 

Michaeliksen johdolla Forsskål opiskeli teologiaa, kieliä ja yhä enem-
män filosofiaa.18 Hän askaroi edelleen myös luonnon tutkimuksen parissa 
ja keräsi muun muassa perhosia niityillä Göttingenin lähellä yhdessä ys-
täviensä kanssa.

Forsskålin opiskeluvuodet 1753-1756 Göttingenissä olivat hänen elä-
mänsä tärkein ajanjakso hänen filosofisen ja poliittisen ajattelunsa kannal-
ta. Tuona aikana Forsskål keskittyi kehittämään filosofisia perusperiaat-
teitaan, ajatusta kaikkien ihmisten kiistattomista oikeuksista. Hän myös 
ihaili Englantia ja sananvapautta. Forsskålin vierailun aikaan Göttingen 
ja sen yliopisto, joka oli perustettu vuonna 1734 ja aloittanut virallisesti 
toimintansa vuonna 1737, oli ottamassa Hallen aseman Saksan edistyksel-
lisimpänä valistuksen keskuksena.19 Göttingen oli Hannoverissa, jolla oli 
henkilöunionin kautta yhteyksiä Englantiin. Anglosaksisella kulttuurilla 
oli tärkeä rooli Leinen Ateenassa, mikä käy ilmi esimerkiksi siitä, että skot-
lantilaiset filosofit, kuten David Hume, olivat suosittuja. Humen tuotantoa 
käännettiin ahkerasti saksaksi, ja Forsskål näyttää tunteneen nämä kään-
nökset hyvin.20 Englantilaisen valtiomuodon ihailu Montesquieun aihetta 
koskevan De l’Esprit des lois (Lakien henki) -kirjoituksen mukaan oli le-
vinnyt Göttingenin luonnonoikeusoppineiden joukossa.21 Merkittävimpiä 
luonnonoikeusoppineita olivat Johann Christian Claproth (1715-1748), 
Johann Jacob Schmauss (1690-1757), Gottfried Achenwall (1719-1772), 
Johann Stephan Pütter (1725-1807) ja Johann Heinrich Gottlob von Justi 
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(1717-1771).22 Näille oppineille oli yhteistä yhteinen vastustaja. He kaik-
ki nimittäin vastustivat Christian Wolffia (1679-1754). Wolffia pidetään 
saksankielisen valistuksen keskeisimpänä hahmona ennen Immanuel 
Kantia (1724-1804). Wolff oli hyvin vaikutusvaltainen omana aikanaan.23 

Wolffilaisuus oli johtava filosofia ruotsalaisissa yliopistoissa pitkälle 
1700-luvun jälkipuoliskolle.24 Saksassa alettiin vastustaa wolffilaisuutta 
juuri Göttingenissa, jossa oli 1740-luvulta alkaen julkaistu Wolffia arvos-
televia kirjoituksia. Forsskål kytkeytyy filosofian väitöskirjallaan Dubia 
de principiis philosophiae recentioris (”Epäilyksiä uuden filosofian peri-
aatteista”, 1756) aukottomasti Göttingenissä vallalla olleeseen Wolffin 
vastaiseen virtaukseen.25 Forsskålin väitöskirjan tarkastaneista yksi oli 
luonnonoikeusoppinut eli Achenwall. Väitöskirjan otsikko viittaa nimen-
omaisesti Wolffin tukemaan rationaaliseen ja metafyysiseen filosofiseen 
suuntaukseen. Forsskål kyseenalaisti Wolffin niin sanotun riittävän pe-
rusteen lain ja ristriidan lain. Forsskål painottaa väitöskirjassaan empii-
ristä korostaessaan kokemuspohjaista ajattelua.26 

Empiria ja käytännön sovellukset ovat ratkaisevia Forsskålin filosofias-
sa. Hän halusi tehdä pesäeron itsensä ja kuivien metafyysisten wolffilais-
ten välillä. Tutkimuksessa on kiinnitetty vähemmän huomiota Forsskålin 
väitöskirjan luonnonoikeudellisiin huomioihin kuin hänen tieto-opillisiin 
näkemyksiinsä. Tankar om borgerliga friheten (Ajatuksia kansalaisvapau-
desta) -teoksen perusta on kuitenkin juuri luonnonoikeudellisessa ajatte-
lussa. Forsskålin luonnonoikeusfilosofian keskiössä on oikeus (ius) moraa-
lisen kyvyn merkityksessä ja jokaiselle kuuluvan kiistattoman oikeuden 
merkityksessä. Tämä käsitys, jonka Forsskål muotoili väitöskirjassaan, on 
hänen myöhempien kirjoitustensa perusolettamus.27 Forsskål väitti kir-
joittaneensa väitöskirjansa, koska hän oli huolestunut ihmisten vapaudes-
ta.28 Hänen mielestään Wolffin riittävän perusteen laki ja ristiriidan laki 
johtaisivat fatalismiin ja determinismiin, jotka uhkasivat vapautta.

Forsskålin väitöskirja tarkastettiin kesäkuussa 1756. Dubia sai hyvän 
vastaanoton Saksassa ja herätti vilkasta keskustelua puolesta ja vastaan. 
Erityisen myönteinen arvostelu julkaistiin 22. heinäkuuta 1756 Göttin-
gische Anzeigen von gelehrten Sachen -lehdessä, joskin arvostelun oli to-
dennäköisesti kirjoittanut joko Michaelis tai joku hänen oppilaistaan. 
Todiste Göttingenissä vallinneesta vapaasta ilmapiiristä oli sekin, että 
Forsskål arvosteli väitöskirjassaan myös ohjaajiaan Michaelista ja Samuel 
Christian Hollmannia (1696-1787), joilla ei ollut mitään sitä vastaan.29

Palatessaan Ruotsiin vuonna 1756 Forsskål ei saanut lämmintä vas-
taanottoa. Hän kirjoitti haluavansa keskittyä talousoppiin, jota hän piti 
vapaana ja hyödyllisenä tieteenä. Forsskål opiskeli kemiaa ja ennen kaik-
kea peltoviljelyä ja kirjoitti tutkielman De Pratis conserendi yrittäessään 
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saada viran talousopin apulaisena. Talosopin professori oli taustaltaan 
wolffilaisesti suuntautunut merkantilisti Anders Berch (1711-1774), jon-
ka mielestä Forsskål ei ollut pätevä virkaan. Berch oli myös vannoutunut 
hattupoliitikko, ja hän tuki protektionistista hattujen kauppapolitiikkaa 
järkkymättömästi.30 Forsskålin wolffilaisuuden arvostelua ei siten katsottu 
hyvällä Ruotsin wolffilaisesti suuntautuneessa yliopistossa.31 

Erityisesti wolffilaisten johtohahmo Nils Wallerius (1706—1764) har-
joitti propagandaa Forsskålia vastaan. Forsskål puolestaan käytti usein 
epiteettiä, joka liitettiin Wolffiin Walleriuksesta. Forsskålin mielestä Wal-
lerius oli kuiva ja metafyysinen. Forsskålin käsityksen mukaan Walleriuk-
sen hyökkäys toi hänelle vain uusia ystäviä ja puolustajia sellaisista ihmi-
sistä, jotka uskaltavat ajatella itse.32 Forsskål ei hyökännyt Berchin kimp-
puun yhtä rajuin sanakääntein, mutta hän ei saanut oikeutta puolustaa 
talousopin väitöskirjaansa eikä hän saanut hakemaansa apulaisen virkaa; 
sen sai Berchin suosikki Pehr Niclas Christiernin (1725-1799).

Forsskål ei masentunut vastoinkäymisistä, vaan ilmoitti filosofian tie-
dekuntaan haluavansa painaa tutkielman kansalaisvapaudesta: De liber-
tate civili. Harppaus maanviljelystä kansalaisvapauteen voi vaikuttaa suu-

Linnén oppilas Peter Forsskål ja hänen ystävänsä Frederik Seidelin perhosjahdissa Göttingenin seudulla. 
Fredrik Seidelinin maalaus Peter Forsskål ystäväkirjassa (Album amicorum) vuodelta 1755. 
Thottska-kokoelma. Tanskan kuninkaallinen kirjasto. 
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relta nykypäivän lukijasta. Forsskål ei kuitenkaan ollut poikkeuksellinen 
omana aikanaan. Forsskålin mukaan kansalaisten puutteellinen vapaus 
esti sekä tieteellistä että taloudellista kehitystä. Näin ollen taloudelliset ja 
poliittiset näkökulmat olivat Forsskålin ajattelussa läheisessä yhteydessä 
toisiinsa tuolle ajalle tyypillisellä tavalla.

Forsskålin De libertate civili oli kirjoitettu sekä latinaksi että ruotsiksi 
Tankar om borgerliga friheten (Ajatuksia kanslaisvapaudesta) -kirjoituk-
sena, mikä oli poikkeuksellista. Aiemmin vain talousopissa oli kirjoitettu 

väitöskirjoja ruotsiksi. Tiedekunta epäsi Forss-
kålilta oikeuden puolustaa väitöskirjaansa, 
eikä hän saanut tukea myöskään kansliakolle-
giolta, jonka puoleen hän kääntyi valittaak-
seen tiedekunnan päätöksestä. Tämän jälkeen 
Forsskål teki rohkean vedon ja pyysi sensorilta 
lupaa kirjoituksensa painamiselle, minkä hän 
myös sai tehtyään joitain muutoksia, joita vii-
meinen sensori Niclas von Oelreich (1699-
1770) vaati.33 Forsskål oli täysin tietoinen siitä, 
että hänen kirjoituksensa takavarikoitaisiin. 
Tämän vuoksi hän haki kaikki 500 painettua 
kappaletta Lars Salviuksen kirjapainosta sa-
mana päivänä, jona ne painettiin. Kansliakol-
legio, jonka virkamiehet olivat hattuja, ko-
koontui samana päivänä ja vaati Forsskålin 
kirjoituksen takavarikointia. Kansliakollegio 
ei halunnut herättää huomiota virallisella ta-
kavarikolla. Rehtorina Linné oli vastuussa 
Forsskålin kirjoitusten takavarikoinnista Up-
psalassa.34 

Painetuista 500 kappaleesta onnistuttiin takavarikoimaan vain 79, 
joista kaksi Suomessa. Linné joutui takavarikoimaan myös kaksi Forss-
kålilta saamaansa kappaletta. Valtaneuvosto (hallitus) kielsi kirjoituksen 
kuninkaallisen majesteetin kirjeellä 28. helmikuuta 1760. Valtaneuvoston 
mukaan Forsskålin kirjoitus sisälsi järjettömiä lauseita, ja siksi kiellettiin 
Forsskålin kirjoituksen sekä salainen että avoin myyminen, ostaminen ja 
omistaminen. 

Myöhemmin Forsskål on kirjoittanut osuvasti, että hänen kirjoituksen-
sa kieltäminen vain lisäsi sen kysyntää ja sitä luettiin enemmän.35 Vuonna 
1769 Nordencrantz tuki Forsskålin tulkintaa väittämällä seuraavaa:

Forsskålin kirjoituksen Tankar om 
borgerliga friheten (Ajatuksia kan-
salaisvapaudesta) myyminen, osta-
minen ja omistaminen kiellettiin 
28.2.1760. Ruotsin kansalliskirjasto.
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Det är bekant at Disputationen blef förbjuden wid 1000 Daler Silfwer-
mynts wite, och finnes ändock på flere ställen, samt blef läst med större 
begjär, än om den aldrig blifvit förbjuden, och omsider aldeles förgåten. 

(On tiedossa, että väitöskirja kiellettiin 1000 taalerin hopearahan uhka-
sakolla, ja se oli silti useissa paikoissa ja sitä luettiin innokkaammin kuin 
silloin, jos sitä ei koskaan olisi kielletty, ja olisi vähitellen unohdettu ko-
konaan.)36 

1000 taaleria vastasi lähes merikapteenin kahden vuoden palkkaa.37 Siksi ei 
ole yllättävää, ettei Forsskåliin ja hänen kirjoitukseensa löydy lainkaan viit-
tauksia vuosilta 1760-1766, ennen kuin painovapausasetus astui voimaan. 

Forsskål oli lyhyen uransa aikana haastanut ruotsalaisissa yliopistoissa 
vallalla olleen puhdasoppisuuden: wolffilaisuuden. Kirjoituksessaan Tan-
kar om borgerliga friheten (Ajatuksia kausalaisvapaudesta) hän haastoi 
poliittisen puhdasoppisuuden. Hänen arvostelunsa kohde olivat vallassa 
olevat hatut. Yksi merkki siitä, että Forsskål oli kallellaan myssypuolu-
eeseen, oli kotiopettajan toimi, jonka hän sai tullessaan Ruotsiin vuonna 
1756. Hän pääsi Johan Ihren (1707-1780) kotiin, eikä ollut mikään salai-
suus, että Ihre oli myssy. Ihrellä oli omia kokemuksia sensuurin voimasta. 
Vuonna 1750 hänet tuomittiin menettämään yhden vuoden professorin 
palkkansa, koska hän oli ohjannut väitöskirjoja, joissa esitettiin vahin-
gollisia mielipiteitä ja oppeja.38 Vahingollisia oppeja olivat ensisijaisesti 
opit, jotka eivät tukeneet hattujen tulkintaa perustuslaista ja vapaudesta. 
Michaelis - joka katsoo vaikuttaneensa suoraan Forsskålin käsitykseen 
vapaudesta ja mielipiteisiin poliittisissa kysymyksissä - kirjoitti, että 
Forsskål antoi painaa kirjoituksensa, joka puolusti kirjoitusvapautta juuri 
vallassa olevaa hattupuoluetta vastaan.39 

Forsskålin luonnonoikeudelliset lähtökohdat Tankar om borgerliga fri-
heten (Ajatuksia kansalaisvapaudesta) -kirjoituksessa olivat, että jokainen 
ihminen on alunperin vapaa ja ettei ihmisen vapautta saa rajoittaa tar-
peettomasti. Vapaudesta saa menettää vain vahingollisen osan (licentia) 
ja säilyttää hyödyllisen osan (libertas).40 Valtion tarpeellisuus perustellaan 
käytännössä tällä tavalla. Jokaisen on saatava elää turvassa, kuunneltava 
omaatuntoaan, käytettävä omaisuuttaan ja myötävaikutettava yhteiskun-
nan menestyksen hyväksi. Määriteltyään vapauden käsitteen Forsskål se-
littää kansalaisvapauden luonteen ja vaarat, joita siihen kohdistuu. Poh-
diskellessaan, kumpi on vahingollisempaa, olla altistuneena itsevaltaisen 
hallitsijan mielivallalle vai joutua muiden alamaisten nujertamaksi, Forss-
kål kommentoi eittäämättä Ruotsissa vallinnutta tilannetta.

Voidaksemme ymmärtää Forsskålin vapauskäsitettä, meidän on pa-
neuduttava hattupuolueen tukemaan vapauden tulkintaan. Vapausajan 
Ruotsissa vapaus oli määritelty ennen kaikkea vapaudeksi suvereniteetis-
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ta, mikä ymmärrettiin vapaudeksi hallitsijan yksinvaltaisuudesta.41 Hat-
tupuolueen perustuslaintulkinta on esitetty selkeimmin ensimmäisessä 
ruotsinkielisessä poliittisessa aikakauslehdessä nimeltä En Ärlig Swensk 
vuodelta 1755-56. Se oli vahvasti hattupuolueeseen sidoksissa ollut lehti. 
En Ärlig Swensk -lehden mukaan Ruotsin perustuslaki takasi valtakun-
nan vapauden samalla tavalla kuin Raamattu Jumalan sanana vapautti 
Saatanan ylivallasta. Perustuslaki nähtiin siis Pyhän kirjoituksen kaltaise-
na asiakirjana, joka vapauttaa yksinvaltaisen tyrannin mielivallalta. Hat-
tupuolueen jäsenet eivät olleet kiinnostuneita laajemmasta perustuslakia 
koskevasta keskustelusta, vaan vain tuen lisäämisestä omalle tulkinnal-
leen. En Ärlig Swensk -lehden mukaan on kuitenkin aina olemassa joku, 
joka ei ymmärrä perustuslain sanomaa ja löytää siitä ristiriitoja täsmälleen 
samalla tavalla kuin on olemassa Raamatun tekstin kyseenalaistavia.42 

Forsskål oli samaa mieltä hattujen kanssa yksinvallan vaarallisuudes-
ta kirjoittaessaan, että vapautus yksinvallasta on yksi tärkeä askel kohti 
kansalaisvapautta, mutta jatkaa, että ”Ty det utgör ej ett samhälles hela 
frihet, att undersåtarena äro trygga för Regentens öfwerwåld. Det är ett 
stort steg, och det första till allmän sällhet. Men undersåtare kunna ock 
tryckas af hwarandra” (Sillä se ei muodosta yhteiskunnan koko vapaut-
ta, että alamaiset ovat turvassa Hallitsijan julmuuksilta. Se on suuri askel 
ja ensimmäinen kohti onnea. Mutta alamaiset voivat painostaa myös toi-
siaan). Forsskål pohtii, kumpi on vaarallisempaa, hallitsijan ylivoima vai 
kansalaisten ylivoima: 

Frågar någon, hwilkens öfwermakt wore för ett land olyckeligare, Regentens 
eller egna medborgares? håller jag före, att den senare är mer odrägelig, 
men den förra mer obotelig: och att man derföre bör sky och rysa för den 
förras allramäst. Ty utan att den häfwes, kan aldrig den andra häfwas. 

(Kysyykö kukaan, kumman ylivalta olisi maalle epäonnisempi, Hallitsijan 
vai omien kansalaisten? Minä olen sitä mieltä, että jälkimmäinen on sie-
tämättömämpi, mutta edellinen vaikeammin korjattavissa; ja sen vuoksi 
ensimmäistä täytyy kavahtaa ja vavisten pelätä kaikkein eniten. Sillä mi-
käli sitä ei nujerreta, ei toista voida koskaan nujertaa.)43

Yksinvallasta on vaikeampi päästä eroon, mutta Forsskålin mielestä jäl-
kimmäinen eli Ruotsissa vallinnut tilanne oli suorastaan sietämätön. 
Forsskål kohdisti kritiikkinsä kiistattomasti hattuihin, jotka asemansa ja 
rikkautensa ansiosta voivat jatkuvasti käyttää valtaansa väärin. Lisäksi he 
pystyivät jatkuvasti lisäämään valtaansa. Forsskål viittaa siihen, kuinka 
vallanpitäjät hallitsevat Ruotsia mielivaltaisesti ja kuinka etuoikeuksista 
on hyötyä aatelille. Tähän liittyy myös hänen ajatuksensa siitä, että Ruot-
sista on kehittymässä aristokratia. 
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Forsskålin Ruotsin tilanteesta maalaama kuva ei kuitenkaan ole niin 
synkkä kuin se ensi silmäykseltä saattaa vaikuttaa. Ruotsissa vaikein as-
kel oli otettu jo vuonna 1719/1720 eli yksinvaltiaan ylivallasta oli päästy 
eroon. Forsskål esitti, että yksinvalta ja kirjoitusvapaus sulkevat toisensa 
pois. Hän myös suhtautui toiveikkaasti Ruotsin tulevaisuuteen todetes-
saan, että oli mahdollista vapautua kansalaisten ylivallasta, kunhan pal-
jastetaan, mitä vääryyksiä he tekevät. Painovapaus edesauttoi vääryyksien 
paljastamista ja sen osoittamista, kuinka yksittäiset ryhmät toimivat yh-
teisen hyvän vastaisesti. 

Enda skygden för dem är at dölja den oförrätt de utöfwa. Men den kan ej 
länge döljas, om hwar och en får i allmänna skrifter wederbörligen tala på 
det, som handlas emot det allmänna bästa. 

(Heidän ainoa suojansa on heidän harjoittamiensa vääryyksien salaami-
nen. Mutta niitä he eivät voi pitkään salata, jos jokainen voi yleisissä kir-
joituksissa puhua siitä, mikä tapahtuu yleistä hyvää vastaan.)44

Ändteligen är ock det en wigtig rättighet i ett fritt samhälle, att fritt få 
bidraga till det allmännas wäl. Men skal det ske, så måste samhällets tills-
tånd kunna blifwa bekant för hwar och en, och hwar en fritt derom få ytt-
ra sina tankar. Der det saknas är friheten ej wärd sitt namn. Krigssaker, 
ock somliga utländska underhandlingar, behöfwa till en tid döljas, och 
ej komma till mångas wetskap, men ej för rätta medborgares, utan för 
fiendernas skull. 

(Lopuksi, tärkeä oikeus vapaassa yhteiskunnassa on, että jokainen saa 
vapaasti myötävaikuttaa yleisön hyvään. Mutta tämä vaatii, että yhteis-
kunnan tila on tehtävä kaikille tunnetuksi, ja jokaisella tulee olla vapaa 
tilaisuus ilmaista ajatuksiaan siitä. Mistä tämä uupuu, vapaus ei ole ni-
mensä arvoinen. Sota-asiat ja useat ulkomaisiin neuvotteluihin liittyvät 
asiat täytyy jonkin aikaa salata eikä tuoda laajojen piirien tietoon, mutta 
se ei tapahdu omien rehellisten kansalaisten vaan vihollisten vuoksi.)45

Forsskålin ajattelua voidaan näin ollen pitää julkisuusperiaatteen edeltä-
jänä: julkisuuden pitäisi olla pääsääntö ja salaamisen poikkeus.46 Voidaan 
olettaa, että Forsskålin tarkoitus oli ennen kaikkea paljastaa hattujen kor-
ruptio. ”Yleisöllä” oli oikeus tietää, mitä valtiopäivillä tapahtui, voidakseen 
pitää vallanpitäjiä silmällä ja myötävaikuttaa yhteisen hyvän puolesta. 

Forsskålin pääteesi oli, että kansalaisvapaus perustuu hallituksen rajoit-
tamiseen ja rajoittamattomaan kirjoitusvapauteen. Hän esitti, että edes ju-
malalliset ilmestykset, järkevät perustuslait ja yksityishenkilöiden kunnia 
eivät voi kärsiä kirjoitusvapaudesta eli ettei niistä keskusteleminen vahin-
goita niitä.47 Hän uskoi, että jos asioista voi keskustella vapaasti puolesta ja 
vastaan, järkevin näkökanta ja totuus voittavat lopulta.48 

Forsskål halusi, että kansa alkaisi yhä enemmän lukea ja keskustella. 
Hänen esikuvansa oli Englanti.49 Forsskålin mukaan perustuslakeja pa-
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rannettiin jatkuvasti Englannissa, jossa niistä voitiin keskustella vapaasti. 
Kun kansa saa ilmaista tyytymättömyytensä vapaasti, epäkohdat korjau-
tuvat hyvissä ajoin. Forsskål käyttää vahvaa vertauskuvaa ja kirjoittaa, 
että on suurelta osin valtion etu, jos ihmiset voivat ilmaista tyytymättö-
myytensä kynällä sen sijaan, että joutuisivat tarttumaan aseisiin. Turhau-
tuminen voi purkautua jollain muulla tavalla kuin väkivaltana. Forsskål 
korosti, että päätöksenteon on oltava avointa, koska 

Däremot, då hela landet är kändt, se åtminstone de uppmärksamma, 
hwad som gagnar eller skadar, och upptäcka det för alla, der skriffrihet 
är. Då först kunna allmänna rådslag, styras af sanning och kärlek till fä-
derneslandet, på hwilkets gemensamma wäl alla enskildtas beror. 

(Sitä vastoin silloin, kun koko maan olot tunnetaan, ainakin huomioky-
kyiset näkevät, mistä on hyötyä ja mikä vahingoittaa. Siellä, missä on kir-
joitetun sanan vapaus, he ilmaisevat tämän kaikille. Vain tällöin yleistä 
neuvonpitoa ohjaa totuus ja rakkaus isänmaahan, jonka yhteisestä hyväs-
tä kaikki yksityinen on riippuvainen.)50

Forsskålin ajamilla uudistuksilla oli myös laaja yhteiskunnallinen näkö-
kulma. Hän vaati yksityisen omaisuuden loukkaamattomuutta, oikeuden-
mukaista maanjakoa ja verouudistusta, ettei kukaan joutuisi kärsimään 
kohtuuttomista veroista. Hän ehdotti virkakoetta virkamiehille ja mainitsi 
tässä Kiinan esimerkkinä. Tämä ajatus toistui myös Nordencrantz illa ja 
Chydeniuksella. Forsskål vaati oikeutta valittaa tuomioistuinten tuomiois-
ta. Hän vaati myös elinkeinovapautta, ammattikuntalaitoksen uudista-
mista ja oikeutta opettaa yliopistoissa parhaaksi katsotulla tavalla. Näihin 
uudistusajatuksiin Forsskål oli eittämättä saanut vaikutteita Göttingenistä. 

Kiinaa ihailtiin laajalti saksalaisten kirjailijoiden joukossa — ja luon-
nollisesti myös laajemmalti valistuksenajan Euroopassa. von Justi oli kir-
joittanut, että Kiinassa menestys määräytyi meriittien mukaan eikä syn-
tymässä saadun aseman mukaan. von Justi ja Forsskål olivat hengenhei-
molaisia, sillä he kumpikin painottivat sitä, että virkauralla menestymi-
sen täytyy perustua osaamiseen, ei varallisuuteen tai syntyperään. Heil-
lä kummallakin oli myös omia kokemuksia asiasta, ja tilanne oli hyvin 
akuutti Forsskålin elämässä. Hänen etenemismahdollisuutensa Ruotsissa 
oli estetty kerta toisensa jälkeen. Säätykierron pelkästään oli kuitenkin 
suurempi yhteiskunnallinen ongelma kuin Forsskålin omaa elämää kos-
keva ongelma. Paineet ylenevään säätykiertoo olivat suuret valtakunnassa. 
Samaan aikaan aatelisten etuoikeudet estivät aatelittomien uria.51 Viittaus 
Saksaan tieteen vapauden ja opetusvapauden osalta on sekin saanut innoi-
tuksensa Forsskålin kokemuksista Göttingenissä. Göttingen yliopistossa 
opettajat saivat valita vapaasti, mitä opettivat, eikä teologisella tiedekun-
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nalla ollut oikeutta ennakkosensuuriin.52 Forsskålin ylistäessä Saksaa hän 
viittaa käytäntöön Hannoverissa ja Göttingenissä.

Forsskål kirjoittaa itse eräässä kirjeessään Michaelikselle, että kirjoi-
tuksensa ansiosta hänet tunnettiin Ruotsissa rehellisenä patrioottina.53 
Forsskål puolusti mielipiteitään epätavallisen rohkeasti ja perusteli ne 
monimutkaisessa prosessissa, jossa hän joutui toistuvasti kansliakollegion 
kuultavaksi. Hän vaati, että päätös takavarikoida ja myöhemmin kieltää 
hänen kirjoituksensa olisi perusteltava ja että hänen olisi saatava mahdol-
lisuus tutustua pöytäkirjaotteeseen. Forsskål korosti, että: 

Jag [Forsskål] yrkar på intet annat, än nyttig och anständig Frihet. Skul-
le en sådan påyrkan vara emot Svenska Regeringsättet, såsom Kgl. Can-
cellie Collegium föreger min skrift vara, så fölgde då först, att här ingen 
Frihet vore.

(Minä [Forsskål] en vaadi muuta kuin tarpeellista ja kohtuullista vapaut-
ta. Jos tällainen vaatimus olisi Ruotsin hallintotavan vastainen, kuten 
kuninkaallinen kansliakollegio väittää kirjoitukseni olevan, se osoittaa, 
ettei vapautta ole.)54 

[- - -] då jag endast beskrifvit Friheten: och en sådan skrift tjente att göra 
Regeringssättet misstänkt och förhatelig, samt derföre borde qväfvas och 
förbjudas. [- - -] För min del kan jag ej se någon väg att göra vår Regering 
mera misstänkt, än afven denna 

(... koska olen kuvaillut vain vapautta: ja kyseinen kirjoitus sai hallitustavan 
epäilyksenalaiseksi ja vihatuksi, ja siksi se pitäisi tukahduttaa ja kieltää. ... 
Omalta osaltani en näe keinoa tehdä hallitustamme epäilyttävämmäksi).55

Forsskålin rohkeus voi hyvin johtua siitä, että tässä vaiheessa hänet oli 
Linnén ja Michaeliksen suosituksesta jo valittu tanskalaiselle Arabiaan 
suuntautuvalle tutkimusmatkalle, johon osallistuisi kuusi henkilöä.56 Hä-
nen oli ollut vaikea saada isänsä hyväksyntä, koska tämä pelkäsi kysei-
senlaiseen matkaan liittyviä vaaroja. Kesäkuussa 1759 Forsskål sai isänsä 
siunauksen matkalle. Hänet nimitettiin tutkimusmatkan jäseneksi ja pro-
fessoriksi Tanskassa. Professoriksi nimittämisen yhteydessä Forsskålin 
väitöskirjat Göttingenistä ja Uppsalasta julkaistiin uudelleen Kööpenha-
minassa uuden esipuheen kanssa vuonna 1760. Tämä on jälleen osoitus sii-
tä, että Forsskålin vapauskirjoitukset Dubia ja Tankar kuuluivat yhteen.57 

Forsskål lähti tutkimusmatkalle vuonna 1761. Kuudesta tutkimusmat-
kan jäsenestä hengissä kotiin palasi vain yksi, Carsten Niebuhr (1733—
1815). Hän toimitti Forsskålin muistiinpanot ja teki ne tunnetuiksi suuren 
yleisön keskuudessa. Forsskål kuoli 31 vuoden iässä kuumetautiin Jeme-
nissä vuonna 1763.
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Forsskål ei ollut vallankumouksellinen, mutta hän vaati tuntuvia uudis-
tuksia, joiden hän katsoi olevan välttämättömiä Ruotsin poliittisen ja talo-
udellisen tulevaisuuden kannalta. Forsskålin pamfletin konteksti on Ruot-
sissa vallinnut poliittinen tilanne. Erityinen piirre painovapausasetuksessa 
on, että se sisältää ajatuksen hallinnollisten asiakirjojen julkisuudesta. Ma-
rie-Christine Skuncke katsoo tämän olevan hyvin vähän huomiota saanut 
merkittävä seikka poliittisessa kulttuurissa 1700-luvun Euroopassa.58 

Forsskålin kirjoitukset, hänen taistelunsa kansliakollegion kanssa ja 
julkisuuden korostaminen salaamisen sijasta myötävaikuttivat eittämättä 
painovapausasetuksen syntymiseen. Keskeisistä vaikuttajista Nordenc-
rantz ja erittäin todennäköisesti myös Chydenius olivat hyvin perehtynei-
tä Forsskålin kirjoitukseen ja Forsskålin toimiin kansliakollegion edessä.

Suomalaissyntyinen Peter Forsskål kirjattiin jo kymmenvuotiaana Uppsalan yliopistoon ja hänestä tuli 
myöhemmin Carl von Linnén oppilas. Maalaus Utsikt över Uppsala med Domkyrkan (Maisema Uppsalasta 
ja tuomiokirkosta), Elias Martin, 1784. Uppsalan yliopisto. Kuva: Uppsalan yliopiston taidekokoelmat.
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Anders Nordencrantz
Lars Magnusson

Elämä
Anders Bachmanson syntyi Brunflon seurakunnassa Jämtlannissa 
17.1.1697 Lorens ja Margareta Svedina Bachmanin yhdeksänlapsiseen 
perheeseen. Perhe muutti vuonna 1700 Sundsvalliin, jossa isä harjoitti 
liiketoimintaa ja piti ravintolaa. Lorensista tuli myöhemmin pormestari 
ja valtiopäiväedustaja. Omasta mielestään Anders-pojasta ei pidetty per-
heessä, ja hänet lähetettiin jo vuonna 1710 saamaan oppia kauppiaalta en-
sin Tukholmaan ja vuoden kuluttua Gävleen, jossa hän vietti kahdeksan 
vuotta. Työskenneltyään joitakin vuosia kotona isänsä yrityksessä Anders 
teki ulkomaanmatkan, joka vei hänet Dubliniin ja Lontooseen. Anders 
viipyi puolitoista vuotta Lontoossa, jossa hän matkakuvauksensa perus-
teella opiskeli kaupankäyntiä, taloudenhoitoa, historiaa ja politiikkaa sekä 
mekaniikkaa ja kokeellista fysiikkaa. Jälkimmäisestä oli hyötyä, kun hän 
pian kotiinpaluunsa jälkeen vuonna 1724 suunnitteli kaksi pumppuase-
maa Karlshamniin ja Karlskronaan ja piirsi venäläisen lähettilään pyyn-
nöstä kolmannen, Pietariin sijoitettavan pumppuaseman.

Andersia ei aluksi hyväksytty valtiopäiväedustajaksi vuonna 1726, kos-
ka hän asui Tukholmassa Sundsvallin sijasta. Lopulta hänet kuitenkin 
valittiin protestikirjoitusten ryöpyn jälkeen Sundsvallin porvarissäädyn 
edustajaksi. Hän sai jo tuolloin mainetta puolustamalla miltei aggressii-
visesti kauppiaita ja kaupankäyntiä. Valtiopäivien päätyttyä hänet nimi-
tettiin Ruotsin konsuliksi Lissaboniin, jossa hän toimi vuoteen 1734 asti. 
Kotiinpaluun jälkeen häntä syytettiin liian korkeiden konsulimaksujen 
perimisestä ja asiaa tutkimaan asetettiin erityinen toimikunta, jota joh-
tivat muiden muassa tukholmalaiset kauppiaat Bedoire, Grill ja Plom-
gren. He totesivat, että liian korkeita maksuja oli peritty. Sen seurauksena 
Bachmanson erotettiin virasta Lissabonissa ja häneltä evättiin lisäksi eläke 
muutamaa vuotta myöhemmin. Tänä aikana oli kuitenkin löytynyt toinen 
ratkaisu. Hän solmi vuonna 1737 avioliiton Margareta Sofia Schröderin 
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etuoikeuksista antoivat sysäyksen uusille aatteille ja ajattelutavoille. Hänen hallitusta arvostelevat  
kirjoituksensa johtivat välienselvittelyyn hattujen kanssa — ja yleisen painovapauteen vuonna 1766. 
Litografia. Kungliga biblioteket.
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(1718—1757) kanssa. Margareta oli rikas perijätär, jolla oli rautaruukkeja 
ja masuuneja Roslagenissa ja Suomessa.1 

Tehtaanomistajana Bachmanson osallistui vuoden 1742 valtiopäivil-
lä keskusteluihin elinkeinon etuja ajavan Rautakonttorin (Jernkontor) 
perustamisesta. Kun konttori perustettiin vuonna 1747, se oli kuitenkin 
kaukana vastikään aateloidun (1743) Anders Nordencrantzin suunnitte-
lemasta ja propagoimasta elimestä. Hän oli ajatellut Rautakonttorin eli-
meksi, jolla valta voitaisiin viedä rikkaiden, rautaa ulkomaille vievien 
Skeppsbron aatelisten käsistä. Konttorilla olisi omaa pääomaa, ja se kävisi 
kauppaa suoraan ulkomaiden kanssa. Entistä suurempi osa kaupasta voi-
taisiin siirtää Englannista Ranskaan, mikä parantaisi luottotilannetta. Sen 
sijaan Rautakonttorista tuli lähinnä tuotantoa rajoittava kartelliyhdistys, 
jossa valta oli edelleen vientitoimintaa harjoittavilla kauppiailla. Yksi tä-
män rakenteen taustalla olevista johtohahmoista oli Thomas Plomgren — 
Nordencrantzin vihollinen vuodelta 1734. Ikään kuin laastariksi haavan 
päälle Nordencrantz nimitettiin kauppaneuvokseksi vuonna 1747, ja sitten 
hänet valittiin usean toimikunnan ja valiokunnan jäseneksi.

Nordencrantzin tehtailla alkoi mennä huonosti 1750-luvulla, ja vuonna 
1756 hän myi ne. Ostaja osoittautui myöhemmin Finlay ja Jennings -yri-
tyksen bulvaaniksi. Nämä molemmat skotit olivat puolestaan avioliiton 
kautta sukua Thomas Plomgrenille. Yhdessä Gustaf Kiermanin ja Fredrik 
Gyllenborgin kanssa heitä syytettiin vuoden 1756 valtiopäivillä hattupuo-
lueen esiin nostamassa kiistassa, joka koski lähinnä rahanvaihtotoimiston 
(Växelkontoret) toimintaa. Nordencrantz syytti elämänsä loppuun asti 
tätä ryhmää siitä, että se olisi konttorin välityksellä tietoisesti harjoittanut 
talouspolitiikkaa, josta hän kärsi henkilökohtaisesti: hänen myymiensä 
tehtaiden kauppahinta oli ollut talletettuna vuonna 1763, jolloin rahan 
arvo oli laskenut 50 prosenttia. Hänen Svea rikes financeverk -pamfletissa 
(1762) esittämänsä syytökset olivat senlaatuisia, että pamfletin levittämi-
nen kiellettiin. Nordencrantz palasi vuoden 1765 jälkeen vielä useissa kir-
joituksissaan Finlayhin, Jenningsiin ja Plomgreniin. Kolme viikkoa ennen 
Nordencrantzin kuolemaa kesäkuussa 1772 heidät kuitenkin vapautettiin 
vastuusta pitkällisen prosessin jälkeen. Myssyjen johtama salainen valio-
kunta antoi asiassa päätöksen. Aina 1750-luvun puoliväliin asti hattuna 
tunnetusta Nordencrantzista oli tullut myssyjen johtavia ideologeja. Hän 
ehkä ajatteli kuolinvuoteellaan, että nyt myös nämä hänen ystävänsä oli-
vat kääntyneet häntä vastaan.
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Hyökkäävät kirjoitukset
Kun jokainen arkki Nordencrantzin kriittisestä ruotsalaisen hallitusjär-
jestelmän selvityksestä — Till Riksens Höglofliga Ständer församlade wid 
Riksdagen år 1760. En wördsam föreställning uti Et Omständeligt swar på 
de oförgipelige påminnelser som uti Stockholms Post-Tidningar den 25 sep-
tember 1758 kundgjorde blifwit… — oli tullut painosta kirjanpainaja Lo-
rens Ludvig Grefingin kirjapainossa Marian seurakunnassa Tukholmassa, 
hän vei aiemmista huonoista kokemuksista viisastuneena kaikki painetut 
kirjoitukset suoraan kotiinsa. Nordencrantzin ensimmäinen painettu työ, 
joka julkaistiin vuonna 1730, kun hänen nimensä oli vielä Bachmanson 
— Arcana oeconomiae et commercii —, oli ollut sensorin asettamassa jul-

kaisukiellossa peräti seitsemän vuotta ennen 
kuin lyhennetylle laitokselle annettiin julkai-
sulupa. Vuoden 1756 valtiopäiville hän oli jul-
kaissut viisi pamflettia, joista sensuuritoimen 
vastainen oli takavarikoitu ja kieletty. Nyt hän 
oli paremmin valmistautunut ja vei arkit var-
muuden vuoksi omaan säilöön.2 

Varotoimi ei ollut lainkaan perusteeton. 
Kun valtiopäivät kokoontuivat vuonna 1760 
(valtiopäivät olisi koolla vuoteen 1762 asti), 
porvaris- ja talonpoikaissäätyjen hatut halu-
sivat takavarikoida kirjoituksen. Niin ei kui-
tenkaan käynyt. Sen sijaan 1  000 kappaletta 
jaettiin protestina mahdollista sensuuria vas-
taan. Lisäksi asetettiin valiokunta, jossa kaikki 
valtiopäivien säädyt olivat edustettuina, tutki-
maan, oliko kirjoittaja rikkonut joitakin lake-
ja. Valiokunta kokoontui joitakin kertoja, mut-
ta lakkautettiin muutaman vuoden päästä.3 

Nordencrantz hyökkäsi kirjoituksessaan 
Till Riksens Höglofliga Ständer… aggressiivi-
sesti Ruotsin poliittisen järjestelmän, ”halli-

tustavan”, erilaisia ilmiöitä vastaan. Hän hyökkäsi kuitenkin lähinnä vain 
tiettyjä järjestelmän puolia vastaan. Hän ei vastustanut monarkiaa eikä 
sitä, että Ruotsissa oli eri säätyjä. Säädyistä hän sanoo, että ne ovat ”välttä-
mättömiä” ja ”niistä on mahdoton päästä eroon”.4 Toista mieltä oleminen 
olisi ollut liian uskaliasta. Mikään ei myöskään viittaa siihen, että hän olisi 
ollut periaatteessa monarkiaa vastaan; hänen mielestään myös tasavalloil-
la oli taipumus korruptoitua. Säätyjärjestystä hän kuitenkin kritisoi sano-

Anders Nordencrantzin ensim-
mäinen teos Arcana oeconomiae 
et commercii oli sensuroituna 
seitsemän vuotta ennen kuin se 
julkaistiin vuonna 1730. Kungliga 
biblioteket.
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malla, ettei säädyillä pitäisi olla erilaisia privilegioita ja että niiden pitäisi 
paremmin edustaa koko kansaa, myös sotilaita ja palvelijoita. Terävimmin 
kritisoitiin eritoten sitä, ettei valtion virkamiehiä ja erityisesti tuomareita 
voinut erottaa toimestaan. Hänen mielestään se tosiasia, että korkeat tuo-
marit nimitettiin eliniäksi — ja valittiin aateluuden ja arvoaseman eikä 
pätevyyden perusteella —, johti väärinkäytöksiin ja korruptioon. Koko 
hänen laaja tekstinsä — yhteensä 690 tiiviisti kirjoitettua sivua — oli kui-
tenkin sävyltään yleinen hyökkäys asioiden tilaa kohtaan hattupuolueen 
hallitusaikana Ruotsissa. Yleinen korruptio oli valloillaan, ja peliä käytiin 
erilaisilla ”yksityisillä” eduilla. Salailu hallituksessa ja valtiopäivillä, sää-
tyjen ja valiokuntien pöytäkirjat, joita ei saanut julkaista, sekä kaikkien 
kriittisten ajatusten sensurointi on omiaan luomaan epäluuloisuutta ja 
tyytymättömyyttä, hän kirjoittaa.

Nordencrantzin pamfletti vuodelta 1760 oli alkulaukaus laajalle hat-
tujen vastaiselle tutkimus- ja selvitystyölle, joka aiheutti hattujen putoa-
misen vallasta seuraavilla valtiopäivillä vuonna 1765 — ja lisäksi yleisen 
painovapauden saattamisen voimaan vuonna 1766. Mainituilla valtiopäi-
villä hän ei kuitenkaan ollut johtava opposition aktivisti. Sen sijaan rohkea 
apupappi Pohjanmaan Alavetelistä Anders Chydenius ja aatelis- ja pap-
pissäädyn edustajille yhteinen myssypuolue esiintyivät näkyvästi. Yhdessä 
he onnistuivat kumoamaan hattujen valta-aseman kuninkaallisessa val-
taneuvostossa (hallituksessa) ja eri säädyissä. Nordencrantz oli sen sijaan 
kapinoitsijoiden älyllinen isä ja innoittaja — niin myös Chydeniuksen. 
Tämä kutsui Nordencrantzia avoimesti ”oppimestarikseen”. Kun Chyde-
nius propagoi valtiopäivillä 1765—1766 painovapauden ja julkaisuoikeu-
den puolesta, hän ei ajatellut pelkästään omia kirjoituksiaan, vaan myös 
Nordencrantzin useiden kirjoitusten ja liitteiden pannajulistusta.5

Nordencrantz jatkoi myös vuoden 1760 jälkeen hallitusta kritisoivien 
tekstien julkaisemista. Vuonna 1761 hän kritisoi valaisevasti sensuuria 
ja puolusti julkaisu — ja painovapautta julkaisussa, jonka otsikko kertoo 
kaiken: Tankar om frihet i bruk av förnuft, pennor och tryck (Ajatuksia 
järjen, kynien ja painettujen kirjoitusten vapaasta käytöstä). Vuosi sen 
jälkeen hän hyökkää talouspolitiikkaa vastaan, jolla tietoisesti heikenne-
tään rahan arvoa ja vahvistetaan inflaatiota. Hattujen toimintaa ohjaavat 
yksityiset edut — pankkiirien ja rikkaiden kauppiaiden, jotka kuuluvat 
ns. Skeppsbron aateliin Tukholmassa. He haluavat nähdä velkojensa pie-
nenevän samaa tahtia inflaation kanssa, Nordencrantz kirjoittaa. Viha-
mielisen kritiikin kohteeksi joutuivat säätyjen oma pankki ja pankkival-
tuusto (Bancofullmäktige) sekä erityisesti ns. Kiermanskan rahanvaihto-
toimiston johtajat. Hatut olivat perustaneet (1747) rahanvaihtotoimiston 
vastaamaan siitä, että setelien liikkeellelasku pysyi hallinnassa ja rahan 
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arvo nousi. Rahanvaihtotoimiston johtajia olivat Gustaf Kiermanin lisäksi 
Thomas Plomgren (kuolemaansa vuonna 1754 asti), Erland Broman, Klas 
Grill ja J H Lefebure. Rahanvaihtotoimisto ei pystynyt pitämään — tai ha-
lunnut pitää — puoliaan, ja valtiopäivät lakkautti toimiston vuonna 1761. 
Inflaatio jatkoi nousemista korkeuksiin. Nordencrantzin toimenpide-eh-
dotukset esitettiin muun muassa Om Wexel-Coursen -pamfletissa (1761). 
Ehdotusten tavoitteena oli, että säätyjen pankki vetäisi seteleitä pois lii-
kenteestä ja yrittäisi tietoisesti ”laskea kurssin” takaisin ”nimellisarvoon-
sa” eli tilaan, jossa kurssi oli ollut ennen inflaatiokierrettä. Chydenius ja 
muut maltillisemman linjan kannattajat olivat sitä mieltä, että menetelmä 
johtaisi vakavaan rahapulaan ja lamaan.6

Merkitys ja aatemaailma
Nordencrantz on jälkeenpäin nähty ehkä hieman harhaanjohtavasti ta-
lousasioihin keskittyneenä kirjoittajana. Hän vaikutti epäilemättä pal-
jon siihen, että alettiin yhä enemmän kritisoida ”merkantilistista” sään-
nöstelypolitiikkaa, josta oli tullut hattupuolueen tunnusmerkki vuoden 
1738—1739 valtiopäivien jälkeen. Jälkipolvet ovat nimittäneet häntä usein 
”reformisti-merkantilistiksi”. On totta, että hän näyttäytyy sellaisena esi-
koisteoksessaan Arcana oeconomiae et commercii, jonka hän kirjoitti jo 
ennen vuotta 1725 ja jossa on selviä vaikutteita vuosisadan taitteen johta-
vilta englantilaisilta reformisti-merkantilisteilta, erityisesti upporikkaal-
ta Englannin Itä-intian kauppakomppanian johtajalta Josiah Childilta ja 
kirjailijalta ja poliittiselta aritmeetiikolta Charles Davenantilta. Norden-
crantz halusi edistää ruotsalaista kaupankäyntiä ja vientiä. Samalla hän 
kuitenkin vastusti liiallisia ”monopoleja” ja rajoituksia. Hän halusi sallia 
ulkomaisten käsityöläisten ja tehtailijoiden maahanmuuton — he olisivat 
hänen puolestaan jopa saaneet olla katolisia. Tämä oli epäilemättä tärkeä 
syy siihen, että kirjoitus vedettiin pois. Toinen syy oli se, että kirjoitus oli 
ruotsinkielinen — kirjanhan pystyi lukemaan!7 

Samalla hän vastusti avoimesti ns. kauppataseopin yksinkertaistettua 
versiota, jota konservatiivisten merkantilistien katsottiin tyypillisesti 
kannattavan — kuten Uppsalan yliopiston ensimmäisen talousopin pro-
fessorin Anders Berchin. Vastoin 1730-luvulta lähtien virallisena pidettyä 
näkökantaa Nordencrantz väitti, että mahdollinen ruotsalainen ”alipaino” 
kauppataseessa ei ollut perussyy vaihtokurssin nousulle ja rahanarvon 
laskulle. Yksi harjoitetun rajoittavan elinkeinopolitiikan pääargumenteis-
ta oli juuri ”alipaino”. Mainituilla vuosien 1738—1739 valtiopäivillä ha-
tut tulivat valtaan ja ”manufaktuuripolitiikkaa” alettiin soveltaa. Tämän 
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myötä ruotsalaisten tehtaiden ja manufaktuurien avaamiseen annettiin 
suoraa valtiontukea tekstiili-, porsliini- ja lasiteollisuuden ja monien mui-
den elinkeinojen alalle. Manufaktuurit saivat lisäksi omia privilegioita ja 
oman tuomiovallan. Nordencrantz hylkäsi tämän järjestelyn perusteet. 
Manufaktuuripolitiikka oli ilmaisu egoistisesta omien etujen ajamisen 
politiikasta, jonka pontimena olivat ”yksityiset” edut. Rahanarvo oli saatu 
tietoisesti laskemaan pahojen tarkoitusperien ja ahneen toiminnan seu-
rauksena.

On kuitenkin Nordencrantzin vähättelyä nähdä hänet ”vain” sen vä-
lienselvittelyn edustajana, jota käytiin vanhan talouspolitiikan ja doktrii-
nien ja niille hautakuoppaa kaivavan yleisen talousaatteiden kehityksen 
välillä 1700-luvun puolivälissä. Hän osoittaa perehtyneisyytensä ulko-
maiseen poliittiseen ja moraalifilosofiseen kirjallisuuteen — taloudellisen 
rinnalla — jo Arcana-kirjassaan. Kirjassa lainataan runsaasti englanti-
laisia talousalan auktoriteetteja: Davenantin ja William Templen lisäksi 
Bernard de Mandeville ja hänen teoksensa Fable of the Bees (1714), johon 
hän tutustui Lontoossa ja joka oli hänelle innoituksen lähde. Hänen kiin-
nostuksensa eurooppalaista oppinutta keskustelua kohtaan näkyi myös 
hänen myöhemmissä kirjoituksissaan. Toisin kuin suurin osa Norden-
crantzin aikalaisista, hän luki englanninkielisiä tekstejä ja kirjoja. Hän 
oli lisäksi perehtynyt ranskalaiseen moraalifilosofiseen, taloudelliseen ja 
poliittiseen kirjallisuuteen. Teoksessa Till Riksens Höglofliga Ständer hän 
viittaa ranskalaisiin klassikoihin, kuten Montaigneen, ja lainaa heitä. Kir-
jassa on viittauksia myös aikalaisiin, kuten Voltaire, Abbé de Condillac, 
Helvetius, D Álembert ja ”Mirabeau”(!) — lisäksi hän viittaa erittäin usein 
Rousseauhon ja Montesquieuhin. Englantilaisista hänelle tärkeitä ovat 
John Locke, Jonathan Swift ja erityisesti David Hume. Muista eurooppa-
laisista suuruuksista voidaan mainita Samuel Pufendorff, Hugo Grotius ja 
Nico Machiavelli. Kun Nordencrantz viittaa hyväksyvästi Machiavelliin, 
voidaan olettaa, että jopa tuona aikana liberaalina tunnettu sensori, Nik-
las von Oelreich, vapisi hieman.

Till Riksens Höglofliga Ständer -teos on ensimmäinen Ruotsissa ja ruot-
sin kielellä julkaistu moraalifilosofinen tutkielma, jossa on vahvoja piirtei-
tä eri puolilla Eurooppaa käytävästä keskustelusta. Voimme kutsua niitä 
valistusajatuksiksi, mutta se ei ehkä sano niin paljoa. Ne toki rakentuivat 
perustalle, joka raivasi tien uudelle ja vapaalle tavalle tarkastella poliittisen 
järjestelmän lisäksi myös muita asioita: entistä pluralistisempi näkökanta 
puolsi valtatasapainoa, avoimuutta, kritisointi- ja julkaisuoikeutta — ja 
jopa sitä, että valtiopäivämiehiä voitiin pitää valitsijakunnan edustajina 
ja että heidät voitiin asettaa vastuuseen toimistaan (pelätty ja kielletty ns. 
principalat-oppi). Nordencrantzin vuonna 1760 — ja myös myöhemmissä 
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kirjoituksissaan — esittämät ajatukset ovat epäilemättä sellaisia, jotka loi-
vat perustan vuoden 1766 painovapaus- ja julkisuuslainsäädännölle.

Jos Nordencrantzin tuona aikana ajamien uusien ajatusten olettaa liit-
tyvän ihanteelliseen kuvaan valistuksesta edistyksen ja ilon oppina, jou-
tuu nopeasti pettymään. Hänellä oli todellisuudessa erittäin pessimistinen 
näkemys ihmisestä. Toisin kuin Rousseau — joka on hänen älyllinen pää-
vihollisensa — hän oli sitä mieltä, että ihminen oli luonnontilassa raaka, 
villi ja barbaarinen; itsekkäiden intohimojen ohjaama ”knawe”. Nordenc-
rantz näkee ihmisissä samalla kuitenkin järjen ”aihion”, jota voidaan ke-
hittää ”elämällä yhdessä ja pohtimalla asioita”. Järjen kasvaminen edel-
lyttää kuitenkin lakeja ja sivistynyttä järjestystä. Nordencrantzin mukaan 
luonnontilassa oleva ihminen ei ole mikään ”jalo villi”, joka olisi varustet-
tu ”luontaisella valolla”, kuten Rousseau ajattelee.8

Yhteiskuntanäkemys
Nordencrantz ilmaisee älyllisen riippuvuutensa skottilaisista moraalifilo-
sofeista (erityisesti Humesta) ja suuresta Pufendorfista, kun hän kirjoittaa 
inhimillisestä yhteiskunnasta, joka ei synny siten, että ihmiset yhtäkkiä 
ymmärtäisivät, että heidän on päästävä pois luonnontilasta, muututtava 
sosiaalisiksi ja laadittava yhteiskuntasopimus. Sosiabiliteetti kuuluu inhi-
millisiin intohimoihin alkuvaiheesta alkaen. Ihminen ei ole sen parempi 
tai huonompi, kun hänestä tulee osa yhteiskuntaa. Niitä ei muodosteta 
vapaaehtoisesti, vaan pakon edessä, kun ”ihmisjoukko” kasvaa, tarpeet 
kasvavat ja tila pienenee. Yhteiskunnat ”eivät itse asiassa ole muovautu-
neet kokonaisuuden tai pluraliteetin edun vaatimalla tavalla”. Ihminen on 
sama alkutilassa ja yhteiskunnassa ja jälkimmäiselle on tunnusomaista 
”rajaton määrä toisilleen vastakkaisia haluja”.9 

Tältä antropologiselta pohjalta Nordencrantz jatkaa eteenpäin ja kuvai-
lee Ruotsin silloista hallitustapaa tummin sävyin. Voimassa olevat lait ja 
asetukset eivät ole tulleet voimaan siten, että ihmiset olisivat solmineet so-
pimuksen siirtyessään luonnontilasta pois. Lait muuttuvat ajan myötä, ja 
ihmiset ovat alttiita erehtymään. Se koskee erityisesti ”suuria ja mahtavia”. 
Sen vuoksi on tärkeää, että esimerkiksi korkeat tuomarit ja virkamiehet 
”kiertävät” pikemmin kuin työskentelevät elinikäisissä viroissa. Tässä yh-
teydessä Nordencrantz käsittelee myös asiaa, jota hän kutsuu ”korruptiok-
si”. Kaikki valta turmelee. Jos ihminen on ollut pohjimmiltaan ”knawe”10 
Aatamin ajoista alkaen, yhteiskunnassa on tärkeää olla sisäisiä esteitä it-
sevaltaisten ihmisten toimille. Hän viittaa tässä Englannin valtiosääntöön 
ja hallitusmuotoon. Siellä on otettu käyttöön ”checks and balances”. Silti 
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Englannissakin on korruptio. Jako lainsäädäntövallan ja täytäntöönpa-
novallan välillä oli kuitenkin Nordencrantzin mielestä tavoittelemisen 
arvoinen. Ruotsissa oli toisin. Nämä kaksi instanssia sekoittuivat toisiinsa 
jatkuvasti. Lisäksi hän ylistää Englannin pyrkimystä pitää perustuslakien 
määrä pienenä sekä englantilaisten tuomioistuinten tapaoikeudellista käy-
täntöä. Nordencrantz nostaa lisäksi esiin maan liberaalit julkaisusäännöt, 
jotka ovat hänen mielestään edellytys asialle, josta hän käyttää nimitystä 
”vapaa hallinto” (fritt styre).

Hän torjui yhteiskunnan järkevänä rakenteena, jonka ihmiset olisi-
vat vapaaehtoisesti perustaneet päästen tällä tavoin eroon ”luonnollises-
ta” muodostaan. Tämä ajatus ja väite vallan turmelevasta vaikutuksesta 
ovat suoraan peräisin suurista moraalifilosofisista keskusteluista tuon 
ajan Euroopassa. Edellä mainituista tarkastelutavoista ensimmäinen liit-
tyi etäisyyden ottamiseen Christian Wolffin vuosisadan alussa Hallessa 
harjoittamaan filosofiaan, joka oli saavuttanut merkittävän aseman Ruot-
sissa. Ekonomistit perustelivat Wolffin ja hänen oppilaidensa opeilla elin-
keinovapauden ja kaupan rajoituksia.11 Sääntely rajoitti henkilökohtaista 
vapautta, mutta oli merkki sivistyneen ihmisen nivoutumisesta osaksi yh-
teiskuntaa. Skotit, kuten Hume ja Smith — samoin kuin Nordencrantz ja 
moni muu — ajattelivat toisin. Ihmisiä ohjaavat heidän intohimonsa, ja jos 
he kuuluvat johonkin yhteiskuntaan, syynä on ”[…] yksityiset tarkoitus-
perät ja luonnollinen seuran tarve”.12

Nordencrantzin kirjoitusten yhtenä pääteemana oli Till Riksens Höglo-
fliga Ständer… -kirjasta alkaen korruption riskistä varoittaminen. Tämä 
perustui kaikilta oleellisilta osin tuona aikana yleisesti käytyyn moraalifi-
losofiseen keskusteluun. Aatehistorioitsijat ovat osoittaneet, kuinka vahva 
vaikutus oli tasavaltalaisella aateperinteellä, joka siirtyi Machiavellin väli-
tyksellä esimerkiksi englantilaiselle reformisti-merkantilisti Davenantille 
ja monelle muulle 1600-luvun lopussa.13 Heidän tavallaan Nordencrantz 
huomauttaa — ammentamalla esimerkkejä aina Ateenan demokratian 
sortumisesta omaan aikaansa asti — miten vallan keskittyminen liian 
harvoille johtaa helposti korruptioon ja yhteiskunnan rappioon. Mitään 
hallitusmuotoa ei suljeta tämän ”lain” ulkopuolelle. Se koskee samalla 
tavalla tasavaltalaisia ja monarkioita, myös yksinvaltaa, joka oli erityisen 
altis korruptiolle turmeltuneiden pokkuroijien ”vaitiolon ja salailutapo-
jen” takia. Ainoa lääke korruptiota vastaan on valistunut hallinto, jossa 
virkamiehet ja poliittiset edustajat voidaan vaihtaa ja asettaa vastuuseen. 
Porvarillisen kauppatasavallan, jossa valta jakaantuu useille ihmisille ja 
hyveellisille kansalaisille, ihanne näkyy tässä selvästi. Hyveellisyys ei kui-
tenkaan ollut täysi takuu. Viittaamalla Machiavelliin ja Humeen Norde-
crantz vaatii, että laki menee aina hyvien tapojen edelle eikä päinvastoin. 
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Hyvät tavat eivät synny itsestään, vaan laki ja kasvava hyvinvointi luovat 
ne. Varakasta porvaria ”on vaikeampi lahjoa kuin köyhää, koska hyvinvoi-
van porvarin etu on yhteneväinen valtion edun kanssa”.14

Jälkimaine
Nordencrantzin jälkimaine ei aina ole ollut kovin hyvä. Häntä on pidetty 
vaikealukuisena ja pitkäveteisenä. Hänen ahkeraa ulkomaisten filosofisten 
auktoriteettien siteeraamistaan on pidetty toisinaan koreiluna ja kerskai-
luna. Ekonomi ja historioitsija Eli F. Heckscher, joka on kommentoinut 
enimmäkseen Nordencrantzin elämäntyötä talousmiehenä, pitää häntä 
heikkona ajattelijana.15 Erityisesti keskustelussa inflaation syistä hänellä 
näyttää olleen huonot tiedot kaikkein alkeellisimmista talousteorioista. 
Muut ovat olleet suvaitsevaisempia ja osoittaneet, että Nordencrantz oli 
aikalaisekseen epätavallisen lukenut. Toisin kuin lähes kaikki muut aika-
laisensa hän luki teoksia englanniksi; englantilaisia kirjailijoita luettiin 
tuohon aikaan Ruotsissa muutoin enimmäkseen ranskaksi käännettyinä. 
Lisäksi hän keskusteli ennakkoluulottomasti useista johtavista auktoritee-
teista — erityisesti Montesquieustä ja Rousseausta — eikä arastellut kriti-
soida heitä.

Nordencrantz oli ennen muuta uusien aatteiden ja ajattelutavan tien-
raivaaja. Olisi epähistoriallista väittää, että hän oli demokraatti. Kun hän 
tarttui kynään avoimuuden ja kansalaisvapauksien puolesta, hän toimi 
kuitenkin siihen suuntaan. Vastustamalla käsitystä siitä, että valta oli pe-
räisin Jumalalta tai perustui yhteiskuntasopimukseen — ja ettei sitä voitu 
siten kritisoida — hän raivasi tietä aatteille, jotka saivat kannatusta vasta 
paljon myöhemmin. Meidän on ehkä kuitenkin tyydyttävä arvioimaan 
Nordencrantzia hänen oman aikansa olosuhteiden perustalta. Vapauden 
ajan myrskyisässä loppuvaiheessa hän oli radikaali voima, joka auttoi 
syöksemään hatut vallasta. Tässä artikkelissa kuvatulla tavalla hän oli 
kiistatta tärkeimpiä vuoden 1766 painovapausasetuksen alullepanijoita. 
Ehkäpä siinä on tarpeeksi.
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Anders Chydenius 
Jag talar alenast för det ena lilla;  
men välsignade ordet Friheten.

Puhun vain pienestä,  
mutta siunatusta sanasta Vapaus.1

Gustav Björkstrand

Juuri mistään ei voinut etukäteen nähdä, että 26.2.1729 syntyneestä An-
ders Chydeniuksesta, kahdeksanlapsisen sisarussarjan toiseksi vanhim-
masta, tulisi historian merkkihenkilö. Chydenius syntyi ja kasvoi Sot-
kamossa ja asui Ruotsin valtakunnan koillisrajalla Kuusamossa vuodes-
ta 1734 lähtien, joten hänen mahdollisuutensa käydä koulua ja kehittää 
itseään olivat pienet. Chydeniuksen isä Jacob työskenteli kirkkoherrana 
seurakunnassa, joka ulottui Oulujärveltä Inarijärvelle. Alue oli suurempi 
kuin valtakunnan länsiosa Skellefteåsta kolmen valtakunnan rajapyykille, 
mutta asukkaita oli vain 900. Toisin kuitenkin kävi, koska isä halusi ko-
vasti lastensa sivistyvän.

Näst Gud har jag at tacka en öm Fader [---] för en outtröttelig underwis-
ning ifrån spädaste Åren. Han tog eij den almänt brukeliga wägen, at blot 
belasta minnet hos sina Barn wed underwisningen. Han lärde dem at  
täncka, och at tillika låta förståndets lius wärma hjertat til dygd och Guds 
fruchtan.

(Lähinnä Jumalaa saan kiittää hellää isääni [---] uupumattomasta ope-
tuksesta, jota sain varhaimmista vuosistani saakka. Hän ei opetukses-
saan noudattanut yleisesti käytettyä menettelytapaa, pelkästään lastensa 
muistin kuormittamista. Hän opetti heidät ajattelemaan ja samalla salli-
maan ymmärryksen valon lämmittää sydäntä hyveeseen ja jumalanpel-
koon.)2



Kokkolan kaupunki kunnioitti vuonna 1766 Anders Chydeniusta maalauttamalla hänen muotokuvansa. 
Maalaus on Kokkolan kirkossa ja sen on maalannut Per Fjällström. Kuva: Kokkolan yliopistokeskus  
Chydenius.



Anders Chydenius 

89

Koulunkäynti ja opinnot (1745—1753)
Kotiopetuksen ja Oulussa ja Torniossa saadun kouluopetuksen jälkeen 
Chydenius aloitti vuonna 1745 isoveljensä Samuelin kanssa akateemiset 
opinnot Kuninkaallisessa Turun Akatemiassa ja jatkoi niitä myöhemmin 
Uppsalan yliopistossa. Opettajiin kuuluivat Johan Browallius (1707—
1755), joka korosti Carl von Linnén tavoin, että Jumala on luonut luonnos-
sa vallitsevan järjestyksen ja tasapainon, joita oltiin velvollisia tutkimaan 
harjoittamalla luonnontieteitä. Karl Fredrik Mennander (1712—1786) pai-
notti oppi-isäänsä Samuel von Pufendorfia voimakkaammin kristinuskon 
itsenäistä arvoa ja ihmisten luonnollista tasa-arvoa. Fysikaalis-teologinen 
ajatussuunta oli tuona aikana yleinen, joten oli luontevaa, että myös An-
ders perehtyi siihen.3 

Samuelin ja Andersin ilmeisen suuri kiinnostus luonnontieteisiin joh-
ti Samuelin osalta siihen, että hänestä tuli Uppsalan opintojen jälkeen 
26-vuotiaana kemian ja mineralogian dosentti ja myöhemmin apulaispro-
fessori Turun yliopistoon. Häntä pidettiin lupaavana tiedemiehenä ja insi-
nöörinä, johon tiedeyhteisö asetti suuria toiveita. Anders osallistui Samue-
lin tutkimuksiin, joka puolusti vuonna 1751 onnistuneesti latinankielistä 
väitöskirjaansa joki- ja meriliikenteen edistämisestä Suomessa. Anderskin 
perehtyi samaan aiheeseen — laajoilla ja tiettömillä saloilla lapsuusvuo-
tensa viettäneet veljekset pitivät aihetta tärkeänä. Anders kirjoitti vuonna 
1753 väitöskirjan pohjoisamerikkalaisista tuohiveneistä talousopin pro-
fessori Pehr Kalmin ohjauksessa. Huomionarvoista on, että väitöskirja oli 
ruotsinkielinen. Todennäköisesti ajatuksena oli, että myös tavallinen rah-
vas voisi hyötyä väitöksestä. Chydenius yritti myöhemmin innostaa seu-
rakuntalaisiaan siihen ja sai siitä syystä lempinimen Tuohi-Antti. Samuel 
kuoli tapaturmaisesti 30-vuotiaana tutkiessaan kenraalimajuri Augustin 
Ehrensvärdin toimeksiannosta Kokemäenjoen veden syvyyttä. Samuelin 
ystävä ja opiskelijatoveri Claes Blechert Trozelius ylisti häntä Kuninkaal-
lisessa tiedeakatemiassa pitämässään juhlallisessa muistopuheessa, jonka 
mukaan Samuel oli ”onnellinen nero” sekä lukuisten tekemiensä keksintö-
jen että opettajan taitojensa perusteella.4

On selvää, että Samuelin saavutusten innoittamana myös Anders suun-
nitteli jatkavansa akateemisella uralla. Anders haki syksyllä 1752 luon-
nonhistorian ja fysiikan dosentuuria Turun Akatemiasta, mutta virkaa ei 
täytetty, koska aineessa oli jo dosentti ja Andersin ansiot alalla olivat mel-
ko vähäiset. Jos tulos olisi ollut toinen, kiistatta lahjakkaasta Andersista 
olisi voinut tulla dosentin lisäksi professori ja piispa, kuten useista hänen 
kanssaan myöhemmin uskonnonvapautta ajaneista. Chydenius unoh-
ti nämä suunnitelmat ja otti pappisvihkimyksen vuonna 1753 ja siirtyi 
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saarnaajaksi Alaveteliin, joka sijaitsee parinkymmenen kilometrin päässä 
Kokkolasta. Alaveteli kuului seurakuntaan, jonka kirkkoherrana Chyde-
niuksen tuolloin jo huonokuuloinen isä oli. Häntä tarvittiin isän avuksi 
ja tueksi. Chydenius perustelee omaelämäkerrassaan (Självbiografi, 1780) 
ammatinvalintaansa siten, että halusi kehittävien filosofisten tieteiden, 
matematiikan, geometrian, astronomian ja mekaniikan opintojensa jäl-
keen omistautua seurakuntatyölle, jota papitkaan eivät juuri arvostaneet. 
Hän unohti kaikenlaiset ”hienot teologiset erittelyt” ja niihin liittyvät 
”korkealentoiset ajatukset” pitääkseen sen sijaan kiinni apostoli Paavalin 
opetuksesta Titukselle (Tit. 1:9) ”luotettavasti, opettavaisesta sanasta”.5 
Syynä ei niinkään ollut pettymys siitä, että akateeminen tie näytti sulkeu-
tuvan ja että isä tarvitsi apua. Häneen oli jo lapsuudessa tehnyt voimak-
kaan vaikutuksen isän ja opettaja Johan Wegeliuksen pietistinen hartaus. 
Alavetelin asukkaiden osoittama arvostus sai hänet tuntemaan papin työn 
kutsumustyökseen. Ei ollut huono vaihtoehto seurata toivon mukaan isän 
jalanjäljissä arvostetussa ja hyvinvoivassa seurakunnassa.

Saarnaaja ja kappalainen Alavetelissä  
(1753—1770)

Ensimmäiset vuodet saarnaajana olivat vaivalloisia pienessä 570 asukkaan 
seurakunnassa, jossa lähes ainoastaan viljeltiin maata. Palkka oli pieni, 
ja siitä oli sovittu epäselvästi. Seurakunnan piti maksaa palkkaa myös 
emäseurakunnan kappalaisille, ja tuomiokapituli hyväksyi hakemuksen 
kappalaiseksi ylentämisestä vasta seitsemän vuotta myöhemmin. Anders 
vastasi kaksikielisestä seurakunnasta yksin. Huolehtiakseen lapsettoman 
perheen elannosta hän ryhtyi viljelemään ahkerasti pappilan tiluksia. Uti-
litaristisessa hengessä hän ojitti soita, kankesi kivet pelloilta, perusti puu-
tarhan, jossa kasvatti runsaasti yrttejä ja juureksia, hankki espanjalaisia 
merinolampaita, ryhtyi viljelemään tupakkaa kaupunkiin juuri peruste-
tun tupakkatehtaan tarpeisiin ja aloitti perunanviljelyn. Andersin vaimon 
Beata Magdalena Mellbergin vastuulla olivat todennäköisesti talousaska-
reet, karjanhoito sekä vaatteiden ja tekstiilien kutominen. Anders kertoi 
kokemuksistaan kahdessa ensimmäisessä kirjoituksessaan, jotka Kunin-
kaallinen tiedeakatemia palkitsi hopeamitaleilla. Toisen kirjoituksen ai-
heena oli se, kuinka sammaloituneet niityt voidaan parhaiten ottaa vil-
jelykäyttöön, ja toisen aiheena oli kärryjen kehittäminen. Ensimmäinen 
kirjoitus julkaistiin myös Hallessa saksaksi käännettynä.6

Hallitus pyrki saamaan papit kantamaan vastuuta terveydenhoidos-
ta, koska lääkäreitä oli vähän. Tämän johdosta Anders Chydenius käytti 
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runsaasti aikaa aiheeseen perehtyäkseen, ryhtyi viljelemään lääkekasveja 
ja alkoi valmistaa lääkkeitä pienessä lääketieteellisessä laboratoriossaan. 
Häntä kiinnosti erityisesti silmien hoito, ja hän kirjoittaa ”melkeimpä 
uskomattoman onnistuneesti” leikanneensa silmiä muun muassa silloin, 
kun silmäluomet ovat kääntyneet sisäänpäin. Lisäksi hän näki paljon vai-
vaa, että sai rahvaan rokottamaan lapsensa isorokkoa vastaan.7 

Chydenius oli ennen muuta pienen seurakunnan pappi 17 vuoden ajan. 
Hän onnistui hyvin työssään, ja hänen saarnoistaan tuli laajalti tunnettuja 
niin, että väki saapui kuuntelemaan niitä naapuriseurakunnistakin. Hän 
ryhtyi pitämään rippikoulua nuorille, jotka valmistautuivat ensimmäiseen 
ehtoolliseensa. Hän järjesti sunnuntai-iltapäivisin pietistisessä hengessä yli 
15 vuoden ajan pappilassa kokouksia, joissa annettiin opetusta ja sielun-
hoitoa. Tarkoituksena oli ”vakuuttaa ja liikuttaa, muuttaa ja parantaa vael-
lusta kristillisyyden ja hyveiden polulla”.8 

Orastava kiinnostus politiikkaan
”Mikään ei olut papiksi tullessani minulle oudompaa”, Anders Chydeni-
us toteaa omaelämäkerrassaan (1780). Andersin kiinnostus politiikkaan 
heräsi vasta kappalaisena Alavetelissä, jossa maailma kuitenkin tuntui 
ahtaalta ja suljetulta. Kauppaneuvos Anders Nordencrantz oli saanut hal-
litukselta vuonna 1754 tehtäväksi selvittää taloudelliseen tilanteeseen ja 
nopeaan inflaatioon liittyviä kysymyksiä. Hänen laajan työnsä pohjalta 
valtiopäivien vuonna 1760 asettama toimikunta (växelberedning) laati toi-
menpide-ehdotuksen. Hallitus ei käsitellyt ehdotusta, koska Nordencran-
tz piti hallituksen politiikkaa syynä rahan arvon laskemiseen. Chydenius 
osallistui poliittiseen keskusteluun vuodesta 1756 Riksdags-Tidningar-leh-
den palstoilla. Kiinnostus politiikkaan kasvoi, kun hän luki Nordencran-
tzin kirjoituksia rahapolitiikasta, sensuurista, virkakoneistosta ja kaupun-
kien privilegioista. Nordencrantzin kirjoitustapa tuntui Chydeniuksesta 
raskaalta ja katkeralta ja kirjoituksissa oli paljon toistoa, mutta niissä oli 
kuitenkin niin paljon uusia ajatuksia ja tietoja, että Chydenius alkoi to-
sissaan kiinnostua politiikasta. Hän oli todennäköisesti kiinnostunut jo 
aiemmin myssyjen poliittisista aatteista Petter Niklas Mathesiuksen ja vel-
jensä vaikutuksesta. Chydenius kirjoitti talvella 1761—1762 ensimmäiset 
poliittiset kirjoituksensa, joita ei julkaistu. Ne käsittelivät aiheita, joihin 
hän palasi myöhemmissä kirjoituksissaan.9 

Läpimurto poliitikkona tapahtui maapäivillä 17.2.1763 Pohjanmaalla. 
Chydenius piti huomiota herättäneen puheen tapulioikeuksien laajenta-
misen tärkeydestä. Asia oli erittäin tärkeä Pohjanmaan rannikkokaupun-



Gustav Björkstrand

92

geille. Taloustilanne maassa herätti yhä enemmän huolta, ja hallitus pako-
tettiin kutsumaan valtiopäivät koolle syyskuussa 1764. Pohjanmaan edus-
tajan valintaa valtiopäiville hallitsi kysymys tapulioikeuksista. Pohjalaiset 
myssyt huolehtivat siitä, että Chydenius valittiin kappalaisten edustajana 
valtiopäiville. Näin siitä huolimatta, että oikeutta omaan edustajaan voi-
tiin pitää kiistanalaisena.

Vain kymmenen päivää valtiopäivien avajaisten jälkeen 15.1.1765 Chy-
denius laati pappissäädylle Memorial om valet av ledamöter till utskotten 
(Muistio valiokuntien jäsenten valitsemisesta) -kirjoituksen, jossa hän eh-
dotti valiokunnan jääviyssääntöjen tiukentamista. Ehdotus olisi koskenut 
hattujen lisäksi useiden johtavien myssyjen asemaa, ja se oli ristiriidassa 
laaditun valitsijamiesluettelon kanssa. Chydenius myöntää itse, että muis-
tio ”sai lähes kaikki hämmästymään”, mutta hän ei antanut vastaanoton 
lannistaa itseään. Hän halusi näyttää, ettei aikonut tyytyä ajamaan val-
tiopäivillä vain yhtä asiaa, vaan pyrki vaikuttamaan kaikkiin keskeisiin 
asioihin. Hänet valittiin kalastusvaliokunnan ja yleisen valitusvaliokun-
nan jäseneksi, minkä lisäksi hän sai pappissäädyn edustajana paikan suu-
resta valiokunnasta.10 

Valtiopäivätyö 1765—1766
Muuton Alavetelin pienen seurakunnan rauhasta Tukholman suurkaupun-
kiin ja osallistumisen kaupungin vahvasti sykkivään poliittiseen elämään 
on täytynyt olla Chydeniukselle mullistava kokemus. Nyt hän sai tilaisuu-
den hankkia tietoja, vaihtaa mielipiteitä ja tuoda esiin omia näkemyksi-
ään. Hän ei säästänyt aikaa eikä vaivaa, vaan oli monessa mukana. ”Työ 
oli varsinainen ajanvietteeni. Kun työpajojen pauke ja melu lakkasivat, 
soi sydänyön hiljaisuus minulle rauhallisimman työtuntini”,11 hän kertoi 
valtiopäivien päätyttyä. Sinä lyhyenä aikana, jonka Chydenius toimi näillä 
valtiopäivillä, hän julkaisi paljon kirjoituksia. Ne vaikuttavat yhä hyvin 
muotoilluilta ja harkituilta. Ajanjakso oli yksi hänen uransa kohokohdista.

Kun Chydenius saapui Tukholmaan, hänellä oli mukanaan kaksi paino-
valmista kirjoitusta. Kokkolan kaupunki kustansi tapulioikeuksia käsittele-
vän kirjoituksen, joka julkaistiin helmikuun puolivälissä ja jaettiin ilmai-
seksi kaikille edustajille valtiopäivillä.12 Huhtikuun alussa julkaistu toinen 
kirjoitus oli vastaus Tiedeakatemian julistamaan kilpailuun maastamuuton 
syistä. Chydenius oli kirjoittanut sen jo vuotta aiemmin. Tämä oli kuiten-
kin vasta alkusoittoa. Chydenius tutustui kirjanpainaja Lars Salviukseen, 
jolla oli laaja kirjasto kotimaista ja ulkomaista kirjallisuutta. Salvius oli itse 
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mukana politiikassa ja suostutteli Chydeniuksen kirjoittamaan tuotepla-
kaatista, joka Salviuksen mukaan hyödytti privilegioista nauttivia piirejä. 

Chydenius innostui ajatuksesta ja perehtyi hänelle aiemmin tuntemat-
tomaan aiheeseen. Hänen tunnettu kirjoituksensa Källan til Rikets Van-
magt (Valtakunnan heikkouden lähde) julkaistiin huhtikuun puolivälissä 
vuonna 1765. Kalastusvaliokunnan jäsenenä Chydenius pääsi kauppakol-
legion arkistoon, ja näki ryhmien etujen kielteisen vaikutuksen lainval-
mistelu- ja säädäntötyöhön. Hän hyödynsi tätä lähdemateriaalia taloutta 
koskevissa kirjoituksissaan. Chydenius pohjasi kirjoituksensa Christo-
pher Polhemin, Lars Salviusin, Christian Königin ja Pehr Adrian Gaddin 
ajatuksiin ja halusi osoittaa, että Ruotsin talouden kulmakivenä pidetty 
tuoteplakaatti oli todellisuudessa valtakunnan heikkouden lähde. Lisäk-
si se hyödytti pelkästään tukkukauppiaita Tukholmassa ja Göteborgissa 
muiden elinkeinojen ja koko kansantalouden kustannuksella. Kaksi suur-
ta painosta myytiin loppuun muutamassa viikossa, mitä seurasi myrskyä-
vä keskustelu tuntematonta kirjoittajaa vastaan. ”Lähdettä vastaan alkoi 
sinkoilla pieniä vastakirjoituksia kuin haulikuuroja. Ne olivat vain enteitä, 
jotka ennakoivat kahta sitä kohti sitten perätysten ammuttua yhteislauka-
usta”, Chydenius kirjoittaa omaelämäkerrassaan (1780). Kirjoittamassaan 
Göteborgin piispan Erik Lambergin elämäkerrassa henkilöhistorioitsija 
Peter Wieselgren kuvaili Chydeniusta tuona aikana seuraavasti:

En fattig tiggargosse uppbär socknar och sjunger latin för bondhustrur-
na, lär sig ett litet kompendium i theologi och en liber moralis i latin, blir 
Comminister med lika inkomster som en vaktmästare och väljes av sina 
likar till riksdagsman.

(Köyhä kerjäläispoika kerää maksuja ja laulaa latinaksi talonpoikien vai-
moille, opettelee suppean oppimäärän teologiaa ja liber moralisin lati-
naksi, hänestä tulee apupappi, jonka tulot ovat yhtä suuret kuin vahti-
mestarilla ja hänen vertaisensa valitsevat hänet valtiopäiväedustajaksi.)13

Arvio osoittaa selvästi, kuinka vaikeaa johtavien poliitikkojen oli aluksi 
suhtautua Chydeniukseen vakavasti. Tuoreen valtiopäivämiehen ja kirkol-
lisessa hierarkiassa alhaisessa asemassa olevan kappalaisen käyttämää ää-
nensävyä ei yksinkertaisesti pystytty hyväksymään. Kun myös arvostetut 
kirjoittajat kritisoivat Chydeniuksen kirjoitusta, hän päätti ryhtyä vasta-
hyökkäykseen. Heinäkuussa 1765 omakustanteena julkaistussa Den na-
tionnale winsten (Kansallinen voitto) -kirjoituksessa, jota Chydenius kutsui 
nimellä ”en liten piece”, hän hyökkäsi perinteistä merkantilistista käsitystä 
vastaan korostaen aktiivisen kauppataseen tärkeyttä. Chydenius painotti 
merkantilismin vastustajien ja fysiokraattien tavoin, kuten Lars Magnus-
son on teoksessaan osoittanut,14 ettei kansallista voittoa voitu kasvattaa tu-
kemalla vientiteollisuutta. Chydenius meni kuitenkin vielä heitä pitemmäl-
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le. Hän tuomitsi periaatteessa kaiken taloudellisen sääntelyn myös maan-
viljelyssä, mikä oli tuohon aikaan harvinaista. Hän arvosti erittäin paljon 
teollisuutta ja kauppaa ja kritisoi vahvasti ajatusta siitä, että vain valtio voi 
löytää oikean tasapainon eri vientisektorien välillä. Oikea tasapaino syntyi 
vain silloin, kun jokainen yksittäinen ihminen saattoi säädösten estämät-
tä etsiä ”itse paikan ja elinkeinon, jossa hän kasvattaa parhaiten valtion 
voittoa”. Chydenius oli Virrankosken painottamalla tavalla ennen muuta 
”kova liberaali”. Useiden alan asiantuntijoiden, kuten Eli F. Heckscherin 
ja Lars Magnussonin, mukaan tämä kirjoitus on Chydeniuksen tärkein.15

Laajassa kirjoituksessaan Omständeligt swar, på den genom trycket ut-
komne wederläggning af skriften, kallad Källan till rikets wanmagt, jämte 
anmärkningar öfwer de vid samma källa anstälda wattu-prof (Seikkaperäi-
nen vastaus painosta tulleeseen vastineeseen kirjoitukselle nimeltä Valta-
kunnan heikkouden lähde, sekä Huomautuksia samasta lähteestä otetuista 
vesinäytteistä), jossa oli peräti 153 sivua, Chydenius käy yksityiskohdit-
tain läpi ja kumoaa kaikki hänen kirjoituksistaan esitetyt vastaväitteet. 
Chydenius totesi tyytyväisenä omaelämäkerrassaan (1780), että hänellä oli 
”vahvemmat ammukset kuin he pystyivät kuvittelemaan”. Seikkaperäinen 
vastaus -kirjoitus julkaistiin marraskuussa 1765. Samassa kuussa säädyt 
päättivät tapulioikeuksista, joita ajamaan Chydenius oli valittu valtiopäi-
ville. Pohjanmaan kaupungeista Vaasa, Kokkola, Oulu, Pori ja Härnösand 
saivat oikeuden käydä kauppaa ulkomaan satamissa. Ratkaisevaa oli, että 
suurin osa porvarissäädyn edustajista oli vakuuttunut reformin tarpeelli-
suudesta luettuaan Chydeniuksen kirjoituksen.

Painovapaus ja asiakirjojen julkisuus
Tässä vaiheessa Chydenius oli innokkaasti paneutunut nykyajan näkökul-
masta vielä tärkeämpiin kysymyksiin eli painovapauteen ja viranomais-
ten asiakirjojen julkisuuteen. Ajatus ei ollut uusi. Muun muassa Christian 
König, Anders Nordencrantz ja Peter Forsskål olivat vaatineet painova-
pauden laajentamista. Forsskål oli kotoisin Helsingistä ja kirjoitti vuonna 
1759 julkaistun ja myöhemmin takavarikoidun Tankar om borgerliga fri-
heten (Ajatuksia porvarillisesta vapaudesta) -pamfletin. On kiinnostavaa, 
ettei Chydenius mainitse Forsskålia missään yhteydessä, vaikka tämä oli 
kotoisin valtakunnan itäosasta ja hänen terävän kielenkäyttönsä olisi luul-
lut herättävän kiinnostusta. Katso lisätietoja Nokkalan Forsskålista kir-
joittamasta artikkelista. 

Painovapautta oli käsitelty tuloksetta valtiopäivillä 1760—1762. Valtio-
päivillä 1765—1766 asia nostettiin uudelleen esiin Anders Schönbergin ja 
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Gustaf Cederströmin kirjoittamissa muistioissa sekä porvoolaisen Anders 
Kaftmanin allekirjoittamassa muistiossa, jonka oli kirjoittanut todellisuu-
dessa Anders Chydenius. Myssyjen noustua valtaan mahdollisuudet ajaa 
asiaa paranivat. Asia ei ollut Chydeniukselle uusi, sillä hän oli jo maasta-
muuton syitä käsitelleessä kirjoituksessaan painottanut, että kansakunnan 
linjan tulisi perustua kansalais-
ten keskinäiseen keskusteluun. 
Suuren valiokunnan käsittelyn 
jälkeen asia siirrettiin niin sano-
tulle kolmannelle valiokunnalle. 
Kolmessa säädyssä osa edustajista 
oli suomalaisia. Pappissäätyä 
edusti konservatiivisen Turun 
piispan Karl Fredrik Mennande-
rin lisäksi muun muassa Anders 
Chydenius Alavetelistä. Porvaris-
ton kolmesta edustajasta yksi oli 
Tammisaaren pormestari Erik 
Miltopaeus, ja talonpoikaissäädyn kolmesta edustajasta yksi oli Henrik Pal-
danius Kuopiosta. Valiokuntaa hallitsivat myssyt ja valtakunnan itäisen 
osan edustajat erityisesti siksi, että hattujen edustajat valiokunnassa eivät 
osallistuneet kovin ahkerasti kokouksiin. Asiaa kohtaan tunnettu kiinnos-
tus osoittaa Juha Mannisen esiin tuomalla tavalla, että asiassa oli selvä alue-
poliittinen ulottuvuus. Myös muut kuin sisäpiiriläiset halusivat tietää, mitä 
pääkaupungissa tapahtui, voidakseen vaikuttaa asioihin ennen päätösten 
tekemistä.16

Kolmannen valiokunnan kirjoitus- ja painovapautta koskeva mietintö 
päivättiin 18.12.1765 ja jätettiin suurelle valiokunnalle helmikuun lopus-
sa 1766. Suomalainen historioitsija Ernst Gustaf Palmén kertoi jo vuonna 
1880, että Chydenius oli mietinnön kirjoittaja. Väitettä ei kuitenkaan ole 
pystytty vahvistamaan. Se käsitteli lähinnä painovapauden käytännön ra-
joja, mutta sisälsi myös ehdotuksen viranomaisten asiakirjojen julkisuu-
den laajentamisesta. Painovapausmuistion luonnoksessa Anders Chyde-
nius kirjoitti seuraavat johdantosanat: 

Det behöfver intet bewis at en billig skrif- och Tryckfrihet är en af de 
fastaste Grundpelare, som ett fritt Regement kan äga bestånd uppå, ty 
annors kunna Ständer aldrig äga erforderlig kunskap, at stifta goda lagar, 
Lagskipare ingen kontroll at följa dem i sina ämbeten, och lydande föga 
kunskap om lagens fordringar, ämbets manna magtens gränsor och sina 
egna skyldigheter: Lärdom och vett kufvas, grofhet i tankesät och seder 
winna burskap och et fasande mörker höljer innom några år öfwer hela 
wår Frihets himmel.

Anders Chydeniuksen nimikirjoitus ja sinetti. 
Kuva: Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.
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(Ei ole tarpeen todistaa, että kohtuullinen kirjoitus- ja painovapaus on 
vahvimpia tukipilareita, joille vapaa hallinto voi perustaa olemassaolon-
sa. Muuten säädyillä ei koskaan voi olla hyvien lakien säätämiseksi tar-
vittavaa tietoa, lainkäyttäjillä ei mitään valvontaa, kuinka he noudattavat 
niitä viroissaan, eivätkä alamaiset voi tietää paljoakaan lain vaatimuk-
sista, virkamiesvallan rajoista ja omista velvollisuuksistaan. Oppineisuus 
ja järki nujerretaan, ajatusten, puheen ja tapojen karkeus valtaa alaa ja 
kauhistuttava pimeys peittää muutamassa vuodessa koko vapautemme 
taivaan.)17

Anders Chydenius puolusti ahkerasti suuressa valiokunnassa kolmannen 
valiokunnan mietintöä ja kirjoitti valiokunnan pöytäkirjan mukaan lisä-
mietinnön nimeltä Betänkande om tryckfriheten 1766 (Mietintö painova-
paudesta 1766). Sensorijärjestelmä arvioitiin mietinnössä aatelittomien 
säätyjen tuella hyödyttömäksi ja vahingolliseksi. Erityisesti kysymykseen 
viranomaisten asiakirjojen julkisuudesta esitettiin vastaväitteitä, koska 
myssyt saattoivat käyttää sitä helposti poliittisessa tarkoituksessa. Chyde-
nius ei saanut tahtoaan läpi yhdessä kohdassa. Hän olisi halunnut siirtää 
vastuun painatuksesta kirjanpainajalle, mutta valiokunta säilytti vastuun 
tekijällä tai kirjoittajalla. Chydenius joutui taipumaan tähän kirjoittaes-
saan mietinnön. Valiokunnan käsittely päättyi vasta syksyllä 1766, jolloin 
Chydenius ei enää toiminut edustajana valtiopäivillä.18 

Anders Chydenius oli Suomen tuhannen markan setelin kuva-aiheena, kunnes Suomes-
sa siirryttiin euroon. Suomen Pankin rahamuseo.

Chydenius kertoo omaelämäkerrassaan (1780), että hän käytti kirjoitus- ja 
painovapausasian käsittelemiseen valtiopäivillä enemmän aikaa kuin mi-
hinkään muuhun asiaan. Nordencrantz oli avannut hänen silmänsä nä-
kemään sen, että asia oli ”vapaan valtakunnan silmäterä”. Chydeniuksen 
mielestä vallitsevassa järjestelmässä oli selviä puutteita: poliittinen ohjailu, 
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korruptio ja epäoikeudenmukainen käsittely. Hän myönsi kuitenkin, että 
asia ”miellyttikin suuresti pitkään heikommassa asemassa ollutta puo-
luetta, joka oli nyt ensimmäisen kerran hallitusvastuussa ja halusi saada 
avatuksi sitä ennen hallinneen puolueen luomat salakätköt”.19 Chydeniuk-
selle asia oli tärkeä myös periaatteessa: avoimuus, tietojen käytettävyys ja 
julkinen keskustelu loivat hänen mielestään perustan entistä paremmalle 
yhteiskunnalle.

Painovapausasetus annettiin 2.12.1766. Laki oli ainutlaatuinen koko 
Euroopassa. Lailla oli perustuslain asema asetuksessa kuvatulla tavalla: 
”antakoon tämä kirjoitus- ja painovapauden luja osoitus täyden suojan 
pysyvän perustuslain tavoin.” Laki ei kuitenkaan ollut pitkään voimassa. 
Vuoden 1772 vallanvaihdon jälkeen vapauksia rajoitettiin uudessa paino-
vapausasetuksessa vuonna 1774 ja sen jälkeen vielä vuosina 1785 ja 1792. 
Tämä ei kuitenkaan poista sitä, että Chydenius vaikutti enemmän kuin 
kukaan muu siihen, että painovapauden ja viranomaisten asiakirjojen 
julkisuuden tarpeesta keskusteltiin. Lisäksi hänen ansiostaan Ruotsissa 
tuli maailman ensimmäisenä maana voimaan asiaa koskeva, perustuslain 
aseman saanut laki. Pohjoismaisen julkisuusperiaatteen peruskivi oli nyt 
muurattu.

Chydenius pakotetaan jättämään valtiopäivät
Chydenius itse oli joutunut hankalaan tilanteeseen toisen asian takia. 
Myssyt yrittivät ratkaista voimakkaan inflaation aiheuttaman kriittisen 
taloustilanteen, johon hattujen politiikka oli johtanut, nostamalla asteit-
tain rahan arvoa. Sillä piti rauhoittaa palkkansa säännön mukaan rahana 
saavia virkamiehiä ja lainanantajia, joilla oli rahana maksettavia saamisia. 
Myös Chydenius tuki aluksi tätä linjaa, jonka oli viitoittanut muun muas-
sa Nordencrantz ja johon Chydenius oli yhtynyt aiemmissa kirjoituksis-
saan. Vähitellen hän kuitenkin alkoi ajatella, ettei tämä politiikka ollut 
toteuttamiskelpoinen. Chydeniukseen vaikutti muun muassa Uppsalan 
yliopistossa talousoppia opettavan Pehr Niclas Christiernin vuonna 1761 
julkaistu kirjoitus Utdrag af föreläsningar angående den i Swea rike ups-
tigne wexelcoursen (Otteita Ruotsin valtakunnan nousevaa vekselikurssia 
käsittelevistä luennoista). Myös assessori Emanuel Swedenborg jo vuonna 
1722 ja myssy ja vapaaherra Christer Horn maaliskuussa 1766 olivat tul-
leet samaan johtopäätökseen. 

Chydenius yritti saada ymmärrystä muuttuneelle näkökannalleen, 
mutta häntä ei kuunneltu. Hän päätti silloin kääntyä yleisön puoleen ja 
kirjoitti keväällä 1766 pamfletin Rikets Hjelp, Genom en Naturlig Finan-
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ce-System (Valtakunnan pelastaminen luonnollisen rahajärjestelmän avul-
la). Siinä Chydenius totesi avoimesti, että säätyjen päätös, jota hän kutsui 
”ehdotukseksi”, nostaa rahan arvoa 100 prosenttia oli mahdoton, kohtuu-
ton ja tarpeeton sekä monessa suhteessa suorastaan vahingollinen. Hänen 
onnistui saada pamfletti painetuksi monien käänteiden jälkeen, kun pap-
pissäädyn valitsemat tarkastajat olivat hyväksyneet kirjoituksen. Pamflet-
tia myytiin suuria kappalemääriä, ja se herätti hämminkiä pankkivalio-
kunnan ja salaisen valiokunnan jäsenissä. 

Salainen valiokunta kuulusteli Chydeniusta, häntä nimitettiin maan-
petturiksi ja häntä uhattiin syytteellä. Kireä tunnelma lieventyi, kun asia 
siirrettiin pappissäädylle. Pitkien neuvottelujen jälkeen Chydenius päätet-
tiin sulkea pappissäädystä, mikä merkitsi, että hänet suljettiin pois käyn-
nissä olevilta ja seuraavilta valtiopäiviltä.20

Chydenius lähti Tukholmasta viisi viikkoa tämän jälkeen. Yritykset 
leikata myssyjen radikaalilta ryhmittymältä siivet epäonnistuivat. An-
ders Schönberg, joka oli aiemmin suhtautunut kielteisesti Chydeniukseen, 
muutti käsitystään hänestä luettuaan Valtakunnan pelastaminen luon-
nollisen rahajärjestelmän avulla -pamfletin. Hän totesi, että kappalainen 
oli saanut syntymälahjana ”enemmän nerokkuutta kuin kappalaiselta 
vaadittiin”. Daniel Tilas osallistui salaisen valiokunnan kokoukseen ja 
katsoi Chydeniuksen joutuneen oikeusmurhan kohteeksi. Tilas kirjoitti 
päiväkirjaansa seuraavasti: ”Pelkään, että tässä käy ennen pitkää samoin 
kuin Husille hänen profetoidessaan polttoroviolla. Tänään paistatte han-
hen, mutta satojen vuosien jälkeen tuhkasta kasvaa joutsen, jota ette voi 
paistaa.” Tähän ei mennyt niin pitkään. Vuoden kuluttua revalvointi joh-
ti katastrofaaliseen taloustilanteeseen. Sen jälkeen rahan arvo vakiintui 
suunnilleen Chydeniuksen kuvaamalla tavalla, minkä hän totesi omaelä-
mäkerrassaan (1780). Chydeniuksen käyttämä teoria on Lars Magnusso-
nin mukaan hyväksytty vielä nykyään.21 

Heti valtiopäiviltä karkottamisen jälkeen Chydenius on varmasti tun-
tenut itsensä lannistuneeksi ja epävarmaksi. Tämä ilmenee selvästi Chy-
deniuksen Herda-Qväde-kirjoituksesta (Paimenlaulu), jonka hän kirjoitti 
pian Alaveteliin paluunsa jälkeen. Hän kuvasi siinä pettymystään val-
tiopäiväedustajien tietojen vähäisyyteen, ennakkoluuloihin ja moraalin 
puutteeseen, mutta myös omaan kunnianhimoonsa. Hän iloitsi voides-
saan palata takaisin ”laumansa” luo ja saadessaan jälleen tuntea rakkau-
den ja yhteenkuuluvuuden osana yhteisöä.22

Anders Chydenius valittiin valtiopäiviltä karkottamisestaan huolimat-
ta pohjanmaalaisten kappalaisten edustajaksi valtiopäiville 1769—1770. 
Hänen valtakirjansa kuitenkin hylättiin muotoseikkojen takia, kuten 
muutaman muun kappalaisen. Todennäköisesti erityisesti hatut, jotka 
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olivat saaneet jälleen enemmistön valtiopäivillä, pelkäsivät Chydeniuksen 
aiheuttavan uudelleen ongelmia terävillä kannanotoillaan. Hän matkusti 
kotiin Turun kautta ja suoritti siellä pastoraalitutkinnon, jota ilman hän 
ei voinut hakea isänsä virkaa Kokkolassa. Virka oli vapautunut, kun isän 
seuraaja oli jättänyt sen jo kahden vuoden kuluttua. Chydenius astui vir-
kaan vuonna 1770.

Kirkkoherra Kokkolassa (1770—1803)
Seuraavina vuosina Chydenius omistautui lähinnä seurakuntatyölle. Hän 
rakennutti suuren navetan harmaakivestä, talousrakennuksia ja ison tal-
lin. Pappilan päärakennus sai uudet säännölliset ikkunat ja laudoituksen. 
Sen jälkeen hän keskittyi keskiaikaiseen kirkkoon, josta tehtiin ristikirkko 
ja johon lisättiin torni. Se valmistui kuitenkin vasta Chydeniuksen kuole-
man jälkeen. Hautausmaat aidattiin kivimuurilla. Myös kaupunginkirkko 
saneerattiin perusteellisesti. Chydenius valittiin lääninrovastiksi vuonna 
1779, mikä laajensi hänen vastuualuettaan. Chydenius oli myös kiinnos-
tunut kamarimusiikista ja hankki laadukkaita nuotteja Euroopasta kama-
riorkesterille, jossa hän itse ja hänen sisarenpoikansa, tuleva piispa Jacob 
Tengström soittivat.23 

Chydenius omistautui kuitenkin ennen muuta hengelliselle työlle pie-
tismin hengessä. Hänen saarnansa herättivät runsaasti huomiota. Hän hy-
väksyi selvästi niin kutsutun ortotomisen applikaation eli suuntasi saarnan 
erityisesti ”uskottomille”, ”heränneille” ja ”uskovaisille” tai kahtiajakoisesti 
”uudestisyntymättömille” ja ”uskoville” pietistisaarnaaja-kirjailija Johann 
Jakob Rambachin (1693—1735) mallin mukaan.24 Hän yhtyi myös pietismin 
oppiin armon jakautumisesta viiteen vaiheeseen: kutsu, valaistus, uudel-
leensyntyminen, parannus ja pyhitys. Chydeniuksen kiinnostus saarnaami-
seen sai hänet osallistumaan teologian ja homiletiikan seuran järjestämiin 
saarnakilpailuihin vuosina 1780 ja 1782. Hän sai molemmilla kerroilla en-
simmäisen palkinnon, joka oli ensimmäisellä kerralla 10 kultadukaattia ja 
toisella kerralla 15. Lisäksi hänet kutsuttiin seuran jäseneksi. Hän oli myös 
Samfundet Pro Fide et Christianismo -seuran jäsen aiemman kutsun perus-
teella. Noin 1 000 sivun kilpasaarnat on julkaistu hänen muiden kirjoitus-
tensa kanssa viisiosaisessa Anders Chydenius samlade skrifter (Anders Chyde-
niuksen kootut teokset) -kirjasarjassa, joka on ilmestynyt sekä ruotsiksi että 
suomeksi. Chydeniuksen suuri kiinnostus kilpailuja kohtaan saattoi liittyä 
1770-luvulla esitettyihin suunnitelmiin Turun hiippakunnan jakamisesta. 
Laaja hiippakunta ulottui valtakunnan itäosan pohjoisrajaan asti. Kokkolas-
ta olisi silloin voinut tulla uuden hiippakunnan keskus. Chydenius tiesi, että 
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kaikki eivät hyväksyneet hänen poliittista toimintaansa. Laaja teologinen 
tuotanto lisäisi hänen mahdollisuuksiaan, jos piispanvaalit järjestettäisiin.25

Chydenius kiinnitti paljon huomiota siihen, että hänelle tärkeä kate-
kisaatio tapahtuisi keskustelemalla. Hän laski tähän kinkerit taloissa, 
rippikouluopetuksen ja yksittäiset keskustelut. Niiden tarkoituksena oli 
saarnojen tavoin valaista, vakuuttaa ja liikuttaa kuulijoita. Erityisesti kon-
firmaatiopuheet muotoiltiin siten, että nuoret saattoivat ääneen ilmaista 
vahvat uskonnolliset tunteensa. Se herätti paljon kritiikkiä. Chydenius 
kutsui lisäksi edelleen seurakuntalaisia kokouksiin jumalanpalveluksen 
jälkeen tarkoituksena ”syntisen kääntymys, joka ilmenee rakkautena Ju-
malaa ja lähimmäistä kohtaan”. Hän varasi aikaa yksityisiin keskustelui-
hin kokousten jälkeen. Tor Krook, joka on kirjoittanut Chydeniuksen elä-
mäkerran ja toiminut paljon myöhemmin samassa seurakunnassa, katsoo 
tuloksena olleen suoran herätyksen seurakunnassa.26

Anders Chydenius nimitettiin vuonna 1770 kirkkoherraksi Kokkolan pitäjään ja kaupunkiin. 
Seurakuntatyö nousi tällöin politiikkaa tärkeämmäksi. Kaupunginkirkko Conrad Soveli-
uksen maalauksessa noin vuodelta 1870. Kuva: Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.

Chydenius sai osakseen myös kritiikkiä suurista vaatimuksistaan suuri-
suuntaisessa rakennushankkeessa ja hengellisessä työssä seurakunnassa. 
Herrnhutilaiset hyökkäsivät julkisesti häntä vastaan ja syyttivät häntä in-
himillisen viisauden saarnaamisesta Jumalan sanan asemesta, kunnianhi-
mosta ja paneutumisesta politiikan kaltaisiin maallisiin asioihin.27
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Poliittisen ja yhteiskunnallisen  
toiminnan jatkuminen

Chydeniuksen kiinnostus politiikkaan heräsi uudelleen 1770-luvun puo-
livälissä. Valtiopäivillä käytyyn poliittiseen peliin tyytymätön Chydeni-
us piti Kustaa III:lle kruunajaispuheen, jossa hän pani toivonsa uuteen 
kuninkaaseen. Hän sai aiheen paneutua uudelleen tapulioikeuksiin, kun 
hallitus halusi keskittää ulkomaankaupan Kaskisiin, pieneen eteläpohjan-
maalaiseen yhteisöön, joka sai kaupunkioikeudet vasta vuonna 1785. Täl-
lainen päätös olisi käytännössä merkinnyt ulkomaankaupan keskittymis-
tä jälleen Tukholmaan. Vaikka Chydenius ylisti kuningasta, hänen jou-
lukuussa 1774 kirjoittamansa artikkelisarja oli rohkea ja kompromissiton 
hyökkäys hallituksen kauppapolitiikkaa vastaan. Hänen uusi ystävänsä 
Anders Schönberg kääntyi hovikansleri Fredrik Sparren puoleen ja yritti 
tätä kautta estää toimenpiteet ”maan suurimpiin kuuluvaa neroa” vastaan, 
joka oli pidettävä ”hyvällä tuulella”, niin ettei hän ”täyttyisi tulella ja tap-
puralla”. Asia sai levätä joitakin vuosia, kunnes Chydeniuksen suosittele-
malla tavalla tapulikaupunkien määrää lisättiin edellä mainituista.

Vuonna 1775 Göteborgin akatemia julkisti kilpailukysymyksen Onko 
maakauppa yleensä valtakunnalle hyödyksi vai vahingoksi? Chydenius sai 
tilaisuuden puolustaa elinkeinovapautta yhtä innokkaasti kuin aiemmin. 
Hän vetosi luonnonoikeuteen, jonka mukaan jokaisella oli oikeus ansaita 
toimeentulonsa ja elantonsa tekemällä työtä. Tätä vastaan oli esitetty vain 
tekosyitä, joiden tarkoituksena oli valvoa kauppiaiden privilegioita. Göte-
borgin akatemia oli valmis julkaisemaan kirjoituksen vain, jos siihen olisi 
tehty joitakin muutoksia. Chydenius päätti silloin julkaista kirjoituksen 
itse Anders Schönbergin ja kreivi C. F. Schefferin kannustamana.

Anders Chydenius julkaisi loppusyksystä 1778 uuden, Kustaa III:lle 
omistetun teoksen nimeltä Tankar om Husbönders och Tienstehjons Na-
turliga Rätt (Ajatuksia isäntien ja palkollisten luonnollisista oikeuksista). 
Taustalla oli Göteborgin lääninkokouksen päätös ottaa vuoden 1739 pal-
kollissääntö täydellä voimalla käyttöön. Piiat ja rengit saisivat sen mukaan 
kiinteän vuosipalkan, jota ei saanut ylittää, ja heidät jaettaisiin arpomalla 
eri taloihin. Chydenius painotti, että työ oli palkollisen ainoa omaisuus. 
Heitä ei saanut pakottaa myymään tuotettaan kiinteään hintaan, vaan 
osapuolten välillä oli oltava täysi sopimusvapaus. Hän perusteli tätä, kuten 
Bo Lindberg on huomauttanut, aatteellisesti luonnonoikeudella vetoamat-
ta asiassa Jumalan ilmoitukseen ja Raamattuun. Kirjoitus herätti vilkasta 
keskustelua, ja sanomalehdissä julkaistiin yli 30 kirjoitusta asiasta. Chy-
denius painotti älykkäissä, ironisissa ja voimakkaissa perusteluissaan, että 
jopa luonnon ”Herra on antanut heille samat oikeudet, joista muut ihmiset 
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nauttivat”. Asiaa käsiteltiin valtiopäivillä 1778—1779, mutta kolme ylem-
pää säätyä vastustivat Chydeniusta vahvasti ja asia raukesi.28

Kysymys uskonnonvapaudesta
Chydenius onnistui ajamaan paljon pidemmälle toista ajankohtaista asiaa, 
uskonnonvapautta. Hänelle uskonnonvapaus liittyi tiiviisti vapauteen, 
joka oli hänelle keskeinen sana kaikilla osa-alueilla.29 Pohjanmaa oli he-
rätysliikkeiden luvattu maakunta. Tämä päti myös Kokkolan alueeseen, 
josta 1730-luvulla karkotettiin maanpakoon noin 60 henkilöä, niin kut-
sutut skevikiläiset. Uskonnollinen separatismi aiheutti lukuisia oikeu-
denkäyntejä kirkollisissa ja maallisissa tuomioistuimissa. Kun Chydenius 
puhui elinkeinovapaudesta, painovapaudesta, viranomaisten asiakirjojen 
julkisuudesta ja palkollisten oikeudesta sopia vapaasti sopimuksia, olisi ol-
lut erikoista, jos hän ei olisi halunnut nostaa esiin myös uskonnonvapaut-
ta. Toisin kuin väitettiin, ensisijaisena pontimena tuskin oli halu voittaa 
kuninkaan suosio tai pyrkimys ajaa omia poliittisia etuja. Hän asettautui 
tietoisesti oman säätynsä vihan kohteeksi ja asetti koko poliittisen tulevai-
suutensa vaakalaudalle. Hän perusteli kannanottoaan seuraavasti:

Erfarenheten och alla tiders Historier å daga lägga owedersägeligen, at 
under Guds wälsignelse äro mildhet, tolsamhet, uplysning och en sakt-
modig underwisning de enda medel, som rätteligen kunna omwända wil-
lfarande menniskor.

(Kokemus ja kaikkien  aikojen historia osoittavat vastaansanomatto-
masti, että lempeys, kärsivällisyys, valistaminen ja rauhallinen opetus 
ovat Jumalan siunaamina ainoat keinot, joilla voidaan oikealla tavalla 
käännyttää harhautuneita ihmisiä.)30

Chydeniuksen omaelämäkerrassaan (1780) heti asian käsittelyn jälkeen 
esittämä versio tapahtumien kulusta vastaa todennäköisesti asioiden to-
dellista laitaa. Hän kirjoitti muutaman ystävänsä kanssa ensimmäisen 
luonnoksen ja esitteli sen säätynsä joillekin jäsenille. Heidän voimakkaat 
reaktionsa vakuuttivat hänet siitä, että hän saisi paljon vastustusta, jos 
veisi asian eteenpäin. Hän pyysi sen vuoksi tapaamista Kustaa III:n kans-
sa, jonka hän tiesi olevan myötämielinen asialle. Kuninkaalle hän esitte-
li ehdotuksen ja pyysi hänen suojelustaan asiassa ja sai lupauksen siitä. 
Sen jälkeen hän laati lopullisen muistion. Kuningas piti lupauksensa ja 
huolehti siitä, että asiaa käsiteltiin myös muissa säädyissä. Pappissäädyn 
enemmistö hyökkäsi odotusten mukaisesti voimakkaasti häntä vastaan, ja 
Chydenius menetti heidän tukensa tulevissa vaaleissa. Korvaukseksi kui-
tenkin Turun piispa Jacob Haartman palkitsi hänet rovastin ja kuningas 
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teologian tohtorin arvonimellä. Kehuille perso Chydenius ei malttanut 
olla siteeraamatta omaelämäkerrassaan (1780) kuninkaan ylistäviä sanoja: 
”Olenhan minäkin melko rohkea, mutta en olisi koskaan uskaltanut tehdä 
sitä, minkä Chydenius teki.”31

Chydenius nosti esiin pohjanmaalaisen separatismin ja skevikiläiset, ja 
tästä konkreettisena todisteena on Kustaa III:n vierailu Värmdössä Tukhol-
man saaristossa vuonna 1779 uskonnonvapautta käsittelevän muistion val-
tiopäivillä hyväksynnän jälkeen. Vierailulla ei ollut käytännön merkitystä 
skevikiläisille tai muille uskonnollisille separatisteille ja heränneille, koska 
uskonnonvapaus koski vain maahanmuuttajia ja heidän jälkeläisiään.32

Uskonnonvapauden ajaminen ja ehkä myös Chydeniuksen valtiopäivien 
1779 jälkeen osoittama itsetietoisuus johtivat siihen, että hän sai vain haja-
ääniä valtiopäivävaaleissa 1786 ja 1789. Sitä vastoin hänet valittiin valtio-
päiville 1792 selkeällä ääntenenemmistollä, sen jälkeen kun muun muassa 
maaherra Adolf Tandefelt oli tukenut häntä. Tunnelma Gävlen valtiopäi-
villä oli vaisu, ja valtiopäivät päättyivät jo kuukauden kuluttua. Chyde-
niuksen osuus jäi vähäiseksi, ja hänen lyhyttä esitystään leimasi nöyrä ala-
maisuus kuningasta kohtaan, ehkä hienoisella ironialla terästettynä. Ainoa 
merkittävä esitys käsitteli rahapolitiikkaa. Puheessaan hän ilmaisi ensin 
tyytyväisyytensä esitykseen, mutta arvosteli sitä sitten rajusti omistusoi-
keuksien rajoittamisen takia. Kotimatkasta tuli erittäin dramaattinen, kun 
Perämeren jää antoi periksi ja seurue ehti vaivoin pelastautua luodolle. 
Kaksi kuljetusmiestä ehti jäätyä kuoliaaksi ennen avun saapumista.33

Chydeniuksen kiinnostus politiikkaan ja tahto kehittää yhteiskun-
taa säilyivät hänen koko elämänsä ajan. Kun Nils von Rosenstein lähetti 
vuonna 1793 kirjansa Försök till en afhandling om upplysningen Chyde-
niukselle, tämä iloitsi siitä, että Rosenstein ajatteli valistuksesta ja vapau-
desta samoin kuin hän. Vuodesta 1794 ilmestyneessä Skrifter af Sällska-
pet för almänne medborgerlige Kunskaper -julkaisussa oli Chydeniuksen 
käännös Maboth-sensorin ehdotuksesta lopettaa sensuuri. Julkaisussa 
esitettiin lisäksi hänen kirjoituksensa Tankar om husbönders och tiensteh-
jons naturliga rätt (Ajatuksia isäntien ja palkollisten luonnollisista oikeuk-
sista) -kirjoitus, mikä myös varmasti ilahdutti häntä. Seuraavana vuonna 
vuosikirjassa julkaistiin Chydeniuksen kirjoitus Om Salpetter-Sjuderier-
na, särdeles i Österbotten (Salpietarinkeittämöistä, erityisesti Pohjanmaal-
la). Siinä hän painotti talonpoikien oikeutta vapaasti valmistaa ja myydä 
salpietaria, koska valtiolle ei kuulunut se, mitä talonpoika teki lantatun-
kiolleen. Innostuneena artikkelista, jossa käsiteltiin mahdollisuuksia luo-
da eräänlaisia siirtomaita Lappiin, hän tarttui kynään ja kirjoitti utoop-
pisen kirjoituksen Förslag til Lappmarkernes uphjelpande (Ehdotus Lapin 
kehittämiseksi). Siinä hän tuki täyttä elinkeinovapautta alueella. Kirjoitus-
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ta ei koskaan julkaistu. Samoin kävi vastaukselle, jonka hän kirjoitti juuri 
perustetun Kungliga Finska Hushållningssällskapetin kysymykseen maa-
laisten ahkeruuden esteistä vuonna 1799. Kirjoitus Finska Landtbrukets 
upphjälpande (Suomen maatalouden kehittämisestä) on eräänlainen yh-
teenveto Chydeniuksen yhteiskuntaohjelmasta. Hän toisti kirjoituksessa 
useita aiemmin esittämiään ajatuksia elinkeinovapaudesta, palkollissään-
nöstön poistamisesta ja isännän ja palkollisen välisestä sopimusvapaudes-
ta. Viimeisiin kuuluvasta kirjoituksesta Tankar om koppympningen för 
allmogen i Finland (Ajatuksia rokonistutuksesta Suomen kansan hyväksi) 
sekä oopiumin valmistustavasta ja perunanviljelyn alkuvaiheista Kokko-
lan alueella käsittelevästä kirjoituksesta huomaa, että ikä alkoi painaa.34 

Chydenius sai viimeisen kunnianosoituksen 14.6.1800 Norrköpingin 
valtiopäivillä, joilla hänelle myönnettiin Nordstjärneorden, papille melko 
epätavallinen tunnustus. Chydenius saneli toisen omaelämäkertansa kuo-
linvuoteellaan tammikuussa 1803 ennen menehtymistään 1.2.1803.35 

Hanhesta tuli joutsen
Anders Chydenius oli koulutukseltaan ja työuraltaan ennen muuta teolo-
gi ja pappi. Teologiassa hänen lähtökohtanaan oli luterilainen ortodoksi-
suus yhdistettynä supranaturalismiin ja pietismiin. Vahva pietismi ilmeni 
muun muassa siinä, että Raamattu oli hänelle keskeinen tietolähde. Hän 
hyväksyi armojärjestyksen, painotti pappien uudestisyntymistä, erotti ul-
koisen seurakunnan ja tosiuskovaiset toisistaan ja halusi vetää selvän ra-
jan kaikkea maallista, kuten ylellisyyksiä, alkoholin käyttöä ja huvituksia, 
vastaan. Politiikassa hän oli eklektikko, joka kriittisesti omaksui mieles-
tään käyttökelpoisen aikalaistensa poliitikkojen ja filosofien puheista. Hän 
tukeutui luonnonoikeuteen ja oli vaikuttunut valistusajan ja pietismin in-
dividualismista. Hän oli lisäksi oppinut jo lapsena tutkimaan empiirisesti 
kaikkea ympärillä olevaa. Ympäristöstä hän löysi konkreettiset esimerkit, 
jotka hän sen jälkeen esitti älykkäästi tyylitellen selvissä ja loogisissa, jos-
kus myös selvän ironisissa ja myrkyllisissä selvityksissään. Aikalaisista 
harva pystyi samaan. Hänen työskentelykykynsä oli vaikuttava, ja hänen 
energisyytensä ja uudistusmielisyytensä säilyivät läpi koko elämän. Roh-
keus puolustaa omia näkemyksiään ja taistella oikeina pitämiensä asioiden 
puolesta aiheutti sen, ettei hän pelännyt riskejä ja vaikeuksia. 

Ajattelussaan Anders Chydenius lähti siitä, että Luoja oli antanut sekä 
luonnolle että ihmiselämälle luonnollisen järjestyksen, jota ihminen saat-
toi noudattaa vapaissa olosuhteissa. Ihmiset oli luotu tasavertaisiksi, ja 
heikkoja oli puolustettava rikkaita ja mahtavia vastaan. Kaikkien oli voita-
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va vaikuttaa yhteiskuntaan, minkä vuoksi viranomaisten asiakirjojen piti 
olla julkisia ja painovapaus oli saatettava voimaan. Onnellisen valtakun-
nan ehto oli myös elinkeinovapaus. Valtionohjaus tarkoitti puuttumista 
tapahtumien kulkuun tavalla, joka häiritsi luonnollista tasapainoa, joka 
toteutuisi vain, jos vapaus asetettiin etusijalle. Myös uskonasioissa oli py-
rittävä vapauteen, koska pakko ei tuottaisi haluttua tulosta.

Chydeniuksessa merkittävintä oli joka tapauksessa hänen monipuo-
lisuutensa. Vertaaminen varhaiseen Adam Smithiin tai luonnehtiminen 
liberalismin isäksi ei tee hänelle oikeutta. Kirjoituksissaan hän käsitteli 
miltei kaikkia yhteiskunnan osa-alueita ja pyrki päättäväisesti sovelta-
maan ajatuksiaan käytäntöön. Köyhä kerjäläispoika, jota verrattiin han-
heen, näyttää 250 vuotta myöhemmin joutsenelta, joka ei voi olla tekemät-
tä vaikutusta.



Anders Chydeniuksen kuoleman satavuotismuistovuonna 1903 Kokkolan keskustassa paljastettiin  
Walter Runebergin veistämä rintakuva. Chydeniuksella oli merkittävä rooli painovapausasetuksen  
hyväksymisessä vuoden 1765—66 valtiopäivillä.
Kuva: Pertti Hyttinen, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.
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Painovapaus vuosien 1760—1762  
ja 1765—1766 valtiopäivillä

Marie-Christine Skuncke

Vuonna 1747 valtiopäivät ovat koolla Tukholmassa. Preussissa kasvanut 
nuori kruununprinsessa Loviisa Ulriika kertoo kirjeessään äidilleen Ber-
liiniin siitä, kuinka hämmästynyt hän oli kuullessaan ruotsalaisen talon-
pojan — talonpoikaissäädyn puhemiehen — puhuvan kuninkaalle ”niin 
kaunopuheisesti ja hyvin valituilla ilmaisuilla kuin olisi oppinut mies”. 
Säädyt hyväksyivät miltei 20 vuotta myöhemmin, vuonna 1766, lain, jota 
kutsutaan maailman ensimmäiseksi painovapausperustuslaiksi. Tässä lu-
vussa pääaiheena ovat Ruotsin valtiopäivillä käydyt keskustelut ja tehty 
työ, joka johti painovapausasetuksen säätämiseen. Sen myötä siirryttiin 
salassapidosta politiikan itsestään selvänä lähtökohtana pääsääntönä pi-
dettyyn julkisuuteen.1 Esitys perustuu vuosina 1760—1762 ja 1765—1766 
kokoontuneilta valtiopäiviltä säilyneisiin painamattomiin ja painettuihin 
lähdemateriaaleihin. Luvun alussa esitellään lyhyesti taustaa, ja lopussa 
tarkastellaan kehitystä vuoden 1766 jälkeen aina Kustaa III:n — Loviisa 
Ulriikan pojan — hallituskauden loppuun asti.

Tilanne ennen vuotta 1760: Politiikka ja painetut 
julkaisut vapauden ajan Ruotsissa

Vapauden ajan Ruotsi — ja sen osana Suomi valtakunnan itäisenä puolik-
kaana — oli pieni tekijä kansainvälisesti. Kaarle XII:n kuoleman jälkeen 
Ruotsi menetti asemansa eurooppalaisena suurvaltana. Maassa, johon 
Loviisa Ulriika saapui kruununprinsessana, oli kuitenkin omaperäinen 
poliittinen järjestelmä, kun sitä verrattiin yksinvaltaisten monarkkien 
pääosin hallitsemaan Eurooppaan ja hänen kotimaahansa Preussiin. 
Kuninkaan valta oli tarkasti rajattu, ja säädyt olivat suurin mahtitekijä. 
Yhteiskunta oli poikkeuksellisen laajasti edustettuna valtiopäivillä, ta-
lonpoikaissääty neljäntenä säätynä. Kolmen alemman säädyn, pappien, 
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porvarien ja talonpoikien, edustajat valittiin vaaleilla. Kaikilla säädyillä 
oli ääni, ja valtiopäivien äänestyksissä sovellettiin enemmistöperiaatetta. 
Päätöksenteko järjestelmä loi edellytykset eurooppalaisesti laajan väestön-
osan — naiset poikkeuksena — osallistumiselle poliittisiin prosesseihin.2

Valtaeliitin ulkopuolisten tiedonsaantia ja osallistumista rajoittivat 
kuitenkin tietyt institutionaaliset esteet. Varhaismodernissa Euroopassa 
valtion asioita pidettiin salassa, arcana. Ruotsalaisissa perustuslakiteks-
teissä, vuoden 1720 hallitusmuodossa (RF) ja ennen muuta vuoden 1723 
valtiopäiväjärjestyksessä (RO), vahvistettiin salaisen valiokunnan toimin-
ta osana valtiopäiviä. Valiokunnassa ratkaistiin salaiset asiat, eikä talon-
poikaissäädyllä ollut sinne asiaa. Salailu leimasi myös määräystä, jonka 
mukaan valtiopäivien pöytäkirjaa ei saanut ”luovuttaa kenellekään”, vaan 
se täytyi säilyttää turvallisessa paikassa (RF 1720 48 §, RO 1723 22 §).3 
Painokoneiden tuotteet olivat ennakkosensuurin alaisia, kuten useimmis-
sa muissa Euroopan maissa. Jos julkistamista ei ollut erikseen sallittu, se 
oli kiellettyä.

Vallansiirrot olivat institutionaalisia esteitä vapauden ajan poliittisessa 
käytännössä. Kahdesta valtiopäivillä taistelevasta puolueesta, ”hatuista” 
ja ”myssyistä”, hatuilla oli valta-asema vuosien 1738—1739 valtiopäivillä. 
Puolue, jota suuryrittäjät ja korkeat virkamiehet tukivat, hallitsi valtakun-
taa rautaisella otteella yli 25 vuotta. Vuoden 1720 hallitusmuoto edellytti 
kolmen tekijän, kuninkaallisen korkeuden, määräysvallan ja säätyjen oi-
keuden ja vapauden, välistä tasapainoa. Hattujen pitkän hallinnon aikana 
kehittyi järjestelmä, jossa ei saanut kyseenalaistaa säätyjen valtaa ja salais-
ta valiokuntaa ja sen alaisia elimiä, joihin valta oli keskittynyt. Kuningas 
ei voinut asettautua valtaneuvoston jäsenten (suunnilleen sama kuin halli-
tuksen jäsenten) enemmistöä vastaan. He puolestaan olivat vastuussa sää-
dyille, joilla oli valta erottaa (”lisensoida”) heidät. Säädyt puolestaan eivät 
olleet vastuussa valitsijakunnalle. Vallassa olevat hatut olivat julistaneet 
doktriinin, jonka mukaan prinsipalaattioppi eli se, että valtiopäivämiehet 
olisivat vastuussa valitsijoilleen, oli laiton, ja rankaisivat sen puolustajia.4 

Puolueella, jolla oli enemmistö valtaneuvostossa, oli valta valvoa virka-
nimityksiä. Hatut pystyivät siten sijoittamaan omia kannattajiaan halua-
miinsa asemiin valtiokoneistossa. Virastot toimivat puolueen jatkeina, ja 
byrokratia kehittyi ilman, että sitä voitiin valvoa.5 Lisäksi molemmat puo-
lueet olivat riippuvaisia vieraan vallan taloudellisesta tuesta: hatut saivat 
tukea Ranskasta ja myssyt Isosta-Britanniasta ja Venäjältä.

Oppinut virkamies, censor librorum, vastasi ennakkosensuurista. Hä-
nen piti lukea kaikki painettaviksi tarkoitetut kirjoitukset maassa ja tar-
kastaa, etteivät ne sisältäneet mitään ”hyvien tapojen vastaiseksi tai hävyt-
tömäksi” katsottavaa ennen painoluvan antamista (latinan ”Imprimatur”, 
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”Painettakoon”). Sensorin tehtäviin kuului myös muita valvontatehtäviä, 
kuten ulkomailta tuotujen kirjojen valvonta ja julkaisujen laadusta huoleh-
timinen. Sensori toimi kulttuurista vastaavan kansliakollegion alaisena. 
Kirkolliset konsistorit tarkastivat ennakolta teologisia aiheita käsittelevät 
kirjoitukset ennen niiden lähettämistä sensorille. Yliopistojen konsistorit 
sensuroivat akateemiset työt.6

Sensori Niclas von Oelreichin ”Imprimatur”-leima (latinaa ”saa painaa”)  
tarkoitti, että kirjalla oli virallinen painamislupa. Kungliga biblioteket.

Ruotsin kirjamarkkinat olivat pienet verrattuna eurooppalaisiin. Tukhol-
massa, johon suurin osa kirja-alan yrityksistä keskittyi, oli 1700-luvulla 
noin 65  000 asukasta — Pariisissa noin 570 000. Ruotsalaiset kirjailijat 
eivät voineet elättää itseään kirjoittamalla; miehet kirjoittivat tavallisesti 
kerätäkseen meriittejä virkamiesurallaan. Kirjailijat olivat siten riippuvai-
sia vallasta. Lehdistö oli vaatimatonta ennen vuotta 1760. Kun Englan-
nissa ilmestyi kehittyneellä painotekniikalla painettuja sanomalehtiä, ei 
Ruotsissa samaan aikaan ilmestynyt yhtään sanomalehteä. Puoliviralli-
nen Stockholms Post-Tidningar ilmestyi kaksi kertaa viikossa. Lehdessä 
oli kohteliaita huomioita kuningasperheestä ja seremonioista, mutta se 
ei käsitellyt usein arkaluonteoista sisäpolitiikkaa. Joitakin aikakautisia 
julkaisuja ilmestyi lyhyen aikaa. Näistä tunnetuin on Olof Dalinin Then 
Swänska Argus, joka ilmestyi 1730-luvun alussa. Poliittista keskustelua 
käytiin lähinnä laittomasti kiertävissä käsin kirjoitetuissa teksteissä.7
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Sensorin painettujen teosten poliittinen valvonta toimi tehokkaasti 
1750-luvun puoliväliin asti. Hattujen Gustaf Benzelstjerna esimerkiksi 
huomautti vuonna 1746 Gulliver’s Travels -kirjan (ranskan kautta tehdyn) 
ruotsinnoksen kohdasta, jossa ”tavallisella valitsijalla” on valta ”valittuun” 
nähden. Kohta muistutti aivan liian paljon vaarallista prinsipalaattiop-
pia.8 Vuoden 1755—1756 valtiopäivien aikaan ilmestyi Ruotsissa ensim-
mäistä kertaa poliittinen aikakauskirja, En Ärlig Swensk. Lehti oli vallassa 
olevan hattupuolueen äänitorvi, jonka toimittajana oli sensori Niclas von 
Oelreich. Oli kuitenkin uutta, että sisäpoliittisista aiheista käytiin julkis-
ta keskustelua. Samojen valtiopäivien aikana käytännöksi tuli julkaista 
säännöllisesti valtiopäiväuutisia Riksdags-Tidningar-lehdessä. Oelreich 
päästi yhä useammin poliittisesti vaarallisia kirjoituksia seulan läpi. Syy-
nä saattoi olla jossain määrin vakaumus tai raha — sensori sai sensori-
maksun vain hyväksymistään teoksista.9 

Oelreichin esimiehet hattujen hallitsemassa kansliakollegiossa olivat sitä 
vastoin entistä ankarampia valvonnassaan, ja sensori ajautui useita kerto-
ja törmäyskurssille viraston kanssa. Näkyvin tapaus oli Peter Forsskålin 
Tankar om borgerliga friheten -kirjoitus vuodelta 1759, joka sai Oelreichilta 
julkaisuluvan mutta jonka julkaisu kiellettiin kansliakollegion vaatimuk-
sesta — katso Ere Nokkalan kirjoitus. Kollegio oli julistanut vuonna 1750 
pannaan kaiken keskustelun hallituksen politiikasta (”hallituksen täytän-
töönpanotoimien vaikutuksista tai jo hyväksyttyjen säädösten tarkastami-
sesta ja tuomitsemisesta”). Ruotsin valtiosäännöstä kirjoittaminen oli kiel-
lettyä vuodesta 1759 siihen asti, että aiheesta kirjoitettiin kansliakollegion 
ohjauksella järjestelmällinen (ja oikeaoppinen) tutkielma.10 

Kirkolliset viranomaiset, joiden kanssa Oelreich myös joutui tekemi-
siin, olivat samalla tavalla ehdottomia toisinajattelijoita kohtaan. Valta-
kunnasta tuskin löytyi ketään ateistiksi tunnustautuvaa, mutta herrn-
hutilaisuuden kaltaiset herätysliikkeet uhkasivat luterilaista puhdasoppis-
uutta. Huolimatta sakkojen, vankeuden ja mm. maastakarkotuksen uhasta 
viimeksi mainitut jatkoivat vuosi toisensa jälkeen uskonnollisten tekstien 
levittämistä. Näitä olivat niin käsin kirjoitetut tekstit kuin myös laittomat 
ulkomailta tuodut tai Ruotsissa painetut kirjat.11 

Vuosien 1760—1762 valtiopäivät:  
Kaatunut ehdotus

Valtiopäivät kokoontuivat syksyllä 1760. Tyytymättömyys hattuhallintoa 
kohtaan kasvoi. Ruotsi oli osallistunut vielä yhteen huonosti päättynee-
seen sotaan, Pommerin sotaan Preussia vastaan. Valtion rahatalous oli 
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surkealla tolalla. Keskustelu hallituksen politiikasta oli periaatteessa kiel-
lettyä.

Anders Nordencrantz, itseoppinut yhteiskunnallinen keskustelija ja val-
tiopäivämies, hyökkäsi ennen valtiopäiviä säädyille osoitamallaan muis-
tiolla suoraan hattujen hallintoa vastaan.12 Tiiliskivimäinen kirja oli oppi-
nut teos, joka sisälsi viittauksia niin antiikin kirjailijoihin kuin myös uuteen 
englantilaiseen ja ranskalaiseen kirjallisuuteen. Kirjoituksessa pysytään 
periaatteellisella tasolla eikä hyökätä nimeltä mainittuja poliitikkoja vas-
taan. Kirjoituksen pääosa — yli 50 sivua — käsitteli painovapautta. Kan-
salaisilla on oikeus tietää, miten maata hallitaan. Heitä estävät kuitenkin 
”salaisuudet ja järjen käytön estävä holhoaminen”, Nordencrantz ärähtää. 
Hän luettelee 25 asiaa, joissa vapaus on jätettävä ”kynille ja painokoneille”. 
Niitä ovat virkamiesten hallinto, ylimääräiset tuomioistuimet, korruptio 
sekä virkamiesten asema valtiopäivillä, joilla samat henkilöt käyttävät val-
taa ja valvovat vallankäyttöään. Valtiopäivät olisi puhdistettava virkamie-
histä ja lainsäädäntövalta annettava tilanomistajille, jotka olivat Norden-
crantzin sanoin valtakunnan maata omistavia talonpoikia, ”Odalmän”.13

Nordencrantzin ehdottamat konkreettiset uudistukset painovapaudes-
sa eivät ole erityisen pitkälle meneviä nykyajan mittapuulla mitattuuina. 
Sensoriviraston on jatkettava toimintaansa — Ruotsi ei ole vielä riittävän 
valistunut selvitäkseen ilman holhousta — sensorin ei kuitenkaan tule 
toimia kansliakollegion eliniäksi virkaan valittujen virkamiesten, vaan 
valtiopäivien alaisuudessa. Tämä varmistaa, että kansalaiset voivat valvoa 
(”Controll”) vallankäyttöä. Poliittisia aiheita käsitteleviä kirjoituksia on 
voitava painaa — aiheina voivat olla mm. Ruotsin suhteet vieraisiin val-
tioihin, mikä on herkkä aihe. Myös lakeja on voitava kommentoida, myös 
tiettyjä perustuslakeja (”wissa Grundlagar”) ja taloudellista asetuksista. 
Myös tietyntyyppiset viranomaisasiakirjat, kuten valtiopäivän valiokun-
tien mietinnöt, on voitava painaa.14

Vaikka Nordencrantzin ehdottamat uudistukset voivat tuntua rajalli-
silta, kirjassa esitetty järjestelmällinen kuvaus vallan keskittymisestä ja 
väärinkäytöstä raivasi tietä asialle, jota kutsutaan nykyisin julkisuuspe-
riaatteeksi. Nordencrantz käyttää perusteluissaan retorisesti iskeviä esi-
merkkejä. Kiina esitettiin ranskalaisen jesuiitan Du Halden kertomuksen 
uudelleentulkinnassa painovapauden luvattuna maana: Pekingissä ilmes-
tyvä lehti julkistaa väärinkäytöksiin syyllistyneiden virkamiesten nimet, 
Nordencrantz väitti. Julkisuustaistelussa viitattiin erityisesti Englantiin. 
Englannissa on tapana painaa parlamentin pöytäkirjat ja äänestyspöytä-
kirjat, Nordencrantz ilmoitti ja esitti otteen painetusta parlamentin kes-
kustelujen kokoelmasta. Mainitsematta jäi, että kyseiset keskustelut oli 
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käyty 80 vuotta aiemmin. Kaikkien parlamentin jäsenten ajattelutavasta 
voi lukea seuraavan päivän lehdestä (”Avisor”), hän väitti edelleen.15

Sensori Oelreich oli hyväksynyt Nordencrantzin muistion, joka painet-
tiin vuonna 1759. Hattuhallintoa kritisoitiin kuitenkin liian röyhkeästi. 
Valtaneuvosto kielsi kirjan levittämisen seuraavien valtiopäivien kokoon-
tumiseen asti. Kun valtiopäivät kokoontuivat vuonna 1760, Nordencrantz 
vaati, että säädyt laatisivat arvion hänen kirjastaan. Näin myös tapahtui. 
Kirja vapautettiin ja koko 1 000 kappaleen painos jaettiin säätyjen edus-
tajille.16 Tekstiä luettiin ahkerasti. Nordencrantzin ajatukset ja perustelut 
toistuvat keskusteluissa, joita valtiopäivillä käytiin vuosina 1760—1762 ja 
1765—1766.

Syksyllä 1760 koolle kokoontuneista valtiopäivistä tuli siihen asti pi-
simmät — 20 kuukautta muuttuvia rintamalinjoja ja juonitteluja. Hattu-
puolue oli onnistunut pitämään asemansa valtiopäivävaaleissa, ja suurlii-
kemies ja hattu Axel Fersen vanhempi valittiin maamarsalkaksi eli aatelis-
ton puhemieheksi. Eversti Carl Fredrik Pechlin vaatii joulukuussa 1760, 
että perustettaisiin suuri erityisdeputaatio tutkimaan ruotsalaisten osal-
listumista Pommerin sotaan ja mm. antamaan lausunto ”kirjoitusvapau-

desta”. Valiokunta oli suunniteltu sotakoneeksi hattuhallin-
toa vastaan. Valiokunta perustettiin, ja siihen valittiin 

edustajia kaikista neljästä säädystä. Tämä tyydytti 
talonpoikaissäätyä, joka ei saanut osallistua sa-
laisen valiokunnan toimintaan.17 Maamarsalk-
ka Fersen oli itseoikeutettu puheenjohtaja. Tais-
telunhaluisiin hattuihin kuuluivat Fersenin li-
säksi porvarissäädyn puhemies, suuryrittäjä 
Gustaf Kierman ja pormestari Olof Bidenius 
Renhorn. Myssyjen leirissä eversti Thure Gustaf 
Rudbeck oli näkyvässä asemassa.18 

Jo suuren erityisvaliokunnan ensimmäisessä 
kokouksessa tammikuussa 1761 muun muas-
sa Rudbeck nosti esiin ajatuksen valiokunnan 
omien pöytäkirjojen painamisesta. Kysymys 
oli erittäin arkaluonteinen, koska se käsitte-

li valtiopäivämiesten omaa vallankäyttöä. Puheenjohtaja Fersen käytti 
taktiikkaa, johon hän turvautui myös jatkossa opposition muodostaman 
uhkan torjumiseksi: hän alkoi viivytellä. Ei mihinkään velvoittava päätös 
tehtiin valiokunnan asiakirjojen (ei ”pöytäkirjojen”) painamisesta, mut-
ta painettavista asiakirjoista määrättäisiin myöhemmin.19 Valtiopäivien 
omien asiakirjojen julkaisemisesta tuli keskeinen kiistakysymys vuosina 
1760—1762 ja 1765—1766 käydyissä painovapauskeskusteluissa.

Anders Schönberg.
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Valiokunta nosti huhtikuussa 1761 virallisesti esiin kysymyksen pai-
novapaudesta. Toimikunta asetettiin laatimaan mietintö. Toimikunnan 
jäseninä oli neljä aatelismiestä ja kaksi pappis-, porvaris- ja talonpoikais-
säädyn edustajaa. Aatelissäädyllä oli edustajia valtiopäivien käytännön 
mukaisesti kaksi kertaa enemmän kuin muilla yksittäisillä säädyillä. Hei-
dän joukossaan oli tiukkoja puoluemiehiä, kuten hattu Renhorn, mutta 
myös maltillisia voimia, kuten vapaaherra Christer Horn ja oppinut vir-
kamies Anders Schönberg. Sensori Oelreich avusti asiantuntijana.20 Ehdo-
tusta mietinnöksi — Schönbergin myöhemmin kertoman mukaan hänen 
itsensä kirjoittama — voidaan kuvailla maltillisen myötämieliseksi pai-
novapaudelle. Poliittisia ja taloudellisia aiheita käsitteleviä kirjoituksia oli 
voitava painaa selvästi määritetyissä rajoissa ilman mielivaltaista puuttu-
mista asiaan. Nordencrantzin esittämää ajatusta julkisuudesta ryhdyttiin 
seuraamaan. Iso määrä ”tuomioistuimien, kollegioiden ja konsistoreiden” 
asiakirjoja ja ”muita julkisia teoksia” olisi sallittua painaa, poikkeuksena 
neuvoston asiakirjat. Lupa koskisi lisäksi useita valtiopäiväasiakirjoja, 
myös valiokuntien pöytäkirjoja ja mietintöjä, ei kuitenkaan yksittäisen 
säädyn pöytäkirjoja. Ehtona painamiselle oli sensorin hyväksymismer-
kintä. Sensorivirasto jatkaisi toimintaansa, aivan kuten Nordencrantz oli 
ehdottanut. Toimikunta esittäisi myöhemmin ehdotuksia sensuurilaitok-
sen parannuksista.21

Mietintöehdotuksesta keskusteltiin suuressa erityisvaliokunnassa 
29.5.1761. Kysymys valtiopäiväasiakirjojen painamisesta herätti jälleen 
kiivasta keskustelua. Puheenjohtaja Fersen turvautui jälleen viivyttelytak-
tiikkaan. Mietinnön järjestelmällinen tarkastus päätettiin siirtää seuraa-
vaan kokoukseen. Sitä ei koskaan järjestetty. Suuren erityisvaliokunnan 
toiminta loppui (alullepanija Pechlin vaiennettiin ranskalaisten lahjusten 
avulla), ja painovapausmietintö valui hiekkaan.22 

Kysymys valtiopäiväasiakirjojen painamisesta tuli uudelleen ajankoh-
taiseksi vuonna 1762, kun vapaaherra Gustaf Reuterholm esitti Ritarihuo-
neella, että aateliston omat pöytäkirjat julkaistaisiin. Hänen ehdotustaan 
kuitenkin vastustettiin tiukasti ja se hylättiin.23

Kaatunut mietintö olisi tuonut asiakirjoille laajaa julkisuutta, mutta sa-
malla sensuuri olisi säilynyt. Se, että toimikunta halusi Nordencrantzin 
tavoin säilyttää sensoriviraston, on monta selitystä. Valtakunnan sosiaa-
linen ja talouseliitti oli hallitsevassa asemassa suuressa erityisvaliokun-
nassa ja sen asettamassa toimikunnassa. Eliitille oli itsestään selvää, että 
tavallista kansaa — mietinnön sanoin ”huonotapaisen rahvaan alhaista 
joukkoa” — oli hallittava ja että se oli pidettävä kurissa.24 On kuvaavaa, 
että valiokunnan perustamisesta aloitteen tehnyt aatelismies Pechlin piti 
sensuuria itsestäänselvänä. Porvarissäädyn johtavat voimat, kuten hatut 
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Kierman ja Renhorn, yhtyivät aatelissäätyisten puolueveljiensä näkökan-
taan taloudellisista syistä. Talonpoikassäädyn edustaja Harald Jönsson oli 
sitä vastoin tiukasti sitä mieltä valtiopäiväasiakirjojen julkaisemisesta, että 
”asiat on painettava”.25 Alempien säätyjen mielipiteet poikkesivat tässä toi-
sistaan. Sensuurin hyväksymiseen ilman kyseenalaistamista on saattanut 
vaikuttaa myös se, ettei Oelreichin edustama sensorivirasto ollut miten-
kään erityisen vihattu. Vuosien 1760—1762 valtiopäivillä ei taisteltaisi 
sensuurista, vaan hattuviranomaisten mielivaltaisista toimenpiteistä ja 
vallan väärinkäytöstä. Tässä taistelussa asiakirjajulkisuus olisi ase.

Vuosien 1765—1766 valtiopäivät:  
Painovapauden voitto

Valtiopäivät kutsuttiin jälleen koolle tammikuussa 1765. Tällä kertaa mys-
sypuolue onnistui kukistamaan hattujen 25 vuotta kestäneen valta-ase-
man. Valtio oli akuutissa talouskriisissä. Laukkaava inflaatio hyödytti 
tavaroiden viejiä suurissa kauppahuoneissa, hattupuolueen tukipilareissa, 
mutta rapautti tavallisen kansanmiehen ostovoimaa. Yhteiskunnan keski-
kerroksia edustavat uudet ja hyvin koulutetut edustajat vaativat saada ää-
nensä kuuluville julkisessa poliittisessa keskustelussa. Heitä olivat alem-
man papiston jäsenet, porvarissäädyn pienet ja keskisuuret yrittäjät ja dy-
naamiset talonpoikaisyrittäjät. Eturyhmät asettivat samalla valtakunnan 
syrjäseuduilla ja erityisesti Suomessa kyseenalaiseksi poliittisen ja talou-
dellisen vallan keskittymisen Tukholmaan. Syrjäisen Suomen edustajille, 
samoin kuin talonpoikaissäädyn väheksytyille edustajille, tietojen saanti 
ja valvonta olivat erittäin tärkeitä.26

Valtiopäiviä edelsi kiivas vaalikampanja. Myssyleirin propagandakir-
joituksiin kuului tiivistetty versio Nordencrantzin vuonna 1759 kirjoit-
tamasta muistiosta, joka oli onnistuttu lyhentämään 32 sivuun.27 Myssyt 
voittivat vaaleissa kautta linjan, ja uusi radikaalien poliitikkojen sukupol-
vi otti paikkansa kolmessa aatelittomassa säädyssä. Sukupolvea kuvataan 
usein historiankirjoituksessa ”nuoriksi myssyiksi”. Välienselvittely hattu-
hallinnon kanssa alkoi. Painovapauskysymys, joka oli haudattu edellisten 
valtiopäivien aikana, nousi jälleen esiin keväällä 1765. Kolme yksittäistä 
edustajaa esitti asiassa muistiot (jotka vastaavat nykyistä aloitetta).28 En-
simmäisenä muistion ehti esittää luutnantti Gustaf Cederström, jota seu-
rasi Anders Schönberg, joka hänkin oli aatelinen ja toimi tässä vaiheessa 
valtakunnan virallisena hisorioitsijana. Hän vaati, että säädyt arvioisivat 
uudelleen edellisten valtiopäivien aikana laaditun painovapausmietinnön 
(jonka hän oli todennäköisesti itse kirjoittanut). Pappissäädyssä esitettiin 
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muistio, jonka oli allekirjoittanut suomalainen edustaja, lehtori Anders 
Kraftman Porvoosta. Todellisuudessa muistion oli kuitenkin kirjoittanut 
kappalainen Anders Chydenius.29 

Säädyt lähettivät muistiot suureen valiokuntaan, joka oli edellisten val-
tiopäivien aikaan asetetun suuren erityisvaliokunnan tavoin asetettu tar-
kastamaan hattuhallinnon vallankäyttöä. Myös tällä ker-
taa kaikki säädyt olivat edustettuina valiokunnassa. 
Valiokunnan itseoikeutettu puheenjohtaja oli tällä 
kertaa johtaviin myssyihin kuuluva Thure Gustaf 
Rudbeck, uusi maamarsalkka, joka oli vuonna 
1761 ehdottanut valtiopäivien pöytäkirjojen 
painamista. Suuri valiokunta otti painova-
pausmuistion käsittelyyn elokuussa 1765 ja 
päätti delegoida asian erikoiskomitealle: kol-
mannelle toimikunnalle tai painovapaustoi-
mikunnalle.30

Kolmannessa toimikunnassa oli 15 jä-
sentä, aatelissäädystä kuusi edustajaa sekä 
pappis-, porvaris- ja talonpoikaissäädystä 
kolme edustajaa kustakin. Puheenjohtajana 
oli juristi Gustaf Reuterholm, jonka arvoni-
menä oli tuolloin laamanni. Hän oli tehnyt vuonna 1762 aloitteen aate-
liston pöytäkirjojen painamisesta ja puoltanut suuren valiokunnan en-
simmäisessä kokoontumisessa keväällä 1765 valiokunnan pöytäkirjojen 
painamista.31 Aateliston muita jäseniä olivat kaksi sotilasta, komendantti 
Fredrik Linderstedt ja majuri Erik Gustaf Silfversparre, kaksi hovimiestä, 
kamariherrat paroni Christoffer von Kochen ja Gustaf Wachschlager, sekä 
kanslianeuvos Carl Nordenflycht, jolla oli takanaan pitkä ura kansliakol-
legiossa. Tämä elin huolehti sensuurista. Komendantti Linderstedt vastus-
ti koko valtiopäivien ajan painovapautta, kun taas vapaaherra von Kochen 
oli vannoutunut kannattaja. Pappissäädyn edustajat olivat säädyn sisäisen 
hiearkian eri portailta ja poikkesivat näkökannoissa toisistaan: ylemmän 
papiston konservatiivista Turun piispaa Carl Fredrik Mennanderia vas-
taan oli alemman papiston radikaali kappalainen Anders Chydenius Ala-
vetelistä. Heidän välissään arvoasteikossa ja mielipiteissä oli pappi Anders 
Forssenius Skarasta. 

Porvarissäädystä valittiin kolme pikkukaupunkien pormestaria: Israel 
Gadd Skövdestä, Erik Miltopaeus Tammisaaresta ja Leonard De la Rose 
Skanörista. Talonpoikaissäätyä edustivat Jonas Bengtsson Smoolannista, 
Henrik Paldanius Savosta ja Johan Andersson Upplannista. Toisin kuin 
edellisillä valtiopäivillä porvarit ja talonpojat olivat molemmat paino-

Thure Gustaf Rudbeck.
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vapauden puolella. Suomen vahva edustus — Mennander, Chydenius, 
Miltopaeus ja Paldanius — on mainittu usein, vrt. Gustav Björkstrandin 
kirjoitus. Sensori von Oelreichilla oli oikeus olla läsnä toimikunnan ko-
kouksissa asiantuntijana, ja hän käytti oikeuttaan ahkerasti. Notaari Eric 
Tholander piti pöytäkirjaa.

Kolmas toimikunta kokoontui yhteensä 21 kertaa vuoden 1765 elokuun 
ja vuoden 1766 heinäkuun välillä, ja sen toiminta oli erityisen vilkasta syk-
syllä 1765.32 Työ tehtiin perusteellisesti. Chydenius ja De la Rose yrittivät 
ottaa selvää siitä, mitä painovapauskysymykselle oli tapahtunut edellisillä 

valtiopäivillä. Toimikunta sai ilmeisesti käyttöönsä suu-
ren erityisvaliokunnan kirjallisen materiaalin, kos-

ka Chydenius lainasi myöhemmin Rudbeckin kir-
jelmää, joka sisältyi tähän materiaaliin. Kaikki 

1600-luvun lopulta lähtien säädetyt painova-
paussäännöt kerättiin yhteen ja tutkittiin. Ke-
väällä 1765 eteenpäin lähetetty muistio käy-
tiin läpi.33

Näiden valmistelujen jälkeen toimikun-
nan jäsenet aloittivat varsinaisen työnsä 
marraskuussa 1765. He olivat yhtä mieltä 
menettelytavasta. Toimikunta laatisi lyhyen 
mietinnön ja ryhtyisi suunnittelemaan ase-
tuksen tekstiä, joka jaettaisiin kolmeen ”ar-
tiklaan”. Ensimmäisen aiheena olisi ”itse 
painovapaus”, toisen sensuuri ja kolmannen 

kirjapainot ja kirjakauppa.34 Mietintöä ja ensimmäistä artiklaa valmistel-
tiin jouluun asti. Toimikunta päätti keskeisestä periaatteesta: jos jotakin 
ei ollut erikseen kielletty, sen painaminen oli sallittua. Periaate oli päin-
vastainen kuin siihen asti noudatettu periaate. Artiklat jakautuisivat kah-
teen osaan, jotka olisivat poikkeukset painovapaudesta (”exceptionerne”) 
— kielletyt kirjoitukset — ja ”sallitut” kirjoitukset. Sallittuja olisivat ylei-
sesti ”kaikki kirjoitukset, jotka eivät olleet ristiriidassa edellä mainittujen 
poikkeusten kanssa”. Lisäksi asetuksessa määritettäisiin erikseen useita 
osa-alueita, joilla kirjoitusten painaminen olisi sallittua.35

Toimikunta sopi ensin poikkeuksista — kirjoitukset, jotka olivat evan-
kelisen opin tai perustuslakien vastaisia, kuningasta tai kuningashuonetta 
loukkaavat ilmaisut, säätyjä, virkamiehiä tai ”muuta kunnollista Ruotsin 
kansalaista” solvaavat ilmaukset — sekä näiden kohtien mukaisista rikko-
muksista seuraavista rangaistuksista (22. ja 27.11.). Sen jälkeen siirryttiin 
”sallittuihin” kirjoituksiin ja laadittiin luettelo asiakirjaluokista, joihin 
kuuluvat asiakirjat voitiin vapaasti painaa (9.12.). Pääasiassa kyse oli eri 

Johan Andersson Uplannista.
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viranomaisten asiakirjoista vuoden 1761 mietinnössä ja aiemmin Norden-
crantzin kirjoituksissa esitetyn julkisuusperiaatteen mukaisesti. Ehdotus 
kuitenkin laajennettiin koskemaan radikaalisti myös valtaneuvoston ja 
hallituksen asiakirjoja.36 Toimikunta ryhtyi 11.12.1765 keskustelemaan 
säätyjen omista asiakirjoista, jotka olivat olleet painovapauskiistojen kes-
keinen kysymys aiemmilla valtiopäivillä. Sihteeri, notaari Tholander oli 
nähtävästi estynyt saapumasta kokoukseen, ja Anders Chydenius piti pöy-
täkirjaa hänen poissa ollessaan. Kokoukseen osallistuivat aatelismiehet 
Reuterholm ja von Kochen, papit Chydenius ja Forssenius sekä talonpojat 
Henrik Paldanius ja Johan Andersson — porvarissäädyn edustajia ei poik-
keuksellisesti ollut läsnä. Vuoden 1761 mietintöä noudatettiin myös tällä 
kertaa tekemällä kuitenkin jälleen radikaali lisäys: myös säätyjen pöytäkir-
jat sisällytettäisiin ”sallittuihin” kirjoituksiin. Chydenius, 
jonka omakätisesti laatimat pöytäkirjat ovat säilyn-
eet, käytti tilaisuuden hyväkseen lisätäkseen nii-
hin perustelunsa valtiopäiväasiakirjojen julki-
suudesta.37 

Kolmas toimikunta ajoi siten vuoden 1761 
mietintöäkin laajempaa asiakirjajulkisuutta.

Ehdittyään näin pitkälle toimikunta 
päätti 18.12. puheenjohtaja Reuterholmin 
ehdotuksesta lähettää siihen mennessä val-
miiksi saadut tekstit suureen valiokuntaan. 
Valiokuntaan jätettäisiin mietintö ja suun-
nitellun asetustekstin ensimmäinen artikla, 
minkä jälkeen odotettaisiin säätyjen päätös-
tä ennen työn jatkamista. Mietinnössä, joka 
päivättiin 18.12.1765, tuotiin historiallisessa 
taustoituksessa esille vahingolliset seuraamukset, joita sensuurista oli ai-
heutunut. Mietinnössä ei kuitenkaan otettu kantaa sensuurilaitokseen: 
toimikunta ei ottanut kantaa siihen, oliko sensorivirasto lakkautettava vai 
ei.38 Suunniteltu artikla sisälsi 18 pykälää. Niistä kolmessa ensimmäisessä 
lueteltiin kielletyt aihealueet (poikkeukset). Neljännessä pykälässä mää-
ritettiin rangaistukset kieltopykälien rikkomisesta ja vahvistettiin äsket-
täin mainittu periaate, jonka mukaan kaikkien tekstien painaminen oli 
sallittua, jos sitä ei ollut erikseen kielletty. Artiklan lopussa määritettiin 
aihealueet, joita käsittelevien tekstien painaminen määritettiin erikseen 
sallituksi toimikunnan päätöksen mukaan.39 Mietinnöstä ja suunnitellus-
ta artiklasta 1 keskusteltiin ja tekstiä muutettiin vielä vuoden 1766 helmi-
kuun aikana. Mietintö ja artiklateksti jätettiin suurelle valiokunnalle saa-
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tesanoin, että muut artiklat sensuurista jne. laadittaisiin viivyttelemättä 
säätyjen lausunnon jälkeen.40 

Suuri valiokunta piti 7.4.1766 kokouksen käsitelläkseen erikseen kol-
mannen toimikunnan ehdotusta. Valtiopäivillä käydyssä keskustelussa 
keskeiseksi nousi edellisten valtiopäivien tapaan valtiopäiväasiakirjojen 
painatus. Keskustelu oli kiivasta. Välillä molemmat osapuolet puhuivat 
samaan aikaan eikä puheita voinut kirjata pöytäkirjaan, notaari Tholan-
der merkitsi pöytäkirjaan. Puheenjohtaja, maamarsalkka Rudbeck on-
nistui ohjailemaan taitavasti keskustelua — palaamme jäljempänä hänen 
perusteluihinsa. Valiokunta hyväksyi sen, että muistiot, mietinnöt ja pöy-
täkirjat voitaisiin painaa vapaasti. Vastustajia kohtaan tehtiin myönnytys 
lisäämällä, ettei määräystä voitaisi soveltaa taannehtivasti. Kolmannen 
toimikunnan ehdotus voitiin siten hyväksyä puheenjohtajan esityksestä. 
Rudbeck ajoi lisäesityksellä läpi päätöksen pidättämisen siihen asti, että 
toimikunta esittäisi sensuuria koskevan tekstin.41

Julkisuusperiaate ja myös oikeus painaa valtiopäiväasiakirjoja oli si-
ten hyväksytty suuressa valiokunnassa. Kolmannen toimikunnan oli 
sitä vastoin vastattava kysymykseen sensuurista, josta käytiin keskustelu 
21.4.1766, kaksi viikkoa valiokunnan kokouksen jälkeen. Vastaus ei ollut 
itsestään selvä. Sekä Nordencrantzin kirjoituksissa että vuoden 1761 mie-
tinnössä oli lähtökohtana sensuurin säilyttäminen. Puheenjohtaja Reuter-
holm ei ollut läsnä kokouksessa, ja nuijaa käytti hänen asemestaan radi-
kaali vapaaherra von Kochen. Myöskään piispa Mennander ei ollut läsnä. 
Sensori Oelreich, jonka oma virasto oli vaakalaudalla, käytti sitä vastoin 
läsnäolo-oikeuttaan. Kokouksesta kehittyi hänen ja Chydeniuksen, jota 
pormestari Miltopaeus avusti jossain määrin, välinen kaksintaistelu. Chy-
denius kertoi myöhemmin ”yhteenotosta Oelreichin kanssa”.42 Vastapuo-
let perustelivat taitavasti näkökantaansa. Kun puheenjohtaja von Kochen 
esitti kysymyksen ”Hyväksyykö kunnianarvoisa toimikunta kaiken sen-
suurin lakkauttamisen?”, äänestystulos oli hyvin tasainen. Porvarit ja ta-
lonpojat äänestivät sensuurin lakkauttamisen puolesta. Aatelisista annet-
tiin kaksi ääntä lakkauttamista vastaan (Nordenflycht kansliakollegiosta, 
Silfversparre) ja yksi puolesta (von Kochen). Papiston kahden edustajan 
äänet jakautuivat. Hieman vaikeaselkoisen pöytäkirjan mukaan pastori 
Forssenius oli aateliston kanssa samaa mieltä sensuurin säilyttämisestä 
teologisten kirjoitusten osalta, mutta yhtyi muilta osin muihin säätyihin. 
Chydenius puolestaan kannatti esitystä kokonaisuudessaan (”thet hela”). 
Forssenius halusi toisin sanoen säilyttää teologisten kirjoitusten sensuu-
rin, kun taas Chydenius halusi lakkauttaa sensuurin kokonaan. Pappis-
säädyssä tilanne oli ratkaisematta äänten jakautuessa tasan ääni ääntä vas-
taan. Porvaris- ja talonpoikaissäädyt voittivat aateliston kahdella äänellä 
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yhtä vastaan, ja päätös sensuurin lakkauttamisesta voitiin tehdä esityksen 
mukaisesti. Chydenius laati mietinnön, jonka päiväys on sama kuin ko-
kouksen, 21.4.1766. Vapaaherra von Kochen, pappi Forssenius, pormestari 
De la Rose ja talonpoika Johan Andersson allekirjoittivat mietinnön. Voit-
to oli kuitenkin ollut täpärä.43

Kun kolmas toimikunta kokoontui uudelleen 16.5.1766, vapaaherra 
Reuterholm oli palannut maalta. Myös piispa Mennander oli palannut 
takaisin, ja toimikunnan konservatiiviset jäsenet ymmärsivät, mitä hei-
dän poissa ollessaan oli tapahtunut. Päätös herätti vastustusta. Aateliset 
Nordenflycht ja Silfversparre olivat tällä kertaa estyneitä saapumaan ko-
koukseen. He ilmoittivat kuitenkin, että halusivat liittää ”ajatuksensa” (= 
eriävän mielipiteensä) pöytäkirjaan. Heitä myötäilivät Mennander ja ko-
mendantti Linderstedt, joka ei ollut osallistunut toimikunnan 12 viimei-
seen kokoukseen. Hänen on kuitenkin täytynyt tietää, mitä oli tulossa. 
Puheenjohtaja Reuterholm puolusti asiakirjajulkisuutta, mutta ei halun-
nut lakkauttaa sensorivirastoa. Hän ilmoitti, että oli tehnyt suunnitelman 
ehdotuksesta (”project til särskild expedition”), jonka aikoi toteuttaa.44 
Toimikunta ajautui siten paradoksaaliseen tilanteeseen, jossa sen oma 
mietintö, jonka Chydenius oli laatinut toimikunnan 21.4.1766 pitämän ko-
kouksen pöytäkirjan mukaisesti ja johon oli juuri tehty muutoksia, kilpaili 
puheenjohtajan suunnitelman kanssa. 

Tilanne hankaloitui 16.5.1766 päivätyn pöytäkirjan mukaan entises-
tään, kun toimikunnan tietoon tuli Chydeniuksen mietintöön jättämä 
esitys teologisten kirjoitusten sensuurin säilyttämisestä. Tämä oli vastoin 
toimikunnan päätöstä lakkauttaa kaikki sensuuri. (Mietinnön säilyneessä 
versiossa ei kuitenkaan mainita teologista sensuuria.)45 Toimikunta päätti 
jättää asian pöydälle. Molemmat ehdotukset, toimikunnan ja puheenjoh-
tajan ehdotukset mietinnöksi ja asetuksen tekstiksi, tehtäisiin valmiiksi ja 
tarkastettaisiin, minkä jälkeen päätös tehtäisiin seuraavassa kokouksessa.

Kolmas toimikunta jatkoi työtään vasta heinäkuun 1766 alussa. Chyde-
nius oli eronnut muutama päivä sitä ennen tehtävästään valtiopäiväedus-
tajana. Molemmat puolet, sensuurin vastustajat ja sen kannattajat, jatkoi-
vat ehdotuksiensa ajamista seuraavissa kokouksissa (5., 7., 14. ja 18.7.1766). 
Sensuurin vastustajille oli ongelma, että heidän ehdotuksestaan puuttui-
vat artiklan 2 ja 3 tekstit, jotka toimikunnan tässä vaiheessa jättänyt Chy-
denius oli kirjoittanut. Pormestari De la Rose kirjoitti sen vuoksi uudet 
ehdotukset näihin artikloihin. Sensuurin kannattajista aateliset Silfvers-
parre, Nordenflycht ja Linderstedt sekä piispa Mennander asettuivat pu-
heenjohtaja Reuterholmin ehdotuksen taakse (”särskilt votum”). Suurelle 
valiokunnalle jätettiin laaja materiaali: toisaalta toimikunnan 21.4.1766 
laadittu mietintö ja De la Rosen ehdotus asetuksen artikloiksi 2 ja 34, toi-
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saalta eriävää mieltä olevien mietintö ja Gustaf Reuterholmin ehdotus vas-
taaviksi artikloiksi.46

Ehdotukset artiklan 2 sensuuria koskevaksi tekstiksi poikkesivat toi-
sistaan täysin ennakkosensuurin osalta. De la Rose esitti sensoriviraston 
lakkauttamista, kun taas Reuterholm esitti vaikeasti hahmotettavan by-
rokraattisen järjestelmän käyttöön ottamista ja sensuurin säilyttämistä. 
Tukholmassa toimiva sensori, jolle annettiin uusi nimitys Censor publi-
cus, olisi vastuussa säädyille (samoin kuin Nordencrantzin kirjoituksissa). 
Häntä auttaisivat eri puolilla maata työskentelevät sensorit, ja valvonta 
toteutettaisiin eri tasoilla. De la Rose piti kuitenkin jälkitarkastusmahdol-
lisuutta tärkeänä: hän ehdotti painovapausoikeusjutuissa noudatettavaa 
oikeudenkäyntijärjestystä sekä poliittisia ja teologisia aiheita käsittelevien 
painettujen kirjoitusten viivytettyä jakamista.47 Kirjapainoja ja kirjakaup-
poja koskevan artiklan 3 kohdalla ehdotukset eivät poikenneet yhtä paljon 
toisistaan. De la Rose lainasi Reuterholmilta ehdotuksen painoalan sään-
telyn tietynasteiseen purkamiseen: kirjapainoja ei enää pidettäisi ”min-
kään ammattikunnan tai Yhtiön pakon alla”. Sana ”Yhtiö” oli suunnattu 
alalla mahtavaa Kirjapainoseura-organisaatiota vastaan.48 

Painovapauskysymys siirtyi 7.8.1766 takaisin suureen valiokuntaan. 
Valtiopäivien päätös lähestyi, ja pöytäkirjoja oli jo paljon. Puheenjohtaja 
Rudbeck esitti, että kokouksen pöytäkirjaan merkittäisiin liian laajuuden 
välttämiseksi vain kunkin keskustelussa käsitellyn kohdan päätökset, kui-
tenkin niin, että jäsenet saattoivat liittää pöytäkirjaan kirjallisia vastalau-
seita. Pöytäkirja on sen vuoksi lyhyt. Siitä selviää, että molempien puolten 
ehdotukset, luettiin ääneen, kolmannen toimikunnan enemmistön ja eriä-
vää mieltä olevien. Seuranneen keskustelun tuloksena puheenjohtaja esitti, 
että ”kaikki sensuuri lakkautetaan”, mikä hyväksyttiin. Nykyiselle senso-
rille von Oelreichille maksettaisiin kuitenkin palkkaa hänen kuolemaan-
sa tai ylentämiseensä asti. Sensuurin vastustajat olivat siten voittaneet. Ei 
ole mahdotonta, että Reuterholmin ehdotuksen — monisanainen teksti 
42:lla tiheästi kirjoitetulla sivulla — ääneen lukeminen osaltaan vaikutti 
sensuurin kannattajien tappioon. Ehdotus olisi toteutuessaan merkinnyt 
valvonnan lisääntymistä, ei vähenemistä.49 Puheenjohtaja Rudbeck, joka 
arvosti tiukkuutta ja tehokkuutta, ajoi läpi vielä yhden päätöksen. Asetuk-
sen jakaminen artikloihin ei ollut sopiva: lakiteksti pitäisi suunnitella ”yh-
teenvetona erillisten artiklojen asemesta”. Tekstiä oli siis vielä muokattava 
”muuttamatta valiokunnan edellisen päätöksen oleellisia osia” ennen sen 
lähettämistä säädyille.50 

Jäljellä oli enää muokkausvaihe, jossa kolmannen toimikunnan hyväk-
sytyt ehdotukset — kaksi mietintöä ja asetuksen kolme artiklaa ja yhteen-
sä 42 pykälää käsittävä teksti — tiivistettäisiin ennen jättämistä säädyille 



Pilapiirros kiistellystä professorista ja yliopistokirjastonhoitajasta Niclas von Oelreichista, joka nimitettiin 
censor librorumiksi vuonna 1746. Hän joutui herkästi riitoihin muiden virastojen sekä työtovereittensa 
ja esimiestensä kanssa. Kungliga biblioteket.
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päätöstä varten. Työ annettiin tehtäväksi työryhmälle, jossa kaikki neljä 
säätyä olivat edustettuina. Työryhmä kokoontui 20.9.1766. Mietinnöt ly-
hennettiin yhdeksi lyhyeksi tekstiksi. Asetuksen tekstin pohjana työryhmä 
käytti osittain kolmannen toimikunnan ehdotusta artiklaksi 1 ja osittain 
suuren valiokunnan sihteerin kirjoittamaa luonnosta. Toimikunnan ar-
tiklasta 1 mukaan otettiin perustava jako ”poikkeuksiin” ja ”sallittuihin” 
sekä sallittuja kirjoituksia koskevat pykälät, joika ovat 6—13 § lopullisessa 
asetuksessa. Vuoden 1766 painovapausasetuksen julkisuuslainsäädäntö 
on siis suoraan peräisin kolmannelta toimikunnalta.51 

Viisi ensimmäistä pykälää suuren valiokunnan ehdotuksessa ja lopul-
lisessa asetuksessa perustuivat sihteerin luonnokseen. De la Rosen ar-
tiklassa 2 määritetyllä tavalla sensorivirasto ja kansliakollegion valvonta 
lakkautettiin ja vastuu painetuista kirjoituksista siirrettiin kirjoittajille ja 
kirjanpainajille (painovapausasetus, ingressi). Artikloista 2 ja 3 on ylei-
sesti jäänyt vähän jälkiä: ehdotettua oikeudenkäyntijärjestystä painova-
pausoikeusjutuissa yksinkertaistettiin ja ajatus tiettyjen painettujen kir-
joitusten viivytetystä jakelusta hylättiin; samoin hylättiin suunniteltu pai-
noalan uudistus. Uutta muokkausvaiheessa oli säätyjä vastaan esitetyistä 
sol vauksista määrättyjen rangaistusten tiukennus sakoista kuolemantuo-
mioon tai ”muuhun ruumiilliseen rangaistukseen”, — näin haluttiin suo-
jata valtiopäivien valtapiiriä (painovapausasetus 3 §).52 Uutta oli myös vaa-
timus siitä, että lähimmän konsistorin oli hyväksyttävä teologisia aiheita 
käsittelevät käsikirjoitukset. Pappissääty ajoi tämän lisäyksen läpi (pai-
novapausasetuksen 1 §) — palaamme tähän jäljempänä. Lisäys, joka sen 
sijaan lujitti painovapautta, oli viimeinen määräys siitä, että asetuksella oli 
oltava pysyvän perustuslain asema (”äga all den fullkomliga trygghet, som 
en oryggelig grundlag medförer”, painovapausasetuksen 14 §).53 

Syyskuun 1766 lopussa suuren valiokunnan ehdotus oli lopulta valmis 
säädyille esittämistä varten. Pappis-, porvaris- ja talonpoikaissäädyt hy-
väksyivät asetuksen ilman suuria muutoksia. Pappissääty oli saanut läpi 
teologisen sensuurin, joka oli ollut sille sydämen asia, ja porvarit ja ta-
lonpojat olivat koko ajan tukeneet painovapautta. Aatelissääty sitä vas-
toin hylkäsi kaksi ratkaisevan tärkeää kohtaa ehdotetusta asetuksesta: 
valtiopäiväasiakirjojen julkisuuden ja tarkemmin määritettynä oikeuden 
painaa säätyjen, salaisen valiokunnan ja valiokuntien pöytäkirjat ja ää-
nestyspöytäkirjat sekä määräyksen siitä, että asetuksella olisi perustuslain 
asema. Johtavia voimia tässä olivat aiempaan tapaan komendantti Lin-
derstedt ja hattujen johtaja Axel Fersen vanhempi. Kolme aatelitonta sää-
tyä olivat jo kuitenkin hyväksyneet nämä kohdat, ja aatelisto oli siten voi-
tettu. Kuninkaallinen majesteetti antoi painovapausasetuksen 2.12.1766 
valtiopäivien päätyttyä.54
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Kiistakysymykset ja perustelut
Vuoden 1766 painovapausasetuksessa saatettiin ensimmäistä kertaa 
maail massa voimaan julkisuusperiaate. Samalla lopetettiin ennakkosen-
suuri, poikkeuksena tosin olivat teologiset kirjoitukset. Tässä luvussa ana-
lysoidaan vuosien 1760—1762 ja 1765—1766 valtiopäivillä käytyjen kes-
kustelujen kiistakysymyksiä ja perusteluja.

Nykyajan näkökulmasta vuoden 1766 painovapausasetuksen edis-
tyksellisin osa on julkisuusperiaate eli kansalaisten oikeus painaa viran-
omaisten asiakirjoja. Molemmilta valtiopäiviltä säästyneen aineiston mu-
kaan itse periaatteesta ei - merkillistä kyllä - keskusteltu. Keskustelua 
ehkä käytiin vuonna 1761 painovapaustoimikunnassa, joka ehdotti laajaa 
asiakirjajulkisuutta, mutta toimikunnan pöytäkirjat ovat kadonneet. Käy-
tettävissä olevien lähteiden perusteella keskustelua ei käyty siitä, pitäisi-
kö viranomaisasiakirjoja — ”publique verk” 1700-luvun termin mukaan 
— julkistaa, vaan siitä, millaiset asiakirjat kuuluisivat luvan piiriin. Vai-
kuttaa siltä, että Nordencrantzin muistio vuodelta 1759 ja laajalle levin-
nyt tyytymättömyys hattujen hallintoon olisivat johtaneet viranomaisten 
toimien valvontavaatimuksen hyväksymiseen. Askel julkisuusperiaatteen 
suuntaan oli otettu jo 1730-luvulla, jolloin oikeudenkäyntiasiakirjojen 
painatus sallittiin. Käytännössä säädyt julkistivat lukuisia omia asiakirjo-
ja vuoden 1760—1762 valtiopäivillä.55 Merkille pantavaa on, ettei ”paino-
vapauden” ja nykyään ”julkisuusperiaatteeksi” kutsutun asian välille tehty 
periaatteellista eroa. Molemmissa tapauksissa käytettiin ilmaisuja, kuten 
”vapaa painettavaksi” ja ”painaminen sallittu”.

Keskustelussa asiakirjoista, joiden painaminen olisi sallittua, säätyjen 
omat asiakirjat olivat edempänä kuvatulla tavalla keskeisiä molemmilla 
valtiopäivillä. Vastustajien pääperustelu oli suuren erityisvaliokunnan en-
simmäisistä kokouksista vuonna 1761 viimeisiin ritarihuoneella syksyllä 
1766 käytyihin keskusteluihin asti, että valtiopäiväasiakirjojen painami-
nen on vastoin perustuslakia. Valtiopäiväjärjestykse (RO 1723) 22 §:ssä ja 
hallitusmuodon ja kuninkaan vakuutuksen vastaavissa pykälissä sääde-
tään, että säätyjen, salaisen valiokunnan ja valiokuntien pöytäkirjoja ei 
saa ”luovuttaa kenellekään”, vaan ne on säilytettävä ”turvallisessa pai-
kassa” (katso edempänä).56 Maamarsalkka Rudbeck törmäsi huhtikuussa 
1766 perustuslakiargumenttiin, kun suuri valiokunta keskusteli kolman-
nen toimikunnan ehdotuksesta. Rudbeck erotti toisistaan aineellisen asia-
kirjan eli ”alkuperäiskappaleen”, joka perustuslain mukaan oli säilytettävä 
turvassa, ja ”painetun version” (nykykielellä kognitiivisen sisällön levittä-
minen), joka pitäisi sallia. Rudbeck sai näin enemmistön taakseen.57 



Anders Chydeniuksen pitämä kolmannen valiokunnan pöytäkirja 11.12.1765.  
Kungliga biblioteket.
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Yhteenveto tavallisista kannattajaleirin perusteluista voidaan lukea 
Chydeniuksen käsin kirjoittamasta kolmannen toimikunnan kokous-
pöytäkirjasta 11.12.1765, jolloin keskusteltiin oikeudesta painaa säätyjen 
pöytäkirjoja. Chydenius aloittaa perustelulla, jota voidaan kutsua eetti-
seksi: ”Kukaan säätyjen edustaja ei puhu tai ajattele niin, ettei haluaisi ylei-
sön sen takia tuntevan itseään; mikään ei ole kunnon valtiopäivämiehelle 
kunniakkaampaa kuin että hänen ajatuksensa tulevat yleisön tietoon; toi-
saalta mikään ei pidättele toisenhenkistä valtiopäivämiestä oikeudenmu-
kaisuuden rajoissa.” Hän jatkaa lyhyesti esimerkillä käytännöstä toisessa 
maassa: ”Huomaa: Englannin esimerkki.” Sen jälkeen seuraa pedagogi-
nen perustelu — tulevat valtiopäivämiehet voivat oppia painetuista kes-
kusteluista: ”Se luo valtiopäivämiehiä, jotka eivät ole vielä valtiopäivillä.” 
Viimeisenä tulee vastuuseen liittyvä perustelu: säätyjen pöytäkirjojen 
painaminen ”on ainoa keino valvoa, että edustaja toimii valitsijoiden ja 
valtakunnan edun mukaisesti, sillä vastuuta ei voida muutoin edellyttää 
ylintä valtaa käyttäviltä”. 

Chydeniuksen pöytäkirjan viimeinen kohta, kysymys vastuusta, oli 
valtiopäiväasiakirjojen julkisuudesta käydyn keskustelun ytimessä. Sää-
tyjen pöytäkirjojen painaminen, kappalainen väittää, on valitsijakunnan 
(”committenterna”) ainoa mahdollisuus valvoa edustajiaan ja asettaa hei-
dät vastuuseen toiminnastaan valtiopäivillä, joka edustaa ylintä valtaa 
maassa. Chydeniukselle keskeinen sana on valvonta (”controll”) hänen 
oppimestarinsa Nordencrantzin tavoin. Hänen mielipiteensä oli täysin 
hattuhallinnon valtio-opin perusperiaatteen vastainen. Sen mukaan vain 
säädyillä oli ”valta” ja että ”säädyt olivat kansa itse” (lainaus on peräisin 
hattujen ideologin Carl Fredrik Schefferin kirjoituksesta, jonka tarkoituk-
sena oli kruununperillisen kasvattaminen). Hattuhallinto oli julistanut 
aiemmin mainitulla tavalla pannaan doktriinin, jonka mukaan valitsijat 
ovat ”päämiehiä” (tai ”committenter”) ja valtiopäivämiehet heidän edus-
tajiaan, eli niin sanotun prinsipalaattiopin. Vaatimus valitsijoiden edus-
tajilleen antamien ohjeiden sitovuudesta eli ns. imperatiivinen mandaatti 
polttomerkittiin 1740-luvulla. Keskusteluissa 1760-luvulla käsiteltiin va-
litsijoiden mahdollisuutta saada tietoja valtiopäiväedustajien toiminnasta, 
jos pöytäkirjat julkistettaisiin. Keskustelussa tapahtunutta siirtymää pai-
notuksesta toiseen ei käsitteellistetty.58 

Vuosien 1760—1762 valtiopäivillä, jolloin hatut olivat vielä vallassa, 
puolue käytti vihattua prinsipalaattioppia perusteluna vastustajien luotet-
tavvuden horjuttamiseksi. ”Koko valtiosäännölle, kuninkaalle, valtaneu-
vostolle, säädyille ja valtiolle voidaan sanoa hyvästi heti, kun tavallinen 
kansa saa vallan”, puuskahtaa pormestari Renhorn, joka tahtoi, että suu-
ren erityisvaliokunnan mietinnössä kiellettäisiin erikseen prinsipalaat-
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tiperiaate. Hänen puoluetoverinsa von Frese esittää ritarihuoneella, että 
”täällä sanotun joutuminen tavallisen kansan harkinnan kohteeksi ehkä 
majataloissa, kievareissa, kadunkulmissa ja muualla” olisi kuin rakennet-
taisiin valtio valtiossa, ”statum in statu”.59 Julkisuuden kannattajat yrittivät 
ottaa etäisyyttä syytöksiin prinsipalaattiajatuksista ja esittivät perusteluja 
ehdotuksen hyväksi. Juristi Ridderstolpe esimerkiksi sanoo, että valtio-
päivämiehet ovat vapaita vastuusta kotona olevien valitsijoidensa edessä 
(”hemmawarande Committenter”), mutta heidän toimintansa tuntemus 
ohjaa valitsijoita ennen seuraavia valtiopäivävaaleja, kun ”kansa” valitsee” 
heidät tai muut edustajikseen”.60

Kysymys vastuusta liittyi käsitykseen ”yleisöstä”, joka on niin Chyde-
niuksen pöytäkirjassa (”wara känd derföre i allmänheten”) kuin hattujen 
von Fresen äsken lainatussa ilmaisussa esiintyvä termi. Leirien käsitykset 
poikkesivat täysin toisistaan. Vapaaherra von Kochen sanoo suuressa eri-
tyisvaliokunnassa vuonna 1761 seuraavasti: ”Yleisö on valistunut tuomari, 
puolueeton tuomari, joka ei koskaan tee päätöksiä kevyin perustein.” Maa-
marsalkka Fersen puolestaan lausuu seuraavasti samana päivänä: ”Yleisö 
koostuu suureksi osaksi sielunvoimiltaan heikoista ihmisistä, joilla ei ole 
riittävää ymmärtämystä valtakunnan asioiden harkitsemiseen.”61 Vuosien 
1765—1766 valtiopäivillä ”yleisöön” ja ”kotona oleviin veljiin” vedottiin 
vaihtelevasti Chydeniuksen ja samanmielisten instansseina. Perinteisen 
eliitin pitäessä kansaa tietämättömänä uusi eliitti arvosti yleisön arvioin-
tikykyä.

Taistelussa valtiopäiväasiakirjojen painamisesta Englantia käytettiin 
niin usein esimerkkinä, että Chydenius saattoi pöytäkirjassa tyytyä kak-
sisanaiseen merkintään Englannin esimerkki (”Änglands Exempel”). Sekä 
kannattajien että vastustajien lähteenä oli ilmeisesti Nordencrantzin vuo-
den 1759 muistio, jossa kerrottiin, että Englannissa parlamentin keskus-
telut julkaistiin painetuissa kokoelmissa ja lehdissä (väitteissä oli jotain 
perää). Hattuleirissä pyrittiin torjumaan Englannista esitetty esimerkki. 
Englannissa tavallisia olevat asiat eivät sovi tänne meille, voitiin väittää. 
Esimerkin kelvollisuus ylipäänsä saatettiin myös asettaa kyseenalaiseksi: 
Englannissa oli havaittu, mitä vahinkoa parlamentin keskustelujen pai-
namisesta aiheutui, ja käytäntö oli lopetettu jo useita vuosia sitten, hattu 
Jennings esitti Ritarihuoneella.62 Taistelussa vedottiin myös historiallisiin 
esimerkkeihin. Myssyjen johtaja Rudbeck maalaili vuonna 1761, kuinka 
esi-isät pitivät kokouksia, ”Allhärjar-Ting”, paljaan taivaan alla kaiken kan-
san läsnä ollessa, ja hattujen johtaja Fersen puolestaan ylisti säätyjen tapaa 
vuosien 1719 ja 1734 välillä polttaa pöytäkirjat valtiopäivien lopuksi.63 

Vastustajien puolella usein esitetty perustelu oli lopulta se, että yksittäi-
siä valtiopäivämiehiä piti suojata. Edustajien ei tarvinnut hävetä yleisön 
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edessä hätäisiä lausuntoja eräänlaisena julkisena rangaistuksena, ”såsom 
et slags publiqvt straff”.64 Järkeily kumottiin toteamalla, ettei kunnialli-
silla valtiopäivämiehillä ollut mitään piiloteltavaa. Tämä eettinen perus-
telu esitettiin Chydeniuksen pöytäkirjassa. Jälleen kerran Nordencrantzin 
muistio vuodelta 1759 lienee antanut herätteen. Hänen otteessaan Eng-
lannin parlamentin alahuoneessa omien pöytäkirjojen ja äänestyspöytä-
kirjojen painamisesta käydystä keskustelusta asia on ilmaistu seuraavasti 
(alkuperäinen englanninkielinen teksti): ”This House will be no more as-
hamed of their Actions, than the last was.” Pappi Alin ilmaisi asian yti-
mekkäästi vuonna 1761: ”Totuus ei pakene valoa.”65 Kannattojat toistivat, 
että tietojen saanti luo luottamusta ja ehkäisee epäluuloja yleisössä.

Taistelu valtiopäiväasiakirjojen julkisuudesta jatkui keskeytymättä mo-
lemmilla valtiopäivillä, kun taas sensuuri ei ollut edellä kuvatulla tavalla 
kiistakysymys vuosina 1760—1762. Kun painovapausasia nostettiin esiin 
vuoden 1765 valtiopäivien alussa kolmessa muistiossa, niistä kahdessa, 
Cederströmin ja Schönbergin muistioissa, ehdotettiin sensoriviraston 
säilyttämistä. Kolmannen muistion todellinen laatija, Anders Chydenius, 
ehdotti ainoana viraston lakkauttamista. Hän ajatteli kuitenkin edelleen 
sensuurin, ”Censur”, ehdoilla ja halusi siirtää tehtävän sensorilta kirjan-
painajille. Sensuurin lakkauttamisesta tuli polttava poliittinen kysymys 
vasta keväällä 1766. Suomalaisten tutkijoiden osoittamalla tavalla tärkeä 
asiaa ajava voima oli kappalainen Chydenius.66

Kun Chydenius kirjoitti muistiin valtiopäiväasiakirjojen painamista 
koskevan kokouksen pöytäkirjan, hän saattoi tukeutua kokonaiseen pe-
rusteluiden traditioon. Poliittisesta ennakkosensuurista sen sijaan ei ollut 
esikuvia valtiopäivillä käydyissä keskusteluissa Ruotsissa. Käytettävissä 
oli jälleen esimerkki Englannista — englantilaisen sensorin Mabothin (oi-
keastaan Mabbot) oletettu tahto lakkauttaa oma virastonsa oli kiitollinen 
aihe, joka saatiin Nordencrantzin myöhemmästä kirjoituksesta. Chyde-
nius käytti Mabothia esimerkkinä suuressa kaksintaistelussaan sensori 
Oelreichin kanssa 21.4.1766. Keskustelussa selvitettiin rajat maltillisten 
painovapauden kannattajien, jotka halusivat säilyttää poliittisen ennak-
kosensuurin, ja radikaalin apulaispapin välillä.67 Seuraavassa on keskeisiä 
kohtia molempien puhujien esityksestä.

Oelreich puhui uudistetun ja valistuneen sensoriviraston puolesta. 
Mielivallan pelkoa ei enää ollut, kun uusi asetus määritti rajat kirjoituksil-
le, joiden painaminen oli sallittua. Virastolla oli myönteinen tehtävä, ny-
kyisin puhuisimme kulttuurin tukemisesta. Sensori etsisi ja kasvattaisi 
kirjoittajia, ”upsöka och odla Scribenter”, johdattaisi heidät kirjoittamaan 
hyödyllisistä aiheista ja ohjaisi huomaamatta, ”oförmärkt”, pois vaaralli-
sista aiheista. Kun vastuu painetuista kirjoituksista oli sensorilla, se lisäsi 
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kirjanpainajien ja kirjailijoiden turvallisuutta. Heidän ei tarvinnut pelätä 
oikeudellisia seuraamuksia teoksistaan (Oelreich käytti tässä Englantia 
pelottavana esimerkkinä). Ammatillisen osaamisensa ja kokemuksensa 
ansiosta sensori pystyisi erottamaan vaaralliset tekstinkohdat kirjoituk-

sessa.68 Sensorilla, jolle annettiin nyt 
lisänimi ”regius”, kuninkaallinen, olisi 
paikka ja ääni kansliakollegiossa. Hä-
nellä olisi hovikanslerin valtuudet ja 
apunaan alisensoreita. Hänelle avattai-
siin ovi, ”lemnas öpet tilträde”, valta-
neuvostoon, hovioikeuksiin ja muiden 
viranomaisten luo, jotta hän voisi niistä 
hankkia tarvittavan osaamisen julkisis-
ta asioista ja vaatia painettaviksi asia-
kirjoja yleisön valistamista, ”allmänhe-
tens uplysning”, varten; työn helpotta-
miseksi oli laadittava luettelot asiakir-
joista kaikissa arkistoissa. Lisäksi sen-
sori olisi Kirjapainoseuran puheenjoh-
taja.69

Chydenius kumosi Oelreichin väit-
teet kohta kohdalta — hänen vastape-
rustelunsa on merkitty pöytäkirjaan 
21.4.1766 ja kolmannen toimikunnan 
sensuurista antamaan mietintöön sa-

mana päivinä. Oelreichin kuvaa valistuneesta ja isällisestä sensorista 
tarkastellaan valta-analyysin kautta. ”Suuri valta ja määräysvalta”, joita 
ehdotettiin sensorille, vahvistaisivat viraston asemaa. Pakkovalta, ”twå-
nget”, siirtyisi kokonaiselta kollegiolta yhdelle ihmiselle. ”Näin korkea ja 
arvovaltainen henkilö”, olisi altis hallituksen, ”ministèren”, painostuksel-
le. Osattomilla taas olisi vähäiset mahdollisuudet oikaisuun. 

Chydenius sanoi tietävänsä kokemuksesta, ”kuinka kovalta suuren ja 
mahtavan valta voi tuntua”.70 Kirjoittajalle ja kirjanpainajalle oli parem-
pi olla itse vastuussa kuin riippuvainen toisen mielivallasta. Samalla kir-
joittajat välttyisivät ajanhukalta ja sensuurin aiheuttamilta kustannuksil-
ta. Asetuksen kieltopykälien rikkomuksesta kirjoittaja tai kirjanpainaja 
asetettaisiin vastuuseen ensimmäisessä tuomioistuimessa alueella nou-
dattamalla tavallista oikeudenkäyntijärjestystä. Chydenius esitti senso-
rin johdatuksella toimivan kirjoittajan asemesta ajatuksen vapaasta aja-
tuksenvaihdosta, ”både flere samt til art och beskaffenhet ledigare idéer” 
(enemmän ja laadultaan ja luonteeltaan vapaampia ajatuksia). Apulaispa-

Maboths ansökning (Mabothin  
hakemus), 1768. Kungliga biblioteket.
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pin mielestä sensoria ei tarvittu asiakirjojen välittämiseen arkistosta toisin 
kuin Oelreich oli esittänyt. Niin kauan kuin arkistoja ei ollut järjestetty 
(”ostädade”), sensori tai kukaan muukaan ei löytäisi mitään vallitsevasta 
kaaoksesta. Tarvittiin kunnollinen ”materiaalirekisteri”. Yhteenvetona: 
”Hyödytön ja vaarallinen sensuuri pitäisi lakkauttaa kerralla.”71

Sensorivirasto lakkautettiin vuoden 1766 painovapausasetuksella, 
mutta teologisia aiheita käsittelevien tekstien ennakkotarkastus säilyi. 
Kysymys oli taka-alalla molemmilla valtiopäivillä käydyissä keskusteluis-
sa. Monet todennäköisesti pitivät teologista sensuuria itsestään selvänä. 
Rovasti Forssenius vetosi siihen kolmannen toimikunnan äänestyksessä 
21.4.1766, ja se säilytettiin Gustaf Reuterholmin vastaehdotuksessa ase-
tuksen tekstiksi. Chydenius oli itse pappi, ja hänen mielipiteensä näyttää 
horjuneen valtiopäivien aikana. Suuressa valiokunnassa puollettiin edem-
pänä esitetyllä tavalla puheenjohtaja Rudbeckin esitystä ”kaiken sensuu-
rin” lakkauttamisesta. Viimeisessä muokkausvaiheessa tehtyihin päätök-
siin ei tehty mitään oleellisia muutoksia. Piispa Filenius ja muutamat muut 
jättivät eriävän mielipiteen pöytäkirjaan ja vaativat teologisen sensuurin 
jatkamista. Filenius toisti vaatimuksensa, kun valiokunta asetti työryh-
män, joka yhdisti ehdotukset asetuksen tekstiksi. Loppumuokkauksen yh-
teydessä pappissäädyn edustaja onnistui viemään läpi lisäyksen teologis-
ten kirjoitusten tarkastuksen säilyttämisestä.72 Niin vahva oli luterilaisen 
ortodoksian asema Ruotsissa.

Mikä toi voiton?
Vuosien 1760—1762 valtiopäivillä käytyjen painovapauskeskustelujen tu-
loksena oli kaatunut ehdotus, kun taas vuosien 1765—1766 valtiopäivät 
päättyivät painovapauden voittoon. Miten on selitettävissä, että Ruotsissa 
voitiin hyväksyä niin radikaali teksti kuin vuoden 1766 painovapausase-
tus oli?

Ensiksi voidaan mainita institutionaaliset edellytykset. Painovapaus-
asiaa käsiteltiin molemmilla valtiopäivillä kaikkien neljän säädyn voimin 
ja kaikki voivat antaa äänensä: suurissa valiokunnissa ja niiden alaisissa 
elimissä sekä säätyjen yleisistunnossa. Vuosien 1760—1762 valtiopäivillä 
vakiintunut valtaeliitti oli vielä hallitsevassa asemassa niin aatelis- kuin 
porvarissäädyssä. Radikaalien myssyjen saapuessa valtiopäiville vuonna 
1765 alempien säätyjen edustajat ottivat uuden roolin. Chydenius voitiin 
valita valtiopäivämieheksi, koska apulaispapeilla — ”kappalaisilla” — oli 
ollut vuodesta 1727 alkaen oikeus valita edustajia. Chydenius kertoo oma-
elämäkerrassaan vuodelta 1780, ettei hän pystynyt vaikuttamaan kolman-
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nen toimikunnan ”suurimpiin ja valistuneimpiin edustajiin”, vaan hän 
kääntyi porvaris- ja talonpoikaissäädystä valittujen edustajien puoleen ja 
taivutti heidät puolelleen, ”och förmådde dem at aldeles göra ett med mig”. 
Nykykielellä hän verkostoitui alempien säätyjen edustajien kanssa.73

Päätösjärjestys, jonka mukaan kullakin säädyllä oli yksi ääni, toi alem-
pien säätyjen voiton aatelissäädystä kahdessa ratkaisevassa tapauksessa: 
kolmannen toimikunnan äänestyksessä sensuurista keväällä 1766, jol-
loin porvarit ja talonpojat vastustivat aatelistoa ja pappissäädyn tilanne 
oli lukkiutunut piispa Mennanderin poissaolon takia, ja loppuvaiheessa 
säätyjen yleistunnossa syksyllä 1766, jolloin aatelisto hylkäsi valtiopäivä-
pöytäkirjojen julkisuuden ja asetuksen perustuslakia vastaavan aseman 
kolmen alemman säädyn myöntävän kannan kuitenkin voittaessa. Pää-
tösjärjestyksen vuoksi oli tärkeää, että kunkin säädyn edustajat olivat läs-
nä kokouksissa. Kolmannen toimikunnan läsnäololuetteloiden perusteella 
talonpojat osallistuivat ahkerimmin, sillä heidän osallistumisprosenttinsa 
oli keskimäärin 71 prosenttia henkilöä kohden. Vastaava luku sensuuria 
kannattavien aatelisten osalta oli 32 prosenttia (ei koske puheenjohtaja 
Reuterholmia). Kamariherra Wachschlager osallistui vain kahteen 21 ko-
kouksesta.74

Keskeinen toimija vuosien 1765—1766 valtiopäivillä oli suomalainen 
kappalainen Chydenius, ennen kuin hän erosi valtiopäiväedustajan teh-
tävästä vuoden 1766 heinäkuun alussa. Hän osallistui ratkaisevalla tavalla 
sensuurin lakkauttamisehdotuksen laatimiseen kolmannessa toimikun-
nassa, ja hänen ansiotaan todennäköisesti oli julkisuuslainsäädännön 
radikaalistaminen niin, että se koski myös valtaneuvoston asiakirjoja ja 
säätyjen pöytäkirjoja. Hän pystyi nousemaan ajankohtaisen puoluepolitii-
kan yläpuolelle ja keskittymään periaatteellisiin kysymyksiin. Hänen nä-
kökulmansa edusti pienen ihmisen näkökulmaa vallanpitäjiä vastaan. Hä-
nellä oli visio toisenlaisesta ei-hierarkkisesta yhteiskunnasta, jossa ajatuk-
set saattoivat vapaasti hioutua toisiansa vasten ja totuus tulla tätä kautta 
esiin.75 Chydenius oli samalla erittäin taitava retorikko, selvä ja tyylillises-
ti varma, ja hän pystyi tarttumaan aiempiin perusteluihin ja kumoamaan 
ehdotuksen kohta kohdalta. Hän iskosti käyttöön tunnuslauseita, kuten 
kansan vapaus (”Nationens frihet”), ja painovapaus vapauden silmäteränä 
(”Frihetens ögnasten”). Hän pelasi rohkeaa peliä. Kun suuressa valiokun-
nassa keskusteltiin oikeudesta painaa valtiopäiväpöytäkirjoja, hän luki 
otteen opposition johtajan Rudbeckin edellisillä valtiopäivillä kirjoitta-
masta puolustuspuheesta ja kääntyi sen jälkeen suoraan Rudbeckin, nyt 
maamarsalkan, puoleen: ”Nu är Stafwen i samma wärda hand […]” (Nyt 
on [maamarsalkan] sauva samoissa arvokkaissa käsissä). Samalla tavalla 
hän kääntyi Oelreichin puoleen kolmannessa toimikunnassa ja kehotti 
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tätä englantilaisen sensorin Mabothin tavoin vapaaehtoisesti luopumaan 
virastostaan.76

Chydeniuksen roolia ei kuitenkaan saa korostaa liiaksi. Hän pystyi 
käyttämään työssään pohjana edellisten valtiopäivien julkisuusehdotus-
ta. Hän ei enää myöskään ollut paikalla, kun päätös sensuurista tehtiin 
suuressa valiokunnassa ja ehdotus asetuksen lopulliseksi tekstiksi puris-
tettiin kasaan. Myös muut, jälkipolvien unohtamat henkilöt, ovat vaikut-
taneet asiaan vuosina 1765—1766, jolloin Chydenius toimi aktiivisesti. 
Painovapausasetus oli yhteisen työn tulos. Ilman talonpoikien uskollista 
läsnäoloa kolmannessa toimikunnassa ehdotus sensuurin purkamisesta ei 
olisi mennyt läpi. Talonpojista ahkerimmin kokouksiin osallistui upplan-
tilainen Johan Andersson, jonka osallistumisprosentti oli 81. Yksittäisissä 
tapauksissa talonpoikien puheenvuoro on merkitty pöytäkirjaan, kuten 
smoolantilaisen Jonas Bengtssonin huudahdus suuressa valiokunnassa 
valtiopäiväasiakirjojen julkisuudesta: ”On armo Jumalalle ja koko maail-
malle, että kaikki, mitä hän on puhunut kaikilla valtiopäivillä, voi tulla 
yleiseen tietoon.”77 Pormestari Miltopaeus Tammisaaresta antoi Chyde-
niukselle sivustatukea keskustelussa Oelreichin kanssa, ja lainopillisen 
koulutuksen saanut pormestari De la Rose kirjoitti kriittisen tärkeässä 
vaiheessa ehdotuksen asetuksen tekstiksi. Uudistusmieliset aatelismiehet 
luotsasivat puheenjohtajan ominaisuudessa päätöksiä kolmannessa toimi-
kunnassa — vapaaherra von Kochen sensuurikokouksessa — ja suuressa 
valiokunnassa — maamarsalkka Rudbeck keskusteluissa valtiopäiväasia-
kirjojen painamisesta ja sensorivirastosta.78

Vielä yksi tekijä vaikutti painovapauden voittoon: annettujen sääntöjen 
kunnioitus. Kun kolmannen toimikunnan puheenjohtaja Reuterholm ha-
vaitsi 16.5.1766, että hänen poissa ollessaan oli tehty hänelle epämieluisa 
päätös, hän ei yrittänyt peukaloida tulosta huolimatta erittäin täpärästä 
äänestystuloksesta. Kokouksessa 21.4. läsnä olleet henkilöt — porvari 
Miltopaeus ja talonpoika Johan Andersson — olivat nyt poissa, eikä pää-
töstä voitu kumota ilman heidän suostumustaan.79 Kolmas toimikunta 
lähetti suureen valiokuntaan aatelittoman enemmistön tekstit, kun taas 
puheenjohtaja Reuterholmin ehdotus oli erillinen mielipide. Se on hyvä 
esimerkki ruotsalaisesta demokratiasta käytännössä.

Painovapauden lyhyt aika
Painovapausasetus sai aikaan tulvan painettujen joukkoviestinten lumi-
vyörymäisen kehityksen. Lehtiä, poliittisia aikakauskirjoja, pamfletteja ja 
julkisia asiakirjoja vyöryi markkinoille. Ruotsalaiset kirjanpainajat elivät 
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kulta-aikaa. Tukholmaan perustettiin kolme uutta kirjapainoa. Pääkau-
pungin ensimmäinen sanomalehti Dagligt Allehanda perustettiin vuonna 
1769. Se oli dynaamisen Momma-yhtiön tuote; Lontoon jälkeen mutta en-
nen Pariisia (lehti ilmestyi kuusi kertaa viikossa). Vuosina 1720—1766 

Ruotsissa ilmestyi noin 70 aikakausjul-
kaisua ja vuosien 1767 ja 1774 välillä yli 
100. Poliittisten pamflettien tilasto on 
vielä sitäkin hätkähdyttävämpi: noin 75 
prosenttia vuosien 1700 ja 1809 välillä 
ilmestyneistä pamfleteista kirjoitettiin 
vuosina 1766—1774. Myös julkiset asia-
kirjat esim. oikeudenkäynneistä olivat 
haluttua luettavaa; Ingemar Oscarsson 
puhuu ”myyvästä julkisuudesta”. Yleis-
ten asiakirjojen julkaiseminen vuoden 
1766 painovapausasetuksen perusteella 
oli samalla varma sijoitus kirjanpaina-
jille, joiden ei tarvinnut pelätä niistä 
syytteitä toisin kuin poliittisista pam-
fleteista.80

Painovapaus ei ollut täydellinen. 
Painovapausasetus edellytti mahdol-
lisuutta jälkitarkastukseen: kirjoittaja 
oli juridisessa vastuussa ja anonyymien 
kirjoitusten osalta kirjanpainaja oli 

vastuussa, ellei hän pystynyt esittämään nimilappua kirjoittajasta. Lisäksi 
teologisten kirjoitusten ja tuontikirjojen sensuuri jatkui. Viranomaisten 
toimet epämieluisia kirjoituksia vastaan eivät loppuneet, kun valta siirtyi 
myssyille. Ase, jota myssyt olivat käyttäneet hattupuoluetta vastaan, saat-
toi nyt kääntyä heitä itseään vastaan. Myssyhallinto puuttui asiaan, kun 
Inrikes Tidningar julkaisi vuonna 1767 tiedon sillinpyynnin ongelmista: se 
voisi vahingoittaa ulkomaankauppaa. On merkkejä siitä, että valtaneuvos-
to yritti vaikeuttaa julkisten asiakirjojen julkaisemista esim. asettamalla 
korkeita maksuja jäljennösten ja otteiden lunastukselle.81 

Huolimatta painovapauden rajoituksista Ruotsin valtakunnassa käytiin 
ainutlaatuinen poliittinen keskustelu painettujen kirjoitusten välityksellä 
vuosina 1767—1772 ennen Kustaa III:n vallankumousta vuonna 1772. Se oli 
terävien ristiriitojen ja tiheästi vaihtuvien hallitusten aikaa: hatut vastaan 
myssyt, rojalistit vastaan valtiopäivämahdin kannattajat, aatelisto vastaan 
aatelittomat. Kaikki osapuolet käyttivät painettua sanaa. Kolme aatelitonta 
säätyä kyseenalaistivat pamfleteissa ja lehdissä aateliston erioikeudet, erityi-

Den ofrälse soldaten (Aateliton sotilas), 
1771. Kungliga biblioteket.
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sesti yksinoikeuden korkeisiin siviili- 
ja sotilasvirkoihin. Taistelu privile-
gioista hallitsi politiikkaa vapauden 
ajan viimeisinä vuosina keskustelun 
samalla radikalisoituessa. Vuonna 
1771 julkaistussa Den Ofrälse Solda-
ten -pamfletissa nostatettiin suuttu-
musta aatelisten upseerien julmalle 
tavalle kohdella tavallisia sotilaita. 
Vuoden 1772 vaihteessa Dagligt Alle-
handa -lehdessä julkaistiin päivästä 
toiseen salamannopeita raportteja 
uusimmista käänteistä valtiopäivillä. 
Poliittisia tietoja saatiin enemmän 
ja nopeammin kuin koskaan aiem-
min ja poliittista keskustelua käytiin 
usealla taholla. Siihen osallistuivat 
muun muassa uudet, hyvin koulu-
tetut edustajat, joita alettiin kutsua 
”keskisäädyksi” ja jotka vähitellen 
saivat ”keskiluokan” leiman.82

Painovapauden asteittainen rajoittaminen 
Ingemar Oscarsson puhuu ”Kustaan päivien pimeydestä”, Den svenska 
pressens historia -teoksen Kustaa III:n aikaa käsittelevässä osassa. Se voi 
kuulostaa paradoksaaliselta, kun ajatellaan kaikkia kuninkaan perusta-
mia kulttuurilaitoksia, joita ovat Tukholman kuninkaallinen ooppera, 
Ruotsin akatemia ja Kuninkaallinen draamateatteri. Kulttuuri kukois-
ti Kustaa III:n aikana, mutta se oli kukoistusta kustavilaisen monarkin 
ehdoilla. Nuori kuningas, joka palautti vahvan kuningasvallan vallanku-
mouksen jälkeen vuonna 1772, oli hyvin tietoinen - nykyterminologian 
mukaisesti - joukkoviestimistä. Kuninkaallinen sanoma levisi puheessa 
ja runoissa, lehdissä ja oopperanäyttämöllä johtoajatuksena muun muassa 
kolmas Kustaa (Kustaa Vaasan ja Kustaa II Aadolfin jälkeen) ja ”vapaus” 
vastaan ”omavaltaisuus”. Kirjailijoita ja taiteilijoita tuettiin, mutta heidän 
odotettiin samalla olevan puhdasoppisia.83 

Kustaa III:n ei ollut vaikea viitata jakautumiseen, ”eripuraisuuteen”, 
vapauden ajan viimeisinä vuosina. Hän ei voinut tarkastella vuoden 
1766 painovapausasetusta suopein silmin. Vuonna 1774 hän saattoi voi-

Dagligt Allehanda, 1769. Kungliga biblioteket.
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maan uuden painovapausasetuksen ilman valtaneuvoston tai valtiopäi-
vien myötävaikutusta. Hän esitti asetuksen valistushenkisenä, lähetti sen 
Voltairelle Pariisiin ja antoi myöhemmin lyödä siitä mitalin. Tosiasiassa 
vuoden 1774 painovapausasetus rajoitti painovapautta tärkeissä kohdissa. 
Epämääräisten sanamuotojen johdosta saatettiin ryhtyä toimiin sellaisia 
henkilöitä vastaan, jotka kritisoivat asetusta tai korkeinta valtionjohtoa. 
Kirjanpainajien juridinen vastuu kasvoi. Julkisuuslainsäädännöstä jäi voi-
maan oikeus painaa virastojen ja tuomioistuinten asiakirjoja (kuninkaalle 
oli taktisesti eduksi ohjata yleisön epäluottamus virkamiehiä ja tuomareita 
vastaan). Valtaneuvoston pöytäkirjojen julkaisuoikeus rajattiin kuitenkin 
vain oikeudellisiin asioihin. Vuoden 1766 painovapausasetuksen pykälä, 
jolla valtiopäiväasiakirjojen painaminen oli tehty luvalliseksi, poistettiin; 
painamista ei kuitenkaan nimenomaisesti kielletty asetuksessa, joten uu-
teen asetukseen jäi pykälän kohdalle porsaanreikä.84

Painettujen poliittisten kirjoitusten tuotanto laski jyrkästi vuoden 1772 
vallankumouksen jälkeen. Opposition yritykset johtivat uusiin rajoituk-
siin. Vuonna 1780 juridinen vastuu painetuista kirjoituksista siirrettiin 
kirjanpainajille. Tämä tarkoitti käytännössä kirjapainosensuuria. Viisi 
vuotta myöhemmin, vuonna 1785, kirjanpainajat saivat yksinoikeuden 
julkaista lehtiä ja kuukausi- ja viikkojulkaisuja. Julkaisemiseen tarvittiin 
privilegio — kuolinisku sanomalehdistölle.85 Samaan aikaan perustettiin 
teatterisensuuri, jonka tukholmalainen yksityinen, laulaja Carl Stenbor-
gin johtama Munkbro-teatteri, sai tuntea nahoissaan. Todennäköisesti 
Beaumarchais’n röyhkeän Figaron häät -komedian esitys kiellettiin sen-
suurin tullessa voimaan. Mainostettua Ruotsin kantaesitystä Munkbro-
teatern-teatterissa ei koskaan järjestetty.86

Oppositiovoimat turvautuivat Kustaa III:n Ruotsissa erilaisiin strate-
gioihin. Joitakin kertoja kritiikkiä esitettiin lehdissä; esimerkiksi Johan 
Gustaf Halldinin paloviinamonopolin vastainen artikkeli julkaistiin 
vuonna 1779 juuri perustetussa Stockholms Posten -lehdessä. Seuraukse-
na oli heti oikeudenkäynti. Ennen kuin lehtien privilegiopakko otettiin 
käyttöön vuonna 1785, ilmestyi yksittäisiä opposition lehtiä, Josias Ceder-
hielmin Sanning och nöje ja Wälsignade Tryck-Friheten, jonka toimittaja-
na oli majuri Pehr af Lund — katso Carina Burmanin kirjoitus. Lehdessä 
julkaistu Neron ja Caligulan teatterivimman ja suosikkijärjestelmän an-
kara arvostelu oli läpinäkyvä rinnastus nykyiseen kuninkaaseen. Syyte oli 
hankala: oli ollut valtiorikos vihjata, että Ruotsin kuningas muistuttaisi 
antiikin tyranneja.87 Toinen menetelmä, josta tuli vuosien mittaan yhä 
tärkeämpi, oli käsin kirjoitettujen häväistyskirjoitusten kierrätys salassa. 
Ne saattoivat olla leppeitä 1770-luvulla, mutta muuttuivat yhä kitkerim-
miksi poliittisen ilmaston koventuessa. Kuningasta kutsuttiin tyranniksi, 
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maanpetturiksi, nautiskelijaksi ja ylikomeljanttariksi.88 Kolmas strategia 
oli hyödyntää vuoden 1774 painovapausasetuksen porsaanreikää valtio-
päiväasiakirjojen julkaisemisesta. Aatelisto, joka oli vuonna 1766 vas-
tustanut säätyjen pöytäkirjojen painamista, käytti juuri tätä menetelmää 
vuoden 1786 valtiopäivillä vastustavien mielipiteiden levittämiseen.89

Kustaa III:n hallintokauden aikana kulttuurielämä kukoisti, mutta painovapautta rajoi-
tettiin asteittain. Utsikt från Fersenska terrassen över Skeppsholmen, Södermalm och Staden 
(Maisema Fersenska terassenilta Skeppsholmenille, Södermalmille ja kaupungille).  
Elias Martin (1739—1818), Nationalmuseum.

Kustaa III teki helmikuussa 1789 uuden vallankaappauksen aatelitto mien 
tuella aatelisia vastaan. Hänestä tuli nyt yksinvaltias kuningas. Saman 
vuoden kesällä puhkesi vallankumous Pariisissa ja valtaapitävien pelko 
vastaavasta kehityksestä Ruotsissa kasvoi. Vuosina 1790 ja 1791 annettiin 
kielto mainita ”ranskalaisia asioita” painetuissa kirjoituksissa. Kun kunin-
gas murhattiin omassa oopperatalossaan maaliskuussa 1792, poliittinen 
painovapaus oli mitätöity Ruotsissa. Kustavilainen hallinto oli kuiten-
kin melko lempeä diktatuuri verrattuna meidän aikamme totalitaarisiin 
järjestelmiin. Edempänä mainittu Halldin tuomittiin kuolemaan, mutta 
hänet armahdettiin ja värvättiin kuninkaan propagandistiksi. Kirjoittajat 
vaiennettiin tai peloteltiin hiljaisiksi. Kukaan ei kuitenkaan menettänyt 
henkeään Kustaa III:n Ruotsissa painovapausrikoksen takia.90
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Neljä vuotta Ruotsin jälkeen painovapaus saatettiin voimaan Tans-
ka-Norjassa. Päätöksen oli tehnyt valistusaatteen kannattaja, valtakunnan 
vahva mies Johann Friedrich Struensee. Hänen vallasta syöksemisensä 
jälkeen painovapaus lakkautettiin vuonna 1773. Tanskassa lainsäädäntö 
annettiin ylhäältäpäin, mutta Ruotsissa se kehittyi alhaaltapäin. Vuosien 
1760—1762 valtiopäivillä esitettiin vaatimus hattupuolueen luoman itse-
valtaisen valtiokoneiston valvonnasta. Periaate vastuusta valitsijakunnalle 
yhdistettiin vapauteen painaa asiakirjoja joista kansalaiset saivat tietoja 
viranomaisten vallankäytöstä. 

Kun myssyt voittivat hatut vuosien 1765—1766 valtiopäivillä, aatteista 
voitiin tehdä totta. Valtiopäivien institutionaaliset edellytykset, yksi ääni 
jokaiselta neljältä säädyltä, antoi radikaaleille myssyille mahdollisuuden 
ajaa läpi julkisuusperiaate yhdessä valtiopäiväasiakirjojen painamisoikeu-
den ja maallisten kirjoitusten ennakkosensuurin purkamisen kanssa. An-
ders Chydeniuksella Alavetelistä oli tässä tärkeä merkitys. 

Ruotsalaista asetusta seurasi räjähdysmäinen painettujen joukkoviesti-
mien kasvu. Kustaa III:n vallankumous vuonna 1772 pysäytti kuitenkin 

kehityksen, ja painovapautta rajoitettiin asteittain hänen 
hallituskaudellaan. Kun kuninkaan äiti Loviisa Ul-

riika kuoli vuonna 1782, Ruotsi oli muuttunut en-
tistä tavallisemmaksi eurooppalaisesta näkö-

kulmasta tarkasteltuna. Valtiota johti vahva 
kuningas, ja ennakkosensuuri oli käytännös-
sä otettu uudelleen käyttöön. Painovapaudel-
la ja julkisuusperiaatteella oli kuitenkin tule-
vaisuus edessään.

Kuningatar Loviisa Ulriika.
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Julkisuusriita valtiopäivillä vuonna 1800
Cecilia Rosengren

”Den tid är förbi, då man skattade sakers wärde efter det mörker hwarmed 
man wisste dem omgifwa.”1

”[…] en Nation hwilken wandrar i mörkret och ej känner bråddjupet förr, 
än hon möter det med sit fall.”2

(Se aika on ohi, jolloin asioiden arvo arvioitiin niitä ympäröivän pimey-
den perusteella.

[…] Pimeydessä vaeltava kansa näkee jyrkänteen vasta, kun putoaa sinne.)

Johdanto
Ruotsissa ajanjaksoa 1792—1809 kutsutaan rautavuosiksi, ”järnåren”. Ni-
mitys viittaa valtion autoritääriseen lehdistöideologiaan ja mielipiteiden 
valvontaan, joka kahlitsi voimakkaasti yhteiskunnallista keskustelua Ruot-
sissa Kustaa III:n kuoleman jälkeen ensin Gustaf Adolf 
Reuterholmin holhoojahallituksen (1792—1796) ja 
sen jälkeen Kustaa IV Aadolfin hallintokauden 
(1796—1809) aikana. Reuterholm ajoi aluksi läpi 
entistä avoimemman painovapausasetuksen, 
jonka innoituksen lähteenä olivat Ranskan 
vallankumouksen aatteet. Asetusta pidettiin 
kuitenkin jo omana aikanaan heikosti val-
misteltuna ja huonosti sopivana ruotsalaiseen 
yhteyteen. Reuterholm havaitsi pian, ettei 
asetuksen mahdollistama entistä vapaampi 
keskustelu välttämättä edistänyt hallituksen 
etuja. Ei siten tullut yllätyksenä, että Reuter-
holm esti miltei välittömästi asetuksen toi-

Gustaf Adolf Reuterholm.
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meenpanon, vaikka se oli muodollisesti voimassa vuoteen 1810 asti. Tässä 
yhteydessä herätti runsasta keskustelua Thomas Thorildin julkaisu Om det 
allmänna förståndets frihet (1792), jossa kirjailija esitti, että kansa voi olla 

pakotettu tarttumaan aseisiin, jos sen abso-
luuttista puhe- ja kirjoitusvapautta ei kunnioi-
teta. Thorild vangittiin ja tuomittiin nopean 
oikeudenkäynnin jälkeen neljäksi vuodeksi 
maanpakoon varoituksena muille kirjailijoille 
ja kirjanpainajille.3

Kustaa IV Aadolfin hallinto otti etäisyyttä 
holhoojahallituksen politiikkaan. Kuninkaan 
valta Ruotsissa oli kuitenkin edelleen vahva. 
Yksinvaltaisen järjestelmän perustuslaillisena 
tukena olivat vuoden 1772 hallitusmuoto ja 
vuoden 1789 yhdistys- ja vakuuskirja. Kunin-
kaan maailmassa ei siten ollut tilaa vapaasti 
keskusteleville kansalaisille. Monarkin tahto-
na oli olla eurooppalainen hallitsija, joka edus-
taisi turvallista yksinvaltaa, ainoaa poliittista 
järjestelmää, joka saattoi taata alamaisten suo-
jelun ja huolenpidon. Tämä edellytti poliittis-
ten ja yhteiskunnallisten eturistiriitojen vaien-
tamista. Tähän viittaa myös Mikael Alm tutki-

muksessaan viimeisestä Vaasa-suvun kuninkaasta ”olisi merkinnyt niiden 
mainitseminen tunnustamista, ja Kustaa IV Aadolf [valitsi] sen sijaan nii-
den vaientamisen ja niiden olemassaolon kieltämisen”.4 Tämän seuraukse-
na sekä ulko- että sisäpoliittisten kommenttien julkaisusensuuri tiukentui, 
mikä kiristi julkista keskustelua vallankumoukseen asti vuonna 1809. 

Ranskan vallankumouksen ja Napoleonin esiinmarssin vanavedessä 
seurannut poliittinen levottomuus Euroopan mantereella sekä epävarmuus 
tilanteen vaikutuksesta Ruotsiin saivat Kustaa IV Aadolfin pelkäämään ja 
epäilemään kaikkia älyllisen toiminnan muotoja, joilla puolustettiin va-
paata mielipiteenmuodostusta ja avointa keskustelua yhteiskunnallisista 
aiheista.5 Hän osoitti selvää kyvyttömyyttä käsitellä kansalaishaastetta 
omana aikanaan. Kirjanpainajat, kirjakaupat, lehtijulkaisijat ja teatteriseu-
rueet joutuivat selviämään erilaisista valvontakäytännöistä ja uhkaavasta 
oikeudellisesta epävarmuudesta. Jopa erilaiset tilaisuudet kahvipöydän ää-
ressä saattoivat olla esivallan silmissä yhteiskunnalle vaarallisia. 

Kahvi oli moraalisesti epäilyttävä tuontitavara, joten siitä perittiin ylel-
lisyystavaramaksuja. Lisäksi se oli juoma, joka rohkaisi keskustelemaan 
pienissä ja suurissa ryhmissä julkisissa ja puolijulkisissa yhteyksissä, jol-

Om det allmänna förståndets fri-
het (Yleisen järjen vapaudesta), 
1786. Kungliga biblioteket.
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loin vaarana oli keskustelun yhteiskuntakriittinen sisältö. Kuningasvallan 
tukahduttavan ja pelokkaan asenteen takia rautavuosia on usein kuvat-
tu värittömäksi osaksi Ruotsin kulttuurihistoriaa. Aatehistorioitsija Tore 
Frängsmyr ei ole ainoa, joka on maalannut ajanjaksosta harmaan kuvan: 
”Tieteellisesti se oli suureksi osaksi kuollut ajanjakso, kirjallisesti ja filoso-
fisesti vallitsi puhdas mielivalta.”6 Historioitsija Lydia Wahlström puhuu 
sellaisesta ”kuolonhiljaisuudesta Ruotsissa, jonka katkaisivat loppua koh-
den vain murheelliset uutiset päättömästi käydyistä sodista”.7

Koko tarina ei ole vielä tässä. Vaikka valtiopäivien valtaa oli rajattu ja 
painovapautta ja poliittisen vallan valvontamahdollisuuksia oli supistettu 
1800-luvun ensimmäisen vuosikymmenen aikana, erityisesti valtiopäi-
vien säädyillä oli muisto aiemmasta avoimemmasta ilmapiiristä. Vapau-
den ajan puoluekiistat ja eturistiriidat johtivat ehkä poliittiseen umpiku-
jaan, mutta ne olivat myös osoittaneet, että radikaalin keskustelun yhteis-
kuntajärjestyksistä salliva poliittinen kulttuuri oli mahdollinen. Näissä 
yhteiskuntajärjestyksissä kansalaisuus oli poliittinen, ansioita arvostettiin 
perittyjä oikeuksia enemmän ja painovapaus loi tuottavan dynamiikan 
politiikassa.8 Rautavuosia edeltävän jakson aikana Ruotsin porvaristossa 
oli syntynyt liikehdintää ja se oli ryhtynyt uusilla näyttämöillä julkisesti 
keskustelemaan sellaisista sanoista ja käsitteistä kuin kansakunta, valtio, 
valta, hyöty, alamainen, kansalainen, yksilö, yleisö, mielipide, oikeudet, 
julkinen ja sukupuoli.9 Rautavuosien aikana tämän keskustelun ja sitä 
käyneiden ihmisten muistiin palauttamista piti välillä pinnistellä.

Tässä jaksossa keskityn tarkastelemaan asioiden tällaista muistiin pa-
lauttamista. 1800-luvun taitteessa käytiin keskustelua aiheesta, jota kut-
summe nykyään julkisuusperiaatteeksi.10 Tarkemmin sanottuna se liittyy 
vuoden 1800 niin sanottuun julkisuusriitaan Norrköpingin valtiopäivillä, 
jotka olivat ainoat Kustaa IV Aadolfin hallintokaudellaan koolle kutsumat 
valtiopäivät. ”Leiriin iski pommi [kysymys julkisuudesta], joka sytytti no-
peasti kaikki leirissä olevat palavat aineet”, kuvattiin julkisuusriidan al-
kua 1800-luvun puoliväliin sijoittuvassa katsauksessa.11

Sotilaalliset kielikuvat viittaavat ehkä todellista kiivaampaan keskus-
teluun. Valtiopäivien pöytäkirjat kuitenkin osoittavat, että ruotsalaisen 
poliittisen maiseman vedenjakaja oli suhtautuminen julkisuusperiaatteen 
tuottamaan hyötyyn ja rajoihin, yleissen etuun, kansalaisuuteen ja vallan 
legitimiteettiin. Pöytäkirjoissa käsitellään julkisuusperiaatteen merkitys-
tä käytännön poliittisessa työssä sekä nykytermein ilmaistuna käsittelyn 
ja asiakirjojen julkisuutta, vaikka termejä sellaisinaan ei vielä ollut otettu 
käyttöön. Suurta osaa esitetyistä edistyksellisistä ajatuksista voitiin so-
veltaa käytäntöön niiden varsinaisessa tarkoituksessa vasta vuosikym-
mentä myöhemmin vallankumouksesta alkaen. Yhdyn kuitenkin Johan 
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Hirschfeldtiin siinä, että 1800-luvun taitteen tapahtumat omalla tavallaan 
toimivat siltana niille keskeisille arvoille, joista on tullut osa Ruotsin pe-
rustuslaillista perintöä. Niillä oli merkitystä henkilöille, jotka muotoili-
vat vuoden 1809 hallitusmuodon ja vuoden 1810 painovapausasetuksen.12 
Ruotsin lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö poikkesivat jo vuonna 1766 muis-
ta maista siinä, että lainsäädäntötyötä ja viranomaisten toimintaa oli oi-
keus valvoa. Hirschfeldt kirjoittaa tästä seuraavasti:

Det var inte tryckfriheten i sig som var det viktigaste. Den kan man se 
som en nödvändig förutsättning för att ge utrymme för att med stöd 
av offentligheten påverka landets styrelse och utveckling. Det är alltså 
egentligen inte tanke- och trosfriheten som sådan som är det centrala i 
detta tidiga svenska koncept utan det är möjligheten till granskning och 
offentligt samtal. Tryckfriheten fick man så att säga på köpet.

(Painovapaus itsessään ei ollut tärkein asia. Se voidaan nähdä välttämät-
tömänä edellytyksenä sille, että julkisuuden avulla voidaan vaikuttaa 
maan hallitsemiseen ja kehitykseen. Ajatuksen- ja uskonnonvapaus eivät 
sinällään ole siis keskeisiä tässä varhaisessa ruotsalaisessa konseptissa, 
vaan mahdollisuus valvontaan ja julkiseen keskusteluun. Painovapaus 
saatiin niin sanotusti kaupan päälle.)13

Vuonna 1800 valtiopäivien päiväjärjestyksessä oli useita asioita, kuten kes-
tikievarilaitos, palkollissääntö, vankien kuljetukset, aitausvelvollisuus ja 
lainhuudatussäännöt. Julkisuusriita leimahti kuitenkin valtakunnan ra-
hataloudesta. Se sai monet edustajat esittämään valtiopäivillä sekä lyhyi-
tä välihuomautuksia että pitkiä periaatteellisia selvityksiä.14 Opposition 
edustajat pitivät joitakin hyvin valmisteltuja puheenvuoroja, kuten vapaa-
herra Hans Hjerta, jonka muistion esittelen jäljempänä tarkemmin.

Valtiopäivillä käydyt keskustelut eivät kuitenkaan olleet erillisiä muusta 
yhteiskunnasta. On sen vuoksi aiheellista tarkastella valtakunnan talouteen 
liittyvän julkisuuskysymyksen käsittelyä pöytäkirjojen lisäksi myös muual-
la, kuten mielipiteitä muokkaavassa Läsning i blandade ämnen -aikakausleh-
dessä. Lehti ilmestyi neljän vuoden ajan vuosisadan taitteessa (1796—1801), 
ja se tunnettiin polttavia aiheita käsittelevänä lehtenä.15 Aikakauslehden ar-
tikkelien kirjoittajista usea osallistui valtiopäivillä käytyihin neuvotteluihin 
vuonna 1800, muun muassa toimittaja ja ratsumestari Georg Adlersparre. 
Aikakauslehti lopetettiin vuoden kuluttua valtiopäivien kokoontumisesta, 
mikä liittyy julkaisuvapauden rajoituksiin. Se jätti kuitenkin ilmestymisai-
kanaan jäljen Ruotsissa käytyyn keskusteluun erityisesti yhteiskuntaryh-
missä, joiden mielestä suurvalta-aikana toteutettu valtion ja yhteiskunnan 
organisointi ei vastannut nykyajan vaatimuksia — uudistusmielisissä tilano-
mistajissa, alipalkatuissa virkamiehissä, nuorissa upseereissa jne.16
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Julkisuusriita vuoden 1800 valtiopäivillä
Aatelissäädyn puheenjohtaja, hänen ylhäisyytensä herra kreivi ja maa-
marsalkka Magnus Fredric Brahe toivotti säätyveljensä 14.3.1800 terve-
tulleiksi valtiopäiville sanoilla ”af en älskad Kounung kallade, at med un-
derdåniga och wälmenta råd gå Dess wisa afsikter til mötes” (rakastetun 
kuninkaan koolle kutsuma, alamaisilla ja hyvää tarkoittavilla neuvoilla 
kuninkaan viisaita ajatuksia tarkasteleva).17 Puhe kuulosti suurin piirtein 
samalta muiden säätyjen kohdalla. Puhuttelu kuulosti varmasti tutulta, 
sillä se oli osa monarkistista traditiota, johon valtiopäiville kokoontuneet 
edustajat olivat hyvin perehtyneitä. Samalla muotoilu varmasti särähti 
monien korvaan. Poliittinen kokemus Ruotsissa ja vasta tapahtuneet val-
lankumoukset Amerikassa ja Ranskassa olivat osoittaneet, etteivät ala-
maisuus ja hyvää tarkoittavat neuvot välttämättä kuuluneet tähän aikaan. 
Alamainen suhtautuminen poliittisessa työssä tuntui monesta aikansa 
eläneeltä. Vaikka ruotsalaiset valtiopäiväedustajat eivät asettaneet mo-
narkkista järjestelmää sinällään kyseenalaiseksi, liikkeellä oli ajatuksia, 
joissa alamaisuuden ja kansalaisuuden välille ei asetettu yhtäläisyysmerk-
kiä.18 Yhteiskunnallinen vastuu vaati toisenlaista poliittista vaikuttamista 
kuin aiemmin. Kuvaavaa on, että osa aatelisista luopui aatelisarvostaan 
valtiopäivien aikana. Heihin lukeutui edellä mainittu Hans Hjerta (myö-
hemmin Järta). Tämä antaa jonkinlaisen käsityksen käynnissä olevista ja 
tulevista vallansiirroista ruotsalaisessa poliittisessa maisemassa.19 

Valtiopäivien tärkeimpiä käsiteltäviä asioita ja syy siihen, että nuoren 
kuninkaan oli kutsuttava säädyt koolle vuonna 1800, oli valtakunnan 
rahatalous ja rahalaitos. Ne olivat joutuneet kriisiin kuninkaan isän hal-
lintokauden sotien aikana. Kolme säätyä olivat toimineet Valtionpankin 
takuumiehinä vuodesta 1668 alkaen ja ottaneet lisäksi vastuun valtion-
velan hoidosta vuonna 1789, joten kuninkaan oli saatava valtiopäivien 
hyväksyntä suostuntaveron perimiselle ja valtion talousasioiden hoidolle: 
Kustaa IV Aadolf kertasi nämä ”minua huolestuttavat asiat” puheessaan 
säädyille.20 Kaikki säädyt esittivät valtiopäivien alussa kuninkaan kuva-
uksen kanssa yhtenevän katsauksen maan tilasta. Näin teki myös talon-
poikaissäädyn puhemies Olof Larsson:

Rikshushållningen och Myntwäsendet, hafwa emot förmodan blifwit 
rubbade ur deras påräknade gång […] genom ett långwarigt krig, som 
stört wår handel, ofredat wår sjöfart, hindrat utskeppningen av Rikets 
produkter, och uppjagat prisen på de nödwändighets-waror, som från 
utländska orter måste anskaffas; genom 2:ne års swår misswäxt, som or-
sakat dyr tid i Landet, och genom en förlidet år alldeles misslyckad Sill-
fångst; hwaraf händt, att det werkeliga myntet förswunnit eller blifwit 
otillräckligt, och de af Ständernes garanterade Credit-Sedlarne förlorat i 
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deras rätta wärde och kommit i den ostadiga beräkning, att, i ett sådant 
fortfarande, Närings-Idkaren alltid måste blifwa osäkert om sitt bestånd, 
och den illa lönte, men drygt beskattade, Ämbetsmannen försatt i armod 
och elände. Att häruti söka sådana medel som rädda Riket från äfwentyr-
liga följder, är ofelbart det egentliga, hwarpå hwarje redlig och wälsinnad 
Riksdagsman bör anwända sin tankekraft och bemödande.

(Valtiontalous ja rahalaitos ovat vastoin odotuksia luisuneet pois rai-
teiltaan […] pitkän sodan takia, joka on vahingoittanut kaupankäyntiä, 
häirinnyt merenkulkua, estänyt tuotteiden laivauksen valtakunnasta ja 
nostanut ulkomailta hankittavien välttämättömyystavaroiden hintaa, ja 
jo toisena vuonna huonon sadon takia, joka on aiheuttanut kalliita aikoja 
maassa, ja kuluneena vuonna kokonaan epäonnistuneen sillinpyynnin 
takia. Todellinen raha on kokonaan kadonnut tai muuttunut riittämättö-
mäksi ja säätyjen takaamat luottosetelit ovat menettäneet oikean arvonsa 
ja niiden laskeminen on muuttunut epävarmaksi. Elinkeinonharjoittaja 
on siten jatkuvasti epävarma toimeentulostaan ja virkamiehen köyhyy-
teen ja kurjuuteen määräämä pienen, mutta raskaasti verotetun palkan 
takia. Kaikkien kunnollisten ja hyväntahtoisten valtiopäivämiesten olisi 
siten syytä käyttää ajattelu- ja arviointikykyään sellaisten keinojen miet-
timiseen, jotka pelastaisivat maan vaarallisilta seuraamuksilta.)21

Ruotsia painoivat siis ulkomaalaisten lainanantajien käsissä oleva valtion-
velka ja sekava valuuttatilanne, kun kierrossa oli sekä pankkiseteleitä että 
valtionvelkaseteleitä.22 Tarvittiin nopeita toimenpiteitä — rahoitussuun-
nitelma — Ruotsin talouden saamiseksi jaloilleen. Lähes kaikki olivat täs-
tä samaa mieltä. Niin sanottu julkisuusriita kiilasi edelle tai oikeammin 
sanottuna kehittyi tämän tulenaran tehtävän määrittelyn ja toteutuksen 
aikana. Pitkittyneet neuvottelut erityisesti aatelissäädyssä osoittavat julki-
suuden painoarvon ja symbolisen merkityksen poliittisessa työssä. Vilk-
kaassa keskustelussa on kuitenkin vaikea nähdä selviä linjoja. Pöytäkir-
jat antavat kuvan hieman sekavasta tilanteesta, jossa historioitsija Patrik 
Wintonin rahataloudesta ja valtionvelasta tuona aikana käydystä keskus-
telusta laatiman kuvauksen mukaan ”mielipiteet surisivat”.23 

Nykyään selviltä tuntuvat asiat eivät olleet itsestään selviä, kuten se, että 
valtiopäiväedustajien oli saatava tietoonsa kaikki seikat, joilla saattoi olla 
merkitystä päätöksille. Moni oli samaa mieltä kreivi Adolf Ludvig Hamil-
tonin kanssa, joka yrittäessään selvittää julkisuuden ja valtiopäivätyön 
välistä suhdetta totesi, että ”antagna arbets-methode kan onekligen för-
bättras. Den förwillar begrepen, den insweper i et och samma hemlighets 
moln det som kan wara kändt med det som bör wara doldt” (hyväksyttyä 
työskentelymenetelmää voidaan kieltämättä parantaa. Se hämärtää käsit-
teet ja peittää samaan salaperäisyyden verhoon asiat, jotka on tiedettävä, ja 
asiat, jotka on pidettävä salassa).24 Kerta kerran jälkeen vedottiin vuoden 
1772 hallitusmuodon 47 §:ään. Oltiin epävarmoja siitä, kuinka vahvasti 
pykälä edellytti, että kuningas päättää salaisessa valiokunnassa käsiteltä-
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vät asiat ja yleisistunnossa käsiteltävät asiat. Oliko tiedot Valtionpankin ja 
Valtionvelkakonttorin tilanteesta ja hallinnosta julkaistava? Jos oli, niin 
millä tavalla ja kuinka laajasti? Oliko syytä pelätä keinottelua? Mikä oli 
kuninkaan ja säätyjen oikeuksien välinen suhde? Mikä rooli salaisella 
valiokunnalla oikeastaan oli? Oliko valtiopäivien talousvaliokunnan jä-
senille laadittava uudet, säätyjen muotoilemat ohjeet vai oliko käytäntö 
riittävä? Osallistuisiko talonpoikaissääty pankkien hallintoon?

Muistiinpanoissaan vuoden 1800 valtiopäivistä Hamilton esittää yh-
den mahdollisen tavan jakaa mielipidekenttä neljään eri ryhmittymään 
— rojalistit, patriootit, jakobiinit (nuori oppositio) ja osakekeinottelijat.25 
Tämä jako auttaa jossain määrin hahmottamaan pankin toiminnan ja 
valtionvelan hoidon julkisuudesta käytyä keskustelua. Kaikkien säätyjen 
rojalistit olivat taipuvaisia näkemään julkisuusriidan esimerkkinä ”uuden 
ajan poliittisesta tartuntataudista”, kuten eräs kommentoija asian ilmaisi 
1800-luvun puolivälissä. Sitä pidettiin siis vaarallisena flirttinä yhteiskun-
nallisesti mullistavien mannermaisten kehityssuuntien kanssa.26 Aatelis-
ton patriootit, joihin Hamilton itse katsoi kuuluvansa, arvostivat suuresti 
valtiosääntöä ja säätyjen oikeuksia. He puolustivat lakisääteistä painova-
pautta, mutta eivät välttämättä suurempaa julkisuutta talousasioissa. He 
suhtautuivat kriittisesti yksinvaltaan, mutta heillä oli lisäksi syy tuntea 
levottomuutta ”ranskalaisen raivon” takia. 

Vaikka patriootit olisivat tietyissä tapauksissa halunneet tehdä niin, he 
eivät voineet antaa jakobiineille täyttä tukeaan. Tämän ryhmän mielestä 
vaatimus valtion rahatalouden julkisuudesta liittyi ihmisoikeuksiin valis-
tushengessä, minkä lisäksi kyse oli konkreettisesti siitä, että suuren ylei-
sön omat taloudelliset edut olivat yhä tärkeämpiä valtion talouspolitiikalle 
ja edellyttivät valtionvelan hyvää hoitoa. Valtiontaloutta ei enää voitu pitää 
pääasiassa sotilaallisena asiana, vaan kansallinen kaupankäynti, maanvil-
jelys ja tuotanto olivat riippuvaisia valtion luotettavasta rahataloudesta. 
Kyse oli esimerkiksi tuonaikaisista hyvinvointiyhteiskunnan laitoksista ja 
kouluista, joiden toiminta perustui suureksi osaksi yksityisiin kassoihin. 
Taatakseen toiminnan jatkumisen ne olivat ottaneet käyttöön valtionobli-
gaatioiden osto- ja lunastusjärjestelmän.27 

Viimeisenä ryhmänä osakekeinottelijat olivat Hamiltonin silmissä por-
varissäädyn niitä edustajia, joiden politiikkaa leimasi häikäilemätön voi-
tontavoittelu ja jotka saivat elantonsa vaihtokursseilla keinottelusta.28 Tästä 
leimasta vastaa Hamilton itse, mutta Patrik Wintonin osoittamalla taval-
la pääomamarkkinoiden yksityisiä toimijoita kohtaan tunnettiin epäilyä 
ja heitä syytettiin usein omaisuuksien ansaitsemisesta valtakunnan edun 
kustannuksella.29 Ei ole varmaa, oliko asia näin. Asenne kertoo kuitenkin 
yhteiskunnallisista eturistiriidoista ja sosiaalisista muutoksista, joita Kus-
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taa IV Aadolf saattoi hyödyntää saadakseen tahtonsa läpi salaisessa valio-
kunnassa. Hänellä oli kaikesta huolimatta viimeinen sana. On tuskin yllät-
tävää, että hän ihmetteli keskustelua julkisuudesta; itse hän ilmaisi asian 
kirjeessään säädyille seuraavasti: Kaikkien pitäisi luottaa hänen

[…] rena afsigter, hwilka icke böra misskännas, den uprigtighet Kongl. 
Maj:t ådagalagt uti alla Sina företag, och den öppenhjertighet, med hwil-
ken Kongl. Maj:t under detta Riks-Möte meddelat Riksens Ständer un-
derrättelser om Rikets tilstånd uti alla wäsentliga delar, skola fullkom-
ligen öfwertyga Riksens Ständer om Kongl. Maj:ts alwarliga föresatts at 
icke annorlunda nyttja Sin i Grundlagarna förwarade Höga Rätt til ur-
skiljande af hwad hemligt hållas bör.

([…]puhtaisiin tarkoitusperiinsä, joita ei pidä arvioida väärin, kunin-
kaallisen majesteetin kaikissa toimissaan osoittamaan vilpittömyyteen ja 
avoimuuteen, jolla kuninkaallinen majesteetti on valtiopäivillä ilmoitta-
nut säädyille valtakunnan tilasta kaikilta tärkeiltä osin. Näiden pitäisi va-
kuuttaa täysin säädyt kuninkaallisen majesteetin vakavasta päätöksestä 
käyttää valtiosäännön mukaista oikeuttaa vain sellaisten asioiden salassa 
pitämiseen, jotka on syytä pitää salassa).30

Julkisuus poliittisena työmenetelmänä
Kutsumalla valtiopäivät kokoon Kustaa IV Aadolf otti riskin opposition 
kohtaamisesta. Säätyjen hyväksyntä rahoitussuunnitelmalle antaisi halli-
tukselle legitimiteetin, jota se ei voinut saada muulla tavalla. Suunnitelma 
sisälsi raharealisaation ja uusien verojen kaltaisia merkittäviä toimia. Hy-
väksynnän oli kuitenkin oltava laaja. Siksi myös kuningas oli sitä mieltä, 
että valtiopäivillä käytyjä neuvotteluja piti valvoa entistä laajemman ylei-
sen luottamuksen saavuttamiseksi. Hänen viestintästrategiaansa kuului se, 
että valtionarkiston kirjaajalle Olof Sundelille annettiin yksinomainen etu-
oikeus Norrköpingin valtiopäiviä vuonna 1800 käsittelevien lehtien julkai-
semiseen. Kuningas painotti samalla avoimessa kirjeessään suurelle ylei-
sölle, että henkilö, joka kopioisi otteita lehdestä ja julkaisisi niitä, tuomit-
taisiin 50 riikintaalerin sakkoihin. Lisäksi julkaisut takavarikoitaisiin.31 

Riksdags-Tidningar-lehdessä julkaistu raportti on ytimekäs ja lyhytsa-
nainen (raportissa on yhteensä 217 sivua, kun aatelissäädyn painetussa 
pöytäkirjassa on 1 500 sivua). Kuninkaan omat esiintymiset ja suulliset 
lausunnot ovat raportissa näkyvästi esillä. Samalla säätyjen käymiin kes-
kusteluihin suhtaudutaan melko neutraalisti. Se oli viisasta, koska kolmen 
säädyn keskustelut neljästä painettiin — aateliston, porvariston ja talon-
poikien. Porvareille ja talonpojille kysymys pöytäkirjojen julkaisemisesta 
ei näytä olleen iso asia. Syynä oli säädyn kanslian tarpeet pikemmin kuin 
se, että julkaiseminen lisäisi yleisön valistuneisuutta.32 Pappissääty ei pai-
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nanut käymiään keskusteluja vuonna 1800, mutta säädyn keskusteluista 
kerrottiin suurelle yleisölle välillisesti lukemalla pöytäkirjaotteita ääneen 
muille säädyille. Otteet painettiin sen jälkeen muiden säätyjen pöytäkir-
jassa tai Riksdags-Tidningar-lehdessä. Säädyn käymien keskusteluiden jul-
kistamista ei siis vastustettu periaatteesta.

Aatelissäädyssä tehtiin kuitenkin ensin päätös lyhyiden keskusteluiden 
pöytäkirjojen julkaisemisesta. Heti valtiopäivien avautumisen jälkeen 
vaadittiin, että valtiopäivien keskusteluista tehty pöytäkirja julkaistaisiin, 
mitä ei ollut tehty vuonna 1789. Vapaaherra Carl De Geer esitti eräänlaisen 
säädyn itsepuolustuksen seuraavasti

[…] wi lefwe uti et tidehwarf, der många fördomar råda ibland Allmän-
heten emot wårt Stånd. Dessa fördomar böra häfwas; Allmänheten bör 
uplysas. Låt oss derföre lägga i en klar dag för Allmänhetens ögon, huru 
allas wåra hjertan äro upeldade af nit för Fäderneslandets wäl och den 
allmänna sällheten […] At til en början winna detta ändamål, tror jag 
wara nyttigt, at wåra Protocoller blifwa tryckta. Derigenom blifwer All-
mänheten kunnig om wåra göromål, öfwerläggningar och beslut.

([…] Elämme aikaa, jossa yleisö tuntee välillä ennakkoluuloa säätyämme 
kohtaan. Ennakkoluulot on kumottava ja yleisöä on valistettava. Esitettä-
köön avoimesti yleisön silmien alla, miten kaikkien meidän sydämissäm-
me palaa into isänmaan edun ja yleisön onnen edistämiseksi […] Tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi voi mielestäni olla hyödyllistä painaa pöytä-
kirjat. Näin yleisö saa tiedon meidän tehtävistämme, harkinnastamme ja 
päätöksistämme).33

Ehdotusta kannatettiin; suuren yleisön ymmärrys säädyn suhtautumista 
ja motiiveja kohtaan oli aateliston toivelistalla korkealla. Huoli siitä, että 
hätiköidyt ilmaisut saattaisivat levitä eli ilmaisut, ”joiden ei pitäisi pääs-
tä suuren yleisön nähtäville”, saivat Jonas Samuel Leyonstolpen nopeasti 
ehdottamaan, että pöytäkirja tarkistettaisiin ennen painamista; ajatus ei 
kuitenkaan saanut vastakaikua.34 Ritariston puheenjohtaja ilmoitti, että 
tällainen tarkistus voitaisiin hyväksyä vain silloin, kun se koskisi ”talou-
dellisia yksityiskohtia, jotka eivät kiinnosta yleisöä”.35 Painoon lähetetyt 
muutetut pöytäkirjat eivät vaikuta sensuroiduilta, vaan pikemmin ne ovat 
dramaattisia esityksiä, joihin on merkitty huokaukset ja huudot yhdessä 
pitkien lausuntojen ja pöytäkirjaotteiden kanssa. Seuraavasti:36

Härwid upkom någon oro.
Friherre Hjerta, Hans. Jag protesterar = = = = =
En röst. Kanske mot Hemliga Utskottet?
Friherre Hjerta. Jag protesterar mot all inskränkning af Riksens Ständers 
rätt att öfwerlägga och besluta om Riksgälds-Contoret i Plena.
Någre flere ropade äfwen at de protesterade, andre at saken wore förfallen.
Många röster hördes på en gång med Herr Printzensköld ropa om vote-
ring: andre ropade Nej!
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Herr Grefwen och Landt-Marskalken förmälte sig ej i et ämne af denna 
beskaffenhet kunna tilåta votering.
Friherre Hjerta, Hans, yrkade at hans protest måtte intagas i Protocoller.

(Seurasi levottomuutta.
Vapaaherra Hjerta, Hans. Minä protestoin = = = = = 
Yksi ääni. Ehkä salaista valiokuntaa vastaan?
Vapaaherra Hjerta. Protestoin kaikkia niitä päätöksiä vastaan, joilla rajoi-
tetaan säätyjen oikeutta neuvotella ja päättää Valtionvelkakonttorin asiois-
ta yleisistunnossa.
Muutama muu huusi myös protestoivansa, muutama taas huusi, että 
asian annettaisiin olla.
Monta ääntä kuului samalla kertaa, kun herra Printzensköld vaati äänes-
tystä: toiset huusivat Ei!
Herra kreivi ja maamarsalkka ilmoitti, ettei tällaisessa asiassa voitu äänestää.
Vapaaherra Hans Hjerta vaati, että hänen protestinsa merkitään pöytä-
kirjaan.)

Kun valtiopäivät vajaan kolmen kuukauden kuluttua olivat päättymässä, 
aatelissääty keskusteli pöytäkirjojen muodosta ja laajuudesta. Leyonstolpe 
ihmettelee, onko todella välttämätöntä painaa kaikki kommentteineen ja 
valiokuntien ja muiden säätyjen pöytäkirjaotteineen. Ritarihuonesihtee-
ri Axel Gabriel Silverstolpe vastasi tähän: ”[…] periaatteessa kaikki, joka 
luetaan ääneen, on sisällytettävä pöytäkirjaan, ellei erikseen ole annettu 
määräystä jonkin jättämisestä pois. Hän ei ollut saanut tällaista määräys-
tä.”37 Georg Adlersparre kommentoi, että pöytäkirja oli painettava ”lyhen-
tämättömänä, niin paljon enemmän, sillä monet erityiset ilmaukset olivat 
toisinaan niin tärkeitä ja arvokkaita, että suurelle yleisölle olisi menetys, 
jos ne jätettäisiin pois”.38 Valtiopäivät saattoi siis toimia yleisen keskuste-
lun foorumina ja saada entistä kansanvaltaisemman opposition jossakin 
vaiheessa liikkeelle, vaikka päätökset oli jo tehty siinä vaiheessa, kun pöy-
täkirjat levitettiin painettuina. Esimerkiksi vapaaherra Nils Silfverschiöld 
oli juuri ennen edellä kuvattua pöytäkirjakeskustelua kääntynyt ”valis-
tuksen voittokulun ansiosta luonteeltaan muuttuneen sukupolven” puo-
leen ja ehdottanut, että aatelisto luopuisi vapaaehtoisesti joistakin privile-
gioistaan.39 Pöytäkirjaan on merkitty, että ”merkillinen levottomuus” le-
visi edustajien joukkoon ja että hänelle vakuutettiin, että hänen sanelunsa 
painettaisiin. Asiasta ei kuitenkaan voitu keskustella, koska vain kunin-
kaalla oli oikeus myöntää tai poistaa privilegioita.

Säätyjen keskustelut saatiin periaatteessa valtakunnalliseen levityk-
seen, vaikka vasta jälkikäteen. Vain Riksdags-Tidningar-julkaisulla oli oi-
keus raportoida neuvotteluista, joten poliittiseen prosessiin ei voitu osal-
listua välittömästi. De Geerin ehdotuksessaan mainitsema yleisö on siten 
voinut liittyä säätyjen väliseen viestintään. Säätyvaltiopäivät oli organi-
soitu siten, että keskustelut käytiin säädyittäin. Keskustelut tulivat toisten 
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säätyjen tietoon vain virallisten valtuuskuntien kautta tiettyä seremoniaa 
noudattaen. Valtuuskuntien saapumisten ja lähtemisten selvitykset ja pöy-
täkirjaotteiden ääneen luku vievät siten paljon tilaa pöytäkirjoista.

Keskusteltiin riskistä, että muuhun säätyyn tai suureen yleisöön kuu-
luva ulkopuolinen astuisi kokoustilaan, ja painotettiin erityisten polettien 
näyttämisen tärkeyttä sisään tultaessa.40 Eri valiokunnat olivat tietysti 
säätyrajat ylittäviä kohtaamispaikkoja. Kohtaamiset eivät kuitenkaan ol-
leet täysin mutkattomia esimerkiksi tietyissä valiokunnissa noudatettujen 
vaitiolovelvoitteiden takia. 

Riksdags-Tidningar-lehden ensimmäinen numero ilmestyi vuonna 1756.  
Lehdessä julkaistiin uutisia valtiopäiviltä. Kuva: Melker Dahlstrand.

Talonpoikaissääty ei esimerkiksi osallistunut Valtionpankin hallintoon, 
eikä sillä siten ollut edustajaa pankkivaliokunnassa, jota sitoi vaitiolovel-
vollisuus. Tämä aiheutti hankalan tilanteen pankin asioiden tarkastuksel-
le salaisessa valiokunnassa, koska sopiva menettelytapa ei ollut heti selvil-
lä. Salaisen valiokunnan käsin kirjoitetusta pöytäkirjasta voi lukea, että 
”pankki on vain kolmen säädyn hallinnon ja takuun alainen. Salaisessa 
valiokunnassa taas oli jäseniä kaikista neljästä säädystä. Ero valiokuntien 
kokoonpanoissa asetti esteitä viestinnälle.”41 Asiaa ei voitu ratkaista käden 
käänteessä, vaan se oli tutkittava. Talonpoikaissäätyä oli aiemmilla val-
tiopäivillä kielletty osallistumasta pankin hallintoon, mutta talonpojat 
vaativat tähän jälleen muutosta vuoden 1800 valtiopäivien alussa.42 Olof 
Ekström piti pitkän puheenvuoron talonpoikassäädyn oikeudesta osal-
listua valtion rahatalouden hoitoon. Se oli säädyn oikeus, mutta ennen 



Cecilia Rosengren

156

kaikkea hän toi esiin sen, että talonpoikaissääty oli niin valistunutta ja 
tiesi taloudesta, että käytettävissä oli taitavia ja sopivia henkilöitä. Muut 
säädyt eivät olleet heti vakuuttuneita asiasta. Pankin syntyhistorian ehtoja 
vuonna 1668 ja säätyjen käymiä neuvotteluja tutkittiin tarkkaan ja talon-
poikaissäädyn todettiin lopulta olevan niin osaavaa, että se voisi osallis-
tua pankin hallintoon.43 Muu olisi ollut ”att offentligen skymfa sjelfwa 
upplysningens tidehwarf” (valistuksen ajan julkista häpäisemistä), kuten 
Ekström lausui säätyveljilleen.44 Käytännössä tilanne ei kuitenkaan muut-
tunut käynnissä olevien valtiopäivien aikana.

Julkisuuden hyöty tai haitta
Julkisuusriitaa käytiin siis ensi sijassa taloudellisista kysymyksistä. Toi-
sin kuin Brahe oli väittänyt — etteivät talouden yksityiskohdat kiinnosta 
suurta yleisöä — ilmeni, että juuri talouden yksityiskohdat olivat sekä val-
tiopäiväedustajia että suurta yleisöä eniten kiinnostavia. 

Aatelissäädyn edustaja majuri Åke Jöran Holst vaati vain muutama 
päivä valtiopäivien avaamisen jälkeen, että Valtionpankin ja Valtionvel-
kakonttorin hallinnon julkista valvontaa lisättäisiin. Häntä kannattivat 
heti vuorineuvos E. Fahlhem porvarissäädystä ja vapaaherra Hans Hjer-
ta aatelissäädystä. Asia otettiin esille myös pappissäädyssä. Riksdags-Tid-
ningar-lehdessä raportoidulla tavalla haluttiin nähdä ”säätyjen takaaman 
pankin tilaa ja hallintoa koskevien tietojen tähän asti noudatetun salailun 
loppuvan. Kolme säätyä, jotka ovat taanneet pankin, ovat keskustelleet ja 
neuvotelleet asiasta pöytäkirjojen tarkemmin osoittamalla tavalla.”45 

Mitä perusteluita avoimuuden lisäämiseksi valtion rahataloudesta esi-
tettiin? Holst esitti mielipiteensä ensimmäisenä. Muistiossaan hän sanoi, 
että olisi vastuutonta olla lopettamatta ”vanhaan perinteeseen perustuvaa 
salailua”.46 Hän protestoi vuoden 1778 valtiopäivistä asti pankkivaliokun-
nan jäseniltä vaadittua ja nyt uudelleen vaadittavaa vaitiolovelvollisuutta, 
koska pankin takaavien säätyjen edustajat eivät saaneet tietoja todellisista 
olosuhteista, vaan joutuivat tyytymään siihen, ”että pankkivaliokunnan jä-
senillä on kaikilla valtiopäivillä yksinomainen kunnia vakuuttaa säädyille, 
että kaikki on kunnossa”.47 Salailu herätti epäilyn siitä, että ”willerwalla 
— hwaraf Rikets Penningewerk är öfwerhopadt” (sekasorto — jossa valtion 
rahalaitos on ohitettu), johtui valtion epäonnistuneista instituutioista, — 
mutta ehkä epäilys oli perusteeton? Avoin selvitys lisäisi siinä tapauksessa 
Ruotsin kansalaisten tahtoa toimia yhdessä valtion pelastamiseksi. Holstil-
le pankin ja Valtionvelkakonttorin toiminnan julkisuus liittyi siten kansa-
laisuuteen ja mahdollisuuteen osallistua valtion kehittämiseen.
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Muistiota vaitioloperinteen katkaisemisesta ja ehdotusta uudeksi oh-
jeeksi lykättiin, minkä takia pankkivaliokunta ei pystynyt aloittamaan 
työtään valiokunnan jäsenten valinnasta huolimatta. Porvarissäädyn 
edustaja Fahlhem oli sitä mieltä, että nyt oli aika sille, että ”kaikki säädyt 
ja koko kansakunta [voisivat] selvittää, tutkia ja tarkastella rahoituslaitok-
sen tilaa”.48 Holstin kanssa samassa hengessä hän oli sitä mieltä, että ”det 
hemliga systemets upphörande såsom en wäsendtelig grundbörjan til en 
allmän hjelp” (salaisen järjestelmän lakkauttaminen on tärkeä alku yleisen 
avun saamiseksi). Tämä edellytti kuitenkin sen ymmärtämistä, että ”koko 
kansakunta tarkastelee tarkkaavaisin silmin” valtiopäivien neuvotteluja. 
Puheenvuorossaan Fahlhem viittasi julkisuuteen valtiopäivien seinien ul-
kopuolella vieraiden kansojen, erityisesti Englannin, esimerkin ja koke-
musten innoittamana. Tämä kertoo perehtyneisyydestä ajan tuoreimpiin 
aihetta koskeviin teoksiin. Hän oli ehkä lukenut Pehr Olof von Aspin kir-
jan vuodelta 1799 valtiontalouden yleisistä perusteista ja vertailusta Eng-
lannin ja Hollannin järjestelmiin.49

Hjerta, joka kuului Hamiltonin luokittelussa nuoreen oppositioon, tart-
tui aiheeseen esittämällä kaksi seikkaperäistä puheenvuoroa muutama 
päivä myöhemmin.50 Hän halusi, että aatelissääty tukisi Holstin ehdotus-
ta, ja painotti, että seuraamukset siitä, että Ruotsissa oli noudatettu itse-
päisesti ”menetelmää, jossa kaikki Valtion rahalaitosta koskeva lakaistaan 
yleisöltä piiloon”, olivat yleisesti niin tunnettuja, ettei hänen tarvinnut 
käyttää aikaa niiden esittämiseen. ”Olemme kärsineet tästä kauan.” 51 

Käyttämällä retorisesti sanaa ”yleinen” kaikissa sen muodoissa Hjerta luo 
kuvan yleisestä tuesta sille, että Valtionpankin tilaa ja hallintoa koskeviin 
tietoihin on sovellettava muuta periaatetta. Salailun hämärä periaate ase-
tetaan vastakkain järkeen perustuvien avoimuuden periaatteiden ja mene-
telmien kanssa. Hjerta tuo esiin Ruotsin kansalaisten oikeuden saada ”ylei-
seen tietoon”, kuinka veroja ja valtion lainaamia rahoja käytetään. ”Yleisen 
äänen” on saatava tarkastaa nämä asiat voidakseen vahvistaa ”yleistä luot-
tamusta” ja edistääkseen näin yhteiskunnan hyvää. Hjerta ei voi kuvitella 
yhtään tapausta, jolloin salaaminen on avoimuutta parempi vaihtoehto: 
”Uskallan olla sitä mieltä, että yleinen hyöty on harvoin vaatinut sitä, että 
tiedot pankin tilasta salataan kansakunnalta.” Ajatus siitä, että yleinen hyö-
ty vaatisi salailua ja vaikenemista vuonna 1800, jolloin ”kysymykset yleises-
tä vararikosta alkoivat nousta esiin”, on pikemmin erittäin vahingollinen, 
Hjerta toteaa. Kansalaisoikeutta saada tietää vastaa valtion laitosten velvol-
lisuus selvittää yhteisten varojen hoidon arviointiperusteet ja tulos. 

Hän jatkaa painottamalla sitä, että Ruotsin kansalaisten pitää nyt hoi-
taa talouttaan arvailemalla valtionvelan tilanne eivätkä he voi olla varmo-
ja kierrossa olevien setelien arvosta ja luottojärjestelmän uskottavuudes-
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ta. Hjerta yhdistää lopuksi yleisön meiksi. Huonosti hoidetut talousasiat 
vaikuttavat kaikkiin ruotsalaisiin: ”Jag har wågat nämna Allmänheten i 
den öfwertygelsen, at man i wåra dagar icke med nog sorgfällighet kan 
wårda dess rättigheter och interessen” (Olen uskaltanut mainita yleisön 
vakuuttuneena siitä, ettei yleisön oikeuksista ja eduista voida meidän päi-
vinämme huolehtia riittävän tunnollisesti). Hjerta vetoaa suoraan aatelis-
säädyn edustajiin, mutta myös koko ”suureen ruotsalaiseen yleisöön”, joka 
voi lukea painettuja pöytäkirjoja. Hjerta tahtoo, että ”meidän on nähtävä 
omin silmin […] tärkeä velvollisuutemme” estää tradition jatkuminen ja 
uskaltaa ”juuri nyt” puolustaa valvontaoikeuksia. Hjerta ennakoi tulevat 
käänteet, kuten pankin uskottavuuden mahdollisen heikentymisen, jos 
sen tila on kaikkien tiedossa. Hänen mielestään 1700-luvun tapahtumat 
ovat osoittaneet, että seuraukset ovat vain huonot, jos yleisö ei tiedä pan-
kin tilanteesta, koska pankki ei ole vain säätyjen asia, vaan ”koko suuren 
ruotsalaisen yleisön” asia.

Hjertan perustelut ovat vakuuttavat. Miten valtiopäiväedustajat voivat 
taata oman Valtionpankin ja valtionvelan kuntoon saattamisen, jos he eivät 
tunne kaikkia seikkoja? Miten voidaan saavuttaa yleinen poliittinen luot-
tamus, jos yhteiskunnan talous pidetään salassa? Pankin hallinnon julkista 
valvontaa pidettiin kuitenkin liian arkaluonteisena asiana, jotta siitä olisi 
voitu päättää nopeasti. Hallitukselle uskolliset äänet kehottivat varovai-
suuteen, koska pankin vakavaraisuus oli riippuvainen salailusta. Tähän 
asti salailun on aina nähty takaavan vakavaraisuuden ja vahvuuden. Mikä 
oli muuttunut tässä suhteessa? Eric Ruuth vetosi ruotsalaisiin tapoihin ja 
siihen, että ”esi-isämme ovat kaikkina aikoina nähneet perusteet ja pakot-
tavan välttämättömyyden kaiken sen salaamiseksi, josta on oltava hiljaa: 
Seuratkaamme heidän esimerkkiään, joka on vahvasti perusteltu!”52

Valtionvelkakonttorin valtionvelan hoidosta toistettiin, että konttori oli 
salaisen valiokunnan alainen ja siten kuninkaalla oli oikeus päättää salas-
sa pidettävät ja julkistettavat asiat. Hamilton yritti puolustaa pankin tieto-
jen salaamista sillä perusteella, ettei yksikään pankki Euroopassa julkista 
tietoja tilastaan.53 Se voisi ehkä toimia amerikkalaisessa vapaavaltiossa, 
jonka ”ympärillä on villejä kansoja, jotka eivät tunteneet mitään laskel-
mia. […] Tasavallassa asiat kerrotaan vain omille maamiehille; vihollinen 
ei saa koskaan käyttää tietoja.” Hamilton ja monet muut olivat sitä mieltä, 
että keinottelijat ja ”voitonhimoiset rahanimijät” vaarantaisivat pankin, 
jos esimerkiksi hopeavarannon suuruus ilmoitettaisiin.54 Miten julkisuus 
sitten voisi lujittaa luottamusta pankkiin ja Ruotsiin?

Keskustelu päättyi siihen, että sääty päätti pyytää pankkivaliokunnalta 
lausunnon asiasta. Samaan päätyivät myös kaksi muuta säätyä, jotka osal-
listuivat pankin hallintoon. Valiokunnan jäsenten, joilla oli kuva pankin 
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tilasta ja hallinnosta, toivottiin osaavan vastata siihen, oliko julkisuus hai-
taksi vai voisiko se olla hyödyksi. Pankkivaliokunnan jäsenet antoivat vai-
tiololupauksen ja saattoivat aloittaa työnsä. Kysymys Valtionvelkakontto-
rin toiminnan julkisuudesta lähetettiin lisäksi salaiseen valiokuntaan lau-
suntoa varten, vaikka suurin osa oli vakuuttunut siitä, että hallitusmuodon 
47 § voitiin tulkita vain yhdellä tavalla. Georg Adlersparre jätti paikkansa 
salaisessa valiokunnassa, koska säätyjen tehtävänä oli vuodesta 1789 al-
kaen ollut valtionvelan hoito. Tämän takia siitä olisi pitänyt voida keskus-
tella täysistunnossa ilman, että siitä aiheutuu haittaa valtakunnalle:  ”[…] 
jag lägger härtill min enskilta öfwertygelse, at garantien af en skuld hwars 
tilkomst och belopp man icke känner innebär en orimlighet och at publi-
citeten af Riksgälds-Werkets administration både af den förflutna och den 
tillkommande, är et oundwikeligt wilkor för den, förmodeligen på beskat-
tning grundade allmänna hjelp, som med närwarande Riksmöte åsyftas”. 
([…] ilmaisen täten oman vakaumukseni siitä, että velan, jonka syntyä ja 
suuruutta ei tunneta, takaaminen on kohtuutonta ja että valtionvelkakont-
torin menneen ja tulevan hallinnon julkisuus on ehto nähtävästi verotuk-
seen perustuvalle yleiselle avulle, johon nykyisillä valtiopäivillä pyritään).55

Pankkivaliokunnan lausunnon on täytynyt olla Hjertalle ja hänen 
hengenheimolaisilleen pettymys, vaikkakaan ei ehkä yllätys. Ruuthin ja 
Hamiltonin tavoin ajateltiin, ettei luottamus pankkiin perustu toiminnan 
julkisuuteen, vaan ”sitoumusten tarkkaan ja jatkuvaan täyttämiseen”.56 
Pankin periaatteena on 132 vuotta ollut, että ”pankin velka, saatavat ja 
pääoma ovat vain tiettyjen valikoitujen ja luotettujen henkilöiden tiedos-
sa: kaikista laitosta koskevista tai laitoksen turvallisuuteen tai hyötyyn 
liittyvistä tiedoista, jotka kulkevat näiden henkilöiden kautta, on oltava 
hiljaa ja ne on pidettävä piilossa ja salattava”.57 Näin tuli olla myös jatkossa 
sekä yksityishenkilöiden että valtion pankkiasioiden suhteen. Kaikki muu 
tarkoittaisi oven avaamista ”hillittömälle voitontavoittelulle ja alhaiselle 
oman edun tavoittelulle, jotka ovat aina Valtion rahalaitoksen vahvuuden 
ja turvallisuuden vihollisia ja [jotka] saavat pankin tilaa ja sen kaikkia osia 
koskevan rajoittamattoman julkisuuden vallitessa laskemaan tarkkaan 
laitoksen mahdollinen kyky […] on perusteltua pelätä, että suurin osa hy-
vistä valmisteluista kärsii tällä tavoin matkan varrella”.

Merkillistä oli, että tämä johtopäätös poikkesi salaisen valiokunnan 
mielipiteestä valtionvelan osalta. Kustaa IV Aadolf oli vastannut pikaisesti 
aatelis- ja porvarissäätyjen julkisuutta koskevaan muistioon ilmoittamal-
la, että säädyille ilmoitettaisiin tiedot, jotka kuningas katsoi Ruotsin kan-
san parhaaksi ja todellisen edun mukaiseksi. Hänen kirjoituksensa luet-
tiin ääneen täysistunnossa, jossa toistettiin hallitusmuodon 47 §:n sana-
muoto.58 Toukokuun lopussa salaisen valiokunnan esitettyä ehdotuksensa 
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rahoitussuunnitelmaksi ja raharealisaatiosta kuningas kuitenkin myöntyi 
siihen, että tiedot valtionvelan suuruudesta ja hoidosta kuulutettaisiin jat-
kossa joka vuosi ”[…] ohjeena heille, joille hoito on annettu tehtäväksi, 
että he voivat päättää, mitä heidän hallintotoimistaan ja laitoksen tilasta 
voidaan julkistaa ja on julkistettava joka vuosi siten, ettei tietojen julkis-
taminen merkitse valtakunnan tai rahalaitoksen joutumista häviöön”.59 
Tätä voidaan pitää pienenä voittona julkisuuden puolustajille. Valtiopäi-
vät ei ollut voimatekijä niin kauan kuin valtiopäiviä ei kutsuttu säännöl-
lisesti koolle. Todellisuudessa valtiopäivien säädyt eivät pystyneet täysin 
valvomaan valtion raha-asioita ennen vuotta 1809.60 Salainen valiokunta 
myönsi samaan aikaan selvityksessään Valtionvelkakonttorin toiminnas-
ta vuoden 1792 jälkeen, ettei valtionvelan salassa pitämiseen ollut syytä.61 
Oltiin sitä mieltä, että

[...] opinionen hos den delen af Nationen som icke ger sig särskild möda at 
forska, skall alltid ledas af falska omdömen, så länge uplysningarne icke 
utan mycken omgång kunna winnas. Deremot är offentlighet det enda 
och mest werkande medel at förtaga alla oriktiga begrep, och derigenom 
stärka och bibehålla förtroendet för et Penningewerk.

(sen kansanosan, joka ei näe erityistä vaivaa ottaakseen asioista selvää, 
mielipide perustuu aina virheelliseen arvioon niin kauan kuin tietoja ei 
saada vaivatta. Julkisuus on ainoa ja tehokkain tapa poistaa kaikki vir-
heelliset käsitykset ja lujittaa luottamusta Valtion rahalaitokseen ja auttaa 
säilyttämään se.)62

Sanakäänteet vievät ajatukset Immanuel Kantin artikkeliin Svar på frå-
gan: Hvad är upplysning?, joka julkaistiin ruotsiksi vuonna 1797 Läsning i 
blandade ämnen -aikakauslehdessä ja viittaa siten valtiopäiviä laajempaan 
yhteyteen. Kant kirjoittaa: ”Få äro derföre de, som förmått at genom eget 
tankebemödande arbeta sig ur omyndighetstilståndet, och likväl bibehå-
llit en säker gång. Det är snarare möjlighet för en Allmänhet at uplysa sig 
sjelf; ja detta kan, när man förutsätter frihet, nästan icke uteblifva” (Kun-
nia olkoon sen vuoksi heidän, jotka ovat omalla ajattelullaan päässeet hol-
houksen alta ja kulkeneet silti vakaata tietä. Se on pikemmin mahdollisuus 
yleisölle valistaa itseään; kun vapautta edellytetään, se ei oikeastaan voi 
jäädä pois).63

Julkisuusperiaate — polttava aihe
Kysymys julkisuudesta oli polttava aihe vuoden 1800 valtiopäivillä, vaikka 
julkisuuden laajentamista koskevat aloitteet eivät johtaneet heti asentei-
den ja poliittisten ohjelmien konkreettiseen muutokseen. Valtiopäivien 
pöytäkirjat olivat painettuina kaikkien saatavilla, mikä on voinut lisätä 
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politiikasta kiinnostuneiden ruotsalaisten keskustelua. Lisäksi Läsning i 
blandade ämnen -aikakauslehdestä (1797—1801) voitiin edempänä maini-
tulla tavalla lukea artikkeleita, jotka liittyivät ajan kansantaloudellisiin ja 
filosofisiin aatesuuntauksiin ja jotka laajensivat valtiopäivillä käydyn kes-
kustelun myös muihin kuin tiukasti päivänpoliittisiin aiheisiin. 

Lehden toimittaja Georg Adlersparre kuului nuoreen oppositioon, joka 
halusi nähdä uuden ihanteellisen kansalaisen, uudenlaisen aatelin ja tuot-
tavan talonpoikaisluokan valistuneessa perustuslaillisessa monarkiassa.64 
Hän ei ollut kumouksellinen, mutta näki ennalta yhteiskunnan muutok-
sen. Tässä vapaan yhteiskunnan visiossa kansan valistaminen oli tarpeen. 
Yksi tapa edistää valistusta oli Adlersparren lehdessään tekemä työ julki-
suusperiaatteen hyväksi. Adlersparre toteaa kuitenkin vuoden 1800 val-
tiopäiviä käsittelevässä artikkelissaan seuraavasti: ”Men detta medel är 
långsamt! — Utan tvifvel: det smickrar ej menskliga otåligheten, som vill 
öfverlefva fullbordan af den byggnad hon grundlägger.” (Tämä keino on 
kuitenkin hidas! — Epäilemättä: se ei imartele inhimillistä kärsimättö-
myyttä, sillä ihminen haluaa nähdä valmiina rakennuksen, jonka perus-
tan on luonut).65 

Kerstin Anér on laajassa tutkimuksessaan Läsning i blandade ämnen 
-aikakauslehdestä osoittanut, ettei Adlersparre halunnut syyttää maan 
vastoinkäymisistä sotia, huonoa satoa tai epäonnistunutta sillinpyyntiä, 
vaan pikemmin yleistä tietämättömyyttä taloudellisista tosiasioista.66 Hä-
nen aikakauslehtensä edisti tässä kansanvalistusta. Tällä tavoin Läsning i 
blandade ämnen -lehti vaikutti lisäksi säätyjen keskusteluihin valtiopäi-
villä. Toimittajana Adlersparre vaikuttaa olleen tarkka lähdeviittauksista, 
tekstien liittämisestä historialliseen yhteyteensä ja siitä, että tiedot yhtey-
destä Ruotsissa harjoitettuun politiikkaan olisivat kaikkien halukkaiden 
saatavilla. Näin julkisuusperiaatetta hyödynnettiin kansanopetustyössä, 
kuten pitkässä artikkelissa Kaarle XII:n ajan veroista. Artikkelin on täy-
tynyt asettaa vuonna 1800 käyty keskustelu veroista ja rahoitussuunnitel-
masta oikeaan perspektiiviin.67 

Adlersparren toimittajan julkisuus leimaa selvä pedagoginen ajattelu, 
johon kuuluvat niin työtä kuin painovapauskin. Toimittajan kommentis-
saan hän kirjoittaa olevansa vakuuttunut siitä, että ”att det är tryckfrihe-
tens ändamål och af verkelig nytta att ämnen af vigt genom allmänt tryck, 
inför Allmänheten blifva utredde och omtvistade”. (on painovapauden 
päämäärä ja aidosti hyödyllistä, että tärkeät asiat saatetaan painamalla 
yleisön selvitettäviksi ja keskusteltaviksi).68 Adlersparre hyväksyi aika-
kauslehteensä poliittisia artikkeleita, joissa esitettiin erilaisia näkökantoja. 
Jos hän oli eri mieltä, hän lisäsi toimittajan kommentteja huomautuksissa, 
mutta antoi kirjailijan puhua loppuun asti. Näin tapahtui esimerkiksi Al-



Cecilia Rosengren

162

lvarsam men välgrundad Kritik -artikkelissa, jossa käsitellään ajankohtai-
sia keskusteluja taloudesta ja jossa otetaan kantaa Valtionvelkakonttorin 
hallintoon tavalla, johon artikkelin kirjoittaja itse ei usko Läsning i blan-
dade ämnens -lehden lukijoiden yhtyvän. 

Artikkelissa kritisoidaan aikakauslehdessä aiemmin julkaistua tekstiä 
Något om börs, cours, agio, riksgäldscontors-handel, m.m., jossa syytä Ruot-
sin rahoitusmarkkinoiden sekasorrosta ei vieritetä yksityisten toimijoiden 
kontolle, vaan syynä pidetään kokonaisuudessaan huonosti toimivaa jär-
jestelmää.69 Vakava kriitikko kirjoittaa artikkelin lopuksi, että julkaisu 
Läsning i blandade ämnen -lehdessä ”är en i otid framtrugad compliment 
till Redaktörerne af berörde periodiske arbete […]. Förtjenade dessa Her-
rar verkeligen en sådan compliment, så hade aldrig något om börs, cours, 
agio, riksgäldscontors-handel funnits i den samling af skrifter de utgifva” 
(on väärään aikaan esitetty kohteliaisuus kyseisen aikakauslehden toimit-
tajille […]. Jos nämä herrat olisivat todella ansainneet tällaisen kohteliai-
suuden, heidän julkaisemassaan kirjoitusten kokoelmassa ei olisi mainittu 
koskaan sanaakaan pörssistä, kursseista, kurssieroista, valtionvelkakontto-
rista ja kaupasta). Tällainen väite osoittaa kai vain sen, että Adlersparrella 
ja julkisuuden puolustajilla oli valtiopäivillä historia puolellaan.

Vuonna 1800 tilanne ei ehkä näyttänyt siltä, että kymmenen vuot-
ta myöhemmin sekä Adlersparrella että Järtalla olisi tärkeä tehtävä, kun 
yksinvallasta siirryttiin perustuslailliseen monarkiaan. Silloin instituti-
onaaliseen muistiin palautui uudelleen dynaaminen julkinen tila, jossa 
keskitetty valta ei tehnyt aloitetta ja valvonut sitä, vaan sen teki Ruotsin 
kansalainen lakisääteisen julkisuusperiaatteen ja painovapauden nojalla.
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Vuoden 1766 painovapausasetus 
historiallisessa ja oikeudellisessa 

kontekstissa
— Yhteenvedon yritelmä

Rolf Nygren

Kirjapainotaito ja sensuuri —  
kaksi kumppania läpi historian

Ensimmäiset Ruotsi-Suomen rajojen sisäpuolella painetut kirjoitukset 
julkaistiin vuonna 1483, runsaat 30 vuotta sen jälkeen, kun Guten bergin 
paino oli perustettu Mainzissa. Ensimmäisten painotuotteiden joukossa 
oli muun muassa Lyypekistä muuttaneen kirjanpainajan tuottama, puu-
kaiverruskuvin kuvitettu latinankielinen hartauskirja. Ensimmäinen 
ruotsinkielinen kirja painettiin Uppsalassa vuonna 1495. Tämäkin kirja 
oli harras kirja, jossa käsiteltiin kuolemisen taitoa.1 Mahdollisuudet tuot-
taa edistyksellisempiä painotuotteita valtakunnassa olivat rajalliset, aivan 
kuten markkinatkin olivat. 

Uskonpuhdistuskiistat toivat mukanaan kirjapainotaidon suuren läpi-
murron. Siitä alkoi massatuotanto. Uusi testamentti painettiin tanskaksi 
vuonna 1524, ruotsiksi vuonna 1526 ja suomeksi vuonna 1548. Kokonai-
suudessaan Raamattu julkaistiin ruotsiksi ja tanskaksi vuosina 1541 ja 
1550, mutta suomeksi vasta vuonna 1642. Kansankielellä painettujen raa-
mattupainosten seuraukset ulottuivat paljon uskontoa pitemmälle. Niiden 
vaikutuksesta pohjoismaiset valtionkielet nousivat normiksi.

Painokoneesta oli kuitenkin sekä haittaa että hyötyä. Sillä voitiin mas-
satuottaa Jumalan sanaa ja esivallan määräyksiä, mutta myös hallintoa ar-
vostelevia, uskonnollisia, filosofisia ja poliittisia sanomia. Sensuurista tuli 
painokoneen tunnettu kumppani.2

Se, mitä tapahtui muualla Euroopassa, tapahtui myös meillä. Vuonna 
1526 Kustaa Vaasa takavarikoi piispa Hans Braskin Söderköpingiin kolme 
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vuotta aiemmin perustaman kirjapainon, jonka avulla piispa pyrki taiste-
lemaan uskonpuhdistusta vastaan. Kuningas Kustaan tekemä Braskin pai-
nokoneen takavarikko on ensimmäinen tunnettu äärimmäisen sensuurin 
tapaus Ruotsin valtakunnassa, mutta se oli vasta alkua. Kustaa Vaasa pe-
rusti vuonna 1525 itse Uppsalaan kirjapainon, joka pian siirrettiin Tuk-
holmaan. Ruotsinkielinen Uusi testamentti tuli juuri tähän kirjapainoon.

Sekä katoliset että protestantit käyttivät hyväkseen kirjapainon tar-
joamia mahdollisuuksia taistella toisiaan vastaan. Katolisia kirjapainoja oli 

1580-luvulla sekä Vadstenan luos-
tarissa että Riddarholmenin luos-
tarissa Tukholmassa, mutta kun 
Juhanan katolilaismielinen hallin-
to korvattiin hänen veljensä Kaar-
len kovakouraisella protestantis-
milla, ne molemmat suljettiin.3 

Kaarle IX:n myötä katosi mah-
dollisuus painaa ja levittää herttu-
an antikatolisen kirkkopolitiikan 
vastaisia ajatuksia ja aatteita. Ku-
ningas valvoi painettua sanaa pe-
rinpohjaisesti. Yritys saada aikaan 
keskustelua hallitusjärjestelmästä 
Ruotsissa päättyi ikävästi niiden 
kannalta, jotka puhuivat väärän 
asian puolesta.4 

Tilanne ei parantunut seuraa-
vina vuosina. 1600-luvulla us-
konnollista kontrollia kiristettiin 
asteittain. Syynä oli Kaarle IX:n ja 
Kustaa II Aadolfin taistelu katolis-
ta Puolaa vastaan, jossa kuninkaa-
na oli Vaasa-suvun vesa, yhtä aito 

Vaasa kuin ruotsalaiset vaasalaiset konsanaan. Örebron asetus vuodelta 
1617 oli suunnattu niemimaan katolisuutta vastaan yleisesti ja Puolaa 
vastaan erityisesti. Asetus sitoi yhteen uskontunnustuksen ja politiikan. 
Asetuksen myötä ruotsalaisten oli kiellettyä opiskella ulkomaisissa kato-
lilaismielisissä akatemioissa, kääntyä katoliseen uskoon tai tuoda maahan 
katolista kirjallisuutta. Paljastuneet katoliset teloitettiin. Vuonna 1655 laa-
dittiin uusi uskontoasetus, joka tiukensi aiempaa asetusta.5 

Mistä johtui tämä mieletön taistelu teologisia harhaoppeja vastaan? Se 
johtui siitä, ettei uskonnon ja politiikan välillä tehty tuohon aikaan eroa 

Painolupaleima (oikeassa yläkulmassa) osoitti, 
että Anders Nordencrantzin Oförgripelige 
tankar (Itsestään selviä ajatuksia) -kirjoitus  
oli saanut virallisen painoluvan. Kungliga  
biblioteket.
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samalla tavalla kuin nyt. Uskonto oikeutti valtion, ja ruhtinaan uskonnos-
ta tuli myös kansan uskonto. Uskontunnustusta pidettiin valtion tärkeim-
pänä fundamentaalilakina, joka Ruotsissa tarkoitti, että luterilaisuudesta 
tuli valtakunnan valtiosääntöoikeudellinen perusta. Tämä ilmaistiin vuo-
den 1634 hallitusmuodon (RF) 1 pykälässä seuraavasti: 

Medan enighet i religionen och den rätta gudstjänsten är den kraftigaste 
grundvalen till ett lovligt, samdräktigt och varaktigt regemente, så skall 
härefter så väl konungen som alla ämbetsmän och undersåtar här i ri-
ket först och främst bliva vid Guds rena och klara ord, såsom det i de 
profetiska och apostoliska skrifter[na] författat, uti kristliga allmänneliga 
symbolis6, Lutheri Catechismo, den oförändrade augsburgiska confes-
sion[en] förklarat och i Upsala Conciliis7 samt förre riksens beslut och 
försäkringar däröver stadgat är.8

(Uskonnon ja oikean jumalanpalveluksen yhtenäisyys on laillisen, sopui-
san ja kestävän hallinnon vahvin kivijalka, on tästedes sekä kuninkaan 
että kaikkien tämän valtakunnan virkamiesten ja alamaisten pitäydyt-
tävä ennen kaikkea Jumalan aidossa ja puhtaassa sanassa, jollaisena se 
profeetallisissa ja apostolisissa kirjoituk[sissa] on kirjoitettu kristillisissä 
yleisissä kirjoituksissa6, Lutheri Catechismo, muuttumattomassa augs-
burgilaisessa uskontunnustuk[sessa] ja Upsala Conciliis7 -kirjoituksissa 
sekä kuten on määrätty valtakunann päätöksissä ja vakuutuksissa.)8

Ruotsin uskontunnustuksen määrittelevistä asiakirjoista säädettiin siis 
hallitusmuodossa. Jos hallitusmuoto liitti tohtori Lutherin pienen katekis-
muksen, valtakunnan eniten levitetyn kansankirjan, tunnustusasiakirjo-
jen joukkoon, se sai seurauksia, jotka meistä nykyihmisistä vaikuttavat 
vähintäänkin omituisilta. Kristinuskon perusteiden oppi-
kirja sai perustuslain arvon! 

Mutta kun kirjoituksia oli tulkittava toisessa 
vaiheessa, törmättiin samoihin ongelmiin, joiden 
kanssa lain tulkitsijat kautta aikain ovat jou-
tuneet painimaan: periaatteita ja pykäliä on 
sovellettava lainkäytössä. 1600-luvulla tämä 
ilmaistiin niin, että harhaoppeja vastaan on 
taisteltava. Harhaoppien sisällöstä saivat päät-
tää korkein papisto ja teologian professorit. 

Ensimmäinen tunnettu organisoidun sen-
suurin yritys tehtiin vuonna 1630. Tuolloin 
kuninkaallinen sihteeri Erik Schroderus, 
joka itse oli Tukholman tuottoisin kirjanpai-
naja, sai kuninkaalta tehtäväkseen raportoida 
kaikesta Tukholmassa painetusta. Ei tiedetä, 
mitä tehtävä todellisuudessa koski.9 Uppsalassa tuli vuonna 1655 voimaan 
määräys, ettei yhtäkään väitöskirjaa saa ripustaa ilmoitustaululle ilman 

Johannes Matthiae.
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asianomaisen dekaanin allekirjoitusta. Järjestelmällistä sensuuria ei kum-
ma kyllä ollut ennen vuotta 1661, jolloin sensuuritehtävä kirjattiin kanslia-
kollegion ohjeisiin. Jokainen yritys ajatella sallittujen puitteiden ulkopuo-
lella ammuttiin alas, ja ajattelun tukahduttamisesta kärsivät jopa papit ja 
piispat, jotka olivat korkealla hierarkiassa. Näin ollen teologisilla kiistoilla 
oli valtiosääntöoikeudellisia seuraamuksia, jotka voivat nykyihmisistä vai-
kuttaa oudoilta. 

Valtiovalta aloitti järjestelmällisen sensuurin, koska Strängnäsin piis-
paa Johannes Matthiaeta ja Turun piispa Johannes Terserusta vastaan oli 
esitetty syytöksiä opista poikkeamisesta. Heitä syytettiin ”synkretismistä” 
eli siitä, että he puhuivat ensisijaisesti protestanttisten kirkkojen välisen 
ekumenian puolesta. Sekä puhdasoppiset teologit että valtiovallan edus-
tajat katsoivat tärkeiden valtion intressien olevan uhattuina. Loppujen 
lopuksi kyse oli valtakunnan yhteenkuuluvuudesta yhden, selkeästi muo-
toillun tunnustuksen eli valtakunnan perustan ympärille. Näiden kahden 
piispan kirjoitukset joutuivat pikkutarkan tarkkailun alaisiksi ja tuomit-
tiin jo ennalta harhaoppisiksi.10

Järjestelmällisen sensuurin tarkoituksena oli tukkia kaikki reiät, joiden 
läpi harhakäsityksiä voisi päästä vuotamaan. Ensin kiellettiin näiden kah-
den piispan kirjoitusten painaminen ja levittäminen. Myöhemmin paha 
haluttiin kuitenkin pysäyttää alkuunsa määräämällä, että kaikkien kir-
joittajien kaikki kirjoitukset, jotka jollakin tavalla liittyivät rauhaan ja yh-
tenäisyyteen niin hengellisissä kuin maallisissa asioissa, olisi lähetettävä 
kuninkaan kansliaan tarkastettaviksi ennen painoon menemistä, ”jotta 
kirjoitus pääsee sitten painoon, jos Me katsomme sen hyväksi”. Toisin sa-
noen mitään ei saanut painaa mistään aiheesta ilman kuninkaallista pai-
nolupaa, joka myöhemmin merkittiin tarkistettujen kirjoitusten nimiö-
lehdelle latinankielisellä sanalla imprimatur. 

Sensuuri ei kuitenkaan jäänyt tähän. Kaikki kirjoitukset, kirjat ja tieteel-
liset tutkielmat oli ennen levitystä ja täysin nimeen ja aiheeseen katsomat-
ta, olivatpa ne hengellisiä tai maallisia, poikkeuksetta lähetettävä kahtena 
kappaleena kuninkaalliseen kansliaan, toinen säilytettäväksi myöhempää 
käyttöä varten valtionarkistossa, toinen kuninkaallisessa kirjastossa, ”jotta 
emme ainoastaan Me saa tietää, mitä kirjapainoista on julkaistu, vaan jotta 
siten saamme mukavammin tietää, onko julkaisussa jotain vahingollista”. 
Jos joku kirjanpainaja rohkenisi painaa jotain ilman ennalta saatua lupaa, 
hänelle saatettiin langettaa ”yksilöllinen rangaistus”.11 

Vuoden 1662 sensuuriohjelmassa on neljä tärkeää huomioitavaa koh-
taa. Ensiksikin sensuuri koski sekä hengellisiä että maallisia aiheita. Syy 
oli, ettei henkisen ja maallisen välillä tehty eroa. Toiseksi käyttöön otettiin 
kaiken painoon menevän yleinen ennakkotarkastus. Kolmanneksi sekä 
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kirjailijat että kirjanpainajat asetettiin vastuuseen siitä, ettei painotuote 
sisällä mitään, minkä kuningas katsoi ”vahingolliseksi”. Neljänneksi kaksi 
vapaakappaletta oli luovutettava kuninkaalliseen kansliaan ja yksi kunin-
kaalliseen kirjastoon.12

Vuosien 1663 ja 1667 uskontoasetusten sekä vuoden 1686 kirkkolain 
myötä kirjallisuuden valvonnan muotoja tarkistettiin.13 Vuonna 1684 sen-
suurimääräykset yhdistettiin erilliseen asetukseen, joka lisäsi akateemisen 
opetuksen valvontaa, etenkin valtiomuotoon liittyvien aineiden valvon-
taa.14 Täysin johdonmukaisesti vuonna 1687 yksityisiltä painajilta kiellet-
tiin mm. valtiopäivien asiakirjojen ja kuninkaallisten asetusten monista-
minen. Tässä oli siis rauhanaikana voimassa olleen valtiopäiväasiakirjojen 
painokiellon alkuperä.15

Vaikka tuomiokapitulin velvollisuus oli valvoa, ettei hengellisiä har-
haoppeja levitetty, Kaarle XI perusti vuonna 1687 papiston ehdotuksesta 
erityisen sensorin viran, censor librorum, joka oli sidoksissa kansliakol-
legioon. Sensorin tehtävänä oli torjua puhdasoppisuuden rajojen ulko-
puoliset uskonnolliset aatteet. Sensuuri oli siis etupäässä teologista, mutta 
kun otetaan huomioon, millaisena teologian sekä juridiikan ja politiikan 
välinen suhde nähtiin, teologisten viittausten vaikutus ulottui paljon teo-
logian ydinalueita laajemmalle. Suurimman osan tässä uskontokylläisessä 
yhteiskunnassa kirjoitetun oli läpäistävä sensuurin tiukka seula.

1680-luvulta alkaen oli siis olemassa kaksi kirjallisuuden valvontaelin-
tä: tuomiokapituli ja sensori. Sensorin oli pidettävä kirjaa tarkastamis-
taan kirjoista ja raportoitava niistä kansliakollegiolle. Kiellettyjen kirjojen 
luette loon (index librorum prohibitorum) merkittiin kirjat, joita ei saanut 
levittää. Vuodelta 1708 on säästynyt yksi hakemisto, joka sisältää 78 nimi-
kettä. Suurin osa niistä koski hengellistä kirjallisuutta.16 Sensuuria tuettiin 
varoittavalla kuninkaallisella päätöksellä. Vuonna 1706 se koski sekä pie-
tismiä17 että haitallisia kirjoja, vuonna 1714 ”hurmoksellisuutta” eli jälleen 
kerran pietismiä.18 

Huolimatta kaikista yrityksistä ankarin rangaistuksin estää harhaop-
peja saamasta jalansijaa valtakunnassa, sensuuri alkoi rakoilla lähes välit-
tömästi. Ruotsin osallistuminen mantereen sotiin riisti mahdollisuuden 
eristää oma väestö. Samassa silmänräpäyksessä, kun ruotsalaiset joukot 
nousivat maihin Saksassa, ovi avautui juuri sellaisille vaikutteille, joita us-
kontoasetuksilla yritettiin kaikin keinoin estää. 

Ironista kyllä valtio itse kaivoi sensuurin ensimmäisen sudenkuopan: 
valtion oma kielletyn kirjallisuuden ”maahantuonti”, joka johtui ryös-
telystä. Yksi ensimmäisistä suurista ryöstöistä kohdistui vuonna 1626 
Braniewossa (Braunsberg) jesuiittojen kirjastoon, jonka kokoelmissa oli 
paljon tietoa erityisesti filosofiasta ja lääketieteestä. Suurin osa Braniewon 
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kirjastosta näyttää päätyneen Uppsalaan.19 Braniewon ryöstö oli vain al-
kua. Ruotsalaisten kirjastojen köyhyyttä oli tarkoitus helpottaa järjestel-
mällisellä armeijan tielle osuneiden kirjastojen ja arkistojen ryöstelyllä. 
Sillä, mitä ryöstettiin, ei ollut merkitystä. Sotasaaliina otettiin sekä sal-
littuja että kiellettyjä kirjoituksia mistä tahansa. Vuonna 1642 ruotsalai-
set komentajat saivat valtakunnankansleri Axel Oxenstiernalta käskyn 
ryöstää, jos se oli mahdollista, saksalaiset ja puolalaiset kirjastot ja viedä 
saalis Itämeren rannikon satamakaupunkeihin, joista se vietäisiin laivoilla 
Ruotsiin.20

Niinpä kävi niin, että teologia, oikeustiede ja filosofia, joiden olisi puh-
dasoppisen teologian herkällä vaa’alla punnitsemisen jälkeen pitänyt jou-
tua Uppsalan Akatemian myrkkykaappiin, päätyivät niiden akateemikoi-
den luettavaksi, jotka halusivat kohottaa katseensa korkeammalle kuin 
puhdasoppisuudessa saattoi. Uppsalassa oli astronomisia kirjoituksia, 
joissa oli Kopernikuksen omia merkintöjä. Piispa Johannes Matthiae oli 
ehtinyt istua vuosia Strängnäsin tuomiokirkon kirjastossa keskellä omi-
tuista ryöstetyn kirjallisuuden kokoelmaa ennen kuin teologiset sensorit 
hyökkäsivät sitä vastaan, mitä hän pani paperille tämän ahkeran lukemi-
sen seurauksena. Tämä kirjakokoelma olisi riittänyt paremmin kuin hy-
vin täydelliseen katoliseen pappiskoulutukseen.21

Sensuuri- ja valvontaverkostoon syntyi yhä enemmän repeämiä, mitä 
suuremmaksi rajat ylittävä kauppa ja muuttoliike kasvoivat. Esimerkkinä 
tästä voidaan mainita vallonialaisten työläisten ja seppien maahanmuutto 
keskiruotsalaisiin rautaruukkeihin. Vallonialaiset eivät olleet luterilaisia, 
vaan suurimmaksi osaksi kalvinisteja. Heidän joukossaan oli myös jon-
kin verran katolilaisia. Nämä maahanmuuttajat harjoittivat kristinuskoa, 
joka ei ollut luterilaisen ortodoksian mukaista. He toivat mukanaan omia 
kirjojaan. Papisto varoitti harhaoppien leviämisestä rahvaan pariin, mutta 
valtiovalta käsitti, että jos piti valita pappien mielenrauhan säilyttäminen 
taipumattoman sensuurin avulla tai turvata raudantuotanto, jälkimmäi-
nen olisi asetettava etusijalle. 

Korkeampiarvoiset upseerit, jotka olivat vaurastuneet mantereella käy-
tyjen sotien aikana, saattoivat uusilla rikkauksillaan rakentaa linnoja, ke-
rätä taidetta ja käyttää varoja kirjastoihin. Niihin tuli hankintoja paitsi so-
tasaaliina myös tarkasti harkituin ostoin Keski-Euroopan kirjakauppiail-
ta. Hyvänä esimerkkinä tästä on Carl Gustav Wrangel, jonka kirjahankin-
nat on kartoitettu yksityiskohtaisesti.22 Näistä uusrikkaista nousukkaista 
voi sanoa yhden asian: he hankkivat kauniit teoksensa piittaamatta lain-
kaan, oliko kansien välissä mahdollisesti piileviä harhaoppeja. 
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Todellista taistelua vapaasta tiedonhausta ei käyty talonpoikien ja ken-
raalien parissa, vaan akatemiassa ja oikeuslaitoksessa. Tällöin kulttuurin 
rajapyykit siirtyivät reilusti.

Niin kuningas kuin papitkaan eivät pystyneet 
valvomaan muiden ajatuksia

Uppsalan yliopiston uudelleen avaamisen myötä vuonna 1595 valtakun-
nassa saattoi saada korkeakoulutusta, mikä ei ollut ollut mahdollista sen 
jälkeen, kun yliopisto oli suljettu 1520-luvulla. Ensimmäisten 10 vuoden 
aikana vuoden 1595 jälkeen yliopiston päätehtävä oli kouluttaa pappeja 
puhdasoppisessa luterilaisessa hengessä, mutta jo 1600-luvun ensimmäisi-
nä vuosina yliopistossa opetettiin oikeustieteitä teologian ohessa. Ensim-
mäisen oikeustieteen viran sai Johannes Messenius, jonka virkanimike oli 
juris et politices professor. Hänen päätehtävänsä oli opettaa valtiosääntöoi-
keutta. Vuonna 1622 lisättiin Skytten puhetaidon ja politiikan professuuri, 
jossa koulutettiin diplomaatteja uuden suurvallan palvelukseen. Vuonna 
1626 perustettiin philosophia civilis -professuuri, jonka koulutusvelvolli-
suuden alaan kuuluivat etiikka ja politiikka, mutta myös suunnilleen sa-
moihin aikoihin perustetun historian professuurin viranhaltija sai luen-
noida valtiomuodosta. Kaikki nämä professuurit perustettiin erityisestä 
syystä. Kehitteillä olevan suurvallan täytyi kouluttaa omia edustajia, jot-
ka voisivat puhua sen puolesta Euroopassa. Tällaista osaamista tarvittiin 
enemmän kuin luterilaista skolastiikkaa. 

Uppsalan yliopisto kasvoi myöhemmin ulos roolistaan ensisijaisesti 
pappien koulutuslaitoksena. 1620-luvulta alkaen oli edellytykset luoda 
sen kaltainen akateeminen ympäristö, joka oli itsestäänselvyys mante-
reen yliopistoelämässä. Uppsalan akatemian kasvu ei määräytynyt enää 
vain pappiskoulutuksen tarpeiden mukaan, vaikka teologinen tiedekunta 
oli edelleen hallitseva jo kokonsa ja opiskelijoiden määrän puolesta. Oi-
keustieteiden, politiikan ja historian opiskelu pakottivat avautumaan koh-
ti kansainvälistä oppinutta yhteiskuntaa kahdella tavalla. Toisaalta ei-teo-
logisia professorin virkoja täytettiin maineikkailla akateemikoilla, jotka 
olivat joko Ruotsiin tulleita maahanmuuttajia tai ulkomaisissa yliopis-
toissa kouluttautuneita ruotsalaisia. Toisaalta kasvava kauppa, suurval-
ta-asema ja vastikään perustetut hovioikeudet edellyttivät sopeutumista 
Eurooppaan ja avoimuutta vieraita kauppatapoja, diplomatiaa, oikeusläh-
teitä, käytäntöjä ja oikeusoppeja kohtaan. 

Hovioikeuksien tuomarinpöydillä oli maan- ja kaupunginoikeus sekä 
Raamattu, mutta myös roomalaisen oikeuden tärkeimmät kirjoitukset 
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Institutiones ja Digesta. Näiden oikeuslähteiden lisäksi käytettiin myös 
roomalaisen oikeuden oikeustieteitä, ”doktriineja”, jotka olivat usein ka-
tolisten oikeusoppineiden latinaksi kirjoittamia. 

Hovioikeuksien käytäntö, ei vähiten siviilioikeudessa, kehittyi vähin-
täänkin innovatiivisen oikeustekniikan kautta. Niissä lukuisissa tapauk-
sissa, joissa laista ei saanut ohjetta tapauksen oikeaan ratkaisuun, hovioi-
keudet hakivat kansainvälisestä oikeusdoktriinista ratkaisut, ja tällä taval-
la tuomioistuimet jalostivat ruotsalaista oikeusjärjestystä. Toki edelleen 
tuomittiin pro forma maan- ja kaupunkilakien mukaan, mutta saksa-
lais-roomalaisen oikeuden ja oikeustieteen muokkaama käytäntö loi poh-
jan Ruotsi-Suomen edelleen muodollisesti pätevälle vuoden 1734 laille. Oli 
itsestään selvää, ettei kukaan sensori voinut väittää oppineen oikeustie-
teen oikeuslähteiden ja kirjallisuuden valintaa vastaan. Se oli yksinkertai-
sesti aivan liian vahva ja itsenäinen osa sosiaalista ja talouselämää, jotta 
kansliakollegion ajatustenkesyttäjät olisivat pystyneet sitä ohjailemaan.23

Oikeustiede ei kuitenkaan ollut ainoa ala, joka sai kan-
sainvälisiä vaikutteita. Todellinen taistelu ajatuksen-
vapaudesta käytiin teologisen ja lääketieteellisen 
tiedekunnan välillä Uppsalassa. Jälkimmäisestä 
oli 1660-luvulla tullut kiinnekohta oppiaineel-
le, jota senaikaisin termein kutsuttiin ”uudeksi 
filosofiaksi”. Sen tärkein edustaja oli filosofi 
René Descartes, Cartesius, mies, joka oli saa-
nut kuningatar Kristiinan tekemään pahim-
man teon, jonka ruotsalainen saattoi tehdä: 
kääntyä katolisuuteen. Uppsalaan uusi filo-
sofia tuli professorien Per Hoffveniuksen ja 
Olof Rudbeck vanhemman kautta. Hoffvenius 
julkaisi vuonna 1665 väitöskirjan, joka sisälsi 
kartesiolaisia aatteita kokeellisen menetelmän 
ansiosta, joka soti vallalla olevaa skolastiikkaa 
vastaan. Väitöskirja osoittautui todelliseksi pommiksi. Teologit pelkäsivät, 
että tunnustuksellinen yhtenäisyys kärsisi, ja pitivät uutta filosofiaa ateis-
mina, jota vastaan oli taisteltava voimakkain keinoin. Hoffvenius sai varoi-
tuksen teologiselta tiedekunnalta. Tästä alkoi valtakunnan yksi kaikkien 
aikojen kovin ja pisin akateeminen kiista. Kyse oli lyhyesti sanottuna siitä, 
saisiko teologinen tiedekunta sensuroida lääketieteellistä tiedekuntaa.24 

Aluksi puhdasoppiset olivat riittävän vahvoja saadakseen kuninkaan, 
kuten edellä mainittiin, antamaan uskonplakaatin, joka tiukensi vuosien 
1617 ja 1663 plakaatteja. Jokainen valtakuntaan tullut ulkomaalainen jou-

Per Hoffvenius.
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tui kirkon valvontaan. Kaiken sellaisen kirjallisuuden maahantuonti kiel-
lettiin, jonka voitiin katsoa olevan ristiriidassa ortodoksian kanssa.25

Tämäkään ei pysäyttänyt kartesiolaista filosofiaa. Kiista sai uutta vauh-
tia. Vuonna 1686 papisto valitti, että kartesiolaisuus rehotti yliopistossa 
aivan liian vapaasti; ellei mitään tehtäisi, uskonnon yhtenäisyys voitaisiin 
menettää. Siitä huolimatta, että kuninkaan intresseissä oli suojella valtion-
uskontoa, hän osoittautui vähemmän myöntyväiseksi kuin ortodoksit oli-
vat toivoneet ja valitsi kompromissin: luterilaista oppia ei saisi kyseenalais-
taa, mutta ”filosofia sai vapauden hyvin syin ja kokeiluin etsiä totuutta”.26 

Kävi siis kumma kyllä niin, että kokeellinen menetelmä päästettiin va-
paaksi, kun taas kokeisiin perustuva kirjallisuus saattoi hyvinkin joutua 
indeksiin ja sen myötä saada maahantuonti-, paino- ja levittämiskiellon. 
Tämä ristiriitaisuus osoittaa varsin selvästi, että sensuurin verkossa oli 
suuria repeämiä. 1690-luvun alussa kokeellinen menetelmä oli hyväksyt-
tävää tavalla, joka ei ollut mahdollista kymmenen vuotta aiemmin. Sy-
vemmällä tasolla tämä tarkoitti uutta tietoisuutta ja uutta suhtautumis-
ta: hallintotapaa ei enää tarvinnut perustella teologisesti. Valtion hyödyn 
osoittaminen saattoi riittää, mutta ellei valtion hyötyä perusteltu Raama-
tulla ja teologialla kuten aiemmin, näköpiirissä oli aivan uudenlainen jul-
kinen keskustelu, joka oli aiemmin ollut kiellettyä.

Toinen johti toiseen. Tämä julkinen keskustelu tarvitsi sanan- ja pai-
novapautta, jotta valtion hallinnon ja johdon kannalta merkityksellisiä 
ajatuksia ja aatteita voitiin vaihtaa. Edelleenkään ei ollut vapautta vaihtaa 
hallintoa tai kirkkoa arvostelevia ajatuksia kirjapainon kautta tai tuomalla 
kiellettyjen kirjojen luetteloon joutuneita kirjoja. Niinkin myöhään kuin 
vuonna 1706 julkaistiin asetus, joka kielsi haitallisten kirjojen maahan-
tuonnin ja levittämisen. Tämä saattoi olla yksinvallan ajan viimeinen 
yritys kieltää yleisesti sellaisten kirjoitusten maahantuonti, jotka asettivat 
valtiovallan kriittisen väittelyn alaiseksi.27 

Oikeudenkäyntiasiakirjat —  
julkisuusperiaate testissä

Silmiinpistävän tyypillinen piirre vapaudenajan älyllisessä elämässä oli 
paitsi utelias luonnon tutkimus myös yhteiskuntaelämän sosiaalisten toi-
mintojen tutkiminen, ja nämä saattoivat saada useita ilmenemismuotoja: 
maanviljelymenetelmien kokeilut satojen parantamiseksi ja taloustutki-
mukset, joilla pyrittiin löytämään yhteys taloudellisen tehokkuuden ja 
pysähtyneisyyden välillä. Uusia laitoksia perustettiin, kuten Kuninkaalli-
nen tiedeakatemia vuonna 1738 ja Tabellverket vuonna 1749. Näistä kah-
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desta Tabellverket, joka oli nykyisen Tilastollisen keskustoimiston edel-
täjä, vaikutti erityisesti hyödyllisen tiedon hankkimiseen yhteiskunnasta 
ja taloudesta. Tabellverketin tehtävä oli kerätä ensisijaisesti tilastotietoja 
useilta yhteiskunnan alueilta ja tarjota valtiovallalle ja viranomaisille mer-
kityksellistä tietoa päätöksentekoa varten. Ensimmäistä kertaa Ruotsin 
historiassa haluttiin tietoja, joilla ei välttämättä ollut mitään tekemistä 
verollepanon ja veronkannon kanssa. Tabellverketin tietojenkeräystyön 
perustana oli oltava parhaat mahdolliset menetelmät, eikä vähiten pääsy 
viranomaistietoihin. Harva asia on niin selvä todiste asennemuutoksesta 
kuin se, joka nyt oli käynnissä. ”Nykyaikainen yhteiskuntatiede muodos-
tui […], antropologiaksi, jossa ihminen ei ollut enää Jumalan kuva, vaan 
ihminen oli muuttunut numeroiksi sarakkeissa, ’ihmisjoukoksi’, joka oli 
tehtävä onnelliseksi.”28

Sanapari publique handling eli nykykielellä julkinen asiakirja kypsyi 
oikeustieteelliseksi käsitteeksi. Sitä, miten viranomaisasiakirjojen yleinen 
luonne muuttui juuri julkiseksi, on tutkittava luokittain. Tilanpuutteen 
vuoksi joudumme keskittymään yhteen luokkaan, oikeudenkäyntiasia-
kirjoihin, koska juuri tämäntyyppiset asiakirjat saivat erityisen tärkeän 
roolin julkisuuden kehittymisessä. Millaiset mahdollisuudet yksilöllä oli 
pyytää ja painaa asiakirjoja oikeudenkäynnistä, jossa hän oli ollut osapuo-
lena, ja missä määrin oli mahdollista pyytää ja painaa asiakirjoja oikeu-
denkäynnistä, jossa hän ei ollut ollut osapuolena?

Aloitetaan muutamalla lyhyellä oikeudenkäynteihin liittyvällä huo-
miolla. Ensiksi oikeudenkäyntimuoto oli kirjallinen — alimpien oikeusas-
teiden tuomioistuimia lukuun ottamatta. Toiseksi tuomioistuimet, myös 
alimmilla oikeusasteilla, olivat velvollisia antamaan tuomion kirjallisena, 
mikä oli korkeampaan oikeusasteeseen valittamisen edellytys; osapuolilla 
oli siis pääsääntöisesti oikeus saada tuomionsa kirjallisena. Kolmanneksi 
korkeammat viranomaiset työskentelivät vahvasti tuomioistuinmaisessa 
muodossa, mikä johti siihen, että kirjallisesta muodosta tuli enemmän 
tai vähemmän vallitseva. Kaikki nämä edellytykset yhdessä loivat pohjan 
asiakirjojen julkisuudelle; viranomaisasiakirjat olivat luonteeltaan julki-
sia. Julkisuuskysymyksessä oli nyt kyse siitä, oliko osapuolella oikeus pai-
naa julkisia asiakirjoja, joita hänellä oli hallussaan. Kävi ilmi, että valtio ja 
yksilöt käyttivät painomahdollisuutta täysin eri tarkoituksiin.

Voimme aloittaa esimerkillä karoliinisen yksinvallan ajoilta: Asiakirjat 
oikeudenkäynnistä Johan Reinhold von Patkulia vastaan. Hän oli liivin-
maalainen aatelismies, joka 1690-luvulla oli ollut Kaarle XI:n reduktiopoli-
tiikan vastaisen liiviläisen opposition johtohahmoja. Patkulin rikkomuk-
sissa oli lähinnä ollut kyse Liivinmaan vapauttamisesta Ruotsin vallan alta, 
ja hän sai vuonna 1694 poissa olevana kuolemantuomion valtio rikoksesta. 



Rolf Nygren

178

Patkul saatiin kiinni vasta kymmenen vuotta myöhemmin ja teloitettiin 
vuonna 1706 julmalla tavalla. Myöhemmässä historiankirjoituksessa Pat-
kul esitettiin joko kurjana petturina tai marttyyrina ja vapautussankari-
na. Oikeudenkäyntiasiakirjoja voitiin — tietoisen puolueellisesti valikoi-
den tietenkin — käyttää jommankumman tarinan todeksi osoittamiseen: 
Patkul jalona marttyyrina ja Ruotsin kruunun häikäilemättömän sorron 
uhrina tai mitä keljuimpana maanpetturina.29

Patkul-asiakirjojen painaminen osoitti toisaalta, miten oikeudenkäyn-
nin asiakirjojen vääristyneellä valikoinnilla voitiin tukea yhtä tulkintaa ja 
torjua toinen, ja toisaalta, ettei valtio voinut estää oikeudenkäyntiasiakir-
jojen painamista ulkomailla, kuten Patkulin kannattajat tekivät ja saat-
toivat ne siten ruotsalaisen sensuurin ulottumattomiin. Näin ovi avautui 
asiakirjojen ”julkisiksi” tekemiseen ilman, että kotimainen sensuuri pystyi 
juurikaan puuttumaan asiaan. Sensuurin pitkä koura ei yleensä ulottunut 
valtakunnan rajojen ulkopuolelle, mutta jos Ruotsin viranomaiset saivat 
käsiinsä jonkin Patkulin kirjoituksen, oli se — ainakin valtion symbolisen 
rangaistusvallan osoittamiseksi — naulattava kiinni häpeäpaaluun.30

Kruunu saattoi antaa painaa oikeudenkäyntiasiakirjoja valtion erityisten 
päämäärien mukaan. Hyvä esimerkki vapaudenajan ensimmäisiltä vuosil-
ta, vuodelta 1719, koski asiakirjoja oikeudenkäynnistä Kaarle XII:n tärkein-
tä neuvonantajaa, paroni Georg Heinrich von Görtziä vastaan. Görtz tuo-
mittiin kuolemaan kuninkaan kuoleman jälkeen. Hänet teloitettiin samana 
päivänä, jona kuningatar Ulrika Eleonoora allekirjoitti vuoden 1719 halli-
tusmuodon. Vapaudenaika alkoi siis oikeusmurhalla, mutta uuden hallin-
non oli oikeutettava yksinvallan lakkauttaminen kansan edessä levittämällä 
mahdollisimman paljon raskauttavia yksityiskohtia Görtzin roolista valta-
kunnan leväperäisessä hoidossa.31 Tämän vuoksi oikeudenkäyntiasiakirjoja 
oli painettava ja levitettävä. Näin niiden luonne muuttui julkiseksi. 

Görtzin oikeudenkäynnin asiakirjojen julkaiseminen antoi valtioval-
lalle mahdollisuuden osoittaa voimansa ja vierittää raskauttavat virheet 
muiden niskoille. Esimerkkinä voidaan käyttää myös kahta muuta tapaus-
ta, jotka kumpikin liittyvät viheliäisiin sotiin. 

Ensimmäinen tapaus on vuodelta 1741. Tuon vuoden kesänä säädyt 
päättivät hattupuolueen johdolla julistaa sodan Venäjälle. Se osoittautui 
huonosti valmistelluksi yritelmäksi, joka päättyi pian sotilaalliseen katast-
rofiin. Hattupuolueen johto sysäsi vastuun kuitenkin komentajille Lewen-
haupt ja Buddenbrock. He saivat säätykomissiolta kuolemantuomion ja 
heidät teloitettiin. Oikeudenkäyntiasiakirjat painettiin yleisön tiedoksi. 
Tämän ilmiselvä tarkoitus oli kääntää kritiikki pois poliittisessa vastuussa 
olevista korkea-arvoisiin sotilaisiin, jotka olivat johtaneet operaatioita.32
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Toinen esimerkki koskee Ruotsin epäonnistunutta osallistumista Pom-
merin sotaan vuosina 1756—1762. Poliittisesti ja taloudellisesti sotatoimet 
oli valmisteltu huonommin kuin vuonna 1741, ruotsalaiset komentajat 
vaihtuivat tiuhaan, ja koko sotaretken lopputulos voidaan ilmaista len-
tävällä lauseella, että ruotsalaiset lähtivät sotaan kuin ketut ja pakenivat 
kuin jänikset. Rangaistuksen käsi kouraisi kuitenkin vain sotilaallista joh-
toa, ei poliittista johtoa, joka oli päättänyt osallistua sotaan. Lukutaitoi-
nen kansanosa sai painetuista oikeudenkäyntiasiakirjoista juuri sellaisen 
käsityksen vastuukysymyksestä kuin oli poliittisesti toivottavaa.33 Jälleen 
kerran julkisuuden tarkoitusperänä oli vastuun kääntäminen pois valtaa-
pitävistä. Sivuvaikutus oli kuitenkin sama kuin aiemmin: jos valtiovalta 
sai painaa oikeudenkäyntiasiakirjoja, ne olivat julkisia. 

Poliittisen oikeudenkäynnin luonne oli hieman erilainen oikeuden-
käynnissä Fredrik I:n brittiläistä henkilääkäriä Alexander Blackwelliä 
vastaan. Hän sai vuonna 1747 kuolemantuomion yrityksestä saada Fred-
rik I Britannian valtionkassasta saatavasta korvauksesta myötävaikutta-
maan Ruotsin ja Englannin lähentymiseen ja mahdollisesti luopumaan 
kruunustaan englantilaisen prinssin hyväksi. Sitä, kuinka paljon totta 
Blackwellin keinotteluissa oli, ei kai koskaan saatu selville, mutta oikeu-
denkäynti, joka käytiin salassa, oli diplomaattisesti vähintäänkin arka-
luonteinen. Kansalle tiedottaminen edellytti kuitenkin julkisuutta, mutta 
vain siinä määrin kuin diplomaattisen vaitiolovelvollisuuden mukaan oli 
mahdollista. Tämän vuoksi asiakirjat painettiin vain osittain, ja suurin 
osa asiakirjoista siirrettiin sinetöityinä valtionarkistoon.34 Blackwell-asia-
kirjojen käsittely osoitti, että julkisuus on yhdistettävä vaitiolovelvollisuu-
den kanssa tarpeen mukaan.35 

Valtiovalta ei kuitenkaan ollut ainoa taho, joka sopivissa tilanteissa an-
toi painaa oikeudenkäyntiasiakirjoja. Niin tekivät myös yksityishenkilöt, 
eivätkä vähiten perintöä koskevissa kiistoissa, joissa katkeruus ja pitkävi-
haisuus ovat aina pelanneet aivan omalla pelikentällään. Oikeudenkäynti-
asiakirjojen painamisesta ja levittämisestä tuli hävinneille osapuolille kei-
no pitää hiipuneet riidat kytemässä. Mitään sääntöjä siitä, miten asiakirjat 
pitäisi valita, ei ollut, joten osapuolet voivat valita ja karsia asiakirjoja mel-
ko vapaasti, ja tietenkin painettaviksi valittiin vain sellaisia asiakirjoja, 
jotka tukivat kunkin omia vaatimuksia. 

Näin painokoneista tulleet asiakirjat saattoivat olla hyvin omavaltaisia 
ja suorastaan vastapuolia nöyryyttäviä, minkä vuoden 1734 lakia työstä-
nyt lakitoimikunta oli huomannut. Lakitoimikunta puolsi tavan oikaisua, 
ja kuningas antoi suoraan tuomioistuimille ja hovioikeuksille vuonna 
1735 julkaistun kirjeen oikeudenkäyntiasiakirjojen painamisehdoista.36 
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Asia ei kuitenkaan päättynyt tähän. Kesällä 1738 kuninkaan valtaneu-
vosto käsitteli uudelleen lakitoimikunnan mietinnön oikeudenkäyntiasia-
kirjojen painamisesta. Asia siirrettiin edelleen säädyille, jotka lähettivät 
asian silloiselle lakivaliokunnalle, oikeusvaltuuskunnalle.37 Säädyt puol-
sivat valtuuskunnan ehdotusta.38 Kuningas antoi 10. marraskuuta 1738 
määräyksen juuri niistä säännöistä, joita lakitoimikunta ja säädyt olivat 
vaatineet. Mitä uudet säännöt sitten tarkoittivat?39

Kantajan oikeudesta painaa oikeudenkäynnin aikana vaihdettuja kir-
joituksia ja tuomarin antamia ratkaisuja oli olemassa erilaisia käsityksiä. 
Siksi määrättiin, että osapuolen, joka halusi painaa omat asiakirjansa, oli 
lähetettävä koko oikeudenkäyntiaineisto painoon, siis myös vastapuolen 
asiakirjat, sekä jätettän aineistosta pois kaikki, mitä voitaisiin pitää sopi-
mattomana, loukkaavana tai halventavana. 

Tarkoittiko tämä, että sensuuria ei enää ollut painamismenettelyssä? Ei, 
sensori oli vakuutettava siitä, ettei mitään asiakirjaa ollut jätetty pois aineis-
tosta ja että loukkaavat ilmaukset oli poistettu: ”Tämän johdosta tuomarin, 
joka viimeksi on antanut tuomion asiassa, erityisesti asian esittelijän, tai, 
asioissa, joissa esittelijää ei ole ollut, jonkun oikeusistuimen jäsenen, on tar-
kastettava kirjoitukset, ja mikäli niissä on jotain loukkaavaa, tällöin sul-
kea pois, mikäli sen ei katsota kuuluvan tiedotettavaksi tai vahvistavan itse 
asiaa.” Sitten oli tuomioistuimen vastuulla huolehtia siitä, että asiakirjat 
jäljennettiin oikeassa järjestyksessä, ettei mitään jätetty pois ja että jäljen-
netty teksti todella oli samansisältöinen kuin alkuperäinen teksti. Vasta tä-
män tuomioistuimen varmennuksen jälkeen sensori sai antaa painoluvan. 
Henkilöillä, jotka eivät olleet osapuolena oikeusjutussa ei sen sijaan ollut 
oikeutta pyytää eikä painaa asiakirjoja. Voidaan ehkä sanoa, että vuonna 
1738 julkisuusperiaate ja painovapaus oli kaikesta huolimatta saavutettu 
puoliksi. Julkisia asiakirjoja voitiin painaa ja levittää vapaasti, mutta edel-
leen sensuurin alaisuudessa. Sensorista tuli yllättäen takaaja, joka varmisti, 
että yleisö sai käsiinsä painotuotteita, joiden laatu oli tarkastettu!

Painettujen oikeudenkäyntiasiakirjojen määrä kasvoi huomattavasti 
vuoden 1738 jälkeen. Kuninkaallisen kirjaston kokoelmissa on vain pari 
tusinaa ennen vuotta 1738 rekisteröityä painettua oikeudenkäyntiasiakir-
jaa. 1740- ja 1750-luvuilla määrä kasvoi olennaisesti, ja huippu saavutet-
tiin 1760-luvulla.40 Tätä taustaa vasten on syytä uskoa, että käsite ”jul-
kinen asiakirja”, ainakin oikeudenkäyntiasiakirjojen kohdalla, oli tällöin 
alkanut materialisoitua ja että näiden julkisten asiakirjojen sisältö voitiin 
antaa yleiseen levitykseen painamalla. Ellei muuta, niin tästä voidaan aa-
vistaa, kuinka oikeus saada julkisia asiakirjoja alettiin yhdistää oikeuteen 
myös levittää asiakirjoja painamalla. Juuri tämä yhdistelmä oli vuoden 
1766 painovapausasetuksen ydin.
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Valistus aatteena ja sensorien käytännöstä
Painovapaus oli tärkeä osa valistusfilosofiaa, joka alkoi todella lyödä läpi 
Ruotsi-Suomessa 1700-luvun puolivälissä. Painovapaudeksi ymmärrettiin 
oikeus kirjoittaa puolueettomasti ja ilman valtion sensuurin asettamia es-
teitä. Erityisesti tämä koski pääsemistä eroon sellaisesta uskonnollisesta 
sensuurista, joka oli piinannut Euroopan maita Gutenbergin ajoista alkaen. 
Kun monumentaalinen Encyclopédie julkaistiin Diderot’n johdolla vuo-
desta 1751 alkaen, Euroopan eliitit saivat koulutusta ja tietoa, jossa ihmisen 
järki oli painopisteenä. Mukana olleiden kirjoittajien joukossa olivat muun 
muassa Montesquieu politiikassa, Turgot ja Quesnay taloudessa ja yhteis-
kuntatieteissä, kun taas Voltaire oli useiden teemojen taustalla. Ranska-
laisella valistuksella oli vaikutusvaltainen rinnakkaisilmiö Englannissa ja 
Skotlannissa jonka nimekkäimpiä henkilöitä olivat Locke ja Hume ja myö-
hemmin Adam Smith ja muut taloustieteilijät. Brittiläisten teoksia kään-
nettiin sekä ranskaksi että saksaksi, minkä ansiosta heidän ajatuksiaan 
tunsivat hyvin myös sellaiset lukijat, jotka eivät ymmärtäneet englantia.

Valistuksen aatteessa painotettu ihmisen kyky tuottaa uutta tietoa yh-
distämällä älykkyys ja empiiriset menetelmät toi luonnollisesti mukanaan 
vaatimuksia vapaudesta etsiä totuutta ilman valtion ja kirkon asettamia ra-
joja ja ehtoja. Kun totuus katsottiin löydetyksi, oli tuloksista voitava kertoa 
sivistyneelle yleisölle, mikä edellytti painovapautta tai vähäistä sensuuria. 

Itse asiassa vapaudesta oli olemassa kaksi näkökulmaa. Toinen oli oi-
keusperusteinen: painovapaus oli ihmisoikeus. Toinen oli hyötyperustei-
nen: jos valtio vastusti kriittisten ajatusten levittämistä, se vahingoitti en-
sisijaisesti valtiota itseään, koska silloin epäkohtia ei koskaan huomattaisi 
eikä niitä voitaisi korjata. Hyötynäkökohdasta tuli ratkaiseva painovapau-
den voitolle.

Kun historiassa oli päästy 1750-luvulle, Ruotsin valtakunnan havaittiin 
olevan kaukana nyt lyhyesti kuvailluista valtio-oikeudellisista ja filosofi-
sista ihanteista. Tämä antaa aiheen kysymykselle itse sensoreista: Keitä he 
olivat ja miten he tekivät työtään?

Vuosien 1687—1766 aikana töitä teki seitsemän sensoria. Ei ollut sat-
tumaa, että kaikilla sensoreilla oli akateeminen tausta historioitsijoina. 
Historia oli poliittinen tieteenala, joka oli yhtä merkittävä monarkille ja 
korkealle esivallalle kuin konsanaan oikea teologia papeille. Hallitus sai 
oikeutuksensa historiastaan. Kun oli päästy uskonnollisen puhdasoppi-
suuden yli, tarvittiin historioitsijoita, ei teologeja. Näistä seitsemästä vuo-
sien 1687 ja 1766 välillä työskennelleestä sensorista käytännössä kaikki 
olivat akateemikkoja, joilla oli historioitsijan tausta. Yksikään heistä ei 
ollut teologi.
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Kolmesta ensimmäisestä — Nicolaus Rabenius, Claudius Arrhenius 
Örnhjelm ja Gustaf Lillieblad41 — ei ole juurikaan dokumentteja. Kaikki 
olivat olleet professoreja Lundissa ja Uppsalassa. Rabenius ehti hädin tus-
kin astua virkaan, ennen kuin hän kuoli. Yliopistokirjastonhoitaja ja val-
takunnan historioitsija Örnhjelm puuttui sellaiseen, minkä hän katsoi 
olevan sopimatonta historiankirjoitusta. Lillieblad oli vuoden 1706 kunin-
kaallisen asetuksen taustalla, jossa kiellettiin haitallisten kirjojen paina-
minen ja maahantuominen. Tämä ei kuitenkaan estänyt häntä puolusta-
masta kartesiolaisuutta. Kävi ilmi, että sensorikin tuki uutta filosofiaa ja 
oli siten puhdasoppisuuden vastustaja. Neljäs sensori, Johan Brauner,42 oli 
klassisen koulutuksen saanut mies, joka kuuluu harjoittaneen latinalaista 
runoutta oman kansliavirkansa ohessa. Tämä ehkä selittää, miksi hänen 
katsottiin olevan ”hyvin taipumaton sensori kaikkia uusia runoilijoita 
kohtaan”. Viides sensori Johan Fredrik Rosenadler,43 joka oli skytteaani-
nen professori Uppsalassa ja sensori vuosina 1716—1737, päästi sensuurin 

läpi useita taloutta käsitteleviä kirjoituksia. Hän oli vah-
vasti mukana vuoden 1738 kuninkaallisen asetuksen 

laatimisessa oikeudenkäyntiasiakirjojen painami-
sesta. Rosenadlerin nimitti kansliakollegio, ku-

ten myös hänen seuraajansa Gustaf Benzels-
tjernan44 ja Niclas (Nils) Oelreichin,45 jotka 
kumpikin olivat historian professoreita. Hei-
dän aikanaan sensuurikäytäntö näyttää ke-
hittyneen yhä avoimemmaksi ja sallivam-
paan suuntaan. Taustalla oli kuitenkin aina 
kansliakollegio, joka saattoi tarvittaessa ku-
mota sensorien päätökset.

Muista sensoreista poiketen Gustaf 
Benzelstjerna on jättänyt jälkeensä päivä-
kirjan virantoimituksestaan vuosilta 1737—
1746. Päiväkirjassa esitetään konkreettinen 

katsaus hänen sensurointityötään ohjanneisiin arvoihin.46 Päiväkirja 
osoittaa, että suuri osa tarkastetuista kirjoituksista oli luonteeltaan sa-
tunnaisia, kuten hää- ja hautajaispuheita, toisin sanoen merkityksettömiä 
sensuurin näkökulmasta. Vuoden 1738 jälkeen sensorin työ oli suurelta 
osin oikeudenkäyntiasiakirjojen tarkastamista, mutta sekin oli merkityk-
setöntä; sensorin tehtävä oli tarkastaa, että aineistot olivat täydellisiä ja 
että osapuolten väliset hävyttömyydet oli poistettu tai että niitä oli lieven-
netty. Benzelstjernan lukemat historialliset teokset eivät sen sijaan olleen 
merkityksettömiä. 

Gustaf Benzelstjerna.



Tarkastetun kirjoituksen nimiölehti, jossa on Niclas von Oelreichin leima.  
Kungliga biblioteket.
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Historia oli, kuten vastikään mainittiin, vaarallista aineistoa, jota oli 
käsiteltävä tahdikkaasti ja hienotunteisesti. Historian professori kun oli, 
hän moitti sellaisesta, minkä hän katsoi virheelliseksi. Usein kyse saattoi 
olla pelkästä kirjoitusten korjaamisesta, kieli- ja kirjoitusvirheiden kor-
jaamisesta, ei lainkaan erilaista kuin se vaiva, jota seminaariopettajan 
oli nähtävä opiskelijoiden huonojen aineiden kanssa. Päiväkirjan tiedot 
osoittavat täysin peittelemättömästi, kuinka suuressa määrin tarkastus-
työtä ohjasi sensorin sormituntuma siitä, mikä oli sopivaa uskonnollisen 
säädyllisyyden ja esivallan kunnioituksen kannalta. 

Sensori Benzelstjerna teki varmasti parhaansa, ettei olisi tarpeettomasti 
pahentanut sotkua, mutta hänen päiväkirjansa osoittaa, että olemassa oli 
rajat, joista ei tietenkään puhuttu ääneen, mutta jotka silti olivat hyvin 
todellisia ja vaativia. Liikkeellä oli ajatuksia ja käsityksiä, joita ei yksinker-
taisesti saanut painaa, ettei astuttaisi uskonnon ja korkeimman esivallan 
herkille varpaille. Silloin on oltava selvillä siitä, että sensorin on suojeltava 
sekä menneen ajan että oman aikansa korkeaa esivaltaa sekä kotimaassa 
että ulkomailla.

Sensorina toimiminen koetteli varmasti sensorin omaatuntoa, koska 
hän oli vaarassa joutua väärentämään todellisuutta. Yksi esimerkki viit-
teissä on selvä todiste siitä, kuinka sensorin oli puikkelehdittava sopivan ja 
sopimattoman välillä ja pidettävä aina sormea ilmassa tunnustellakseen, 
miten tuulet puhalsivat korkeammassa asemassa olevasta kansliakolle-
giosta.47 

Seuraavaksi tutustumme siihen, miten tämä järjestelmä törmäsi sei-
nään, kun sensorin piti 1760-luvulla päättää, miten perustuslakeja pitää 
tulkita ja miten talouspolitiikkaa pitäisi harjoittaa, kun inflaatio ulottui 
valtiontalouteen asti ja yksityishenkilöiden säästöt paloivat rutikuivissa 
metsissä. 

Oliko perustuslaeista olemassa  
vain yksi oikea tulkinta? 

Yksinvalta lakkautettiin vuoden 1719 hallitusmuodolla.48 Vuoden 1720 
hallitusmuodosta kävi selvästi ilmi, että hallitusjärjestelmän perustana oli 
kaksi ihannetta. Toisaalta tukeuduttiin valtiosääntöperinteeseen, jota lei-
masivat maanlain kuninkaan kaari ja vuoden 1634 hallitusmuoto, toisaalta 
viitattiin mantereen luonnon- ja sopimusoikeudellisiin teorioihin, joiden 
mukaan säädyt olivat kansansuvereniteetin kannattelijoita. Jälkimmäinen 
ei estänyt sitä, että sekä vuoden 1719 että vuoden 1720 hallitusmuodot al-
koivat selostuksella, että yhtenäisyys uskonnossa ja jumalanpalveluskäy-
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tännössä oli pitkäkestoisen hallinnon perusta. Vuoden 1720 hallitusmuo-
dossa säänneltyä vallanjakoa kuninkaan ja säätyjen välillä muokattiin 
jälkikäteen. Valtaa keskitettiin säädyille prosessilla, joka saavutti täyden 
kypsyytensä kansliapresidentti49 Arvid Hornin erotessa vuonna 1738. 

Säädyt työskentelivät vuoden 1720 hallitusmuodossa ja vuoden 1723 
valtiopäiväjärjestyksessä (RO) säänneltyjen perustuslakien mukaan. Hal-
litusmuodon 48 § sisälsi kiellon luovuttaa sääty- ja valiokuntapöytäkirjoja. 
Näinhän oli ollut, kuten olemme nähneet, jo 1680-luvulta asti. Hallitus-
muodon kielto toistetaan valtiopäiväjärjestyksessä, mutta täsmennettynä: 
Mitään sääty- tai valiokuntapöytäkirjoja ei saanut luovuttaa tai ”kukaan, 
kuka tahansa kyseessä olikin, vaatia tai jollekin toimittaa, vaan kullakin 
paikkakunnalla säilyttää asianmukaisesti ja turvallisesti”. (RO 1723, 22 §). 
Kukaan ulkopuolinen ei siis voinut vaatia valtiopäivien asiakirjoja saata-
villeen.

Vaitiolovelvollisuus täsmennettiin valtiopäiväjärjestyksessä. Säätyedus-
tajat vannoivat erityisen valtiopäivämiehen valan (RO 10 §), jossa he lupa-
sivat, että ”mistä neuvotteluissa on pysyttävä hiljaa ja vaiettava, ei kukaan 
saa kenellekään paljastaa eikä keskustella tällaisista Valtakunnan asioista 
kenenkään kanssa, olipa tämä korkea-arvoinen tai alhainen, kotimainen 
tai ulkomainen”. Samankaltaisen valan vannoi myös säätyjen sihteeri; 
asianomainen ei saanut ilmaista mitään siitä, mitä säätyjen neuvotteluissa 
on tapahtunut (RO 11 §).

Tietyt asiat edellyttivät tiukempaa salassapitoa. Tällaisia asioita olivat 
esimerkiksi ulkopolitiikkaan, puolustukseen ja valtion taloudellisiin olo-
suhteisiin liittyvät asiat. Nämä asiat lähetettiin lausuntokierrokselle salai-
seen valiokuntaan, jonka jäseniltä ”oli täysin kielletty valtiopäivien aikana 
keskustella ja olla kanssakäymisissä vieraan vallan ministereiden ja edus-
tajien kanssa”, ilman valiokunnan lupaa (RO 18 §). Ottaen huomioon, että 
poliittisesti polttavimmat asiat päätyivät salaiseen valiokuntaan, salailua 
tiukennettiin myös yleisesti. Valtiopäivät olivat suljettu maailma, jonne 
kukaan ulkopuolinen ei päässyt, ja salaisen valiokunnan kielto olla teke-
misissä vieraiden valtojen edustajien kanssa oli tarkkaan harkittu, sillä 
ulkomaisten lähetystöjen edustajat yrittivät kaikin keinoin, lahjuksin ja 
avustuslupauksin, ohjata Ruotsin politiikkaa toivottuun suuntaan. Tarina 
Alexander Blackwellin surullisesta kohtalosta oli selvä todiste tästä.

Kello soi kuitenkin pian myös valtiopäivien salailulle. Jo 1720-luvulla 
painoon lähetettiin asiakirjoja, jotka eivät olleet puhtaasti seremoniallisia, 
kuten puhemiesten tervehdyksiä kuninkaalle valtiopäivien avauksen ja 
päätöksen yhteydessä, kuninkaan vastauspuheenvuoroja tai valtiopäivä-
päätöksiä. Jo vuodelta 1727 on olemassa painettuja salaisen valiokunnan 
asiakirjoja. Painettuja valtiopäivien asialistoja on olemassa vuodelta 1738. 
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Vuoden 1740 tienoilla 
yksittäiset edustajat 
alkoivat julkaista omia 
täysistuntopuheitaan, 
joskin julkaisut olivat 
aluksi hyvin harvalukui-
sia. On makuasia, missä 
määrin oikeudenkäynti-
asiakirjoja Görtziä ja epä-
onnistuneiden sotien ken-
raaleja vastaan on pidettävä 
valtiopäivien asiakirjoina; 
oikeudenkäynnithän käy-
tiin säätyjen määräämien 
toimikuntien edessä. Vuon-
na 1747 painettiin joka ta-
pauksessa Suomessa käytyä 
sotaa koskeva salaisen va-
liokunnan pöytäkirja, mutta 
se oli vain yksi julkaisu val-
tiopäivien valtuuskuntien 
lukuisten painettujen pöytä-
kirjojen joukossa. Valtiopäivien 1755—1756 yhteydessä julkisuus lisääntyi 
huomattavasti esimerkiksi siksi, että säädyt painoivat asiakirjoja ”perus-
tuslakien toimeenpanosta” tai ”Ruotsin perustuslakiin kuuluvasta Acta 
publicasta”. Valtiopäivien 1760—1761 yhteydessä julkisuus lisääntyi vielä 
enemmän, jolloin valtuutetut julkaisivat etupäässä muistioitaan ja esityk-
siään. Säätyjen yleiskokouksen pöytäkirja oli kuitenkin yhä salainen.50 

Osa valtiopäivätyön salaisuudesta alkoi siis höllentyä hitaasti mutta 
varmasti. Muutokselle oli syynsä. Salailu kääntyi yksinkertaisesti itseään 
vastaan valtiopäivien toimivuuden kannalta, ja muutos tapahtui nopeasti 
1760-luvulla. Muutos liittyi päätökseen valtaneuvoston vastuullisuudesta, 
josta myöhemmin käytettiin termiä vastuuvapausmenettely. Vastuuva-
pausharkinta liittyi 1760-luvulla vahvasti talouspolitiikkaan, toisin sa-
noen hattupuolueen intressipolitiikan elinhermoon.

Hattupuolue käytti kuitenkin sensuuria suojellakseen omaa valtio-
säännön tulkintaansa ja omaa valtaansa. Kansliakollegio, jossa hattupuo-
lueella oli enemmistö, oli vuonna 1750 kieltänyt kriittisen keskustelun 
neuvoston politiikasta: itse asiassa kyse oli siitä, ettei säädyillä katsottu 
olevan oikeutta haastaa neuvoston vastuuta eikä seurata voimassa olevien 
lakien tai säädösten toimeenpanoa. Välienselvittely seurasi vuoden 1756 

En ärlig swensk -lehteä vuodelta 1755 pidetään 
Ruotsin ensimmäisenä avoimen poliittisena julkai-
suna. Toimittaja oli sensori Niclas von Oelreich, 
joka tuolloin edusti hattuja. Skoklosterin linnan 
kirjakokoelma.
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vallankumousyritystä, jonka tavoitteena oli vahvistaa kuninkaan valtaa 
valtaneuvoston kustannuksella ja joka antoi valtaneuvostolle syyn yrittää 
murskata oppositio. Vallankumouksen johtajat pidätettiin, tuomittiin ja 
teloitettiin ja kuningaspari pakotettiin nöyryyttävään julkiseen anteeksi-
pyyntöön. 

Vallankaappausyrityksessä oli teoreettisella tasolla kyse vallanjaon pa-
lauttamisesta vuoden 1720 hallitusmuodossa kuvatun kaltaiseksi. Vallan-
kaappaajat tulkitsivat hallitusmuotoa niin, että sen mukaan kuninkaan, 
valtaneuvoston ja säätyjen valtasuhteet olisivat tasapainossa. Hattupuolue 
sen sijaan käsitti valtiosäännön niin, että kuninkaan rooli oli konstitutio-
naalinen, suorastaan seremoniallinen. Tämä oppi oli nyt taottava kansan 
päähän. Tähän pyrittiin paitsi kattavilla julkaisuilla perustuslakien täy-
täntöönpanosta ja Acta publicasta myös asetuksilla, joissa määrättiin, että 
perustuslait on luettava vuosittain saarnastuoleista ja tuomioistuimissa ja 
lukiolaisille olisi annettava opetusta perustuslakien oikeasta tarkoitukses-
ta.51 Kansliakollegio toteutti tämän ohjelman käytännössä hallintotoimin 
ja toimi yhtä kiihkeästi kuin kollegio, joka oli käynyt taistoon uskonnol-
lisia harhaoppeja vastaan kolme neljäsosavuosisataa aiemmin. Taistelu 
teologista harhaoppisuutta vastaan oli nyt korvattu valtiosäännön harha-
oppisuuden vastaisella taistelulla. Kansliakollegio pyrki myös laatimaan 
järjestelmällisen esityksen Ruotsin valtiosäännön perusteista, jotka kävi-
vät yksiin hattupuolueen oman perustuslain tulkinnan kanssa.

Hattupuolueen taistelu oman politiikkansa ja konstitutionaalisen tun-
nustuksen puolesta ei kuitenkaan jäänyt vain puhtaasti tässä suppeasti 
kuvaillun kaltaisiin hallinnollisiin toimenpiteisiin. Sitä, mitä ei pystytty 
vaikenemaan kuoliaaksi, oli puolustettava painokoneiden avulla. Val-
taneuvoston suoriin toimenpiteisiin kuului En Ärlig Swensk (Rehellinen 
ruotsalainen) -lehti, jota julkaistiin valtiopäivillä 1755—1756. Lehden 
päätoimittaja oli sensori Oelreich. Uskomatonta kyllä kävi siis niin, että 
censor librorum valvoi kaikkea, mitä haluttiin painaa, ja samalla hän sen-
sorin toimensa ohessa julkaisi lehteä, jolle hän itse antoi painoluvan. Li-
säksi lehteä rahoitettiin valtionkassasta saaduilla varoilla. Tätä voisi sanoa 
vähintäänkin vääristyneeksi valtion varojen käytöksi. Jos joku ei pitänyt 
siitä, mitä tapahtui, ei hän voinut tehdä juuri mitään, sillä salassapitoleima 
suojasi valvontamahdollisuudelta ja sensori huolehti kaikesta, mihin sa-
lassapitovelvollisuus ei pystynyt.

Tästä huolimatta korruptoitunut lehdistöpolitiikka ja sensuuri eivät 
yhdessä kyenneet vaientamaan kriitikoita. Yksi taistoon En Ärlig Swensk 
-lehteä vastaan noussut oli kreivi Erik Wrangel, joka oli kuulunut valta-
neuvoston ensimmäiseen kokoonpanoon hattupuolueen valtaannousun 
jälkeen vuonna 1738. Wrangel oli kuitenkin joutunut oppositioon ja pää-
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tyi kuningasparia ympäröiviin piireihin. Hänet tuomittiin osallisuudesta 
vallankaappausyritykseen kunnian, hengen ja omaisuuden menetykseen, 
mutta hän onnistui pakenemaan ulkomaille ja sai elää maanpaossa kuo-
lemaansa asti vuonna 1760. Hän taisteli jatkuvasti hattuhallintoa vastaan 
kriittisin kirjoituksin. 

Tunnetuimmaksi Wrangelin teoksista nousi hänen vuonna 1756 jul-
kaistu pamflettinsa Constans Sincerus, Svea rikes tillstånd i kort begrepp, 
sammandraget och föreställt av J. Swedenschöld. On mahdollista, että pam-
fletti oli Wrangelin vallankumousyritykseen osallistumista suurempi syy 
sille, että säätykomissio langetti hänelle kuolemantuomion. Pamflettiin 
sisältyy kirje ”Honestukselle” — ”Rehelliselle”, joka tietenkin viittaa iro-
nisesti Oelreichin Ärliga Swensk -lehteen. Sanat olivat tarkasti harkittuja. 
Constans Sincerus voidaan ymmärtää ”taipumattoman harkitsevaksi”, ja 
”Swedenschöld” oli tietenkin rehellisen ruotsalaisen vastakohta: hän oli 
Ruotsin kilpi. Kilpi ei kuitenkaan auttanut Wrangelia. Säätykomissio tuo-
mitsi hänet kuolemaan, ja pyövelin piti julkisesti polttaa hänen ”viekoitte-
leva herjauskirjoituksensa”.52 Kyseessä oli lähes samanlainen symbolinen 
toimenpide kuin Patkulin kirjoitusten kanssa puoli vuosisataa aiemmin. 
1750-luvulta ei ole lähes lainkaan esimerkkejä, joissa sensuuri olisi ollut 
yhtä brutaalia kuin Wrangelin tapauksessa. 

Wrangel sai seurakseen muita kriitikoita, joista yksi oli Peter Forsskål, 
kiihkoilija, joka kuului Linnén oppilaiden varsin laajaan piiriin.53 Keskei-
senä hänen valtionjohtoa koskevissa ajatuksissaan oli kansalaisen oikeus 
muodostaa vapaasti oma käsityksensä tärkeistä yhteiskunnallisista asiois-
ta. Tähän sisältyi myös oikeus arvostella valtaneuvoston talouspolitiikkaa. 
Forsskålin ajatukset valtiontaloudesta eivät olleet uusia eivätkä teoreetti-
sesti syvällisiä. Kun hän vuonna 1756 esitteli pienen kirjoituksensa Tan-
kar om borgerliga friheten (Ajatuksia porvarillisesta vapaudesta), hän sai 
painoluvan sensori Oelreichilta.54 Forsskålin mukaan kansalaisten puut-
teellinen vapaus esti sekä tieteellistä että taloudellista kehitystä. Tämä oli 
liikaa kansliakollegiolle, joka sai käskynsä neuvostolta. Kollegio kumosi 
Oelreichin painoluvan ja kielsi Forsskålia esittelemästä tekelettään talout-
ta käsittelevänä tutkielmana. Kirja painettiin, vaikka sen levittäminen oli 
kielletty. Kielto teki siitä vain kysytymmän ja luetumman.

Miksi Forsskålin ”Ajatukset” olivat niin rangaistavia? Yksinkertainen 
selitys, josta jo aikalaiset keskustelivat, oli juuri se, että Forsskål oli pu-
hunut sellaisten perustuslain muutosten puolesta, jotka olivat ristiriidas-
sa hattupuolueen käsityksen kanssa perustuslain oikeasta merkityksestä. 
Forsskål tarvitsi painovapautta, jotta olisi voinut kertoa huomioistaan po-
litiikasta kiinnostuneille kansalaisille.
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Forsskål ei suinkaan ollut ensimmäinen, joka hyökkäsi hattuvaltaista 
neuvostoa vastaan,55 mutta hän osui suoraan hattupuolueen poliittisen 
oikeaoppisuuden heikkoon kohtaan. Kansliakollegion oli siis päätettävä, 
että perustuslakeja voitiin tulkita vain yhdellä oikealla tavalla eli hattu-
puolueen tavalla. Tämä kapinallinen oli ihailtavan rohkea. Hän haastoi 
poliittiset vallanpitäjät suoraan, puolustautui painokkaasti kansliakolle-
gion edessä, vaati asiakirjoja omia päämääriään varten ja taisteli vapaan 
ajattelun oikeuden puolesta ja sen puolesta, että vapaita ajatuksia saisi le-
vittää vapaasti kansalaisille painotuotteina. Kansliakollegiolle asia muut-
tui yhä tukalammaksi, kun sen Forsskålin asiaa koskevasta asiakirjasta 
tuli byrokratian kömpelyyden esitelmä. Sensuurin keisari osoittautui, jos 
nyt ei suorastaan alastomaksi, niin ohuelti pukeutuneeksi, kun kritiikin 
tuulet alkoivat puhaltaa purevasti. 

Forsskålin pieni kirja porvarillisesta vapaudesta ei ollut kovinkaan 
omintakeinen, etenkin jos sitä verrataan esimerkiksi Nordencrantzin, 
Christierninin ja Chydeniuksen tuotoksiin tai brittiläisiin ja mantereen 
valtio-oppia ja taloutta käsitteleviin teoksiin. Ajatukset olivat kuitenkin 
tärkeä aikansa merkki. Forsskålin kohtelu osoitti Wrangelin tapauksen 
tapaan, kuinka kapea tuon ajan poliittisesti korrektien mielipiteiden liik-
kumavara todella oli. Sensuurikoneiston käynnistymiseen täysin voimin 
riitti, että Forsskål vain vihjaisi, että hallitustapaa on muutettava. 

1760—1762 — Sensuuri alkaa tulla tiensä päähän
Hattuhallinnon sensuurikoneisto murtui lopulta, kun säätyjen täytyi rat-
kaista valtiontaloudellinen kriisi. Lopulta kävi mahdottomaksi käyttää 
sensuuria ja salassapitoleimaa puolustuksena opposition yhä voimak-
kaampia hyökkäyksiä vastaan, joita tehtiin etenkin niin sanotun vastuu-
vapautustarkastuksen yhteydessä.56 Vuoden 1723 valtiopäiväjärjestykses-
sä säädettiin, miten säädyt voivat valvoa sitä, miten neuvosto oli edellisten 
valtiopäivien jälkeen neuvonut ja miten se oli suhtautunut kotimaan- ja 
ulkoasioihin. Menettelyä sanotaan perinteisesti vastuuvapaustarkastuk-
seksi, ja tarkastuksen tuloksena laadittiin yksi tai useampi vastuuvapaus-
mietintö. Vuodesta 1809 alkaen vastuuvapaustarkastus on kuulunut pe-
rustuslakivaliokunnalle, mutta vapauden aikaan vastuuvapauden muodot 
eivät olleet vielä ehtineet vakiintua. Myöhemmin työ tehtiin kuitenkin sa-
laisessa valiokunnassa, koska monet tarkastusasiat, kuten ulkopolitiikka 
ja valtiontaloudelliset kysymykset, olivat salassapidettäviä. 

Tarkastus perustui neuvoston pöytäkirjojen lukemiseen. Mikäli neu-
voston viranhoidossa paljastui virhe, vastuuta voitiin vaatia virheen teh-
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neeltä valtaneuvostolta tai koko neuvostolta. Vapauden ajan myöhemmissä 
vaiheissa menettely oli rikosoikeudellinen, koska neuvoston viranhoidos-
sa tehty virhe oli virkavirhe tai virka-aseman väärinkäyttö, ensisijaisesti 
rikos perustuslakeja kohtaan.

Paroni Görtz tuomittiin virheestä neuvoston virassa kuolemaan vuon-
na 1719. Tuomio muotoiltiin suunnilleen samalla tavalla kuin vastuuva-
pauspäätös.57 Görtzille langetettu kuolemantuomio ei ollut ainoa laatu-
aan. Vuonna 1727 toinenkin valtaneuvos tuomittiin kuolemaan karkeasta 
virkavirheestä neuvoston virassa. Säädyt käyttivät oikeudenkäyntitietä 
vastuuvaatimuksissa, koska valtaneuvostoviran katsottiin olevan elinikäi-
nen; valtaneuvoksen voi pakottaa eroamaan vain langettavalla päätöksellä 
rikosasiassa.58 Vastuuvapaus vaadittiin siis ”juridice”, aikalaisterminolo-
giaa käyttääkseni.

1750-luvulla juridisen vastuun ohella käyttöön otettiin ”politice”-vas-
tuu. Vastuuvaatimus sai toiset perusteet: valtaneuvos sai istua neuvosto-
pöydässä niin kauan kuin hän nautti säätyjen luottamusta; mikäli hän me-
netti luottamuksen, hänet voitiin ”lisensoida”, eli hän voi erota aktiivisesta 
palveluksesta, mutta sai säilyttää palkkaetunsa.59 Muutos liittyi puoluepo-
litiikan kehitykseen Arvid Hornin kukistumisen ja hattupuolueen valtaan 
nousemisen jälkeen vuonna 1738. Kun valtaneuvos Samuel Åkerhielm ja 
kolme muuta valtaneuvosta tuomittiin vuonna 1747, salainen valiokunta 
halusi antaa varoittavan esimerkin ja vetää valtaneuvokset oikeuteen. Tuo-
marina toiminut toimikunta vapautti kolme valtaneuvosta, mutta Åker-
hielm pyysi eroa. Valiokunta joutui myöntymään, ja ”politice”-vastuun 
periaate oli saatettu käytäntöön. Åkerhielm lisensoitiin.

”Politice” -vastuu korvasi ”juridice” -vastuun lopullisesti vasta vuosien 
1760—1762 valtiopäivillä. Käytäntö muuttui ilman perustuslain muutos-
ta. Puolueryhmittymät olivat nyt epäyhtenäisemmät kuin koskaan aiem-
min. Hattu- ja myssypuolueissa oli alaryhmittymiä, joiden intressit olivat 
vastakkaisia. Puolueiden vastakkainasettelun muuttuminen monimutkai-
seksi johtui ennen kaikkea valtiontalouden huolestuttavasta tilasta ja siitä, 
ettei yksimielisyyttä ollut siitä, miten taloutta voitaisiin parantaa. Neuvos-
to oli muun muassa yrittänyt pelastaa valtiontalouden alijäämän — joka 
johtui muun muassa Pommerin sodasta — kaksinkertaistamalla setelistön 
määrän. Tämä puolestaan johti tuhoisaan inflaatioon, joka aiheutti suurta 
haittaa palkansaajille, luotonantajille ja pienyrittäjille mutta suuria voitto-
ja kaikenlaisille spekuloijille ja kiinteistökeinottelijoille. 

Vastuuvaatimuksesta tuli yhtäkkiä niin monimutkainen, että vastuuva-
pauskysymykset voitiin käsitellä vain ”politice” eli säätyjen luottamuskysy-
myksinä. Neuvoston pöytäkirjojen tarkastus osoitti vain, että neuvosto oli 
loukannut hallintomuotoa osallistumalla Pommerin sotaan hankkimatta 
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sille säätyjen hyväksyntää, kuten hallitusmuodossa vaadittiin. Tähän asti 
neuvostoa voitiin syyttää perustuslain rikkomisesta eli ”juridice”. Kuten 
oikeudenkäyntiasiakirjoja koskevasta kappaleesta käy ilmi, neuvosto oli 
toki yrittänyt siirtää vastuun sodan onnettomasta kulusta korkeimmille 
komentajille, mutta se ei auttanut vastuuvapaustarkastuksessa. Päätettiin, 
ettei sotilaallinen fiasko ollut vain kenraalien syytä. Osapuolten välisillä 
mittavilla neuvotteluilla pyrittiin välttämään oikeusjuttu kokonaan. Kol-
me valtaneuvosta lisensoitiin puhtaasti poliittisin perustein, mutta heille 
annettiin myöhemmin anteeksi ja he palasivat aktiiviseen palvelukseen. 

Vastuu valtiontalouden sotkuista oli kuitenkin huomattavasti moni-
mutkaisempi kuin epäonnistuneeseen sotaan liittyvät vastuukysymykset. 
Tässä oli kyse taloudellisista väärinkäytöksistä, jotka johtuivat valtaneu-
vosten taloudellisesta epäpätevyydestä ja virhearvioista. Hallitusmuodos-
sa ei ollut muutoksenhakukeinoja sellaisen varalle, etenkään, kun edes 
akateemiset ekonomistit eivät olleet samaa mieltä kierrossa olevan rahan 
määrän ja rahan arvon vaihtelun välisestä yhteydestä. On selvää, että täl-
laisin edellytyksin vastuuta voitiin vaatia vain ”politice”, mikä aiheutti 
varsinaisen maanvyörymän vapauden ajan valtiosääntökäytännössä. To-
distusvaatimus virkavirheestä laski yhtäkkiä huomattavasti rikosasioita 
koskevaa todistusvaatimusta alemmalle tasolle. Valtaneuvoksen erottami-
sen perusteeksi riitti se, ettei valtaneuvos nauttinut säätyjen luottamusta. 
Yhtäkkiä oltiin — ilman perustuslain muutosta — ottamassa käyttöön pe-
riaatetta, ettei hallitus voisi jatkaa vallassa, ellei se nauttinut enemmistön 
luottamusta! 

Nykypäivän kansanedustaja olisi todennäköisesti tuntenut olevansa 
kuin kotonaan tässä parlamentaarisessa ympäristössä, ellei salailu olisi 
ollut niin keskeinen osa valtiopäivätyötä. Puutteet julkisuudessa osoittau-
tuivat suureksi ongelmaksi vastuuvapausmenettelyn toimivuudelle. Ilman 
avoimuutta ja julkisuutta ei ollut mahdollista keskustella hallitusvastuusta 
monipuolisesti, etenkään kun oppineet ekonomistitkaan eivät olleet yhtä 
mieltä siitä, mitä vikaa oli talouspolitiikassa tai miten virheet voitaisiin 
korjata. Taloudellisen teorian kiistakysymyksiä ei ratkaistu asettamal-
la kieltoja tietyille tieteellisille näkökannoille. Se olisi ollut mahdollista 
vuonna 1660, muttei enää vuonna 1760.

Keskeinen hahmo painovapauskysymyksen ajankohtaiseksi tekemises-
sä oli Anders Nordencrantz. Kukaan ei yhdistänyt vastuuta valtiontalou-
den kurjasta tilanteesta painovapauteen samalla tavalla kuin juuri Nor-
dencrantz. Miksi näin oli? 

Nordencrantz oli jo 1750-luvulla esittänyt perusteellista kritiikkiä hat-
tujen talouspolitiikkaa kohtaan yleensä ja suuryritysten vaikutusvaltaa 
kohtaan erityisesti. Hän kehitti poliittisia aatteitaan ja ajatuksiaan en-
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nen kaikkea kansanedustajana sekä kauppaneuvoksena ja useiden toimi-
kuntien ja valtuuskuntien jäsenenä. Ero Forsskåliin nähden ei olisi voi-
nut olla suurempi. Siinä kuin Forsskål oli vapaa kirjailija, Nordencrantz 
oli tehtaanomistaja ja korkea virkamies, jolla oli toinen jalka tieteessä ja 
toinen valtionhallinnossa ja valtiopäivillä. Tässä kohtaa voimme hypätä 
Nordencrantzin elämäkerran yli ja ohjata lukijan tässä kirjassa olevaan 
Nordencrantzille omistettuun artikkeliin.60 Tässä on kyse hänen myötä-
vaikutuksestaan painovapauteen ja sen yhteydestä hattujen saattamisesta 
vastuuseen taloudellisesta kriisistä.

Anders Nordencrantz arvosteli poliittista järjestelmää paitsi siitä, miten 
hattujen hallitusvalta oli luonut korruptiota ja hyödyttänyt yk-

sittäisiä intressejä, myös siitä, kuinka vaikeaa kriitikoi-
den oli osoittaa epäkohtia neuvoston ja valtiopäi-

vien salailun vuoksi sekä säätyjen ja valiokuntien 
pöytäkirjojen julkaisukiellon vuoksi, eikä vä-

hiten siitä, että hatut olivat sensuuria hallitse-
malla estäneet tarpeellisen ja perustellun kri-
tiikin. Sensuuri soti siis valtion etua vastaan, 
mikä sai Nordencrantzin vaatimaan sekä 
kirjoitusvapautta että asiakirjojen julkisuut-
ta. Hänen vuoden 1760 poliittinen ohjelman-
sa oli jo julkaistu valtiopäivillä vuonna 1756 
viitenä kirjoituksena, joista yksi suoraan 
sensuurilaitosta vastaan kohdistettu oli taka-
varikoitu. Aivan kuten Forsskål ja Wrangel, 
myös Nordencrantz joutui sensuurin kou-
riin, mutta Wrangelista ja Forsskålista poi-

keten kansliakollegio oli ryhtynyt ylivoimaiseen tehtävään hyökätessään 
Nordencrantzin kimppuun, sillä mitä kansliakollegion juristit tietäisivät 
liikkeellä olevan rahan määrän ja inflaation välisestä yhteydestä? Sensuu-
rin sakset eivät pystyneet talouden yhtälöihin.

Nordencrantzin pamfletti vuodelta 1760 johti hattujen toiminnan po-
liittiseen selvitykseen, mutta se ei tuottanut tuloksia ennen kuin seuraa-
villa valtiopäivillä 1765—1766. Vuonna 1761 hän saattoi hyökkäyksensä 
hattuja vastaan loppuun julkaisemalla kirjoituksensa Tankar om frihet i 
bruk av förnuft, pennor och tryck, joka sisälsi analyyttista sensuurin kri-
tiikkiä ja painovapauden puolustuspuheen. Seuraavana vuonna seurasi 
uusi hyökkäys hattujen talouspolitiikkaa vastaan. Tällä kertaa maalitaulu-
na oli valtionpankki, mutta jälleen kansliakollegio piti hänen ajatuksiaan 
niin loukkaavina, että kirjoitus kiellettiin. 

Anders Nordencrantz.
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Nordencrantz ei ollut ainoa, joka ryhtyi puhumaan valtiontalouden 
kriisin syistä, eikä se tehnyt kansliakollegion sensurointitehtävää helpom-
maksi. Niin teki myös Pehr Niclas Christiernin, joka oli toiminut talous-
tieteen professorina Uppsalassa vuodesta 1769. Hän osoitti etenkin britti-
läisen talousteorian avulla, että hattujen menetelmä painaa uutta rahaa oli 
aiheuttanut hintojen nousua ja inflaatiota, josta oli paljon hyötyä spekuloi-
jille ja kiinteistökeinottelijoille, mutta haittaa käytännössä kaikille muil-
le.61 Nordencrantz ja Christiernin olivat eri mieltä inflaation syistä, minkä 
täytyi saada heidän aikalaisensa lukijat ymmärtämään, että jos taloustie-
teen viisaimmatkin kiistelivät, kansliakollegion juristien oli syytä vaieta. 

Nordencrantzin kirjoituksissa pyrkimyksenä oli saavuttaa sosiaalisille 
ja taloudellisille ongelmille poliittisia ratkaisuja, jotka aikalaisten silmissä 
saattoivat vaikuttaa loukkaavilta. Hänen taloudellista näkökantaansa voi-
daan kuvailla reformoiduksi merkantilismiksi, joka oli ominaista sekä tie-
tokirjailijoiden piireissä liikkuville kirjoittajille että brittiläisille Lockelle 
ja Humelle. Toisin kuin suurin osa aikalaisistaan, Nordencrantz osasi lu-
kea ja puhua englantia, minkä ansiosta brittiläiseen pohjaan perustuva va-
listushanke sai nyt varovaisen edustajan Nordencrantzista. Hänen käytän-
nönläheisyytensä teki mahdollisiksi poliittiset ratkaisut, jotka edellyttivät, 
että yksityiset kansalaiset saivat oikeuden sekä arvostella että julkaista. 
Vastuuvapauden ajatusta muutettiin niin, että myös kansan edellytettiin 
voivan osallistua julkiseen keskusteluun. Tämä kanta oli varsin selvästi 
brittiläinen. Tämä ei tarkoitta, että Nordencrantz olisi ollut demokraatti 
nykyisessä merkityksessä, mutta hän torjui käsitykset siitä, että valtiovalta 
oli Jumalan antama tai että se muodostui yhteiskuntasopimuksesta, jota 
ei voinut muuttaa, kun uudet sosiaaliset ryhmät halusivat saada vaikutus-
valtaa yhteiskunnan hallinnossa. Tämä teki hänestä tärkeän aatteen alul-
lepanijan. Kyse oli aatteesta, jonka mukaan viranomaisen asiakirjojen on 
oltava julkisia. Lisäksi asioista, jotka aikaisemmin oli pidetty hämärin pe-
rustein salassa, on voitava keskustella vapaasti ja niitä koskevia asiakirjoja 
on voitava julkaista vapaasti. On varsin luonnollista, että Anders Norden-
crantzista on tullut jälkipolville painovapauden symboli.

Kun valtiopäivät päättyi vuonna 1762, ratkaisua ei ollut saatu aikaan 
asiakirjojen julkisuutta ja sensuuria koskevissa kysymyksissä. Erityinen 
valiokunta oli perustettu painovapauskysymyksen käsittelyä varten, ja va-
liokunta oli puhunut sen puolesta, että kirjoitusoikeus pitäisi vapauttaa, 
ainakin tietyissä puitteissa, poliittisten ja taloudellisten aiheiden osalta 
ja että julkisuusperiaatetta sovellettaisiin tuomioistuinten, kollegioiden, 
konsistorien ja muiden julkisten laitosten asiakirjoihin, muttei neuvoston 
asiakirjoihin. Avoimuutta oli ehdotettu myös joillekin valtiopäivien asia-
kirjoille, kuten valtuuskuntien pöytäkirjoille ja mietinnöille, muttei sääty-
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jen pöytäkirjoille. Painamista varten tarvittiin kuitenkin sensorin paino-
lupa, mikä tarkoitti, että sensorin virka säilytettäisiin. Jopa Nordencrantz 
oli puoltanut jälkimmäistä, sillä hän halusi luultavasti kiiruhtaa hitaasti, 
jotta ratkaisu saavutettaisiin ennen pitkää. Se oli taktisesti harkittua, kos-
ka valiokunnan esitys oli hyväksyttävä suuressa valtuuskunnassa ennen 
kuin asia oli valmis lähetettäväksi lausuntokierrokselle säätyihin. Kävi, 
kuten oli pelätty. Lausuntokierrokselle lähetetyn valiokunnan ehdotuksen 
vastustajat onnistuivat viivyttämään koko asiaa. Valtiopäivät hajotettiin ja 
valiokunnan ehdotus jätettiin pöydälle ilman säätyjen päätöstä.

Ehdotus aatelin pöytäkirjojen painamisesta esitettiin, mutta se ei saa-
nut kannatusta. Sen sijaan kaikessa hiljaisuudessa tapahtui muutoksia, 
sillä edellä mainitun mukaisesti säätyjen pöytäkirjoista ja yksittäisten val-
tuutettujen muistioista julkaistiin otteita, joskin rajallisesti.62 

1765—1766 — Voitto sekä julkisuusperiaatteelle 
että painovapaudelle

Kun säädyt jälleen kokoontuivat vuonna 1765, puoluekuviot olivat muut-
tuneet täysin. Katkeruus hattujen talouspolitiikkaa kohtaan oli lyönyt läpi 
syksyn 1764 valtiopäivävaaleissa. Myssyt saavuttivat enemmistön ja otti-
vat komennon sekä säädyssä että valiokunnissa, etenkin tärkeässä salai-
sessa valiokunnassa.

Oli itsestään selvää, että uusi enemmistö toteuttaisi perinpohjaisen 
vanhan hallinnon tutkinnan. Myssyt hyökkäsivät sen jälkeen, kun ulko-
asioiden pöytäkirja oli luettu salaisessa valiokunnassa ja pankkipöytäkirja 
oli luettu pankkivaltuuskunnassa. Seitsemän valtaneuvosta menetti sääty-
jen luottamuksen ja lisensoitiin. 

Epäluottamuslauseen julistaminen seitsemää hattuneuvosta vastaan ai-
heutti kuitenkin myssyille viestintäongelman: nyt epäluottamuksen syyt 
oli esitettävä sekä säädyille että kansalle, jotta ”politice”-vastuu voitaisiin 
maksimoida. Keinona käytettiin asiakirjojen panemista kirjaimellisesti 
pöydälle yleisesti luettaviksi. Tämä tapahtui niin, että itse salailun keskus, 
salainen valiokunta, antoi valtiopäiväjärjestyksen vastaisesti painettaviksi 
selontekonsa valtion tilasta sekä valtionpankin ja vaihtokonttorin tarkas-
tuspöytäkirjat.63 Myös yksittäisten kansanedustajien muistioita ja esityk-
siä painettiin. Valtiopäivätyön salassapitovelvollisuudesta siis luovuttiin 
kuukausia ennen kuin painovapauskysymyksessä oli tehty päätöksiä.

Lienee avoin kysymys, onko yksikään valtiopäiväelin koskaan tätä en-
nen tai tämän jälkeen hyökännyt yhtä rajusti viralta pantua hallitusta vas-
taan. Kaiken lisäksi tämä tapahtui painokoneiden avustuksella. Sanoja ei 
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säästelty kerrottaessa valtion tilasta: kansa sai tietää, että valtakunta oli 
vararikon partaalla. Valiokunnan sanottua asiansa säädyt tekivät konk-
reettisia päätöksiä. Keskiössä oli tietenkin ilmeisen huonosti hoidettu val-
tiontalous, mutta vastuuvapaus vaikutti myös muihin valtion toimintoi-
hin, kuten oikeuslaitokseen. Säädyt vaativat lakien ja määräysten noudat-
tamista eli ryhdistäytymistä tuomioistuimilta, syyttäjiltä ja toimeenpani-
joilta.64 Vaadittiin sekä avoimuutta ”julkisessa” toiminnassa ja vapautta 
painaa arkistossa olevia asiakirjoja tai saattaa löydöt muulla tavoin kansan 
tietoon. 

Tässä ei ole tarpeen käsitellä sitä, miten ensimmäinen painovapaus-
asetuksemme luovittiin valtiopäivien läpi. Arkistomateriaalin lähiluvun 
kautta Marie-Christine Skuncke vie meidät kiehtovalle 
opaskierrokselle valiokuntiin, valtuuskuntiin ja 
säätyihin.65 

Jo pitkään eräs historiankirjoituksissa 
esiintyvä henkilö on yhdistetty paino-
vapauden voittoon vuosien 1765—1766 
valtiopäivillä. Anders Chydenius (1729—
1803) voi kilpailla Anders Nordencran-
tzin kanssa painovapauden apostolin tit-
telistä.66 Chydenius, joka oli ammatiltaan 
pappi, valittiin vuonna 1764 pohjanmaa-
laisten kappalaisten edustajaksi pappis-
säätyyn. Kauppamerenkulun sääntely oli 
koetellut Pohjanmaan rannikkokaupun-
keja kovasti. Chydenius laati ratkaisuehdo-
tuksen huhtikussa 1765 julkaisemalla kir-
joituksen Källan till Rikets Vanmakt (Val-
takunnan heikkouden lähde). Se perustui 
kauppakollegion arkistoissa oleviin asiakirjoihin, jotka olivat yleisön val-
vontamahdollisuuksien ulottumattomissa. Valtakunnan voimattomuu-
den lähde osoitti kirjallisesti, että harjoitettu politiikka oli hyödyttänyt 
Tukholman ja Göteborgin tukkukauppiaita ja kauppahuoneita muiden 
elinkeinojen kustannuksella. 

Chydenius julkaisi jo saman vuoden heinäkuussa seuraavan kirjoituk-
sensa, jossa hän tuomitsi hattujen avustukset vientielinkeinoille ja maa-
talouden säännöstelyn. Chydeniuksen mukaan valtion tehtävä oli löytää 
oikea tasapaino eri vientisektorien välillä. Hän ilmaisi siis modernin libe-
raaleja näkökulmia, joita seurasi tietenkin toivomus painovapaudesta ja 
asiakirjojen julkisuudesta. Tämän Chydenius osoitti etenkin kirjoitukses-
saan Den nationnale winsten (Kansallinen voitto) vuodelta 1764. 

Chydeniuksen syntymän 250-vuo-
tisjuhlavuoden mitali vuodelta 1979. 
Taiteilija Bo Aurén. Kuva: Kokkolan 
yliopistokeskus Chydenius.
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Aikalaiset voivat lukea kirjoitusta kansallisesta voitosta taloudellisen li-
beralismin kuvauksena. Kuitenkin vain epäsuorasti ymmärrettiin se, että 
koko kirjan kirjoittaminen olisi ollut mahdotonta, ellei Chydenius olisi 
säätyvaltuuskunnan valtuutettuna päässyt kauppakollegion arkistoihin 
ja saanut siten käsiinsä juuri sellaisia asiakirjoja, jotka osoittivat, miten 
kapitalistiset erityisintressit olivat ajaneet kauppapolitiikkaa muiden va-
hingoksi. Ilman pääsyä julkisiin asiakirjoihin ei siis olisi ollut mahdollista 
kirjoittaa valtiontalouden väärinkäytöksistä. Chydenius katsoi näin ollen 
painovapausongelman liittyvän valtiontalouden valvontaan samalla ta-
valla kuin Nordencrantz. 

Törmäyskurssille sensuurin kanssa joutui erityisesti yksi Chydeniuksen 
kirjoituksista, Rikets hjälp genom en naturlig finance-system (Valtakun-
nan auttaminen luonnollisella rahajärjestelmällä). Tässä kirjoituksessaan 
Chydenius vaati ei enempää eikä vähempää kuin uutta rahapolitiikkaa. 
Tämän sensori Oelreichin painoluvan saaneen kirjoituksen katsottiin 
loukkaavan etenkin juuri päätetyn talousarvion tekijöitä. Tästä alkoi 
todellinen kaupankäynti painoluvalla. Oelreich pakotettiin perumaan 
painolupansa, mutta papisto antoi kuitenkin luvan viedä painaminen 
loppuun. Aatelisto reagoi ja vaati papistolta selvitystä, mutta papit vasta-
sivat vältellen, että lupa tarkoitti vain kirjoittajalle annettua lupaa painaa 
kirjoituksensa omaan lukuunsa. Chydeniuksen vastainen kampanja yltyi, 
ja salainen valiokunta kutsui hänet kuultavaksi pakottaakseen hänet esit-
tämään anteeksipyynnön. Koko asia päättyi siihen, että papisto vei Chy-
deniukselta kansanedustajan paikan 3. heinäkuuta 1766 äänin 21 puolesta, 
12 vastaan.67

Oliko kampanja aateliston ja papiston kosto Chydeniuksen toimista sen 
valiokunnan sihteerinä, joka oli saattanut painovapauskysymyksen me-
nestyksekkäästi loppuun? Todennäköisesti ei. Maamarsalkka Ture Gab-
riel Rudbeck, joka oli Chydeniuksen vastaisen asian salaiseen valiokun-
taan vienyt myssy, kuului itse painovapauden puolustajiin, oli toiminut 
painovapausvaliokunnan puheenjohtajana ja oli vuonna 1762 ehdottanut 
aateliston pöytäkirjojen painamista. Oliko asia niin yksinkertainen, että 
Rudbeckin kosto Chydeniusta kohtaan johtui siitä, että Chydenius oli hyö-
dyntänyt mahdollisuutta painamalla kyseenalaistaa päätetty talousarvio? 
Maamarsalkkahan oli itse seissyt juuri tämän asiakirjan takana! Chyde-
nius joka tapauksessa katosi valtiopäiviltä, mutta hänelle tehtiin pian oi-
keutta talouspolitiikassa. Chydeniuksen kriittiset näkemykset osoittautui-
vat todeksi, hänen vastustajansa eivät tulleet uudelleen valituiksi vuonna 
1769. Chydenius valittiin uudelleen valtiopäiville vuonna 1778.

Kun Chydeniuksen ura kirjailijana ja painovapauskysymyksen ideoi-
jana 1760-luvulla vedetään yhteen, on vaikea kieltää, että teoreetikkona 
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hän oli Nordencrantzin tasolla, mutta hänellä oli lisäksi yksi meriitti, joka 
Nordencrantzilta puuttui. Ellei Chydenius olisi ollut niin sanotun paino-
vapausvaliokunnan jäsen, painovapaus tuskin olisi toteutunut, mutta täs-
tä asiasta kerrotaan tarkemmin Gustav Björkstrandin ja Marie-Christine 
Skuncken kirjoituksissa tässä kirjassa.

Vuoden 1766 painovapausasetus — oudon 
oikeuskehityksen päätepiste ja uuden alku

Paino-oikeutta ja oikeutta levittää julkisia asiakirjoja oli pähkäilty koko 
vapauden ajan. Samaa ei voi sanoa oikeudesta painaa ja levittää mielen-
piteenmuodostukseen liittyviä mielipiteitä ja ajatuksia. Siksi oli täysin 
johdonmukaista, että vuoden 1766 painovapausasetuksessa keskeiseen 
asemaan asetettiin ennemmin julkisuusperiaate kuin itse painovapaus si-
nällään. Omalaatuista oli, että painovapausasetus käänsi kysymystä asia-
kirjojen julkisuudesta 180 astetta: julkisuus olisi pääsääntö, salaaminen 
oli poikkeus. Asetuksessa määrättäisiin, mitä asiakirjoja ei saisi julkaista. 
Yleisestä painovapaudesta määrättiin 5 §:ssä,68 kun aiemmissa pykälissä 
täsmennettiin poikkeukset. 

Oikeus saada viranomaisen asiakirjoja ja painaa niitä muotoiltiin kui-
tenkin luettelemalla seikkaperäisesti ja yksityiskohtaisesti, mitä asiakirjo-
ja, tuomioistuimia ja viranomaisia painovapausasetus koski. Tälle runsas-
sanaisuudelle oli syynsä, kuten painovapausvaliokunnassa oli jo keskus-
teltu keväällä 1765, nimittäin epäilys siitä, ettei byrokraattien, jotka yhä 
suurelta osin kannattivat hattuja, odotettu pystyvän omaksumaan uuden 
painovapausasetuksen sisältöä, jos laki muotoiltaisiin liian abstraktiksi. 
Tämän vuoksi oli syytä estää mahdollisuus, että yksittäiset virkamiehet 
kieltäytyisivät luovuttamasta asiakirjoja vedoten siihen, ettei asianomista-
ja voinut tai halunnut kertoa, mihin tarkoitukseen pyydettyjä asiakirjoja 
käytettäisiin.69 Yleisön oikeutta saada viranomaisen asiakirjoja valvo-
maan asetettiin oikeuskansleri, joka vuodesta 1766 alkaen toimi säätyjen 
omana asiamiehenä.70

Painovapausasetus ei sallinut täydellistä painovapautta. Edelleen oli 
kiellettyä kirjoittaa puhdasta evankelista oppia vastaan.71 Sallittua ei ol-
lut myöskään kyseenalaistaa valtiomuotoa sellaisena kuin se määriteltiin 
perustuslaeissa, eikä kuninkaasta, kuningashuoneesta, valtakunnan sää-
dyistä, virkamiehistä tai vieraista valloista ja hallitsijoista saanut esittää 
paheksuvia tai halventavia lausuntoja. Sensorin virka lakkautettiin, kuten 
ilmeisesti myös kansliakollegion asema ylisensorina, mutta valvontatar-
peesta ei kuitenkaan päästy täysin eroon, nimittäin kirjojen maahantuon-
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tia piti valvoa: ”Mitä tulee vahingollisten kirjojen maahantuontiin ja myy-
miseen kirjalaatikoissa, on niiden valvonta täst’edes kansliakollegiomme 
ja asianomaisten konsistorien tehtävä, joiden on huolehdittava siitä, ettei 
kiellettyjä ja vietteleviä kirjoja, joko teologisista tai muista aiheista, levite-
tä.” Tämä teksti painovapausasetuksen johdannossa olisi yhtä hyvin voitu 
kirjoittaa 1600-luvulla.

Tukholma Johan Sevenbomin maalauksessa vuodelta 1767, vuosi sen jälkeen, kun Ruotsi 
oli saanut ensimmäisen painovapausasetuksen. Utsikt från nuv. Mynttorget över Slaktarhus-
bron, Blasieholmen och Lejonbacken (Näkymä nykyiseltä Mynttorgetilta Slaktarhusbron- 
sillalle, Blasieholmenille ja Lejonbackenille). Tukholman kaupunginmuseo.

Miten sitten säänneltiin vastuuta painetusta sanasta, kun enää ei ollut 
sensoria, joka voisi leimata kirjoituksen painoluvallaan? Vastuu jaettiin 
kirjoittajalle ja kirjanpainajalle. Jos kirjoittajaa ei ilmoitettu, kirjanpaina-
ja kantoi koko vastuun. Painajan velvollisuuksiin kuului merkitä kirjoi-
tukseen vuosiluku ja painopaikka sekä toimittaa kuusi vapaakappaletta 
kansliakollegiolle, valtionarkistoon, kuninkaalliseen kirjastoon ja valta-
kunnan kolmelle akatemialle (TF 4 §).

Painovapausasetuksen sääntely julkisten asiakirjojen paino-oikeudesta 
oli yhteenveto poliittisen opposition kokemuksista hattuhallinnon sen-
suurista. Vuoden 1766 painovapausasetuksessa kaikui lähes koko tässä 
kirjoituksessa suppeasti kuvailtu historia. Karoliinisen yksinvallan sen-
suurilaitoksen osia jäi jäljelle vuoden 1766 jälkeen, esimerkiksi teologisi-
nen sensuuri ja vapaakappaleita koskevat määräykset. 
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Miksi julkisuusperiaate kirjattiin painovapautta koskevaan lakiin? Jul-
kisuusperiaatteen ja painovapauden yhteys on säilytetty samassa laissa. 
Tämä johtui siitä, että painokone oli ainoa vuonna 1766 käytettävissä ollut 
tekninen menetelmä levittää ajatuksia, aatteita ja julkisia asiakirjoja. Tä-
hän yhteyteen olisi väärin liittää mitään juridista syvällisyyttä. Vuoden 
1766 lainsäätäjät olisivat jopa saattaneet kysyttäessä sanoa, että painova-
pausasetus oli tekniikkaneutraali. Vuonna 1766 julkisten asiakirjojen ylei-
seen levitykseen ei kuitenkaan ollut käytettävissä mitään muuta tekniik-
kaa kuin juuri painokone. 

Painovapausasetus ei ollut vain muutaman henkilön aikaansaannos. 
Johtohenkilöillä, kuten Nordencrantzilla ja Chydeniuksella, oli tärkeä 
rooli aloitteentekijöinä, mutta he eivät ratkaisseet painovapauskysymyk-
sen lopputulosta. Täysin ratkaiseva tekijä oli poliittisen elämän muutos 
painovapausasetuksen antamista edeltävien kymmenen vuoden aikana. 
Tämä puolestaan liittyi säätyerojen tasoittumiseen, joka oli ollut käyn-
nissä koko 1700-luvun ajan, mutta voimistui huomattavasti vuoden 1750 
jälkeen. Hattujen taistelussa oppositiovoimia vastaan oli kyse käynnissä 
olevan yhteiskunnallisen muutoksen vaikutusten lieventämisestä, mutta 
tässä taistelussa jouduttiin taipumaan vuoden 1760 jälkeen.72 Ilman jul-
kisuutta ja kirjoitusvapautta vapauden ajan valtiosääntöä ei olisi voitu uu-
distaa uusiin, 1760-luvulta alkaen valtiopäiville muodostuneisiin puolue-
rakenteisiin sopivaksi. 

Voitaneen pitää itsestäänselvyytenä, että valistusfilosofia kaikkine 
moninaisine muotoineen oli mukana merkittävänä taustatekijänä, mutta 
painovapausasetus oli aivan liian ristiriitainen, jotta se olisi voinut olla 
valistusarvojen mukainen. Jäljellä oli yhä osia, joita esimerkiksi tietosana-
kirjailijoiden olisi ollut mahdoton hyväksyä, etenkin teologinen sensuuri.

Vuoden 1766 painovapausasetuksen vaikutus oli kuitenkin mullista-
va. Ajanjaksolla vuoteen 1774 asti julkaistiin enemmän sanomalehtiä ja 
muita julkaisuja kuin lähes koko tätä edeltävän puolen vuosisadan aikana: 
yli sata verrattuna niihin seitsemäänkymmeneen, joita julkaistiin vuosi-
na 1720—1766.73 Kun otetaan huomioon, että lukutaito oli valtakunnassa 
muuhun Eurooppaan verrattuna korkealla tasolla,74 painovapausasetus loi 
uudet edellytykset julkiselle keskustelulle ja ajatusten vaihdolle yhteiskun-
nassa.75 

Tätä myönteistä kuvaa uudesta painovapaudesta on kuitenkin väritettä-
vä, jotta historiallisesta kuvasta tulee tasapainoisempi. Painovapausasetus 
ei vaikuttanut juurikaan valtakunnan asukkaiden enemmistöön. Paino-
vapausasetus oli väline, jota oppineet ja poliittinen eliitti voivat käyttää 
sisäisessä keskustelussaan. Yhdeksän asukasta kymmenestä oli poliitti-
sen vaikutuspiirin ulkopuolella,76 ja ainoa alue, joka kosketti tätä suurta 
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enemmistöä, oli — tavallisten sanomalehtien puuttuessa — uskonnollinen 
kirjallisuus. Mutta, kuten edellä mainittiin, teologiset teokset olivat sen-
suurin alaisia. Hyvin kuvaavaa on se, että hartauskokousplakaatti, jossa 
yksityishenkilöitä kiellettiin järjestämästä hartaustilaisuuksia ryhmässä 
ilman papin läsnäoloa, julkaistiin vasta 1726, jolloin pieteettiset ja muut 
harhaopit olivat päässeet yleiseen levitykseen. Tämä asetus kumottiin 
Ruotsissa vasta vuonna 1858. Valtakunnassa hyväksyttiin juutalainen ja 
katolinen uskontunnustus vasta vuosina 1781 ja 1782, ja silloinkin hyvin 
epätasa-arvoisin ehdoin. Varmuuden vuoksi voitaneen olettaa, että he lu-
kivat jokapäiväiset rukouksensa kirjoista, joissa ei ollut tuomiokapitulin 
painolupaleimoja. Luterilaiset valtiokirkon papit voivat siis toisin sanoen 
jatkaa teologisten harhaoppien metsästystä samaan tapaan kuin olivat 
tehneet ennen vuotta 1766.

Vuoden 1766 painovapausasetus ei siis ollut kaikkien arvokasta omai-
suutta. Kun painovapaus sitten kustavilaisen diktatuurin aikana joutui 
yhä ankaramman sorron alaiseksi hävitäkseen lopulta kokonaan,77 julki-
suuden ja painovapauden ihanne eli kuitenkin kansan muistissa kummal-
lakin puolella uutta valtakunnanrajaa, joka vuodesta 1809 alkaen erotti 
Suomen ja Ruotsin toisistaan.78 Ne olivat kaksi erillistä valtiota, joissa kui-
tenkin oli suuri yhteinen painovapauden perintö.
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Julkisuus ja painovapaus ennen  
vuotta 1809 ja sen jälkeen 

— suomalainen näkökulma

Henrik Knif

Miten vuonna 1766 laissa säädetty painovapaus toimi käytännössä ja mil-
laisia reaktioita se aiheutti? Seuraavassa on tarkoituksena kertoa joista-
kin reaktioista ja hahmotella joitakin kehityslinjoja. Lähestyttäessä vuotta 
1809, jolloin erotettiin Suomi Ruotsista, ongelmanasettelua tarkastellaan 
yhä enemmän suomalaisesta näkökulmasta. Painovapauden erillises-
tä kehityksestä Suomen suuriruhtinaskunnassa vuoden 1809 jälkeisinä 
vuosikymmeninä esitetään hahmotelma ja tehdään yhteenveto. Ensin 
käsitellään kuitenkin painovapauslainsäädännön myönteisiä vaikutuksia 
käytäntöön sovellettuna: vastakkaisia mielipiteitä puolustettiin julkisesti 
huolimatta siitä, että monilla tahoilla pelättiin ristiriitoja ja eri mieltä ole-
minen tuntui epämukavalta. 

Lähtökohtana on epätavallisen pitkä ja syvällinen keskustelu, johon 
on syytä kiinnittää huomiota — toimivan painovapauden myönteisenä 
ilmentymänä — ennen kuin jäljempänä keskitytään painovapauden puo-
lustamiseen tilanteissa, joissa se eri tavoin oli tai näytti olevan uhattuna. 
Seuraavassa on tarkoituksena tarkastella painotoiminnan ja lehdistön toi-
mintaolosuhteita turkulaisesta näkökulmasta ennen vuotta 1809, jolloin 
Suomi oli vielä osa Ruotsin valtakuntaa, ja sen jälkeen, jolloin Suomi oli 
liitetty osaksi Venäjän valtakuntaa. Selvää on, että yhteys Ruotsiin ja ruot-
salaiseen julkisuuteen ei tosiasiassa katkennut saman tien, vaan hiipui hi-
taasti ja vähitellen (katkeamatta koskaan kokonaan).
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Epämieluisa vastakkainasettelu
Jotta saisimme paremman käsityksen 1700-luvusta ja siitä, miten vapaa-
seen julkiseen mielipiteiden vaihtoon silloin suhtauduttiin, meidän on 
tarkasteltava suorien asiakysymysten lisäksi myös muita tekijöitä — ta-
paa puolustaa omia ajatuksiaan sekä erimielisyydestä aiheutuvia seuraa-
muksia. Oli hyvin tavallista, ettei eri mieltä haluttu olla ja että se tuntui 
epämieluisalta. Vastakkaista mieltä oleminen aiheutti usein ahdistusta 
ja tunteen siitä, että jokin oli väärin. Henkilöt, jotka yleisesti puolustivat 
vastakkaisia mielipiteitä, saattoivat olla kuitenkin samaa mieltä siitä, että 
puolueisiin jakautuminen olisi yhteiskunnalle tuhoisaa. Tällainen suh-
tautuminen on tunnusomaista vanhalle 1700-luvun mentaliteetille, joka 
poikkeaa joissain määrin 1800-luvun mentaliteetista ja vielä enemmän 
myöhempien aikojen mentaliteetista. Suhtautuminen oli siten toisenlai-
nen kuin aikoina, jolloin puoluelaitos institutionalisoitiin demokratioiden 
perustana ja jolloin vilkasta keskustelua alettiin pitää avoimien demokra-
tioiden terveyden merkkinä.

Tarkastelessa 1700-luvun Ruotsia nykyajan näkökulmasta innos-
tuu helposti lukemaan hatuista ja myssyistä. Huomio kiinnittyy niihin 
ajanjakson myöhemmissä kuvauksissa. Jos sen sijaan käytetään vain eri 
1700-luvun lähteitä, puoluejako ei näytä lainkaan yhtä selvältä. Vaikuttaa 
siltä, että jaosta oltiin erittäin tietoisia, mutta se koettiin epämieluisana. 
Jakoa ei haluttu tunnustaa, ellei se ollut aivan välttämätöntä, samoin kuin 
ei muita vastakkainasetteluja. Jos 1700-luvulla kuitenkin tuli puhetta puo-
luejaosta, siihen suhtauduttiin usein tuomitsevasti — erimielisyyttä lähin-
nä hävettiin ja se haluttiin mieluiten nähdä tilapäisenä häiriönä.

Kuvaavaa tälle asenteelle on kirjoitus Dagligt Allehanda -lehdessä vuon-
na 1771: ”Meidän kotona olevien ruotsalaisten miesten mieliä ei voi kuin 
pahoittaa, kun kuulemme ja luemme herrainpäiviä viettäviltä seuduilta 
asioita, joita leimaa erimielisyys, katkeruus ja sappi kirjoituksissa ja pai-
notöissä, joissa niiden luulisi olevan kiellettyjä valistuneena aikana.” Kir-
joitus julkaistiin lehdessä lisäyksellä ”Ote Suomesta lähetetystä kirjeestä”. 
Lars-Folke Landgrén on maininnut kirjoituksen kiinnostavana esimerk-
kinä siitä, miten tottumattomat ja ehkä syrjäseuduilla asuvat lukijat koki-
vat avoimesti ristiriidassa olevat mielipiteet häiritsevinä — lukijakunnan 
edustaja piti siis yksimielisyyttä valistuneena.1

Ei ole täysin varmaa, onko edellä lainattu kirje tosiaan lähetetty Suo-
mesta. Se on hyvin mahdollista, vaikkakin samanlaiset otsikot lehdissä 
eivät olleet tuona aikana harvinaisia jonkin paljon lähemmän tahon halu-
tessa toimia kansan äänenä (kirjoitus ei näin myöskään ollut hankala val-



Gubben med skåpet, motiv från Storkyrkobrinken (Ukko ja kaappi, aihe Storkyrkobrinkenilta). Alexander 
Lauréuksen maalaus vuodelta 1809. Tukholman vanha kaupunki. Tukholman kaupunginmuseo
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taan astuvalle Kustaa III:lle, joka ryhtyi seuraavina vuosina mullistaviin 
toimiin puoluejaon lopettamiseksi).

Yleisesti haluttiin pitää kiinni siitä, että totuus on yksi ja jakamaton: se 
ei ollut missään puolivälissä, kuten myöhemmin tuli tavaksi esittää. Kes-
kusteluun osallistuvat olivat päinvastoin sitä mieltä, että järkeilemällä oli 
päästävä oikeaan johtopäätökseen, jonka kaikki valistuneet voisivat sen 
jälkeen oivaltaa ja hyväksyä. Tämä oli siis ennen ”etupolitiikan” aikaa ja 
kompromissien ylistämistä ja totuuden suhteellistamista — niin keskuste-
lussa kuin politiikan arjessa.

Mielipiteiden jakautuminen näyttää tuntuneen epämieluisalta erittäin 
laajalti Ruotsissa, eikä Ruotsi ollut tässä asiassa mikään poikkeus Euroo-
passa. Myöhemmin ylistystä saaneet poikkeukset olivat pariisilaisia va-
listusmiehiä, jotka suvaitsivat vastakkaisia mielipiteitä siinä määrin, että 
provosoiva osapuoli saattoi ilmoittaa olevansa valmis kuolemaan toisen 
sananvapauden puolesta jakamatta silti hänen mielipidettään.2 Tällainen 
radikaali valistunut suvaitsevaisuus teki vaikutuksen ja sai maltillisia 
muotoja myös Ruotsissa. Laajan yleisön asenne ei kuitenkaan ollut tällai-
nen 1700-luvulla — näin radikaali valistunut suvaitsevaisuus on pikem-
min tunnusomaista jälkipolvien valistusajasta luomalle ihanteelliselle 
kuvalle.

Ajassa oli paljon muita merkkejä siitä, että käsitys yhdestä totuudesta 
säröili: viranomaisasiakirjoista, myös oikeuslaitoksen äänestyspöytäkir-
jasta, tuli Ruotsissa julkisia vuoden 1766 jälkeen, mikä horjutti käsitystä 
yhdestä totuudesta, jota kaikki kuninkaallisen majesteetin nuhteettomat 
palvelijat sovelsivat kaikissa tilanteissa. Nämä valtion palvelijat olivat sel-
västi eri mieltä siitä, miten valtakunnan asioita oli hoidettava tai miten 
lakeja oli tulkittava.

Ennen joulukuussa 1766 voimaan astuneeseen painovapauteen koh-
distuneiden uhkien ja rajoitusten käsittelyä tarkastellaan painovapauden 
vaikutusta käytännössä — 1770-luvun loppua kohden vaimenneen epäta-
vallisen pitkän ja sitkeän keskustelun näkökulmasta. Se on esimerkki siitä, 
millaisia konsensusta hajottavia aiheita voitiin vapaasti käsitellä 1770-lu-
vulla sovelletun painovapauden aikana.

Ennätyksellisen pitkä keskustelu lehdissä
Vuosina 1778 ja 1779 ruotsalaisessa lehdistössä käytiin poikkeuksellinen 
keskustelu. Puheenvuoroja julkaistiin runsaasti, ja keskustelu kesti yli 
kaksi vuotta.3 Aihe oli selvästi polttava, sillä keskustelu kuumeni useaan 
otteeseen ja keskustelijat olivat usein täysin eri mieltä. Vastakkaiset mieli-
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piteet saatettiin kokea repivinä ja yhteiskunnallisesti epäterveinä — edellä 
hahmotellusta lähtökohdasta tarkasteltuna. Näin ajattelivat henkilöt, jotka 
arvostivat sopua ja pitivät epäsopua epätoivottuna. 1770-luvulla voimassa 
olleen painovapauden aikana saatettiin käydä sanasotaa, joka lisäsi epäso-
pua. Keskustelu siitä, oliko palkolliset katsottava tasa-arvoisiksi isäntien 
kanssa yhteiskunnallisessa ja juridisessa mielessä, ei törmännyt laillisiin 
esteisiin — vaikka asia koski yhteiskunnan perustaa.4

Keskustelua käytiin pääasiassa Dagligt Allehanda -lehdessä ja jossain 
määrin myös Stockholms Posten- ja Hushållnings-Journal-lehdissä. Lisäksi 
ilmestyi erikseen joitakin pamfletteja. Keskustelun pitkän keston lisäksi 
merkille pantavaa oli se, että se koski taloudellisia ja sosiaalisia kysymyk-
siä, joissa tilalliset ja tilattomat olivat vastapuolina. Kysymys oli palkol-
lissäännöstä ja siitä, oliko palkollisilla ja tilattomilla oikeus päättää itse 
omasta työstään ja myydä se eniten tarjoavalle — aivan kuten tilallisilla oli 
oikeus päättää omaisuudestaan — vai oliko isännistä riippuvaisten tilat-
tomien toteltava heitä ja alistuttava nurisematta heille määrättyyn työhön. 
1700-luvun Ruotsissa kaikilla oli velvollisuus tehdä työtä. Tilattomilla ei 
ollut poliittista sananvaltaa, eivätkä he olleet edustettuina säätyvaltiopäi-
villä. Anders Chydenius oli yksi niistä henkilöistä, jolka puhuivat heidän 
puolestaan ja puolustivat heidän oikeuksiaan sopimusosapuolina. Hän 
kirjoitti useimmat puheenvuorot tässä keskustelussa ja sai välillä hyvin 
kiihkeää kritiikkiä reformia vastustavilta tahoilta.

Chydeniuksen vastustajat näkivät pääsääntöisesti asian järjestysky-
symyksenä, kurinpidollisena asiana, ja isännille kyse oli vakiintunees-
ta oikeudesta määrätä ja hallita tilattomia tarvitsematta kysyä heidän 
mielipidettään. Tätä katsantoa vastaan Chydenius yritti lähestyä asiaa 
alhaalta ylöspäin eli tarkastella asioita ja palkollissäännön määräysten 
ongelmallisuutta palkollisten näkökulmasta. Osa oli sitä mieltä, että hä-
nen olisi pysyttävä hiljaa eikä turhaan nostettava esiin asiaa, jossa hänen 
näkökulmansa ei voinut olla muuta kuin taistelua tuulimyllyjä vastaan. 
Palkolliskysymys oli jatkuvasti tulenarka aihe ja poikkesi sellaisena mel-
ko tavalla lehtien palstoilla käydyistä hienostuneista keskusteluista, joissa 
keskityttiin kampauksiin ja keikareihin, tai akateemisten kirjailijoiden 
muinaishistoriaa koskevista kiistoista. 

Chydenius puhuu palkollisista ihmisinä, joilla on oikeuksia: ”He ovat 
ihmisiä ja siten luonnostaan meidän vertaisiamme; he ovat saaneet syn-
tymässä järjen ja vapaan tahdon, he asuttavat maan, ja sen vuoksi heitä 
pitäisi myös kohdella ihmisinä.” Heillä itsellään ei ollut sananvaltaa, joten 
Chydenius sanoo puolustavansa puolustuskyvyttömiä: ”Meistä ei varmaan 
kukaan odota, että palvelusväki puolustaa asiaansa yleisön edessä; uskal-
lan sanoa, että tuskin kukaan heistä tietää, että kysymys heidän vapaudes-
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taan on noussut vahvasti esille: kuka heistä kykenee kirjoittamaan jotakin 
omaksi puolustuksekseen ja kohtalotovereidensa puolustukseksi? Suojatto-
man kansan oikeuksia on varjeltava kaksinkertaisella huolella […]”5

Chydenius esitti perustelunsa järjestelmällisesti ja melko perinpohjai-
sesti pamfletissa nimeltä Tankar, om Husbönders och Tjenstehjons naturli-
ga rätt (Ajatuksia talonpoikien ja palvelusväen luonnollisista oikeuksista), 
jonka hän kirjoitti kesällä 1778. Herättääkseen kiinnostusta asiaan hän 
kirjoitti edellä lainatun kohdan lyhennettynä kirjoituksessa, joka jul-
kaistiin Prodromus-nimimerkillä Dagligt Allehanda -lehdessä elokuussa 
1778 — varoitus tulossa olevasta entistä painavammasta puheenvuorosta. 
Palkollisten asia oli ajankohtainen, koska sitä käsiteltiin käynnissä olevilla 
valtiopäivillä. Vuoden 1739 palkollissääntö oli otettu uudelleen käsiteltä-
väksi. Chydenius osallistui itse palkolliskysymyksen käsittelyyn valiokun-
nassa, jossa hän työskenteli pappissäädyn edustajana. Säännön mukaan 
palkollisten, renkien ja piikojen oli otettava vastaan vuosipalvelu etukä-
teen määritettyä pientä palkkaa, ruokaa, majoitusta ja joitakin vaateker-
toja vastaan.

Missään aiemmassa ruotsinkielisessä kirjoituksessa ei ollut puhuttu 
yhtä paljon kaikkien ihmisten oikeuksista kuin kirjoituksessa Ajatuksia 
talonpoikien ja palvelusväen luonnollisista oikeuksista, kuten Bo Lindberg 
toteaa kommenteissaan Chydeniuksen osuudesta keskustelussa.6 Tuohon 
aikaan oli lisäksi epätavallista väittää, että työ oli tuote, omaisuus; ainoa 
omaisuus, jota palkollinen hallitsi. Chydeniuksen ajatuksenkulussa pal-
kollinen oli siis neuvotteleva myyjä, sopimusosapuoli, ja siten tasaveroinen 
osapuoli työtä ostavien talonisäntien kanssa. Chydeniuksen ajatuksenkul-
ku tukee selvästi luonnollisia oikeuksia ja painottaa erityisesti vähäisim-
pien ihmisarvoa ja ihmisyyttä.7 Hän muotoilee sanottavansa tavalla, joka 
osoittaa hämmästyttävää kaukonäköisyyttä, Lindberg painottaa.

Chydenius sai pian vastauksen kirjoitukseensa. Hänen päävastustajan-
sa Reinhold Antonsson oli sitä mieltä, että asiassa ei ollut mitään keskuste-
lemista, että Chydeniuksen olisi oltava hiljaa ennen suuremman vahingon 
aiheuttamista ja että Chydenius omahyväisesti kritisoi vallitsevia olo-
suhteita ja yhteiskuntajärjestystä, köyhien ja rikkaiden nykyistä sopivaa 
sekoitusta. Antonsson edusti valtiopäivillä Karlstadin ja Kristinehamnin 
porvareita. Omaisuutta ja tiloja hankkinut laamanni Antonsson vauras-
tui Värmlannissa. Antonsson vastasi Chydeniuksen pamflettiin omalla 
pamfletillaan, vaikka keskustelua käytiin muutoin pääasiassa lehtien 
palstoilla. Myös Chydenius oli talonisäntä, jonka pappilassa työskenteli 
hänen oman kertomansa mukaan 12 tai 13 renkiä ja piikaa.8

Yksi nimettömistä vastustajista huvitteli Dagligt Allehanda -lehdes-
sä kääntämällä argumentin kahden vapaan osapuolen välisestä sopi-
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muksesta Chydeniusta vastaan tämän kirkkoherran toimessa. Kirjoi-
tuksessaan hän pohti, eikö seurakunnan pitäisi saada sopia halvem-
masta ja mukavammasta papista, jos he eivät olleet tyytyväisiä heille 
määrättyyn pappiin.9 Nimimerkki Sincere & Moderate, jonka voidaan 
perustellusti olettaa olevan valtakunnan historioitsijana tunnettu Anders 
Schönberg, yritti muotoilla kohteliaan ja tasapainoisen vastauksen, jossa 
hän tunnusti Chydeniuksen hyvän tahdon. Hän oli kuitenkin pettynyt sii-
hen, että Chydenius ”oli pitänyt niin huonona Gefleborgin läänin maakä-
räjillä hyväksyttyä 48 §:ää vuodelta 1777” eli pitänyt huonona palkollisten 
arpomista isäntien kesken.10

Palkollissääntöä oli käsitelty tuloksetta edellisillä valtiopäivillä, minkä 
jälkeen Gävleborgin ns. lääninkokous esitti uuden aloitteen vuonna 1777. 
Anders Schönberg oli kotoisin Gävleborgin läänistä ja osallistui aktiivi-
sesti lääninkokoukseen.11 Aloite ei johtanut tälläkään kertaa mihinkään. 
Kun asiaa valmisteltiin jossain vaiheessa vuosien 1778—1779 valtiopäivil-
lä, kolme ylempää säätyä äänestivät uudistusta vastaan. Vain talonpoikais-
sääty äänesti sen puolesta. Valtiopäivillä edustettuina olevien talonpoikien 
antamaa ääntä on selitetty sillä, että monilla talonpojilla oli enemmän lap-
sia kuin he pystyivät työllistämään omalla tilallaan. Osan lapsista oli siten 
pakko hakeutua töihin muualle. Kun reformiehdotus sai niin vähän kan-
natusta valtiopäivillä, antoi myös kuningas asian jäädä sikseen.12

Julkinen keskustelu sen sijaan oli kiivasta muutaman vuoden ajan. Pal-
kolliskysymyksen tarkastelu osana maataloutta oli Pentti Virrankosken 
mainitsemalla tavalla melko myöhäinen ilmentymä aiemmasta voimak-
kaasta maatalouden teoretisoinnista, taloudellisesta kiinnostuksesta, joka 
oli ilmennyt kirjoituksissa ja keskustelussa vapauden ajan lopussa, mutta 
joka oli laimentunut vuoden 1772 vallankumouksen jälkeen.13

Jo ennen Chydeniuksen kirjoitusta kesällä 1778 palvelusväen asemaan 
oli otettu kantaa keskustelussa, jota käytiin Hushållnings Journal -lehden 
joulukuun 1777 numerossa. Lähtökohta ja näkökulma olivat päinvastaisia 
kuin Chydeniuksella: ”Det allmänna förderfwet i wåra seder, och en wård-
slösad upfostran hafwa framalstrat ibland den Meniga Hopen, odygdiga, 
sjelfswåldiga, otrogna, lata, och högfärdiga Ungdomshjon af bägge Könen, 
som samla liksom ny styrka af wår Folkbrist, och den elaka hushållning 
wi med dem före” (Tapojen yleisen turmiollisuuden ja leväperäisen kasva-
tuksen tuloksena on joskus tavallinen joukko pahankurisia, uppiniskaisia, 
vilpillisiä, laiskoja ja ylimielisiä nuoria palvelijoita, sekä miehiä että naisia, 
jotka ikään kuin keräävät uutta voimaa väen puutteen ja vaikean talou-
denhoidon perusteella). Kirjoittaja oli erityisen järkyttynyt niin sanotun 
lomaluvan rappiosta ja siitä, että tämä todiste palvelijan uskollisesti suo-
rittamasta palvelusta sisälsi miltei poikkeuksetta hyvän todistuksen täysin 
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riippumatta palvelijan tosiasiallisesta laiskuudesta tai kyvykkyydestä.14 
Tämä nimetön artikkeli on voinut innoittaa Chydeniusta ja antanut lisäyl-
lykettä hänen täysin vastakkaiseen lähtökohtaansa ja näkökulmaansa.

Arvovaltainen kirjoitus ilmestyi vielä toukokuussa 1779 samassa 
Hushållnings Journal -lehdessä.15 Pehr Tham, joka kirjoitti artikkelin 
omalla nimellään, kyseenalaisti ajatuksen siitä, että sopimusvapaus oli-
si aina palkollisen etujen mukaista. Isännän oli yhtä helppo hankkiutua 
eroon työvoimasta senhetkisen tilanteen mukaan kuin palkollisen oli 
mennä palveluun oman mielensä mukaan. Tällaisessa vapaassa maailmas-
sa palkolliset eläisivät epävarmuudessa ja olisivat riippuvaisia sadoista ja 
hintojen arvaamattomista heilahteluista.16 Hovi-intendentti ja tilanomis-
taja Pehr Tham oli itse johtanut asian käsittelyä aiemmilla valtiopäivillä 
(1770). Tehdessään Hushållnings Journal -lehdessä selväksi arvovaltaisen 
asiantuntemuksensa hän samalla huomautti, että Chydenius oli huonosti 
perillä aiempien valtiopäivien selvityksistä asiassa, joka oli nyt uudelleen 
ajankohtainen.

Vielä vuodenvaihteessa 1779—1780 palkolliskeskustelun kaikuja kii-
ri lehdistössä. Chydeniuksen nimi vilahteli muodikkaassa ja urbaanissa 
Stockholms Posten -lehdessä. Anna Maria Malmstedt — josta tuli pian 
Lenngren — oli aktiivinen osa toimitusta ja hahmotti monta kertaa runoi-
na Tukholman oloja ja saattoi silloin viitata ajankohtaisiin keskustelun-
aiheisiin. Runossa Chydenius saattoi esiintyä ruotsalaisen yhteiskunnan 
järjestystä vastustavana kapinallisena esimerkiksi seuraavasti:

Kaffebordet ren serveradt,
Skvallertimman inne är,
Där bör nu bli delibreradt
Åt hvad kant visiten bär.
Du kan några äpplen skala, 
När din mor och mormor tala
Om sitt hushålls bryderi,
Med hvad uselt folk de dragas,
Hör Chydenius bör anklagas
Som tycks stifta myteri.17

Edellä kuvattu keskustelu palkollisten asemasta ei siis ylittänyt paino-
vapausmääräysten rajoja. Kenenkään ei tiedetä saaneen viranomaisilta 
varoitusta tai ojennusta. Vain maanomistajista osa oli sitä mieltä, että 
Anders Chydeniuksen olisi pysyttävä hiljaa. Polemiikki oli radikaalia ja 
tavallaan yhteiskuntaa potentiaalisesti mullistavaa, koska siinä asetettiin 
yhteiskuntaluokat vastakkain ja esitettiin puheenvuoro muutoin ilman 
ääntä olevan alaluokan puolesta. Pentti Virrankoski on huomauttanut 
seuraavasti: ”Chydenius painotti, ettei palkollisilla ollut yhtään edustajaa 
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luomassa sääntöjä, koska kaikki valtiopäivämiehet olivat talonisäntiä.”18 
Etukäteen ei kuitenkaan oltu huolissaan tällaisista asioista, kun vuoden 
1766 valtiopäivillä keskusteltiin painovapauden seurauksista.

Calonius ja tuomioistuinten asiakirjojen  
yleinen tarkastusoikeus

Vuonna 1771 sai ensimmäisen lehtensä Suomen maankolkka, jonka keskus 
oli Turku. Turun akatemian kirjapaino otettiin käyttöön tätä uutta tarkoi-
tusta varten. Yliopiston edistyksellisiin voimiin kuuluvat henkilöt olivat 
vuotta aiemmin päättäneet kokoontua säännellyn seurustelun puitteissa. 
He olivat perustaneet Aurora-seuran. Esikuvia löytyi tuohon aikaan Tuk-
holmassa kukoistavista oppineista yhteisöistä, joilla oli 
korkeat ja usein isänmaalliset tavoitteet. Kohteliaan 
seurustelun, juhlavien puheiden ja rituaalien lo-
massa suomalaisessa yliopistokaupungissa pää-
tettiin ryhtyä julkaisemaan aikakauslehteä ni-
meltä Tidningar utgifne af et sällskap i Åbo. 
Näistä aikakauslehdistä käytettiin kuitenkin 
jo omana aikanaan lyhyttä muotoa Åbo Tid-
ningar. Lehdet ilmestyivät vuosina 1771—
1809 usealla eri nimellä. Turun akatemian 
professorit vastasivat kaikissa vaiheissa lehti-
en julkaisusta. Henrik Gabriel Porthan, Tu-
tun akatemian kaikki kaikessa elämänsä lop-
puun asti, vastasi julkaisusta muiden voimien 
pettäessä.

Lehdet sisälsivät arvosteluja akateemisesta 
kirjallisuudesta, historiallisa asiakirjoja ja jopa luonnontieteellisiä havain-
toja. Aluksi julkaistiin runsaasti Aurora-seuran omia jäljitelmiä klassi-
sesta ja ranskalaisklassisesta runoudesta. Turkulaisen seuran lehdissä ei 
siten ollut samaa poleemista sävyä, joka oli samaan aikaan havaittavissa 
tukholmalaisessa julkisessa keskustelussa. Osa radikaaleista valistusten-
densseistä sai kuitenkin ilmaisunsa säkeissä. Niitä kirjoittivat ehkä ennen 
muuta ystävykset Johan Henric Kellgren ja Abraham Niclas Clewberg. He 
asuivat Turussa lehtien ensimmäisinä ilmestymisvuosina (Clewberg tuli 
myöhemmin tunnetuksi aatelisnimellä Edelcrantz, kun hän nopeasti ete-
ni urallaan Tukholmassa). 

Åbo Tidningar ei kuitenkaan yleisesti toiminut politiikan foorumina. 
Tästä kertoo esimerkiksi se, ettei useissa taloutta ja politiikkaa käsittele-

Matthias Calonius.
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vissä poliittisissa pamfleteissaan sanavalmiiksi väittelijäksi osoittautunut 
Anders Chydenius pitänyt lehteä omana fooruminaan. Politikoiva myssy, 
jolla oli terävä kynä ja joka puhui ahkerasti demokraattisista tavoitteista, 
oli ilmeisesti outo lintu Aurora-seuran hillityssä ilmapiirissä. Valtiopäi-
viltä tuttu kokkolalainen pappi valittiin seuran jäseneksi, mutta hän ei 
avustanut kirjoituksillaan seuran lehteä. Poliittisessa kirjailijantyössään 
Chydenius turvautui jatkossa tukholmalaisiin lehtiin, kuten Dagligt Al-
lehanda. Ainakin Chydeniuksella politiikka oli osa julkista keskustelua, 
jonka keskus oli Tukholma.

Tästä oli toki poikkeuksia — tärkeitä sellaisia. Kyse on Åbo Tidningar 
-lehtien alkuvuosista, jolloin painovapaus oli vielä rajoittamatta voimassa. 
Silloin saattoi painovapauden käytännölle tärkeä kirjoitus ilmestyä Åbo 
Tidningar -lehdissä. Matthias Calonius esitti salanimellä Misocryptus 
Phileleutherius (nuori ja vapaamielinen salailun halveksija), että vuoden 
1766 painovapausasetusta oli tulkittava siten, että kaikilla oli oikeus saada 
nähtäväkseen oikeudenkäyntiasiakirjat riippumatta siitä, oliko heillä väli-
neitä niiden levittämiseen painoteitse. 

Painovapauden ja julkisuusperiaatteen hallinnointikysymyksen nosta-
minen esiin tästä näkökulmasta oli erittäin ajankohtaista viisi vuotta sen 
jälkeen, kun painovapausasetus oli ajettu läpi valtiopäivillä. Kirjoitus jul-
kaistiin vuoden 1771 alussa, vuotta ennen Kustaa III:n tekemää hallitus-
muodon muutosta.

Caloniuksen perustelemalla tavalla kaikkien oikeudella saada tuo-
mioistuimen pöytäkirjat painatusta varten ei laissa voitu tarkoittaa, että 
itse painatus olisi ehto tiedon saamiseksi asiakirjasta. Tällainen tulkinta 
— jonka osa kansalaisista ja usea tuomioistuin oli tehnyt — oli rajannut 
niiden kansalaisten määrän, jotka saattoivat saada oikeudenkäyntipöytä-
kirjoja, pieneen määrään varakkaita kansalaisia. Sanamuoto, jossa oikeus 
materiaalin painatukseen korostuu, oli Caloniuksen mukaan seurausta 
siitä, että oikeudenkäyntiasiakirjojen julkisuutta käsiteltiin painovapaus-
asetuksen juuri paino-oikeutta koskevassa kohdassa. Kaikilla oli olta-
va oikeus saada tieto tällaisesta viranomaisasiakirjasta ja lisäksi oikeus 
painattaa se.19 Tiedon saaminen asiakirjasta on siten ensimmäinen vaihe 
oikeuden toteutumisessa ja mahdollistaa toisen vaiheen — painamisen. 
Tyytymistä ensimmäiseen vaiheeseen ei voitu pitää kiellettynä. Tällainen 
rajoitus oli rajannut oikeuden koskemaan vain harvoja.

Artikkelin teksti kuuluu seuraavasti: 

Wore nu en sökandes rätt at utbekomma et voterings-protocoll, inskränkt 
til det nödwändiga wilkor, at han bör låta trycka det; så skulle emot Förord-
ningens grund och afsikt, den skadeliga tystheten wara bibehållen i alla 
de fall, då partens oförmögenhet at bestå kostnaden, eller dess aflägenhet 
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[sic] ifrån Tryckerierne, förbjuda at täncka på tryckning. Den rättigheten 
at få se och weta huru Ämbetsmän omgås med undersåtarenas rättigheter, 
wore då öpnad endast för den rikare delen af Medborgare. Den fattige, den 
wärnlöse, wore stängd ifrån denna förmon, och hwarken han eller någon 
annan menniskja, som ej wille förskjuta trycknings kostnaden, ägde rätt at 
weta huru hans sak blifwit af wederbörande handterad.

(Jos hakijalla on oikeus saada tieto äänestyspöytäkirjasta ja tätä oikeut-
ta rajoittaa ehto, jonka mukaan pöytäkirja on painettava, vahingollinen 
vaikeneminen säilyisi vastoin asetuksen perustaa ja tarkoitusta kaikissa 
tapauksissa, joissa osapuoli ei pysty maksamaan painamista tai asuu kau-
kana kirjapainoista. Oikeus nähdä ja saada tieto siitä, miten virkamiehet 
käyttävät alamaisten oikeuksia, olisi siten vain kansalaisten rikkaimman 
osan käytettävissä. Köyhä ja suojaton jäisi vaille tätä oikeutta, eikä hä-
nellä tai kenelläkään muulla, joka ei halua siirtää painokustannuksia, ole 
oikeutta tietää, miten virkamiehet ovat hoitaneet hänen asiaansa.)20

Dosentti Calonius viittaa kirjoitus- ja painovapausasetukseen ja hahmot-
telee seuraavan taustan johdantopuheessaan ”vanhasta ja vahingolliseksi 
havaitusta salailujärjestelmästä”:

Och som den samma genom högstberörde Grundlag blifwit ifrån Swea 
Rike för ewärdeliga tider Landtförwist, så har det icke warit utan oro 
som jag förnummit, at en del af wåre Medborgare, och jämwäl åtskillige 
Domstolar, hysa den tankan, som skulle den rättighet hwar och en enligt 
Förordningen äger, at få del af et omröstnings protocoll, wara bunden wid 
det kostsamma och beswärliga wilkor, at det nödwändigt bör befordras 
til Trycket, och at i annat fall, et dylikt protocoll ej bör utgifwas. Mig är 
berättadt, at somlige Domstolar ej en gång åtnöjas med blott löfte om try-
ckning, som de öfrige härtils gjordt, utan fordra at Parten skal hos Rät-
ten nedsätta trycknings kostnaden, innan del af omröstningen honom 
bewiljas; ja man skal hafwa stält en Underdomare under tiltal, för det han 
utgifwit Rättens votering til en part, som ej utfäst sig at låta trycka den. 
Om dessa steg med Skrif- och Tryckfrihets Förordningen måge kunna 
förenas, det är en sak som förtjenar undersökas.

(Ja joka on karkotettu maineikkaan perustuslain voimalla iäksi Svean 
maasta, olen samaan aikaan kuitenkin levottomana havainnut, että osa 
kansalaisista ja monet tuomioistuimet ovat sitä mieltä, että asetuksen 
mukaan kaikkien oikeus saada tieto äänestyspöytäkirjasta edellyttää 
pöytäkirjan kallista ja hankalaa painamista. Jos pöytäkirjaa ei ole tar-
koitus painaa, sitä ei luovuteta. Olen kuullut, että osa tuomioistuimista 
ei ole tyytynyt pelkkään lupaukseen painamisesta, kuten muut tuomiois-
tuimet ovat tähän asti tehneet, vaan ovat vaatineet osapuolta alentamaan 
painatuskustannukset oikeudessa ennen äänestystulosten luovuttamista 
hänelle; alituomari voidaan asettaa syytteeseen, jos hän luovuttaa oikeu-
den äänestystuloksen osapuolelle, joka ei ole luvannut painattaa sitä. On 
tutkimisen arvoinen asia, voidaanko kirjoitus- ja painovapausasetukses-
ta saavuttaa yksimielisyys näiltä osin.)

Tässä Calonius esiintyy kansalaisena muiden joukossa, anonyymina, ja 
yhteiskunnallinen identiteetti nimimerkillä suojattuna. Tässä roolissa hän 
kääntyy suuren yleisön puoleen. Hänen kirjoituksensa kertoo uudenlaises-
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ta kansalaisen kielestä ja ei-hierarkkisesta ajattelutavas-
ta: valpas kansalainen herättää muut kansalaiset ja va-
roittaa heitä vaaran tai epäoikeudenmukaisuuden uha-
tessa. Artikkelissa ei ole ajatusta siitä, että asia kuuluisi 
jollekin tietylle instanssille valtion hierarkiassa tai että 
yksittäinen alamainen, jolla ei ole asemaa hierarkiassa, 
haukkuisi väärää puuta. Päinvastoin hän ymmärtää 
roolinsa siten, että jokaisen kansalaisen on ilmoitettava 
”kansakunnalle” sen oikeuksien joutumisesta uhatuksi. 

Hän kääntyy sen vuoksi lehtiä julkaisevan Auro-
ra-seuran (jonka jäsen hän tosiasiassa on) puoleen tar-
koituksenaan käyttää kansalaisen puheenvuoro:

Upmuntrad af Edert löfte M.H. at gifwa rum i Edra 
Tidningar åt Afhandlingar i wigtiga ämnen, har 
jag upsatt mina tankar härutinnan, och hoppas at 
genom Eder benägna åtgärd få dem lagde under 
Allmänhetens ögon. Det är Nationens rätt hwarom 
här är fråga; då den synes lida, tilhör det hwar och 
en Medborgare at derpå fästa sin upmärksamhet.

(Rohkaistuneena Teidän lupauksestanne Hyvät 
Herrat antaa lehdissänne tilaa tärkeitä asioita kä-
sitteleville asiakirjoille esitän tässä ajatukseni ja 
toivon, että ne saatetaan yleisön luettavaksi Teidän 
suopealla avullanne. Tässä on kyse kansan oikeu-
desta; jos se näyttää kärsivän, jokaisen kansalaisen 
velvollisuutena on ilmoittaa siitä.)

Dosentti Matthias Calonius ei ollut kovin varakas, vaan 
tarvitsi erityistä tukea voidakseen julkaista väitöskir-
jansa. Hänellä oli siis kokemusta tilanteesta, jossa varat 
eivät riittäneet painattamaan asiakirjoja, jotka oli pai-
nettava omien etujen turvaamiseksi. Calonius oli kas-
vanut pappilassa, mikä ei kuitenkaan tarkoittanut, että 
hänen koulutiensä olisi ollut turvattu. Hän sai opiske-
luaikanaan yliopistossa kokea vähävaraisuuden nahois-
saan enemmän kuin useimmat muut opiskelijat. Paino-
koneiden käyttäminen oli kallista, mikä saattoi asettaa 
esteitä varattomille. Calonius joutui turvautumaan 
poikkeusmenettelyyn ja tilapäiseen tukeen voidakseen 
painattaa väitöskirjansa ja saadakseen dosentuurinsa.21

Calonius oli kirjoituksessaan vuonna 1771 puuttu-
nut tärkeään osaan painovapautta, mikä ilmeni muun 
muassa siten, että monissa lehdissä julkissista oikeuden -

Anders Chydenius ...

... Matthias Calonius ...

... ja Henrik Gabriel 
Porthan suomalaisissa 
postimerkeissä vuonna 
1935. Suomen Posti-
museo.
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-käyntiasiakirjoista tuli oleellinen osa sisältöä.22 Elmar Nyman osoittaa 
selvityksessään painovapauden eri vaiheista kustavilaisena kautena, että 
julkiset oikeudenkäyntipöytäkirjat olivat piikki viranomaisten lihassa ja 
että julkaistut oikeudenkäyntipöytäkirjat vaikuttivat osaltaan Kustaa III:n 
vuonna 1785 toteuttamaan paino-ohjeiden tiukennukseen.23 Myöhemmin 
Kustaa IV Aadolfin hallinnon aikana tehtyihin painovapauden rajoituk-
siin sisältyi vuonna 1804 annettu kielto varustaa oikeudenkäyntiasiakirjo-
ja huomautuksilla ja merkinnöillä.24

Åbo Tidningar -lehdet ja  
painovapauden soveltaminen

Nimen tavoin myös Åbo Tidningar -lehtien profiilissa tapahtui pientä 
vaihtelua vuosien mittaan. Kiinnostus historiaan ja asiakirjojen julkaisu 
yhdessä luonnontieteellisten ja tilastollisten havaintojen kanssa saivat pian 
etusijan, mikä kuvastaa Henrik Gabriel Porthanin vakavaa suhtautumista 
ja innostusta isänmaallisiin aiheisiin. Åbo Tidningar -lehtien toistuvat ni-
menmuutokset ja epäsäännöllinen ilmestyminen heijastavat suhteellises-
ta harmittomuudestaan huolimatta lehtien julkaisutoiminnan jatkuvasti 
muuttuvia ehtoja Ruotsin valtakunnassa. Porthan kuvailee kirjeessään 
Caloniukselle, joka oli siirtynyt Korkeimman oikeuden palvelukseen Tuk-
holmaan, miten lehdissä sallitun sisällön entistä tiukemmat rajat latistivat 
henkeä Turussa. Porthan piti kaikesta huolimatta tärkeänä, että Turun 
ääni kantaisi koko valtakuntaan — hän oli ilmeisen tyytymätön todetes-
saan myöhemmin joitakin kertoja, ettei asia ollut näin.25

Vuonna 1785 turkulaisen seuran lehdet joutuivat kärsimään lehti-
toiminnan uudistuksesta, jonka mukaan sisällöstä olivat vastuussa kir-
janpainajat, eivät kirjailijat tai lehtien julkaisijat. Lehtien julkaiseminen 
jouduttiin lopettamaan saman vuoden toukokuussa. Niiden julkaisu aloi-
tettiin uudelleen runsaan kolmen vuoden kuluttua vuonna 1789. Silloin 
J.C. Frenckell nuorempi, joka omisti yliopistokirjapainon, haki erilupaa ja 
sai sen lehtien julkaisemista varten.26 Kirjanpainajan täytyi nyt siis ottaa 
itselleen vastuu, joka oli aiemmin ollut Aurora-seuralla. Åbo Tidningar 
-lehden lisäksi myös monien muiden lehtien oli pakko pitää julkaisussa 
tauko tuona aikana valtakunnassa.

Turussa vaalittiin painovapauden rippeitä myös sen jälkeen, kun lehti-
toiminnan ehtoja tiukennettiin vähitellen yhä enemmän Ranskan vallan-
kumouksen aiheuttaman radikalisoitumisen takia. Porthan oli erittäin 
huolissaan, kun hänen lehtensä oli joutua osalliseksi ilkeänpuoleiseen 
pilaan syksyllä 1793. Tämän pilan alullepanija näyttää olleen Carl Gustaf 
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Leopold. Porthan oli tuohtunut siitä, että lähetettyjen kirjoitusten varo-
mattomalla käsittelyllä saatettiin vaarantaa koko lehden olemassaolo. Leo-
pold oli kirjoittanut Tukholmassa parodian kirjoituksesta, jossa onnitel-
tiin Gustaf Adolf Reuterholmia — hänellä oli tuohon aikaan korkein valta 
ja hän oli painovapauden oikukas kurittaja — ja oli sen jälkeen toimittanut 
jollain salamyhkäisellä tavalla parodiansa tietämättömälle lehden toimi-
tukselle Turussa:

Underl. at Leopoldt kunde begå en så plump poikaktighet! Underl. at man ej 
betänker, det genom sådane oanständiga missbruk av Tryckfriheten, man 
skal bröfva oss sidsta lämningarne deraf! Ty at vederbörande skola hafva 
styrka at sätta sig öfver sådant, är ej at förmoda. Jag kan aldrig nogsamt 
förundra mig öfver den helgd hvari Tryckfriheten hålles i Danmark!27

(Ihmeellistä, että Leopoldt saattoi syyllistyä niin tökeröön poikamaisuu-
teen! Ihmeellistä, ettei ajatella sitä, että painovapauden tällainen sopima-
ton väärinkäyttö merkitsee sen rippeidenkin loppumista! Ei ole luulta-
vaa, että viranomaisilla olisi lujuutta asettautua tällaisen yläpuolelle. En 
voi koskaan kylliksi ihailla sitä, miten rikkomattomana painovapautta 
pidetään Tanskassa!)27

Porthan kirjoittaa kirjeessään, että ”Leopoldt pitäisi karkottaa ensin 
Pommeriin ja sitten armosta Linköpingiin […]”. Leopold oli joitakin 
kuukausia aiemmin asunut Linköpingissä, jossa hänen oli tarkoitus 
kääntää antiikin kirjailijoita. Hän oli ottanut virkavapaata ja sai palk-
kaa tältä ajalta. Sitä ennen Leopold oli huolehtinut hyvistä suhteis-
ta Reuterholmiin. Muuttoa oli edeltänyt tapaaminen, jossa osapuolet 
näyttävät heti löytäneen yhteisen sävelen ja osoittaneen molemmin-
puolista arvostusta. Leopold lupasi runon hänen ylhäisyytensä Reuter-
holmin ansioista (pitkän runon kaksi ensimmäistä osaa valmistuikin 
kaksi vuotta myöhemmin).28

Porthan purki suuttumustaan vielä muutaman kerran kirjeessään Ca-
loniukselle ja ajatteli oppineensa tärkeän läksyn vastuullisena toimittaja-
na: ”Emme tunteneet säkeitä, jotka olivat parodian kohteena, joten olisim-
me voineet julkaista ne, elleivät muut seikat olisi sitä estäneet. Tämä on 
esimerkki siitä, miten huolellinen tällaisen lehden toimittajan on oltava!”29 
Painovapauden jäljellä oleva osa oli arvokas ja sitä oli vaalittava — sitä ei 
saanut käyttää Leopoldin tavoin poikamaiseen parodiaan ylimmän vallan 
haltijan ylistyksestä.

Kun lehdistön valvonta tiukkeni edelleen viisi vuotta myöhemmin Kus-
taa IV Aadolfin ohjatessa valtiolaivaa ja lehdistöasetuksen tultua voimaan 
vuonna 1798, Turussa oli vaikea ymmärtää, miten tulisi menetellä. Vuoden 
1798 lehdistöasetus oli uusi syy, joka sai Porthanin purkamaan suuttu-
mustaan kirjeenvaihdossa Caloniuksen kanssa. Häntä ärsytti erityisesti 
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se, että sanamuodot olivat niin epätarkkoja, että toimittaja joutui niiden 
takia epätoivoon:

Det värsta är, at man ej är i stånd at begripa hvad Lagstiftaren fordrar och 
föreskrifver. I anseende därtill måste ock Åbo Tidningen nu åter uphöra; ty 
ehuru Frenckell derpå har privilegium, och deri är utstakadt hvad ämnen 
Tidningen får vidröra (redan en vacker sak, då ej en gång Redacteurerne 
derom tilfrågades, utan pro imperio sades: om dessa och ej andra ämnen 
får Ni skrifva och tänka!), så står i det nya placatet, at privilegii innehafva-
ren ej allenast skal till Cantzli-Collegium upgifva de ämnen han (Boktryc-
karen!) är sinnad at införa (det är, han skal påminna Cantzli-Coll. om hvad 
det förut föreskrifvit honom!) utan ock ställa sig Collegii föreskrift sig til 
noga efterrättelse. […] Ett fasligt väsende är det med vår så kallade tryckfri-
het, et ängsligt jämkande och krånglande af och ann, med hvad man så ger-
na kunde på en gång förklara otillåtligt. […] Men hvem törs förklara en så 
mörk och confus förordning? Alltså måste man stadna, och fråga sig före.

(Pahinta on, ettei lainsäätäjän tahtoa ja määräyksiä pysty ymmärtämään. 
Tähän liittyen myös Åbo Tidningen -lehden on jälleen lopetettava toi-
mintansa; vaikka Frenckellillä on privilegio ja lehdessä sallitut aiheet on 
määritetty (sekin on asia erikseen, ettei toimittajilta kysytty mitään, vaan 
pro imperio käskettiin: näistä asioista voi kirjoittaa ja niitä voi ajatella, 
näistä taas ei saa kirjoittaa eikä niitä saa ajatella!), niin uudessa plakaa-
tissa lukee, että privilegion haltijan on ilmoitettava kansliakollegiolle ai-
heet, joiden painamisesta hän (kirjanpainaja!) on kiinnostunut (hän siis 
muistuttaa kansliakollegiota sen aiemmin hänelle antamasta määräyk-
sestä), minkä lisäsi hänen on noudatettava tarkkaan kollegion määräyk-
siä. […] Niin kutsuttu painovapaus aiheuttaa hirveän metelin, jatkuvaa 
soutamista ja huopaamista sellaisesta, minkä voisi kerralla julistaa kiel-
letyksi. […] Mutta kuka uskaltaisi selittää niin pimeän ja sekavan asetuk-
sen? On pakko pysähtyä ja selvitellä.)30

Nämä otteet kirjeistä antavat ehkä jonkinlaisen kuvan siitä, miten pääkau-
pungin ulkopuolella otettiin vastaan ja suhtauduttiin perättäisiin muutok-
siin siinä, mikä oli kiellettyä ja mikä sallittua. Porthan 
yritti kirjeenvaihdossaan Turun akatemian aikaisen 
ystävänsä Caloniuksen kanssa, joka oli tuolloin 
sijoittunut lähemmäksi vallan keskusta Tukhol-
maan, selvittää kulloinkin voimassa olevat toi-
mintatavat ja antaa samalla äänen alueella 
vallitsevalle toivottomuuden tunteelle. Edellä 
esitetyssä kirjeessä hän kirjoittaa, että jos 
vaikeasti ilmaistava määräys keskitetystä en-
nakkovalvonnasta tulkitaan ankarassa mie-
lessä, niin yhtä hyvin voitaisiin ”kieltää sa-
man tien kaikki lehdet ja julkaisut maakun-
nissa”. Julkaisutauko kesti tällä kertaa vain 
kaksi viikkoa, ja sen jälkeen Åbo Tidningar 
-lehtien julkaisua kuitenkin jatkettiin nähtä- Henrik Gabriel Porthan.
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västi riittävän vakuuttuneina siitä, että lehtien julkaiseminen ”maakun-
nissa” oli vielä mahdollista. 

Asia oli lisäksi niin kuin Porthan sanoo lehdestään: ”[…] siitä on ehti-
nyt tulla meille tarve, niin että ihmiset ovat olleet tyytymättömiä julkai-
sun keskeytykseen.”31

Yksinäinen kriitikko lehdistön rautavuosina
Edellä referoitua vasten on kuitenkin aika merkillistä, että juuri Turussa 
alettiin julkaista vuodenvaihteessa 1803 kirjallisuuslehteä, jonka kriittiset 
tavoitteet olivat melkoiset ja ilmestymisväli tiheä. Sitä ennen ääni toisensa 

jälkeen oli vaiennut valta-
kunnassa lehdistön erittäin 
suppean liikkumavaran ta-
kia. Turusta tuli Ruotsin val-
takunnan ainoa paikkakun-
ta, jolla julkaistiin uuden kir-
jallisuuden kritiikkiä tällä 
tasolla. Porthan näyttää ol-
leen jälleen primus motor 
asiassa. Hän kuoli vuonna 
1804 ja toimi julkisuudessa 
loppuun asti. Projektiin liit-
tyi kuitenkin moni muukin. 
Erittäin pätevä Porthania 
auttanut työtoveri oli Jacob 
Tengström. 

Allmän Litteratur-Tidning 
-lehti, joka ilmestyi Turus-
sa vuonna 1803, on outo lä-
hinnä siinä mielessä, että se 
perustettiin ja ilmestyi aika-
na, jota leimasivat lehdistön 
kriittisten äänien lakkautta-
miset ja vaientamiset. Lehti 
ilmestyi kaksi kertaa viikos-
sa, ja julkaisuvuonna ehti il-
mestyä yhteensä 104 nume-
roa. Se oli ainoa varsinainen 
kirjallisuuslehti Ruotsissa sen Allmän Litteratur-Tidning -lehti maaliskuulta 1803 

painolupaleimoineen. Suomen Kansalliskirjasto.
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jälkeen, kun G. A. Silverstolpen Journal för Svensk litteratur lakkautettiin. 
Uutta lehteä julkaisi ”seura” eli Porthan ja Tengström, jota suuri osa Turun 
akatemian professoreista tuki.32 Myös ruotsalaiset lähettivät kirjoituksia 
lehteen. Maisteri Isaac Utterin kirjakaupan Tukholmassa ilmoitettiin vas-
taavan jakelusta pääkaupungissa. 

Toisin kuin Silverstolpen julkaisu Allmän Litteratur-Tidning oli lähinnä 
konservatiivinen: lehdessä vastustettiin uussubjektivismia, kantilaisuutta, 
ja kuten sanottiin, romaanikirjallisuutta ja huonoa käännöskirjallisuutta. 
Ainakin Porthan oli tässä vaiheessa Kantin ja hänen kannattajiensa van-
noutunut vastustaja. Tengström, jonka rooli kirjallisuuslehdessä oli nä-
kyvä, oli perehtynyt teologiseen neologiaan. Tämä laajensi mielipiteiden 
kirjoa turkulaisessa kirjallisuuslehdessä.33

Allmän Litteratur-Tidning -lehti oli lähinnä puolitoista vuotta aiemmin 
lakkautetun Läsning i Blandade Ämnen -lehden jälkeläinen erityisesti kriit-
tisessä suhtautumisessaan Kantin filosofiaan. Läsning-lehden julkaisija 
Georg Adlersparre oli pyytänyt Porthanilta kirjoitusta aikakauslehteensä 
aiheesta ”huomautuksia Suomen taloudesta”.34 Turun yliopiston kirjaston-
hoitajalla ja professorilla oli nähtävästi riittävästi tai aivan tarpeeksi teke-
mistä omissa julkaisuissaan. Hän aloitti pian tässä esitetyllä tavalla oman 
kirjallisuuslehtensä julkaisun. Åbo Tidning -lehden julkaisua jatkettiin 
normaalisti samaan aikaan, kun kirjallisuuslehteä julkaistiin sen rinnalla.

Allmän Litteratur-Tidning lupasi lyhyitä arvioita vastajulkaistuista kir-
joista, erityisesti isänmaan oppineista töistä; taloudellisella ja luonnontie-
teellisellä kirjallisuudella oli tärkeä sija sisällössä. Taso oli yleisesti oppi-
nut: kiinnostus ja tietynasteinen perehtyneisyys esimerkiksi patologiaan 
ja arabian kieleen oli eduksi, jotta sisällöstä saattoi hyötyä ja siitä saattoi 
nauttia. Merkillistä kyllä kirjallisuuslehdessä ei pidättäydytty kuvaamas-
ta melko perusteellisesti Ranskan olosuhteita, mistä jatkuvasti kiristyneet 
painovapauden rajoitukset olivat varoittaneet. Erityisesti Jacob Tengström 
on mainittava tässä yhteydessä. 

Varovainen suhtautuminen Ranskaan kärjistyi Ruotsissa vuoden 1804 
loppua kohden, jolloin kaikenlaisten painettujen kirjoitusten tuonti Rans-
kasta kiellettiin. Tätä edelsi Ranskan hallituksen äänenkannattajassa Le 
Moniteur -lehdessä julkaistu artikkeli, jossa mustamaalattiin Kustaa IV 
Aadolfin hallitsema Ruotsi — uuden napoleonilaisen keisarikunnan hel-
littämätön vihollinen. Turkulainen Allmän Litteratur-Tidning lakkautet-
tiin vuoden 1803 lopulla juuri ennen kuin entistä tiukempi kielto kaiken-
tyyppistä ranskalaista kirjallisuutta vastaan astui voimaan. Jo Ranskan 
vallankumouksen aiheuttamaa radikalisoitumista olivat kuitenkin no-
peasti seuranneet kiellot, joilla rajoitettiin ranskalaisten aiheiden käsitte-
lyä ruotsalaisessa lehdistössä.35
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Vaikka turkulainen kirjallisuuslehti ei heti paneutunut Ranskan poli-
tiikkaan, Tengströmin melko perusteellinen ja asiapitoinen tapa käsitellä 
Ranskan asioita ja olosuhteita ja esittää niistä välillä myönteisiä arvioita ei 
herättänyt vastakaikua Tukholmassa, jossa hallitus yritti huolestuneena 
katkaista kaikki siteet Ranskan suuntaan. Lopullisesti yhteydet Ranskaan 
estettiin vasta vajaa vuosi sen jälkeen, kun Allmän Litteratur-Tidning oli 
pakotettu lopettamaan toimintansa.

Tengström saattoi käsitellä aiheita sellaisilla otsikoilla kuin ”Tietoja 
Ranskan opetustoimesta” (nro 10, 11, 17), ”Tietoja Ranskan kansallisins-
tituutista” (nro 15, 40), ”Tietoja kantilaisesta filosofiasta Ranskassa” (nro 
17), ”Tietoja uskonnon asemasta ja harjoittamisesta Ranskassa” (nro 31, 
32, 34), ”Pariisi” (sotavarustelu, erikoiskoulut; nro 93).36 Hän tai kukaan 
muu Allmän Litteratur-Tidning -lehden avustajista ei osoittanut vastaavaa 
kiinnostusta mitään muuta kansakuntaa kohtaan.

Tengström — joka kirjoitti edellä mainitulla tavalla anonyyminä — 
saattoi aloittaa pitkän arvostelun seuraavasti: 

Men ur denna rysliga skymning, som redan hotade att med en djup natt 
öfverhölja ett af Europas upplystaste Folkslag, har hastigt framgått en 
morgonrodna [sic] af ljus och hopp, som synes båda Wettenskaperna i 
Frankrike ej blott forna, utan troligen äfven nya och ökta fördelar?

(Mutta tämä kaamea hämärä, joka jo uhkasi peittää Euroopan valistu-
neimman kansan, on nopeasti muuttunut valon ja toivon aamuruskoksi, 
joka näyttää ennakoivan tieteissä menneiden saavutusten lisäksi uusia ja 
entistä suurempia saavutuksia Ranskassa?)37

Jos Ranskan olosuhteet olivat arka aihe, niin myös teologia oli erittäin vai-
kea aihealue mielipiteen esittämiseksi painetussa kirjoituksessa edes kir-
jallisuusarvosteluna. Kustaa IV Aadolfista oli henkilökohtaisesti tärkeää, 
ettei mitään sellaista julkaistaisi, jonka voitiin katsoa asettavan voimassa 
olevan luterilaisen doktriinin kyseenalaiseksi. 

Elmar Nyman kuvailee kirjoituksessaan sensuurin historiasta ennen 
vuoden 1810 painovapausasetusta teologisten kirjoitusten valvontamää-
räyksiä, jotka Kustaa IV Aadolf otti käyttöön. Hän huomauttaa, että teo-
loginen sensuuri oli lokakuussa 1799 laajennettu käsittämään myös ”kris-
tinuskonkappaleita” käsittelevien teosten kirjallisuusarvostelut. Määräys 
koski myös jo sensuurin läpäisseitä painotuotteita, joille oli annettu pai-
nolupa. Toisin sanoen myös teologiset kirjallisuusarvostelut oli sensuroi-
tava. Nyman huomauttaa samassa yhteydessä edelleen, että hallitus oli 
kaksi kuukautta myöhemmin esittänyt ”suoran sodanjulistuksen neolo-
giaa ja kantilaisuutta vastaan” lähettämällä yleiskirjeen tuomiokapitulille, 
joka sai siten tehtäväksi ”[…] valvoa tarkkaan, että papit julistivat puhdas-
ta Jumalan sanaa ja kristinoppia”.38
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Allmän Litteratur-Tidning totteli huonosti tätä kohtaa ja julkaisi useita 
tällaisia arvosteluja.39 Teologinen kirjallisuus oli itse asiassa suosituin aihe 
lehdessä. Arvosteluja leimasi Tengströmin neologinen asenne, joskin tie-
tyn varovainen. Hän saattoi kirjoittaa kirjallisuuslehdessä anonyymisti. 
Gustav Björkstrandin toteamalla tavalla Tengströmin mielipiteet radika-
lisoituivat, kun hänen sallittiin esiintyä anonyyminä. Pappina seurakun-
nassa hän oli varovainen, jotta ei olisi herättänyt hämmennystä tai epäilyä. 
Oppilaittensa kanssa hän otti kuitenkin suurempia vapauksia. Artikkelin 
kirjoittajana hän edusti selvän neologista asennetta ja vaati kirkon opin ja 
oikeuskäytännön yleisiä parannuksia.40

Selvää on kuitenkin, että Allmän Litteratur-Tidning oli kaikesta huoli-
matta säännöllisen teologisen sensuurin alainen Turussa. Erittäin näkyvä 
”Imprimatur. Ad mandatum. Nicol. M. Tolpo. Fac. Th. Ab. Not.” painettiin 
sellaisten arvostelujen päälle, joiden sisältö ei Nils Magnus Tolpon Turun 
akatemian teologisen tiedekunnan puolesta antaman takauksen mukaan 
loukannut Ruotsin kirkon tunnustamia uskontotuuksia.41

Turun akatemiantori vuonna 1795. Carl Petter Hällströmin laveeraus. Oikealla akatemia-
rakennukset tuomiokirkon ympärysmuurissa. Taaempi talo oikealla oli akatemian pää-
rakennus. Etualalla olevassa talossa oli anatomiasali ja kemian laboratorio. Taustalla kir-
kontorni ja pääkuori. Vasemmalle tontille rakennettiin uusi akatemiatalo vuonna 1802. 
Suomen kansalliskirjasto.
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Teologinen sensuuri ei nähtävästi ollut Turussa kuitenkaan riittävän an-
karaa. Kriittistä arviota Visbyn konservatiivisen piispan Johan Möllerin 
ajatuksista hänen kirjoituksessaan Läsning i blandade Religionsämnen on 
pidetty kaikkein arveluttavimpana kirjallisuuslehden julkaisemista arvos-
teluista ja siten tärkeimpänä syynä lehden lakkauttamiseen. Tengström 
käsitteli kirjoitusta kahdessa pitkähkössä arvostelussa. Möller näyttää ha-
vainneen turkulaisen kritiikin ja ilmaiseen omasta puolestaan tyytymät-
tömyytensä siihen. 

Ulkopuolisille sanottiin, että korkeat postitaksat estivät julkaisun. Jake-
lusta oli tullut niin kallista, ettei yritys pystynyt siihen. Wilhelm Lagus, 
joka on ainoana (tiettävästi yhä vieläkin ainoana) tutkinut Allmän Littera-
tur-Tidning -lehteä yksityiskohtaisesti, esittää, että postikonttorin töykeys 
”vastaa sitä epäsuosiota, jolla Kustaa IV Aadolf suhtautui Jakob Tengströ-
min kirjoittamaan arvosteluun piispa Möllerin Läsning i blandade reli-
gionsämnen -kirjoituksesta.”42

Venäläinen hallinto, ruotsalaiset painovapauslait
Vuoden 1808—1809 sotien seurauksena Suomi liitettiin osaksi suurta 
Venäjän valtakuntaa. Itse sotatapahtumista kirjoitettiin erittäin vähän 
tuonaikaisissa lehdissä. Myöskään Suomesta ei kirjoitettu erityisen paljon 
ruotsalaisissa lehdissä eron jälkeen. Mitään selvästi ilmaistua kostopoli-
tiikkaa on vaikea havaita. Selvä poikkeus tästä on kuitenkin Adolf Regnér 
ja hänen lehtensä Allmän Politisk Journal, jossa esitettiin vuonna 1811 aja-
tus Suomen yhdistymisestä uudelleen Ruotsin kanssa. Toimittaja pantiin 
tämän seurauksena vankilaan 11 kuukaudeksi. Niin sanottu vuoden 1812 
politiikka merkitsi, kuten tunnettua, Ruotsin ja Venäjän valtionjohdon lä-
hentymistä ja yksimielisyyttä status quo -tilanteen hyväksymisestä vuo-
den 1809 jälkeen.

Keisari Aleksanterin aikeena oli aluksi lahjoittaa Suomelle valtiollinen 
olemassaolo ja järjestää olosuhteet niin hyvin, että maan asukkaat eivät 
kokisi itseään sorretuiksi, vaan päinvastoin pitäisivät etuna saada kuulua 
Venäjän valtakuntaan. Näin Aleksanteri lienee esittänyt asian syyskuussa 
1810 Suomen kenraalikuvernöörille Fabian Steinheilille, jonka kanssa hän 
kävi salaista kirjeenvaihtoa. Keisari osoitti näin vapaamielisyyttä, joka oli 
tunnusomaista osalle hänen mielipiteistään vielä Napoleonin vuosien ai-
kana.43 Arvostuksen ja uuden tulevaisuudenuskon merkkejä kuului use-
ammalta suunnalta Suomessa. Osa niistä oli lisäksi muotoiltu tavalla, joka 
oli myöhemmin säännöksi tullutta tapaa vähemmän alamainen. 
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Ruotsissa painovapaus sisällytettiin joka tapauksessa osaksi hallitus-
muotoa vuonna 1809 ja painovapausasetus annettiin 1810, kun taas Suo-
messa olivat edelleen voimassa vanhat lait, jotka suuriruhtinaskunta oli 
saanut perinnöksi oltuaan osa Ruotsin valtakuntaa. Suomessa olivat siis 
edelleen voimassa kustavilaiset lait kaikkine niihin ennen vuotta 1809 
tehtyine painovapauden rajoituksineen. Poliittinen kieli uusiutui pian 
vuonna 1809 muotonsa saaneessa uudessa Ruotsissa — vallankumous-
vuosien kansalaissanasto otettiin tavallaan yleiseen käyttöön — mutta 
kesti aikansa, ennen kuin vastaavaa voitiin havaita Suomessa.44 Yleinen 
mielipide sai kuitenkin lopulta vähitellen puolestapuhujia Suomessa, eri-
tyisesti Adolf Ivar Arwidssonin. Valtiopäiviä ei kuitenkaan kutsuttu kool-
le yli 50 vuoteen, minkä takia Ruotsin valtiollista elämää 
vastaavaa toimintaa ei voinut syntyä.

Yhdestä ongelmasta tuli jatkuvasti yhä ajan-
kohtaisempi: mikä merkitys yleisellä poliittisella 
mielipiteellä oli — keisarin byrokraattien va-
listaminenko? Tästä ei puhuttu ääneen suu-
riruhtinaskunnan ensimmäisinä vuosikym-
meninä Venäjän vallan alla, mutta ongelma 
puettiin myöhemmin sanoiksi melko selvästi 
Johan Vilhelm Snellmanin ryhtyessä esittä-
mään poliittisia uudistusehdotuksia Sai-
ma-lehdessään 1840-luvulla.45 Kehitys pol-
veili huomattavasti: 1810-luvulla venäläisellä 
valtionjohdolla oli jonkin verran liberaaleja 
mielipiteitä, ja Turussa vuonna 1797 perus-
tettu Suomen Talousseura vastasi lyhyen ai-
kaa sellaisista yhteiskunnallisista toiminnoista, jotka ehkä jossain määrin 
korvasivat koolle kutsutun kansanedustuslaitoksen puuttumisen. Entistä 
taantumuksellisempi politiikka sai valtaa 1820-luvulla erityisesti Nikolai 
I:n hallinnon aikana, jolloin ei juuri kyselty kansalaisten mielipiteitä. 

Julkisuudessa ei ollut aikakautista julkaisuja tungokseen asti julkaisuja 
parin 1810-luvun Suomessa. Toimeliaisuus ja liikehdintä kasvoivat vasta 
vuosikymmenen loppua kohden. Vallanvaihdon jälkeen ja vuoden 1810 
koittaessa Åbo Tidning sai ainoaksi seuraajakseen valtaapitävien viralli-
sen äänenkannattajan Åbo Allmänna Tidning -lehden. Sisältö oli suureksi 
osaksi samankaltainen — runoja, tietoja väitöksistä, historiallisia ja maan-
tieteellisiä havaintoja — uutta olivat keisarilliset manifestit, jotka sisälsi-
vät selityksiä ja armollisia tiedonantoja. Jossain määrin uusia olivat uutisia 
Suomesta ja tiedot ylennyksistä Suomessa. Myös ulkomaanuutisia julkais-
tiin eikä Ruotsin olosuhteita unohdettu.

Adolf Ivar Arwidsson nuorena.
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Vähäpätöisestä kirjallisesta kalenterista nimeltä Aura tuli ensimmäi-
nen julkaisu, jossa esitettiin jonkinlainen älyllinen mielipide. Se oli sa-
malla nk. Turun romantiikan varhainen ilmentymä ja sellaisena merkki 
uusien ajatussuuntien juurtumisesta yliopistokaupunkiin. Sanaa ryhtyi 
silloin käyttämään opiskelijoiden sukupolvi, jonka johtava hahmo oli 
Adolf Ivar Arwidsson. Tähän aikaan hän keräsi ruotsinkielistä kansan-
runoutta Suomessa ja kirjoitti itse romanttisia tai gööttiläistyylisiä runoja 
rinnastuksena Ruotsiin. Arwidssonin ilmaisuun ja ajattelutapaan vaikutti 
voimakkaasti hänen oleskelunsa akateemisessa Uppsalassa, josta hän oli 
pitkään poissa juuri Auran suunnitteluvaiheen aikana. Hän piti yhteyt-
tä kirjallisuuteen perehtyneisiin ystäviinsä Ruotsissa, erityisesti Lorenzo 
Hammarsköldiin. Tämä oli Arwidssonin esikuva siinä, miten oma esiin-
tyminen julkisuudessa voitiin peittää käyttämällä useita eri nimimerkkejä 
— ja esimerkiksi väitellä itsensä kanssa eri nimimerkkien suojissa.

Arwidsson kuului Aura-kalenterin kirjoittajiin. Tässä hän esittäytyi 
suurieleisenä runoilijana jolle munaispohjoismaalaiset soinnut tuntuivat 
omilta. Johan Gabriel Linsén tervehti lukijoita kalenterista julkaistun en-
simmäisen vihon esipuheessa vuonna 1817. Kalentereita julkaistiin vain 
kaksi, ja ne sisälsivät enimmäkseen runomuotoon puettuja kirjoituksia. 
Siitä huolimatta oli pian selvää, että Aura oli saanut käyntiin jotakin uut-
ta. Linsénistä kasvoi ajan mittaan karaistunut toimittaja, joka oli mukana 
myöhemmissä journalistisissa hankkeissa Turussa. 

Pitkän ja kaikkein painokkaimman artikkelin Aura-kalenterin moni-
puolisesta sisällöstä kirjoitti kuitenkin toinen henkilö. Johan Jakob Teng-
ström viitoittaa kirjoituksessaan ”Om några hinder för Finlands litteratur 
och cultur” eräänlaisen ohjelman uuden vuosisadan koulutustavoitteista 
Suomessa — erityisesti tavoitteesta selvittää oma historiallinen identi-
teetti ja perehtyä entistä syvemmin kansan puhumaan suomen kieleen.46 
Nuorempi Tengström, pohdiskeleva kirjallisuuden dosentti ja aiemmin 
mainitun Jacob Tengströmin veljenpoika, noudatti kirjoituksissaan tiet-
tyä juhlallista varovaisuutta. Hän ei näe tilannetta pelkästään valoisana, 
vaan näkee paljon esteitä. Saksan malli, pitkät virkkeet ja perinpohjainen 
järkeily leimasivat yleisesti nuoremman Tengströmin opiskelijasukupol-
vea. Ranskalaisia sivalluksia ja nopeita ja osuvia huomautuksia viljeltiin 
jatkuvasti vähemmän tänä aikana. Uusi, välillä hieman muodoton järkeily 
soveltui lisäksi hyvin sellaisten väitteiden kätkemiseen ja miltei piilotta-
miseen, joita valvontaviranomaiset olisivat voineet pitää arveluttavina.

Lämpötila nousi kuitenkin jälkeenpäin. Seuraaja Mnemosyne (1819—
1823) oli omalaatuinen, reipasta keskustelua käyvä kirjallisuuslehti, joka 
ilmestyi tiheästi. Vilkkaan keskustelun lainehtiessa nuoret yliopisto-opet-
tajat osoittivat vain vähän armoa tässä kirjallisuuslehdessä. Keskusteluun 
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osallistujat suhtautuivat ikään kuin lumoutuneen kauhuissaan ja ihastu-
neena omiin poleemisiin puheenvuoroihinsa, ajatusten ääneen esittämi-
seen ja esiintymiseen julkisuudessa. Mnemosyne ei ollut poliittinen lehti, 
vaan ennen muuta kirjallisuuslehti — vaikka arkaa kysymystä venäjän 
asemasta Suomessa käsiteltiin palstoilla.47

Arwidsson ja Turun levottomat vuodet
Adolf Ivar Arwidsson, yksi Mnemosyne-lehden vaikutusvaltaisista 
avustajista, tunsi kuitenkin tarvetta ottaa askel politiikan alueelle ja 
antoi omassa Åbo Morgonblad -lehdessään (1821) voimassa olevalle pai-
novapaudelle laajan tulkinnan luottaen keisarin liberaaliuteen. Se oli 
ehkä osittain tarkkaan arvioitu sotajuoni toimittajan puolelta, mutta 
ehkä samalla myös rehellinen käsitys keisarin asenteesta. Arwidsson 
oli saanut tilaisuuden vaihtaa muutaman sanan Aleksanterin kanssa 
tämän vieraillessa Turussa vuonna 1812.48

Aluksi Arwidsson ryhtyi Morgonblad-lehdessä laajentamaan julkisuus- 
ja yleinen mielipide -käsitteitä. Lukevan yleisön Suomessa oli herättävä, 
tartuttava toimeen, osallistuttava julkiseen elämään ja osallistuttava jul-
kiseen mielipiteiden vaihtoon. Toimittaja esitti mahdollisesti epäröiviä 
varten voimassa olevat säännöt keskustelusta ja julkisuudessa esiintymi-
sestä julkaisemalla Suomessa voimassa olevat painovapausasetukset, jotka 
olivat perintöä yhteiseltä kustavilaiselta ajalta. Näin hän halusi, kuten itse 
sanoi, kumota yleisen virhekäsityksen, jonka mukaan sananvapaus olisi 
erittäin rajoitettu Suomessa.49

Ajan romanttisille aatevirtauksille tyypillisin maneerein Arwidsson 
tulkitsee mielipiteen muuttuvaksi organismiksi: yleinen mielipide on älyl-
lisen voiman yhteenliittymä, joka rikkoo kaikki lakien ja hallitusmuoto-
jen asettamat esteet, jos näitä itsessään jähmeitä rakenteita ei ajoissa mu-
kauteta ajan — joka muuttuu jatkuvasti — henkeen sopiviksi (Arwidsso-
nin pohdinta muistuttaa tässä melko paljon A. G. Silverstolpen hieman 
aiemmin esittämiä muotoiluja).50 Julkisesti ilmaistu mielipide esitetään 
siis mahtavana ja mahdollisesti vaarallisena voimana — ”se etsii sopivaa 
tilaisuutta purkautua väkivaltaisesti ja tuhoisasti” — jota oli hyödytön 
yrittää estää, jos väkivaltaisilta siirtymiltä haluttiin välttyä.51 

Kaiken ja kaikkien, mukaan lukien ”kaikkien toimenpiteiden maassa”, 
on oltava julkisuuden puolesta, Arwidsson korostaa ja uhkaa ”mielipiteen 
yleisellä tuomioistuimella” sellaista, joka on yleisen mielipiteen mukaan 
arveluttavaa, mutta joka ei suoraan riko lakia vastaan. Toimittaja esitti ra-
dikaaleja mielipiteitään runsaasti kielikuvia ja allegorioita sisältävällä kie-
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lellä. Toisinaan ei ole helppoa saada selvää siitä, mitä hän on todellisuudes-
sa tarkoittanut. Liitämällä korkealla abstraktioiden ja vertausten ohuessa 
ilmanalassa Arwidsson saattoi luultavasti ehkäistä lehdelle kohtalokkaat 
välittömät ristiriidat valtiovallan käytännöllisesti ja yksioikoisesti ajatte-
levien byrokraattisten palvelijoiden kanssa. Viranomaiset reagoivat kui-
tenkin aikanaan, kun sekä ylhäisellä että alhaisella tasolla pidettiin selvä-
nä, että Arwidsson oli mennyt liian pitkälle. Åbo Morgonblad ehti toimia 
runsaan puolen vuoden ajan ennen lakkauttamistaan. Lakkauttamisvalta 
perustui painovapausasetuksiin, jotka olivat Suomessa periytyneet kusta-
vilaiselta ajalta. 

Kun Åbo Morgonblad lakkautettiin syksyllä 1821, opiskelijat vastustivat 
sitä protesteilla. Tilanne kärjistyi: joulukuussa 1821 eräs opiskelija yritti 
pistää miekalla lääketieteen professoria Israel Hwasseria, joka tunnettiin 
keisarivallan ihailijana. Attentaatin esikuvana on voinut olla saksalaisen 
opiskelijan Karl Sandin keväällä 1819 tekemä ”isänmaanpetturin” August 
von Kotzebuen murha. Tämä oli suosittu näytelmäkirjailija, joka katsot-
tiin toimineen Aleksanteri I:n raportoijana Saksassa. Ja edelleen: kevätlu-
kukauden 1822 lopussa Arwidsson karkotettiin iäksi yliopistosta keisaril-
lisella käskykirjeellä. Vuosi sen jälkeen hän muutti Ruotsiin. Provokatiivi-
nen kirjoitus Mnemosyne-lehdessä asetti lopullisen pisteen Arwidssonin 
lehtimiehen uralle Suomessa.52

Vuotta aiemmin yliopiston yhteyteen oli perustettu uusi valvontatoimi, 
sijaiskanslerin virka, tarkoituksena vaimentaa opiskelijoiden keskuudessa 
herännyt levottomuus Turussa. Viran ensimmäinen haltija kreivi Fredric 
Johan Aminoff vaati yhdessä valtiosihteeri Robert Henrik Rehbinderin 
kanssa Arwidssonin eroa. Myös yleisen ja kotimaisen oikeuden professori, 
ruotsalainen Anders Erik Afzelius oli erotettu toukokuussa 1822. Hänet 
oli ensin kutsuttu auttamaan yliopiston ja suomalaisen yhteiskunnan oi-
keudellisessa uudelleenhahmottelussa. Hänen lähtöään seurasi liberaa-
leista mielipiteistään tunnetun professori Johan Bonsdorffin lähtö.53

Hieman etäämmältä tarkasteltuna edellä esitetyt olivat kuitenkin poik-
keuksia — kun ajanjaksoa halutaan luonnehtia kokonaisuudessaan. Jos lu-
kuun ei oteta välillä kiivaaksi yltyneitä kiistoja Turussa, yleistä hiljaisuutta 
maassa voidaan luonnehtia eräänlaiseksi köyhäksi pappilaromantiikaksi 
tai ehkä eräänlaiseksi biedermeier-harmoniaksi siinä ei-urbaanissa yhteis-
kunnassa, joka Suomi kokonaisuudessaan oli vielä 1810-, 1820- ja 1830-lu-
vuilla. Runoilija Johan Ludvig Runeberg saattoi toisaalta stoalaisessa 
hengessä ja melko väkinäistä aatteellisuutta osoittaen luoda kuvan vaati-
mattomuuden ja yksinkertaisuuden ajasta, joka on ankara enemmistölle, 
mutta ainakin runollisessa versiossa aidosti sankarillinen. Omalla taval-
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laan hän määräsi kansallisvaltion rakentamisen sävyn ja loi sille pohjan 
seuraavan vuosisadan ajaksi.

Myös toinen asia, jolla oli suuri potentiaali, alkoi kehittyä hitaasti: suo-
menkieliset lehdet. Varovaisuus aiheiden valinnassa ja pyrkimys valistaa 
kansaa olivat aluksi selviä. Keskustelua ei syntynyt, ja lukijoita 
puhuteltiin usein koulumestarin tavoin; opettaja yritti 
kärsivällisesti valistaa lukijoita, joiden odotettiin 
hieman alentuvasti olevan tietämättömiä. Ala-
maisuus ja esivallan kunnioitus olivat itsestään 
selviä, samoin kuin vallitsevien uskonkappa-
leiden järkähtämätön kunnioitus.54 Urbaanin 
ja kansalaisia lähempänä olevan suomalaisen 
lehdistön kasvu kesti kauan — samaan ai-
kaan opiskelijanuoriso useissa pääasiassa 
ruotsinkielisissä porvaripiireissä ryhtyi in-
nolla perehtymään suomen kieleen.

Innostus omasta kansallisuudesta ja kan-
san erikoislaadusta sekä suomen kielen ole-
muksesta ja kansanrunoudesta sai muutaman 
opiskelijasukupolven keskittymään perustus-
laillisten asioiden ja vapauden asemesta sitä-
kin innokkaammin romanttiselle demokratialle (suomen kielen asemas-
ta tuli selvä oikeudenmukaisuuskysymys ja osa poliittista agendaa vasta 
1800-luvun puolivälin jälkeen).

Kirkkoherra Anders Lizelius oli tehnyt jo vuonna 1776 ensimmäisen 
yrityksen julkaista suomenkielistä lehteä. Suomenkieliset Tietosanomat 
ilmestyi Turussa vuonna 1776 ja sisälsi sekä ulkomaan- että kotimaan-
uutisia. Tyylikäs hanke ei kuitenkaan ollut kovin pitkäikäinen. Lehti ei 
saanut varsinaista seuraajaa ennen kuin Reinhold von Becker ryhtyi jul-
kaisemaan Turussa Turun Wiikko-Sanomat -lehteä vuonna 1820. Se oli 
aluksi kunnianhimoinen ja kekseliäs lehti, jolla oli suuri merkitys Suomen 
kirjakielen kehittämisessä. 

Pohjoisessa ilmestyi uraauurtava Oulun Wiikko-Sanomat, jota julkaistiin 
Oulussa vuonna 1829, ja Sanan Saattaja Wiipurista -lehteä alettiin julkaista 
Viipurissa vuonna 1833 (toinen ylipäänsä Turun ulkopuolella painettu lehti 
oli saksalainen Wiburgs Mancherly, joka ilmestyi vuonna 1821). Ensimmäi-
nen ajankohtaisia asioita suomen kielellä käsitellyt mielipidevaikuttaja oli 
Suometar-päivälehti. August Ahlqvist ja Paavo Tikkanen ryhtyivät julkai-
semaan sitä vuonna 1847 Helsingissä. Se sai vähitellen seuraajia. Suomessa 
muodostui tilanne, jossa lehdissä käytiin keskustelua kahdella kielellä ja 
mielipiteitä kuunneltiin ja niihin vastattiin yli kielirajojen.

Adolf Ivar Arwidsson.
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Kehitystä on tässä seurattu hieman pidemmällä ajanjaksolla kuin ar-
tikkelin aihe edellyttää. Tarkoituksena on tekstin polveilusta huolimatta 
ollut kuvata lyhyesti kehitystä, joka edelsi 1830-luvun uusia olosuhteita ja 
sensuuriasetusta, jolla säädeltiin lehdissä ja kirjallisuudessa julkaistavaa 
sisältöä.

Vuoden 1829 sensuuriasetus ja vuosi nolla 
suomalaisessa julkaisutoiminnassa

Vuonna 1829 Suomen suurruhtinaskunnassa astui voimaan lehdistön 
toimintaa säätelevä sensuuriasetus — ennakkosensuuri ja lakkautusvalta 
vakiinnutettiin. Julkisen keskustelun pysähtyneisyys 1830-luvun alussa 
oikeuttaa puheen eräänlaisesta vuodesta nolla lehdistön historiassa Suo-
messa. Lehtiä oli vähän, ja niiden sisältö oli suppea ja ilmestymisväli pitkä, 
minkä lisäksi ne pitivät varovaisuutta noudattaen erittäin vähän melua it-
sestään. Näin oli ainakin aluksi. Eroa Ruotsista vuonna 1809, kuten edel-
lä on kerrottu, seurasi vielä vilkasta toimintaa, eivätkä yhteydet ruotsa-
laiseen julkisuuteen katkenneet suinkaan heti. Olosuhteisiin vaikuttivat 
paljon Turun tulipalo vuonna 1827 ja yliopiston siirtäminen Helsinkiin, 
johon keskeiset keskusvirastot oli jo perustettu. Turun ja siellä asuvien 
kirjoittajien perinteet ja läheiset suhteet Ruotsiin katkaistiin silloin melko 
tehokkaasti. Se oli myös valtion korkeimman johdon tarkoitus. 

Ennen sensuuriasetusta lehdistöltä katkaistiin 1820-luvun alussa siivet 
lakkauttamisilla ja uutismateriaalin rajoituksilla. Jo tuosta ajasta lähtien 
estettiin ruotsalaisten lehtien tilaukset valvomalla postilaitoksen toimin-
taa.55 Toimeenpaneva valta toimi jossain määrin improvisoiden välittö-
mänä reaktiona ajankohtaiseen tilanteeseen. Nyt lehdistön toimintaa ryh-
dyttäisiin säätelemään huolella harkiten.

Hans Kejserliga Maj:ts Nådiga Förordning angående Censuren och Bok-
handeln Storfurstendömet Finland (Hänen keisarillisen majesteettinsa 
armollinen asetus sensuurista ja kirjakaupasta Suomen suuriruhtinas-
kunnassa) vahvistetaan Pietarissa lokakuussa 1829. Osa näistä erityissää-
döksistä on tuttuja Ruotsissa vuoteen 1809 asti voimassa olleista paino-
vapausmääräyksistä. Ratkaiseva ero on siinä, että asetuksessa säädettiin 
kaiken painetun materiaalin ennakkosensuurin järjestämisestä. Kaikki 
materiaali oli tarkastettava ennen painamista. 

Sensuuriasetusta on tarkasteltava venäläistä taustaa vasten. Niin kutsu-
tun dekabristi-kapinan jälkeen Venäjällä säädettiin ankara sensuuriasetus 
vuonna 1826, jota seurasi hieman lievempi versio vuonna 1828. Suomen 
vuoden 1829 sensuuriasetus laadittiin venäläisen mallin mukaan. Tämä 
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asetus muodosti perustan kaikkien painotuotteiden valvonnalle aina sii-
hen asti, kunnes Suomessa annettiin painovapausasetus vuonna 1865 (va-
paus oli voimassa vain kaksi vuotta).56

Sensuuriasetuksen määräyksen mukaisesti Suomeen perustettiin 
vuonna 1829 sensuuriylihallitus, jonka puheenjohtaja oli yliopiston vara-
kansleri. Työvaliokuntana oli sensuurikomitea, ja kaikille kirjapainopaik-
kakunnille nimettiin sensori. Postilaitos sai tehtäväksi valvoa ulkomailta 
tuotuja lehtiä.

Järjestelmä oli hierarkkinen siten, että ylihallitus valvoi alempia sensuu-
rielimiä ja erikoistehtävän saaneita instansseja: tuomiokapitulia, yliopis-
toa ja lääkärikollegiota. Pääajatuksena näyttää olleen, että toimivaltainen 
asiantuntija tarkastaa kunkin erikoisalan kirjoitukset. Sensuurille alis-
tettiin myös näytelmäesityksissä puhuttu kieli. Näyttämön elävän sanan 
valvonnasta vastaavaa elintä ei ollut, joten järjestysvalta sai korvata sen. 
Maaseudulla valvonnasta vastasi poliisi ja Helsingissä prokuraattori. Jos 
näytelmä toimitettiin painoon, se oli normaalin kirjasensuurin alainen. 

Seuraavassa on muutamia katkelmia tärkeistä kohdista:

§ 3. Litteraturens, wettenskapernas och konsternas alster äro underkas-
tade förbud af Censuren: 1) då de innehålla satser, meningar eller något, 
som strider emot den rena Evangeliska lärans sanning och rätta Trosbe-
kännelse […] samt leder till atheism, materialism, missaktning för den 
heliga Skrift […] 2) Då de innehålla något, som kränker helgden af det 
Heliga Majestätet […] 3) […] anständighetens fordringar åsidosättas […] 
4) någon persons heder och medborgerliga anseende […]

§ 4. […] bör Censuren fästa särdeles uppmärksamhet å andan af den bok 
som granskas, äfwensom å Författarens synbara ändamål och afsigt […]

§ 6. Wid granskingen af historiska och politiska skrifter, skyddar Censu-
ren helgden af Högsta Makten, genom ett noggrant wakande deröfwer, att 
något förolämpande för Landets Regering eller de Regeringar, hwilka stå i 
wänskapligt förhållande till Ryssland, inte tillåtes.

§ 11. Romaner, berättelser och andra litteraturens alster af samma slag, 
böra, i hänseende till sedligheten af deras innehåll, granskas med mera 
stränghet än andra böcker.

(§ 3. Sensuuri kieltää kirjallisuuden, tieteiden ja taiteiden alaan kuuluvat 
teokset: 1) jos ne sisältävät virkkeitä, lauseita tai jotakin, joka on risti-
riidassa puhtaan evankelisen opin kanssa ja oikean uskontunnustuksen 
kanssa […] ja johtavat ateismiin, materialismiin, pyhien kirjoitusten 
ylenkatsomiseen […] 2) jos ne sisältävät jotakin, joka loukkaa kuninkaal-
lista majesteettia […] 3) säädyllisyyttä loukataan […] 4) henkilön kun-
niaa ja mainetta […]

§ 4. […] Sensorin on kiinnitettävä huomiota erityisesti tarkastettavan 
kirjan henkeen ja lisäksi kirjailijan ilmeisiin tarkoitusperiin ja tarkoituk-
seen […]



Henrik Gabriel Porthanin patsas paljastettiin vuonna 1864. Se on Turun keskustassa Porthaninpuistossa 
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§ 6. Sensori suojelee historiallisissa ja poliittisissa kirjoituksissa ylimmän 
vallan loukkaamattomuutta huolehtimalla tarkkaan siitä, ettei maan 
hallituksesta tai ystävällisissä suhteissa Venäjään olevista hallituksista, 
paineta mitään sopimatonta.

§ 11. Romaanit, kertomukset ja muut samantyyppiset kirjalliset teokset 
tarkastetaan niiden sisällön siveellisyys huomioon ottaen muita kirjoja 
ankarammin.) 

Pykälien sanamuoto vastaa monelta osin melko tarkkaan tunnettuja kus-
tavilaisia olosuhteita ja määräyksiä — nyt kuitenkin kaikki painettavat 
tekstit alistettiin ennkkosensuurille. Toimivaltainen asiantuntija tarkas-
taisi kaikki erikoisalojen tekstit: tuomiokapitulin olisi hyväksyttävä kirjan 
hengellinen sisältö ja kristillisten opinkappaleiden käsittely hiippakun-
nassa, jossa kirja painettiin; yliopisto tarkastaisi kaikki asiakirjat, puheet, 
ohjelmat ja muut kirjoitukset, jotka julkaistaisiin yliopiston nimissä; lää-
kärikollegio tarkastaisi kaikki lääketieteeseen liittyvät työt.57

Senaatti, joka oli ylin toimeenpanovaltaa käyttävä elin suuriruhtinas-
kunnassa, sai tehtävän myöntää julkaisulupa uusille lehdille neuvotel-
tuaan yksittäisistä tapauksista ensin sensuuriylihallituksen kanssa. Se-
naatti päättäisi lisäksi ”tarvittaessa” lehtien lakkauttamisesta. Julkaisu-
lupa ei edellyttänyt kirjailijan tai julkaisijan nimen ilmoittamista, mutta 
säädöksen mukaan kirjanpainajan oli tunnettava julkaisija.58 

Asetus jätti tilaa yksittäisten sensorien mielivallalle ja vaihtelevalle in-
nolle sekä heidän käsitykselleen voimassa olevista linjanvedoista. Senso-
ri saattoi suositella kiellettyjen tekstinkohtien poistoja tai muutoksia tai 
kieltää koko artikkelin julkaisun. Asetuksessa määrättiin, että sensorin oli 
tarkastettava teksti 24 tunnin kuluessa.59

Vuonna 1831 takavarikoitiin yli tuhat Ruotsista saapuvien lehtien nu-
meroa ja seuraavina vuosina kiellettiin kokonaan 11 ruotsalaisen lehden 
tuonti maahan (muun muassa Aftonbladet). On syytä muistaa, että vuo-
sina 1830—1831 Puolassa tapahtui kansannousu venäläistä valtaa vastaan 
— tai kapina venäläisestä näkökulmasta. Sensuuriasetus vakiinnutti byro-
kraattisen valvonnan, joka tuli nyt voimaan, ja korosti sitä — ajan hengen 
mukaisesti ja valtaistuimella olevan Nikolain taatessa jälkinapoleonilai-
sen taantumuksellisen järjestelmän; sama järjestelmä oli nyt sääntö suu-
ressa osassa Eurooppaa Keski-Eurooppa mukaan lukien. Päiviö Tommila 
mainitsee asian kirjoittamassaan Suomen lehdistön historiassa: sensuu-
riolosuhteet Suomessa eivät olleet erityisen tiukat yleiseurooppalaisesta 
näkökulmasta tarkasteltuna. Englanti ja Ruotsi, joissa vallitsi lehdistönva-
paus, olivat poikkeuksia.60

Ajan mittaan toimeenpaneva valta Suomessa alkoi kenraalikuvernöö-
rin ja paikallisten kuvernöörien kautta vaikuttaa sensuuriasetuksen so-
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veltamiseen käytännössä. Sensorien ja toimittajien välillä ilmeni kärjisty-
neitä ristiriitoja vasta 1840-luvulla, jolloin selvisi, missä laajuudessa toi-
meenpaneva valta saattoi puuttua asiaan ja antaa sensoreille ohjeita. Kyse 
oli miltei yksinomaan valppauden lisäämisestä. Tekstikohtien poistot ja 
kokonaisten numeroiden takavarikoinnit muuttuivat yhä tavallisemmiksi, 
kunnes julkaisuoikeus tai erioikeus, joksi sitä edelleen kutsuttiin, poistet-
tiin kokonaan. Näin kävi Johan Vilhelm Snellmanin Saima-lehdelle, joka 
kolmen vuoden ajan oli käsitellyt uudella purevalla tavalla viranomais-
toimia ja esittänyt erilaisia uudistusehdotuksia. Lehti pakotettiin lopetta-
maan toimintansa vuonna 1846.61

Huomionarvoista on kuitenkin, etteivät yhteydet Ruotsiin katkenneet 
kokonaan myöskään 1840-luvulla. Toimittaja Snellman oli niin sanotusti 
teroittanut kynäänsä ja harjoitellut kynänkäyttöä muutaman vuoden ajan 
Tukholmassa, jossa hän toimi lähinnä Freja-lehden avustajana, ennen 
paluutaan takaisin Suomeen ja oman lehden julkaisun aloittamista Kuo-
piossa.
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Painovapauden oikeudellinen  
kehitys Ruotsissa

Hans-Gunnar Axberger

Johdanto
Tässä kirjoituksessa käsitellään painovapauslainsäädäntöä. Tämä lainsää-
däntö saa alkunsa vuoden 1766 perustuslaillisesta läpimurrosta. Se päättyy 
vaiheeseen, jossa siirtymä painovapaudesta yleiseen sananvapauteen alkaa 
muovautua. Vuonna 1766 säädetty vapaus jäi lyhytaikaiseksi sitä rajoitti. 
Kustaa III, jota painovapaus kiinnosti enemmän aatteellisesti kuin käy-
tännössä. Hänen kuolemansa jälkeen ikkuna avautui sulkeutuakseen pian 
uudelleen. Kustaa IV — jota on kutsuttu Ruotsin huonoimmaksi kunin-
kaaksi — veti lisäksi verhot tarkkaan kiinni. Vuoden 1809 vallankumous 
merkitsi todellista painovapautta. Myös se kohtasi vastareaktion Jean Bap-
tiste Bernadotten hahmossa. Hän ajoi läpi lakkautusvallan, jolla hän yritti 
ohjata orastavaa lehdistöä. Kaarle XIV Juhanan valtakaudella alkaneen 
rauhan tavoin myös painovapauslainsäädäntö säilyi kaikesta huolimat-
ta. Ympäröivän maailman levottomuus päättyi toiseen maailmansotaan 
ja nosti uudelleen esiin näkökannat, jotka varjostavat jatkuvasti painova-
pautta. Näiden mukaan painovapaus on kumottava kansakunnan edun 
sitä vaatiessa. Sodan loputtua lainsäädäntö tuli uudelleen voimaan mer-
kittävästi vahvistuneena vuoden 1949 painovapausasetuksena. Se noudat-
ti uskollisesti vuoden 1766 painovapausasetuksen oikeusperiaatteita. 

Vaiheessa, jossa lehdistön lisäksi myös muut joukkoviestimet alkoivat 
toimia ja lainsäädäntöä alettiin mukauttaa uuteen tilanteeseen 1970-lu-
vulla, tapahtui tiedustelutoimistotapaus (IB-tapaus), josta muodostui 
painovapausoikeudellinen kontrapunkti. Sen tuloksena tiukennettiin sa-
manaikaisesti toimittajien ja lähteiden suojaa, mikä oli ensimmäinen as-
kel painovapausasetuksen periaatteiden laajentamiseksi koskemaan muita 
joukkoviestimiä. Kirjoituksen lopuksi tehdään yhteenveto kehityksestä ja 
pohditaan vuoden 1766 painovapauden perinnön arvoa nykymaailmassa.
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Ensimmäiset vuosikymmenet

Vuoden 1766 painovapausasetus
”Kuninkaallisen majesteetin armollinen asetus kirjoitus- ja painovapau-
desta” vuodelta 1766 oli monella tavalla edellä aikaansa. Ajatukset pai-
novapaudesta eivät kuitenkaan saaneet alkuansa Ruotsissa. Englannissa 
sensuuri oli lopetettu jo vuonna 1695, ja Hollannissa oli Jonas Nordinin 
esittämällä tavalla löysennetty lupavaatimuksia jo sitä aiemmin. Vuoden 
1766 asetus oli kuitenkin maailman ensimmäinen yhtenäinen laki, jon-
ka lähtökohtana oli painovapaus.1 Sillä oli lisäksi perustuslaillinen leima, 
koska sen oli tarkoitus tuottaa pysyvä perustuslain antama suoja. Valtio-
päivät oli hieman aiemmin hyväksynyt asetuksen, jossa määritetyn peri-
aatteen mukaan valtiosääntöä voitiin muuttaa vain, jos muutos oli valmis-
teltu edellisillä valtiopäivillä.2

Valistusajan monien lähteiden tavoin vuoden 1766 painovapausasetus 
tuntuu ideologisesti hämmästyttävän ajankohtaiselta. Vapaasti hieman 
nykyaikaisemmalle kielelle käännettynä asetuksen alkusanojen — esipu-
heen — sanamuoto olisi seuraava:3

Vi tillkännager, att vi funnit den stora nytta som allmänheten har av en 
rättskaffens skriv- och tryckfrihet. En obehindrad inbördes upplysning i 
alla slags nyttiga ämnen leder inte bara till vetenskapers och goda slöjders 
odling och spridande, utan ger också var och en av våra trogna underså-
tar ymnigare tillfälle att bättre lära känna och värdera ett visligen inrättat 
regeringssätt. Vi har också funnit att denna frihet bör anses som ett av 
de bästa hjälpmedlen för att förbättra sederna och befrämja laglydnaden, 
eftersom missbruk och olagligheter genom trycket blir kända för allmän-
heten. Därför har vi funnit att tidigare författningar på detta område är 
i behov av behörig rättelse och förbättring, så att all tvetydighet och ett 
sådant tvång, som är oförenligt med dessa ändamål, må röjas ur vägen. 

(Ilmoitamme, että mielestämme yleisölle on suurta hyötyä oikeuden-
mukaisesta kirjoitus- ja painovapaudesta. Esteetön keskinäinen valistus 
kaikenlaisista hyödyllisistä asioista johtaa tieteiden ja hyvien taitojen vil-
jelemiseen ja leviämiseen ja antaa lisäksi kaikille uskollisille alamaisille 
hyvän tilaisuuden oppia tuntemaan paremmin viisaasti laadittu hallitus-
muoto ja arvostamaan sitä. Mielestämme tämä vapaus on nähtävä yhte-
nä parhaista apukeinoista tapojen parantamiseksi ja lainkuuliaisuuden 
edistämiseksi, koska laittomuudet tulevat painatuksen kautta yleiseen 
tietoon. Näiden syiden perusteella aiemmat asetukset tällä osa-alueella 
vaativat mielestämme korjaamista ja parantamista niin, että kaikki kak-
siselitteiset kohdat ja kaikenlainen pakko, joka ei ole yhteneväinen näi-
den tavoitteiden kanssa, raivataan pois tieltä.)

I sådant avseende --- har vi funnit, att det tidigare inrättade censorsäm-
betet numera alldeles bör upphöra. Det ska inte heller tillkomma vårt el-
ler rikets kanslikollegier att överse, gilla eller ogilla skrifter som är ämna-
de att tryckas, utan författarna ska själva jämte boktryckarna ansvara för 
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det som genom tryck utges, i enlighet med denna vår nådiga förordning, 
varigenom tidigare stadgar om censuren helt upphävs. [---]

(Tässä suhteessa --- olemme päätyneet siihen, että aiemmin perustettu 
sensorivirasto on lakkautettava. Ei lisäksi ole meidän tehtävämme eikä 
kansliakollegioiden tehtävä tarkastaa, hyväksyä tai hylätä painettaviksi 
tarkoitettuja kirjoituksia, vaan kirjailijat vastaavat itse yhdessä kirjanpai-
najien kanssa painettavista kirjoituksista tämän armollisen asetuksem-
me, jolla kumotaan aiemmat sensuurisäännöt, mukaisesti. [---])

Painovapautta perusteltiin yhteiskunnallisella hyödyllä. Merkkejä yksi-
lönvapauteen tai luonnollisiin oikeuksiin perustuvasta oikeusideologiasta 
ei ole havaittavissa. Painovapauden juuret olivat ajan ruotsalaisessa valtio-
säännössä, jonka tarkoitus oli säilyttää esiparlamentaarinen tasapaino eri 
valtaryhmittymien välillä. Kannattajat pitivät painovapautta ja oikeutta 
levittää yleisiä asiakirjoja välttämättöminä tässä poliittisessa pelissä. Yksi-
lön oikeudet tulivat sen jälkeen ja olivat toissijaisia. Tämä tärkeysjärjestys 
säilyi erittäin pitkää ruotsalaisessa perustuslaillisessa ajattelussa tiedon. 
Esipuheessa mainitut tavoitteet ovat samanlaisia, joihin nykyään viitataan 
(nykyään puhutaan vapaan mielipiteenvaihdon ja monipuolisen tiedon 
varmistamisesta). 

Valistus ja ympäröivä maailma vaikuttivat uuteen lakiin. Se oli kui-
tenkin yhtä suuressa määrin Ruotsin vapauden ajan tuotos. Ajanjakso on 
saanut nimensä säätyjen itselleen hankkimasta vallasta, jota ne vaalivat 
karoliinisen itsevaltiuden sortumisen jälkeen.4 Nimitys ei liity mitenkään 
valistusajan vapausaatteisiin, vaan tarkoittaa formatiivista jaksoa, jolloin 
esiintyi paljon liberaaleja ajatuksia ja esidemokraattisia tendenssejä. Sa-
moin vallalla oli laaja tyytymättömyys asioiden tilaan ja erityisesti halli-
tusjärjestelmään. Esimerkiksi valtaa pitävät säädyt eivät edustaneet lähes-
kään kaikkia, jotka olisivat halunneet vaikuttaa asioihin. Myös sensuuri 
aiheutti tyytymättömyyttä, sillä se esti yhteiskuntakritiikin ja uusien aat-
teiden esille tuomisen. 

Liitämme painovapauden sellaisena kuin nykyään sen käsitämme ensi 
sijassa vuoden 1766 uudistukseen. Mainittakoon kuitenkin jo näin joh-
dannossa, että suuri osa vuoden 1766 painovapausasetuksesta koostuu 
määräyksistä, jotka koskevat oikeutta painaa erilaisia yleisiä asiakirjoja. 
Se sisältää lisäksi sääntöjä tällaisten asiakirjojen saamisesta, joskin tämä 
oikeus näyttää olevan seuraus ylemmästä julkisten asiakirjojen painami-
sen ja levittämisen pyrkimyksestä. Julkisuusperiaate (josta ei vielä käy-
tetty tätä nimitystä) oli toisin sanoen kietoutunut yhteen painovapauden 
kanssa tässä ensimmäisessä painovapausasetuksessa.5
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Painovapaus Kustaa III:n aikana
Uuden lain myötä painovapauden ajatus kodifioitiin, mutta se ei juurtunut 
yhteiskuntaan.6 Voidaan ehkä sanoa, että häilyvät valtasuhteet mahdollis-
tivat ensimmäisen painovapauslain, mutta estivät sitä myös saamasta lujaa 
jalansijaa.7 Viisi vuotta lain hyväksymisen jälkeen Kustaa III kruunattiin 
hallitsijaksi. Kävi ilmi, että hän oli päättänyt vakaasti lopettaa säätyjen 
vapauden ajan. Hän teki ensimmäisen vallankaappauksensa vuonna 1772 
ajamalla läpi uuden hallitusmuodon, jossa kumottiin kaikki aiemmat pe-
rustuslait. Vuonna 1774 hän korvasi vapauden ajan painovapausasetuksen 
uudella asetuksella. Painovapaus oli sen jälkeen Eekin kirjoittamalla ta-
valla ”täysin riippuvainen kuninkaan mielivallasta”.8 

Erik Lönnroth omistaa elämäkerrassa Den stora rollen. Kung Gustaf III 
spelad av honom själv vajaan sivun vuoden 1774 asetuksen voimaantulolle. 
Hän huomauttaa, että kuningas suhtautui painovapauteen myötämielises-
ti samalla, kun asetuksen keskeiset kohdat rajoittivat vapautta. Hän ei kui-

tenkaan yritä analysoida tarkemmin kuninkaan kaksi-
jakoiselta näyttävää suhtautumista, vaan tyytyy to-

teamaan, ettei johdonmukaisuus ollut tämän 
vahva puoli.9 Tätä vasten voidaan tarkastella 

Stig Bobergin tutkielmaa, jossa keskitytään 
tarkastelemaan Kustaa III:n suhtautumista 
painovapauteen.10 Tutkielmasta saa kuvan, 
että kuninkaan painovapauspolitiikka oli 
sekä harkittua että laskelmoitua. Hän odotti 
pitkään ennen kuin ilmoitti mielipiteensä 
vuoden 1766 asetuksen voimassaolosta, kos-
ka oikeudellinen epävarmuus antoi hänelle 
tilaa toimia tilanteen mukaan. Kun hänet lo-
pulta pakotettiin ottamaan kantaa11, hän 
käytti asian saamaa huomiota hyväkseen 
ylistääkseen painovapautta ja levittääkseen 

yli rajojen kuviteltua valistunutta sanomaansa — kopio Voltairelle jne. Sa-
malla hän kuitenkin kiristi uuden lain oikeudellista sisältöä. Kuninkaan 
selvä taktiikka siitä, miten käsitellä opposition kirjoittajia, vahvistai vai-
kutelmaa viekkaasta ja joustavasta lehdistöpolitiikasta. Sen sijaan, että oli-
si nostanut syytteen opposition kirjoituksista — jolloin seurauksena olisi 
ollut syytteisiin liittyvä, hankalasti käsiteltävä julkisuus — hän värväsi kir-
joittajat puolelleen rahan ja privilegioiden avulla.12 Kustaa III oli moderni 
valtapoliitikko siinä mielessä, että hän pyrki analysoimaan ja ohjaamaan 

Kustaa III.
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mielipiteitä. Hänelle ja hänen nykyisille hengenheimolaisilleen painova-
paus on koriste, ei käyttöesine.

Toteamus Kustaa III:n johdonmukaisuuden puutteesta näyttää pitävän 
paikkansa sikäli, ettei hänellä näyttänyt olevan täysiverisen valtapoliiti-
kon kykyä antaa järjen hallita tunteita. Veljen vaimo herttuatar Hedvig 
Elisabeth Charlotte, jonka laaja päiväkirja-aineisto on säilynyt jälkipolvil-
le, kirjoittaa päiväkirjassaan lankonsa yrityksestä pysäyttää häntä ärsyttä-
vät kirjoitukset poliisin avulla:13 

Herttuatar Hedvig Elisabet Charlotta. Carl Fredrik von Bredan maalaus.  
Nationalmuseum.
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Min uppfattning är att dessa skrifter knappast är mer än en hund som 
skäller. Men eftersom polisen tar dem på allvar och ofta förbjuder försälj-
ningen av dem, dras i stället allas uppmärksamhet till dem. På olaglig väg 
försöker man nu komma över texter som annars skulle fallit i glömska. 
Varje kung bör förvänta sig obehag av det här slaget, som ju är alltför 
obetydliga för att man bör fästa någon vikt vid dem. Kungen har emeller-
tid inte förmått hålla sig likgiltig utan varit sjuk de senaste dagarna, som 
man tror på grund av smädesskrifterna.

(Käsitykseni mukaan nämä kirjoitukset ovat tuskin muuta kuin vaara-
tonta koiran haukkua. Kaikkien huomio kuitenkin kiinnittyy niihin, 
koska poliisi suhtautuu niihin vakavasti ja kieltää usein niiden myymi-
sen. Teksteistä, jotka muutoin olisivat joutuneet unohduksiin, yritetään 
päästä eroon laittomalla tavalla. Jokaisen kuninkaan pitäisi varautua 
tällaisiin harminaiheisiin, jotka ovat niin merkityksettömiä, ettei niihin 
kannata kiinnittää mitään huomiota. Kuningas ei kuitenkaan ole kyen-
nyt pysymään välinpitämättömänä, vaan on ollut viime päivinä sairas 
luultavasti häväistyskirjoitusten takia.)

Kylmäkiskoisessa analyysissaan herttuatar ilmaisee sanoin asian, jota 
turhautuneet provokaattorit kaksi vuosisataa myöhemmin kutsuvat hil-
litseväksi suvaitsevaisuudeksi ja joka kuuluu nykyään vallanpitäjien me-
diakoulutusten vakiokonsteihin. Tällainen ei kuitenkaan purrut herkkään 
kuninkaaseen, joka jatkoi valitsemallaan tiellä, jonka voi sanoa olleen hä-
nelle kohtalokas.

Kustaa III:n hallinnon aikana ei tiettävästi ryhdytty toimenpiteisiin, 
jotka olisivat vahvistaneet painovapauden oikeudellista asemaa. Kuningas 
heikensi painovapautta asteittain ja korvasi sen vähitellen painovapauden 
vastakohdalla. Vuoden 1766 painovapaudesta ei ollut juuri mitään jäljellä 
kuninkaan saadessa surmansa naamiaisissa tehdyssä attentaatissa maalis-
kuussa 1792.

Reuterholmin aika 
Kustaa III:n kuoleman jälkeen hänen veljestään herttua Kaarlesta tuli 
maan muodollinen hallitsija, koska kruununprinssi oli vielä alaikäinen. 
Kaarlen määräyksestä otettiin heti käyttöön ”poliittisen ja moraalisten 
kirjoitusten” sensuuri, josta poliisi vastasi. Kirjoitukset oli esitettävä polii-
sille ennen painamista.14 Herttua Kaarle valitsi myöhemmin lähimmäksi 
miehekseen vanhan ystävänsä ja neuvonantajansa Gustaf Reuterholmin. 
Tämän ensimmäisiin tehtäviin kuului antaa ohjeet painovapaudesta. 

Vuoden 1792 painovapausasetus, joka oli Reuterholmin laatima asia-
kirja, mutta ei perustuslaki, erottui romanttisen, lähinnä mahtipontisen 
painovapausretoriikkansa takia. Juridisena tuotteena se ei muistuttanut 
yhtäkään aiemmista asetuksista. Sitä ei ollut jaettu pykäliin, ja siitä puut-
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tui oikeudellinen luokittelu, minkä takia se muistutti enemmän julkilau-
sumaa kuin lakia.15 Aikalaiset suhtautuivat siihen aluksi myönteisesti ai-
nakin joiltakin osin, mutta skeptisyys kasvoi myöhemmin.16

Jo syksyllä 1792 ilmeni merkkejä siitä, että uuden asetuksen painova-
pautta ylistäviltä sanoilta puuttui oikeudellinen arvo. Melko pian politiikan 
painopiste siirtyi periaatteellisesta painovapaudesta mielipiteenmuodos-
tuksen tarkkaan valvontaan. Reuterholm ja herttua Kaarle näkivät vallitse-
vissa levottomissa oloissa ”jakobiinilaisia” tendenssejä eli Ranskan vallan-
kumouksen esikuvan mukaista kehitystä kohti yhteiskunnan mullistusta. 

Rautavuodet 
Vuonna 1796 kruununprinssistä tuli täysi-ikäinen, ja hän astui valtaistui-
melle nimellä Kustaa IV. Uuden kuninkaan, joka hankkiutui eroon Reu-
terholmista, odotettiin suhtautuvan jossain määrin suotuisammin hen-
genviljelyyn.17 Pian kuitenkin kävi selväksi, ettei nuori kuningas tuntenut 
mitään sympatioita painovapautta kohtaan. Ilmaisu ”rautavuodet” viittaa 
muun muassa Kustaa III:n pojan ajan hengelliseen köyhyyteen, joka kor-
vasi isän hallintokauden kaikesta huolimatta loisteliaammat päivät.

”Ranskalaisen tartunnan” pelko yltyi. Ranskan kuningashuone jäi his-
toriaan, kun maa julistettiin tasavallaksi vuonna 1792. Painovapautta oli 
valvottava, jotta vastaavat ajatukset eivät juurtuisi ruotsalaisten mieliin 
ja kuninkaan asema ei heikentyisi. Toimenpiteitä on pidetty tehokkaina; 
”Kustaa Aadolfin organisoima ulkomaisten lehtien sensuuri on todennä-
köisesti toiminut melkoisen tarkasti”, tutkija kirjoittaa.18 Se tarkoitti sa-
malla myös sitä, että maamme väestö pidettiin pitkän aikaa tietämättömä-
nä suuresta osasta muun maailman tapahtumia ja aatemaailman virtauk-
sia sekä eristettiin surullisella tavalla kansainvälisestä kirjallisuudesta.19

Herkkyys Ranskan olojen raportointia kohtaan saavutti mittasuhteet, 
jotka ainakin nykyajan näkökulmasta tuntuvat kummallisilta. Tässä 
mentiin niin pitkälle, että kuningas antoi määräyksiä siitä, mitä nimitystä 
Ranskan keisarista käytettiin. Ensin saatiin käyttää muotoa M. Napoleon 
Buonaparte, myöhemmin vain muotoa N. Buonaparte.20

Samoin kuin Reuterholm ja herttua Kaarle, Kustaa IV ei tyytynyt leh-
distön passiiviseen valvontaan. Hän painotti vahvasti omien etujensa aja-
mista mm. pyrkimällä vaikuttamaan heidän tavallaan ulkomaisten leh-
tien sisältöön. Hän osallistui henkilökohtaisesti aktiiviseen mielipiteen-
muodostukseen. Willersin mukaan voidaan vain hieman liioitellen sanoa, 
että kuningas itse muokkasi virallisten ruotsalaisten lehtien (Post- och 
Inrikestidningarna) sisällön sopivaksi.21S
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Vuoden 1809 valtiosääntö

Vuoden 1809 hallitusmuoto ja vuoden  
1810 painovapausasetus

Ryhmä upseereita otti Kustaa IV Aadolfin kiinni 13.3.1809. Hänet vangit-
tiin ja pakotettiin luopumaan kruunusta muutama viikko myöhemmin. 
Perustuslaillisesta näkökulmasta tarkasteltuna tilanne oli epävakaa. Osa 
vallankaappauksen takana olleista voimista oli lähinnä halunnut päästä 
eroon kuninkaasta, jonka ajateltiin syöksevän maan tuhoon. Heidän tar-
koituksenaan ei ollut muuttaa valtiomuotoa.22 Osa halusi mennä pitem-
mälle ja pyrki selkeään valtatasapainoon kuninkaan ja säätyjen välillä. 
Tapahtumien kehitys keväällä 1809 osoittaa, että jälkimmäiset voimat ve-
tivät pitemmän korren.23

Kova työ valtiosäännön luomiseksi Ruotsissa tuotti jo 6.6.1809 uuden 
hallitusmuodon. Siinä mainittiin, että säädetään vielä yksi perustuslaki, 
nimittäin painovapausasetus. Lisäksi hallitusmuodossa oli painovapau-
desta annettiin periaatteellinen säännös. Säännöksen, joka oli voimassa 
koko vuonna 1809 voimaan tulleen hallitusmuodon ajan,24 sanamuoto oli 
seuraava:

86 § Med tryckfrihet förstås hvarje svensk mans rättighet att, utan några 
af den offentliga magten i förväg lagda hinder, utgifva skrifter; att seder-
mera endast inför laglig domstol kunna tilltalas för deras innehåll, och 
att icke i annat fall kunna derföre straffas, än om detta innehåll strider 
emot tydlig lag, given att bevara allmänt lugn, utan att återhålla allmän 
upplysning.

(86 § Painovapaudella tarkoitetaan kaikkien ruotsalaisten miesten oikeut-
ta julkaista kirjoituksia julkisen vallan asettamatta sille etukäteen esteitä; 
sitä, että vain laillinen tuomioistuin voi nostaa syytteen kirjoitusten sisäl-
löstä ja että vain lain kanssa selvästi ristiriidassa olevasta sisällöstä voidaan 
rangaista yleisen rauhan säilyttämiseksi yleistä valistusta estämättä.)

Käytännössä kustavilainen painatusjärjestelmä lienee yksinkertaistunut 
heti, kun Kustaa IV pidätettiin. Sitä seurasi tosin epävarmuuden jakso, ja 
kesti varmasti jonkin aikaa ennen kuin ”rautavuosien” ohjesääntö päästi 
otteestaan. Uusi suunta viitoitettiin kuitenkin jo 25.4. — vajaa kaksi viik-
koa vallankaappauksen jälkeen — lähetetyllä kuninkaallisella kirjeellä. 
Siinä ilmoitettiin, että vastedes pääsäännön mukaan kirjoittaja vastasi 
painettujen kirjoitusten sisällöstä, että oikeus kirjoittaa anonyymina tu-
lisi jälleen voimaan, että kirjoitusten tuontikielto Tanskasta ja Ranskasta 
kumottaisiin ja että lainsäädäntökomitea asetettaisiin laatimaan ehdotus 
uudeksi painovapaus lainsäädännöksi. Näyttää siltä, että ilmoitus yleisesti 
käsitettiin painovapauden voimaan saattamiseksi, ja sen jälkeen lehtisiä 
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alettiin julkaista suurina määrinä.25 Erityisesti pappissääty, joka ei pitänyt 
ehdotetun sensuurikiellon ulottamisesta koskemaan myös uskonnollisia 
tekstejä, asettui vastahankaan, mutta muutaman käsittelykierroksen jäl-
keen uusi painovapausasetus hyväksyttiin maaliskuussa 1810.

Vuoden 1810 painovapausasetus liittyi vapauden ajan asetukseen vuo-
delta 1766. Asetuksessa oli kaiken kattava sensuurikielto, joka siis koski 
myös teologisia tekstejä, ja sen lisäksi se perustui kirjailijan vastuuseen, 
anonymiteettioikeuteen, asiakirjajulkisuuteen ja ennen kaikkea tuomiois-
tuinten valvontaan. Privilegiojärjestelmää ja valtion asiamiehen valvontaa 
ei saanut olla, vaan ne oli kielletty jo hallitusmuodon 86 §:ssä. Kirjanpai-
noelinkeinosta tuli samalla periaatteessa vapaa, paljon ennen ammatti-
kuntalaitoksen lakkauttamista. 

Tapahtumien kulku vuoden 1810  
painovapausasetuksen hyväksymisen jälkeen

Perustuslain aseman saanutta painovapausasetusta ei sen asemasta huoli-
matta jätetty rauhaan. Jälkeenpäin voidaan todeta, että painovapauslain-
säädännön säätämisprosessia ei ollut vielä saatu loppuun. Nopea käännös 
kustavilaisen ajan pimeydestä vapaamieliseen valoon sai aikaan melko vä-
littömän reaktion, joka tuntuu osittain ymmärrettävältä uuden vapauden 
varjolla leviävien kirjoitusten perusteella.26 

Ruotsin lehdistö otti tähän aikaan vapauksia, jotka herättivät ärtymystä 
sekä kotimaassa että ulkomailla. Muut valtiot vaativat Ruotsin hallitus-
ta ryhtymään toimenpiteisiin, joita uusi painovapauslaki ei likimainkaan 
aina sallinut. Vieraat vallat eivät osoittaneet minkäänlaista ymmärtämys-
tä perustuslaillisia esteitä kohtaan. Esimerkiksi nimettömän ruotsalaisen 
lehdenjulkaisijan julkaisema arvio venäläisten pyrkimyksestä vaikuttaa 
kruununperillisen valintaan käsitettiin Venäjällä Ruotsin hallituksen 
hyväksymäksi, jos hallitus ei ryhtynyt ponteviin toimiin julkaisusta vas-
tuussa olevaa henkilöä vastaan. Kun näin ei tapahtunut, seurauksena oli 
selkkaus.27

Tältä näkökannalta kansakunnan etujen mukaista oli ohjata lehdis-
töä ja jossain määrin hallita julkisuutta. Uudistuksen kyseenalaistivat 
muutkin kuin ne, jotka olivat jo alun alkaen suhtautuneet epäilevästi laa-
ja-alaiseen painovapauteen. Epäilijöihin liittyi myös uudistuksen aiempia 
alkuunpanijoita. Tämä kävi ilmi, kun perustuslakivaliokunta kokoontui 
uudelleen syksyllä 1810 ylimääräisten valtiopäivien aikana. Valiokunta 
ehdotti lakiin tiukennuksia ja ilmoitti, että muuttunut asenne johtui sii-
tä, että edellisellä kerralla, ”liberaaleista periaatteista iloiten ja puhdasta 
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totuuden ja valistuksen janoa tuntien”, ei ollut syytä pelätä myöhemmin 
koettuja väärinkäytöksiä.28 

Tilanne oli muuttunut ratkaisevasti, kun kruununperillinen oli valittu. 
Jean Baptiste Bernadottesta tuli maan johtaja, vaikka hän oli virallises-
ti vain kruununprinssi. Myöhemmin hänestä tuli kuningas Kaarle XIV 
Juhana.29 Hän oli toiminnan mies, joka ymmärsi vain vähän tai ei lain-
kaan painovapauden arvokasta sanomaa.30 Hallitsijana hän oli aivan toista 
luokkaa kuin herttua Kaarle, jonka vaisut yritykset vaikuttaa kehitykseen 
vallankaappauksen jälkeen olivat kariutuneet melko nopeasti säätyjen 
tahtoon. Hänestä tuli heti mahtitekijä ja erittäin merkittävä mielipidevai-
kuttaja. Kun hän toimi painovapausasiassa — mm. vetoamalla valttikort-
tiinsa: uhkaukseen kieltäytyä kruunusta ja jättää maa uudelleen ilman 
johtajaa — hän sai tahtonsa läpi.

Vuoden 1812 painovapausasetus
Valtiopäivät kokoontuivat uudelleen vuonna 1812. Kuninkaallinen majes-
teetti teki esityksen painovapausasetukseen tehtävistä muutoksista. Nii-
hin sisältyi mm. aikakautisten julkaisun muuttaminen luvanvaraiseksi ja 
julkaisujen lakkauttaminen tiettyjen ehtojen täyttyessä eli lakkautusvalta, 
joksi sitä myöhemmin kutsuttiin. Jos esitys olisi käsitelty valtiosäännön 
mukaisesti, se olisi lähetetty perustuslakivaliokuntaan. Valiokunta olisi sen 
jälkeen voinut esittää ehdotuksen, jota ei olisi voitu hyväksyä ennen kuin 
vasta seuraavilla valtiopäivillä. Esitys otettiin sen sijaan suoraan käsiteltä-
väksi. Perustuslakivaliokunta laati esityksen pohjalta oman ehdotuksensa 
uudeksi painovapausasetukseksi, jonka valtiopäivät hyväksyivät 16.7.1812.

Vuoden 1812 valtiopäivät toimivat vastoin perustuslakia mm. muutos-
ten laatimisessa, mikä on todettu monessa yhteydessä.31 Kaikesta päätellen 
myös vuoden 1812 valtiopäivien säädyille oli selvää, ettei uutta hallitus-
muotoa ollut kunnioitettu. Esimerkiksi aatelissäädyn antaessa muutoksille 
hyväksyntänsä usea edustaja esitti eriävän mielipiteensä ja moitti menet-
telyä.32 Herää kysymys, miksi valtiopäivät ja valtiopäiväedustajat kuiten-
kin menettelivät tällä tavalla. Lähinnä tulee mieleen, että valtiopäiväedus-
tajat eivät katsoneet, että perustuslaki olisi sitonut täysin heitä. Edustajien 
mielestä heille jäi tilaa poiketa perustuslain käskystä.33 Painovapausasetus 
oli aihettanut seurauksia, jotka olivat useille vapautta kaivanneille sekä 
masentavia että odottamattomia. Asetus asetti esteitä sellaisille toimille, 
jotka katsottiin yleisesti maan etujen mukaisiksi, ja se sisälsi merkittäviä 
muodollisia puutteita. Lisäksi esityksen perustelut olivat vahvat ja vetoa-
vat, kun se lopuksi esitettiin säädyille:34
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Painovapausasetus vuodelta 1812, päivätty 16. heinäkuuta Örebrossa.  
Kuva: Melker Dahlstrand.

Kungl. Maj:ts enda avsikt och bemödande är att genom oordningars un-
danröjande och ett återställt samhällsskick bereda vägen till tronen för 
den ädle furste, som en dag skall bliva Kungl. Maj:ts efterträdare. Han 
har av övervunna faror och brydsamma omständigheter lärt att för fri-
hetens och människovärdets rätt hämta den säkraste borgen av lagarnas 
verksamhet och helgd; han skall även veta att, under utövningen av sitt 
konungsliga kall, följa och bibehålla de grundsatser, som fordom väpnade 
hans arm, och under det den frimodige skribenten med blottade avsikter 
och allvarlig känsla av dess renhet skall hos honom och lagen finna ett 
förenat stöd, skola ilskan, skändelsen och förtalet vika för hans manliga 
och öppna blick. 

(Kuninkaallisen majesteetin ainoa tarkoitus ja pyrkimys on sekasorto 
poistamalla ja yhteiskuntajärjestys palauttamalla valmistella tie kruu-
nunhaltijaksi jalolle ruhtinaalle, josta tulee jonakin päivänä kuninkaal-
lisen majesteetin seuraaja. Hän on oppinut voitetuista vaaroista ja kiu-
sallisista olosuhteista sen, että vapauden ja ihmisarvon varmin linnoitus 
on lakien toiminnassa ja loukkaamattomuudessa; hän tietää lisäksi, että 
kuninkaallisen elämäntehtävän täyttämisessä on noudatettava periaat-
teita ja säilytettävä periaatteet, jotka muinoin aseistivat hänen kätensä, 
ja että hänen kätensä suojassa vapaamielinen kirjoittaja, jolla on avoimet 
aikeet ja jonka aikeiden puhtaudesta on vahva tunne, saa häneltä ja laista 
yhtenäisen tuen niin, että viha, pilkka ja parjaus lakoavat hänen miehek-
kään ja avoimen katseensa alla.)
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Todellisuudessa tämän on täytynyt toimia jonkinlaisena luottamuskysy-
myksenä. Hovikansleri oli lisäksi tehnyt asian aatelissäädyssä käsittelyn 
yhteydessä selväksi, mitä kruununperillisen tahdon vastustaminen täs-
sä asiassa voisi merkitä, kuvailemalla uhkaavia vaaroja tilanteessa, jossa 
kruununprinssi ”syrjäytettäisiin”.35

Lakkautusvalta
Lakkautusvallan esikuvana oli Kustaa III:n soveltama privilegiojärjestel-
mä. Kun vastaava määräys annettiin vuonna 1812, ehdoksi asetettiin, että 
kaikkien, joka halusivat julkaista sanomalehtiä tai aikakauskirjoja, oli il-
moittauduttava hovikanslerille. Häneltä he saisivat todistuksen siitä, ettei 
kirjoituksen julkaisulle ollut esteitä (1 §:n 4 mom.). Todistus annettaisiin, 
jos hakijaa ei ollut tuomittu kunniattomasta rikoksesta tai julistettu kel-
paamattomaksi puhumaan muiden puolesta. 

Lakkautusvallan perusehtona oli siis vaatimus luvan saamisesta ai-
kakautisia julkaisuja varten. Lupamenettely sinällään ei kuitenkaan ra-
joittanut merkittävästi painovapautta. Suurempi merkitys sen sijaan oli 
hallinnollisella oikeudella pysäyttää julkaisu, mikä antoi vallan puuttua 
kirjoitusten sisältöön.

Lakkauttamisehdot olivat yleisiä: hovikansleri piti kirjoitusta vahin-
gollisena yleiselle turvallisuudelle, henkilökohtaisia oikeuksia loukattiin 
ilman syytä tai kirjoitus oli luonteeltaan herjaava.36 Tällaisessa tapaukses-
sa hovikansleri saattoi antaa kirjoituksen ”lakkauttamisesta” väliaikaisen 
päätöksen, jonka täytäntöönpanosta vastasi toimivaltainen viranomainen. 
Kuninkaallisen majesteetin valtioneuvosto teki lopullisen päätöksen. Li-
säksi Kuninkaallinen majesteetti päätti samassa yhteydessä, kiellettäisiin-
kö julkaisijaa julkaisemasta vastedes muita sanomalehtiä tai aikakaus-
kirjoja. Viimeksi mainittu osoittautui tavallaan järjestelmän akilleen-
kantapääksi. Kielto suuntautui käytännössä henkilöitä, ei itse kirjoitusta 
vastaan. Lakkauttamisen jälkeen julkaisua voitiin jatkaa edelleen melko 
helposti muuttamalla julkaisun nimi ja vaihtamalla julkaisijaksi toinen 
henkilö.

Tutkimusten lähdemateriaalin perusteella syntyy vaikutelma, että 
lakkautusvaltaa käytettiin samalla kertaa laillisesti ja mielivaltaisesti.37 
Mihin kasvava lehdistö mukautui. Hyvin tunnetun käytännön mukaan 
”vastuuhenkilöihin” luotettiin ja heidän annettiin päättää julkaisutodis-
tuksista. Tämä liittyy erityisesti Aftonbladet-lehteen, joka jatkoi toimin-
taansa uusvanhoilla nimillä huolimatta useista lakkautuksista: ”Det nyare 
Aftonbladet”, ”Det fjerde Aftonbladet” jne. Todellinen julkaisija oli koko 
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ajan sama, nimittäin Lars Johan Hierta. Myös muunlaista kiertoa harjoi-
tettiin — ja siedettiin, vaikkakin vastahakoisesti. Julkaisua voitiin jatkaa 
lähettämällä tilaajille yksittäisiä kirjoituksia, liitteitä tai vihkosia. 

Lakkauttamispäätös annettiin kuutisenkymmentä kertaa vuosina 
1813—1838. Stig Boberg on käynyt ne kaikki läpi.38 Hänen tutkimuksensa 
mukaan useimmiten kyse oli aikalaisten herjaavana pitämästä asiasta tai 
muodosta — julkeasta tai kansallisen esivallan kannalta sopimattomasta 
kritiikistä, johon tarkkaavaisuus näyttää eniten suuntautuneen. Ulko-
maansuhteita pyrittiin varjelemaan (Kaarle Juhanan toiveesta erityisesti 
hyviä suhteita Venäjään) sekä kuninkaan omaa auktoriteettia ja joskus 
myös korkeiden virkamiesten mainetta. On kiinnostavaa tarkastella tätä 
suhteessa Ruotsin ulkopolitiikkaan 1930-luvulla ja sotaa edeltävinä vuo-
sina. Sama levottomuus vaikuttaa olleen vallalla sekä silloin että Kaarle 
Juhanan aikana. Boberg lainaa vuodelta 1838 olevaa valtioneuvoston 
pöytäkirjaa, jossa ”neljättätoista Aftonbladet-lehteä” syytetään siitä, että 
se herjaa hallitsijoita ja hallituksia ja ”ikään kuin haluaa ärsyttää ne käy-
mään meidän kimppuumme”.39 

Lakkauttamiset olivat erittäin suuressa määrin käytännön osa poli-
tiikkaa, viranhoitoa ja keskustelua. Ei kuitenkaan ole varmaa, oliko niil-
lä merkitystä painovapaudelle. Lehtimiehet eivät näytä säikkyneen liikaa 
tukahduttavia toimia. Hovikansleri tiivisti käsityksensä lakkautusvallas-
ta sanomalla, että siitä oli tullut heikko lehtien opittua pitämään julkai-
sulupia varastossa ja vihattu koska kielto annettiin ilman perusteluita. 
Tämän lisäksi se herätti yleisön uteliaisuuden ja edisti näin kiinnostusta 
lehtiä kohtaan ja tuki niiden leviämistä.40 Järjestelmän kanssa lähemmin 
tekemisiin joutuneet virkamiehet näyttävät olleen kriittisiä. Stig Boberg 
esittää asetuksen soveltamisesta tekemänsä selvityksen lopuksi kysymyk-
sen siitä, miksi järjestelmä kaikesta huolimatta oli voimassa niin pitkään, 
ja antaa myös vastauksen: ”Lakkautusten takana oleva käyttövoima, joka 
tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, lienee selvä. Sama pätee kysymyk-
seen siitä, kuka pyrki säilyttämään lakkautusvallan. Se oli kuningas itse.”41 

Vaikka lakkautusvalta oli tehoton, sillä oli luultavasti hillitsevä ja mu-
kauttava vaikutus. Voidaan kuitenkin kysyä, onko lakkautusvallan mer-
kitystä ehkä kuitenkin liioiteltu Ruotsin painovapauden historiassa. Se 
näyttää lietsoneen merkittävässä määrin oppositiohenkeä ja tulevaisuu-
denuskoa lehtimiehissä. Kertomus Hiertasta ja hänen kaikista Aftonb-
lad-lehdistään, jotka voittivat esivallan vain sanan ja hymyn voimalla, on 
myös retorisesti kiitollinen osa painovapauden jatkuvaa puolustamista. 
Olipa lakkautusvallan vaikutus mikä tahansa, sen asettaminen samaan 
häpeäpaaluun sensuurin kanssa on täysin oikeutettua.
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Juryjärjestelmä otetaan käyttöön vuonna 1815
Tuomioistuimet olivat osa esivaltaa. Valistusfilosofit perustelivat kaikkien 
oikeutta siihen, että he saavat tuomionsa vertaisiltaan. Esikuvana käy-
tettiin Englantia, jossa oli ollut jo pitkään käytössä juryjärjestelmä. Sen 
katsottiin suojaavan yksilöä vallan väärinkäytöltä ja mielivallalta. Esimer-
kiksi Montesquieu esitti tällaisia ajatuksia seuraavasti: ”Tuomarien on… 
oltava syytetyn kanssa yhteiskunnallisesti samanveroisessa asemassa tai 
hänen vertaisiaan, jotta hän ei luulisi joutuneensa sellaisten ihmisten kä-
siin, jotka ovat luonnostaan taipuvaisia harjoittamaan väkivaltaa häntä 
kohtaan.”42 

Edempänä mainitulla tavalla painovapauden palauttaminen aiheutti 
reaktion. Maallikkotuomioistuimet kuuluivat niihin oikeudellisiin kei-
noihin, joista keskusteltiin painetun sanan käytön ohjaamiseksi. Tor-
björn Vallinder on perehtynyt tarkkaan juryjärjestelmän käyttöönottoon 
painovapausasioissa. Hän esittää useita esimerkkejä siitä, että vapauden 
väärinkäyttöä pelkäävät henkilöt odottivat muiden kuin lainoppineiden 
voivan harjoittaa tarvittavaa valvontaa tehokkaammin. 

Juryn käyttö painovapausjutuissa näyttää tätä taustaa vasten johtuvan 
siitä, että instituution katsottiin kuuluvan valistusajan rekvisiittaan43. 
Samalla konservatiiviset ja tuohon aikaan vaikutusvaltaiset piirit pitivät 
juryjärjestelmää käyttökelpoisena välineenä yhteiskunnalle vaaralliseksi 
katsottujen väärinkäytösten estämiseksi. Kuva on kuitenkin monimut-
kainen, eikä Vallinderkaan ole perusteellisen selvityksensä jälkeen valmis 
esittämään selvää syytä juryjärjestelmän käyttöönotolle. Asia lienee ollut 
monen tekijän summa.

Näihin kuuluu suhteellinen epäluottamus tuomioistuimia ja juridista 
kaavamaisuutta vastaan, jotka tulevat usein esiin Ruotsin perustuslaillises-
sa historiassa. Painovapauden suhteen ”poliitikot” — puhuttiinpa vuoden 
1809 säädyistä, vuoden 1949 valtiopäivistä tai nykyisestä perustuslakiva-
liokunnasta — ovat pyrkineet säilyttämään sen rajojen valvonnan hallin-
nassa, vaikka ohjakset ovat löystyneet myöhempinä vuosikymmeninä.44 
Painovapausjury voidaan nähdä yhtenä osana tätä pyrkimystä. 

Jo vuoden 1810 valtiopäivillä käsitelty jurykysymys otettiin uudelleen 
esille vuonna 1812. Silloin esitetty ehdotus kuitenkin hylättiin, mutta hy-
väksyttiin sen sijaan vuoden 1815 valtiopäivillä. Stig Bobergin valtiopäi-
vien aineistoon perustuvan selvityksen mukaan ratkaiseva syy oli paino-
vapauden väärinkäyttö ja se, että juryinstituutio nähtiin mahdollisuutena 
päästä väärinkäytöksistä.45 

Hyväksyttyjen määräysten mukaan kirjoituksen rikollisuudesta päät-
ti jury, jonka jäsenet olivat ”kunnollisia” ja tunnettuja kansalaisia. Tämä 
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tuntuu tutulta, jos on perehtynyt nykyiseen järjestelmään. Kaksi vuosisa-
taa on kulunut, mutta järjestelmä muistuttaa selvästi nykyistä. Merkittä-
vänä erona on kuitenkin, että tuon ajan prosessijärjestelmä oli inkvisito-
rinen ja kirjallinen. Oikeus tutki ensin asian, mikä vei aikansa, ja sen jäl-
keen jury valittiin tekemään ratkaisu tuomioistuimen tutkinnan pohjalta.

Toiveet siitä, että jury toimisi hillitsevänä tai ainakin ohjaavana teki-
jänä, eivät täyttyneet. Järjestelmä sai myös pian osakseen kritiikkiä mm. 
oikeudellisen epäjohdonmukaisuuden46 takia. Sitä voi pitää väistämättö-
mänä seurauksena, kun muodollinen tarkastus korvataan vapaammalla. 
Kaikkien tapahtumien valossa alettiin vaatia uuden järjestelmän pois-
tamista. Sekä vuosien 1828—1830 että 1834—1835 valtiopäivillä asiasta 
keskusteltiin vilkkaasti, toisinaan osana eräänlaista lehmänkauppaa, jos-
sa Kaarle Juhanan puoli tarjoutui purkamaan lakkautusvallan, jos myös 
juryjärjestelmästä luovuttaisiin. ”Lakkautusvallan lopettamisen hinta ei 
ole sen pienempi kuin juryjärjestelmän lopettaminen. Se on oikeasti kor-
kea hinta!” huudahti talonpoikaissäädyn edustaja.47 Liberaalit voimat ja 
lehdistön edustajat, joiden valta kasvoi painovapauden suojassa, olivat 
oppineet arvostamaan juryä itsenäisyyttään suojaavana laitoksena. Leh-
mänkauppa ei siten toteutunut, vaan nämä molemmat 1820- ja 1830-luvun 
painovapaudelle tyypilliset piirteet — lakkautusvalta ja painovapausjury — 
jatkoivat rinnakkaiseloa.

Kaarle Juhanasta Per Albiniin

Vuoden 1815 painovapausoikeus nykyajan näkökulmasta
Vuoden 1766 painovapausasetus oli painovapauden ensimmäinen perus-
tuslaillinen läpimurto ruotsalaisessa oikeusjärjestyksessä. Edellä esitetyllä 
tavalla sillä ei ollut kovin paljon painoarvoa. Vain muutaman vuoden ku-
luttua ryhdyttiin jälleen valvomaan lehtiä, mikä oli tuona ajanjaksona ta-
vallista; huolimatta mainitusta loistosta kustavilaisen jakson ylle laskeutui 
pimeys. Kustavilaisen jakson jälkeen Reuterholm poisti painovapausjulis-
tuksellaan osan rajoituksista, mutta vain tilapäisesti. Rautavuosien myötä 
pakkovalta palasi takaisin painotoimintaan. Prosessi näyttää toistuvan 
dialektisesti: aate vastaan valtapolitiikka ja vapauden kaipuu vastaan val-
vontatarve. Perustalla oleva yhteiskunnallinen kehitys noudattaa saman-
laista kaavaa: karoliinisesta yksinvallasta ja diktatuurista vapauden aikaan 
ja ”parlamentarismiin”. Sen jälkeen palataan takaisin yksinvaltaan, jota 
puolestaan vastustetaan. Vuonna 1809 saavutetaan käännekohta. Yksin-
valta on lopullisesti ohi ja maaperä on nyt suotuisampi vapauden iduille, 
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jotka eivät päässeet kunnolla juurtumaan vuonna 1766. Ruotsiin ei toisin 
sanoen tullut painovapautta vuonna 1766. Silloin annettu asetus merkitsi 
alkua kehitykselle, jota ei tarkkaan ottaen saatu vietyä loppuun myöskään 
vuonna 1809. 

Vapauden ja valvonnan välinen dialektiikka leimaa myös seuraavia 
vuosikymmeniä, vaikka ei yhtä dramaattisesti. Painovapauden periaatteet 
hyväksytään yhä laajemmissa piireissä, eikä heiluri heilu yhtä voimak-
kaasti kuin 1700-luvulla. Heilurin liike puolelta toiselle on voimakkainta 
vuosien 1810, 1812 ja 1815 ylimääräisillä valtiopäivillä. Vuosi 1815 on sopi-
va ajankohta esitellä painovapausoikeuden kehityksen historiankirjoitus-
ta. Lautamiesjärjestelmä otettiin silloin käyttöön, joten suurin osa oikeus-
järjestyksen tälle osalle tunnusomaisista asioista oli voimassa. 

Nykyään puhutaan, että sananvapausperustuslait perustuvat tiettyihin 
kulmakiviin, joita ovat yksinomainen soveltamisala, sensuurikielto, sijoit-
tautumisvapaus, rikosluettelo, anonymiteettioikeus, yksilön vastuu, tiedon-
välittäjän suoja ja erityinen oikeudenkäyntimenettely. Kuinka moni niistä 
sisältyi painovapausoikeuteen, joka kehittyi Ruotsissa vuosina 1766—
1815?

Painovapausasetuksen yksinomaisen soveltamisalan, jota nimitystä 
nykyään käytetään, osalta voidaan todeta, ettei mainittujen vuosien pe-
rustuslaillinen järjestys ollut sama kuin nykyään. Valtiopäivät olivat tosin 
edempänä mainitulla tavalla ja Johan Hirschfeldtin kirjoituksessaan ku-
vaamalla tavalla päättäneet perustuslain asemasta samana syksynä, kun 
vuoden 1766 painovapausasetus hyväksyttiin. Ei kuitenkaan ole selvää, 
miten valtiosääntö nähtiin 1800-luvun alussa. Lakkautusvalta otettiin 
käyttöön tavalla, joka on meidän silmissämme perustuslailliselta kannal-
ta kestämätön. Myös aikalaiset asettivat menettelyn kyseenalaiseksi, mistä 
huolimatta se tuli voimaan ja otettiin käyttöön. Sellaista perustuslaillista 
valvontaelintä, joka olisi voinut estää menettelyn, ei ollut eikä myöskään 
lakeja arvioivia tuomioistuimia. Myös muut perustuslain muutokset, ku-
ten juryjärjestelmän käyttöönoton eri vaiheet, osoittavat, ettei varsinainen 
perustuslaillinen rakenne ollut vielä tuolloin vakiintunut (vakiintuminen 
veisi vielä aikaa, jos sitä voidaan pitää vieläkään vakiintuneena). Myös-
kään ”perustuslaillista suojaa” ei ymmärretty samalla tavalla kuin ny-
kyään. Se selviää toimenpiteistä, jotka esivalta salli itselleen alkuaikoina, 
kun perustuslain vastaisia määräyksiä annettiin ja vietiin läpi.48 

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että painovapauslainsäädännön ase-
ma perustuslakina olisi ollut merkityksetön. Sille annettiin joka tapauk-
sessa paljon painoa vuoden 1809 jälkeen. Vaikka säädöshierarkiaa ei aina 
kunnioitettu, painovapausasetus perustui samalle poissulkevuuden peri-
aatteeien kuin nyt. Johdantokappaleesta selviää, ettei kirjoituksista saanut 
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syyttää muun kuin painovapausasetuksen perusteella. Tässä yhteydessä 
kirjoituksiksi määritettiin ”kaikki työt, jotka asetetaan painattamalla 
yleisön silmien eteen”. Tämä ymmärrettiin kirjaimellisesti, mitä kuvastaa 
se, että kirjallista omistusoikeutta (tekijänoikeutta) säädeltiin asetuksessa 
(1 §:n 9 kohta; 2 §:n 3 kohta49). 

Sensuuri on helpompi kuvata. Se kiellettiin vuonna 1766, eikä sitä otet-
tu uudelleen käyttöön virallisessa muodossaan, vaikka sotavuosina se oli 
aika lähellä. Käytännössä sensuuria kuitenkin harjoitettiin kustavilaisena 
aikana ja ulkomaita tuodut kirjoitukset tarkastettiin ennen kuin niiden le-
vittäminen sallittiin. Uskonnollisten kirjoitusten ennakkotarkastus säilyi 
vuoteen 1809 asti, mikä vastaa sensuurin yleistä kehityskulkua ja paino-
vapauden vähittäistä kehitystä. Myöhemmin sensuurikielto laajennettiin 
koskemaan kaikkia viranomaistoimia, jotka estivät kirjoitusten julkaise-
misen ja levittämisen. 

Silloisella sensuurikiellolla sananvapauden perusperiaatteena on kai-
kesta huolimatta eniten yhtäläisyyksiä nykyiseen. Menneiden aikojen 
sensuurissa voidaan nähdä myös myönteisiä piirteitä. Erityisesti henkilöt, 
jotka olivat ryhtyneet harjoittamaan tätä tehtävää, näkivät itsensä mie-
lellään yhteiskunnalle hyödyllisinä. Kyse oli Jonas Nordinin esittämällä 
tavalla kuluttajansuojasta ja huolesta, jota tunnettiin yleisön henkisestä 
hyvinvoinnista.50 Tällaista ainakin osittain hyvää tarkoittavaa tarkastusta 
ja sen vaikutuksia voidaan verrata jälkikäteen tehtyihin toimiin — eivätkö 
jälkimmäiset ole yhtä vahingollisia vapaalle mielipiteenvaihdolle kuin en-
nakkotarkastus? Sananvapautta voidaan rajoittaa sensuurin lisäksi myös 
kovaotteisella tukahduttamisella, joka saa suorapuheiset harjoittamaan 
itsesensuuria. Etukäteen tehtävät hallinnolliset toimet ovat joustavampia 
informaatiotulvan hallitsemiseksi kuin jo julkaistujen kirjoitusten asetta-
minen jälkikäteen tuomioistuinten arvioitaviksi. 

Sensuuri loukkaa lisäksi yksittäisten ihmisten henkistä vapautta, kos-
ka kaikki asiat ja ihmiset alistetaan holhousvaltion vaihtelevasti määrin 
mielivaltaiselle hyväksynnälle. Ainakin vapaa-ajattelijalle on suuri ero 
siinä, tarkastaako hän itse omat kirjoituksensa vai joutuuko hän pyytä-
mään esivallalta hyväksynnän. Lagerroth lainaa Chydeniusta, joka paljas-
taa ”ristiriidan kirjoittamisen vapauden ja sensorin pakkovallan välillä”.51 
Sensuurilla, joka määritelmän mukaan tehdään ennakkoon, nujerretaan 
kaikki vapaat äänet. Vahingollisen vaikutuksensa ja ihmisoikeuksien vas-
taisen luonteensa takia sensuuri poikkeaa kaikissa yhteiskunnissa välttä-
mättömästä mahdollisuudesta tarkastaa jälkikäteen, ettei vapautta käytetä 
väärin muiden oikeuksien ja laillisten etujen kustannuksella. 

Sijoittautumisvapaudesta ei ehkä käytetty tätä nimitystä, mutta se kuului 
painovapauslainsäädännön ehdottomasti tärkeimpiin liberaaleihin saavu-
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tuksiin. Yleinen elinkeinovapaus tuli voimaan paljon myöhemmin. Kirja-
painojen säännöstelyn vapauttamisella, kuten vapaudella aloittaa julkaisu-
hankkeita, oli todennäköisesti tärkeä merkitys tulevalle kehitykselle.52 Lak-
kautusvalta — joka tarkoitti oikeastaan sijoittautumisen valvontaa ehdolli-
sen luvansaannin kautta — oli ruma mustetahra, joka kuitenkin kierrettiin 
juridisesti. Lakkautusvallalla oli varmasti hillitsevä ja vaimentava vaikutus 
siihen, mitä painettiin ja levitettiin. Jälkeenpäin se vaikuttaa kuitenkin lä-
hinnä painovapauden jatkuvasti heikentyneen vastustuksen jäänteeltä.

Sensuurikielto suuntautui ennakkotarkastusta ja lupavaatimusta vas-
taan. Kuten nykyäänkin, myöskään silloin se ei antanut avointa valtakirjaa 
painaa mitä tahansa. Teloihin, joista saatettiin rangaista tuomioistuimen 
harkinnan mukaan — ”rikosluettelo” — sisältyivät odotetusti esimerkiksi 
kirkkoa, kuningasta, säätyjä, virkamiehiä jne. loukkaavat kirjoitukset, yl-
lytys kapinaan tai vastarintaan, salassapitorikkomukset, toisen kunnian 
häpäiseminen ja siveellisyysrikokset.53 Huomiota kiinnitettiin pitkään 
3 §:n 12 momenttiin, jossa kiellettiin valheellisten tietojen ja vääristeltyjen 
esitysten esittäminen yleisön hämäämiseksi ja harhaanjohtamiseksi. Toi-
nen säännös, jota sovellettiin viimeiseen asti, oli 3 §:n 9 momentti, jossa 
määrättiin rangaistaviksi kansoja tai valtioita häpäisevät tai epäsopuun 
vieraan vallan kanssa tähtäävät arviot ja sanat. Sama säännös sisältää toi-
sen maailmansodan aikaan elvytetyn oikeuden takavarikoida ilman oi-
keudenkäyntiä kirjoitukset, joiden sisältö oli tällainen. 

Säännökset kuvastavat omaa aikaansa samalla tavalla kuin nykyiset 
kuvastavat nykyaikaa. Uskonto- ja majesteettirikoksia ei ole ollut enää 
pitkään aikaan. Samaa voidaan sanoa pääsääntöisesti myös herjausrikok-
sesta; tässä luokassa on jäljellä vain kunnianloukkaus. Siveellisyysrikokset 
poistuivat kokonaan 1970-luvulla, mutta väkivalta- ja lapsipornografia on 
kriminalisoitu jälkeenpäin. ”Valheellisista ja vääristellyistä esityksistä…” 
annetun säännöksen seuraaja on kielto valehdella viranomaiselle. Tämä 
rikos poistui kuitenkin 1970-luvulla Jan Myrdalin artikkelin johdosta 
nostetun surullisen kuuluisan syytteen jälkeen. Myrdal syytti artikke-
lissaan Korkeinta oikeutta läheisten suosimisesta (katso jäljempänä). Sa-
maan aikaan lipun häpäisemisen kriminalisointi (joka muistutti kieltoa 
häpäistä vieraita valtioita) poistettiin.54

Vastuujärjestelmä ja anonymiteettisuoja liittyvät toisiinsa. Yhdessä jul-
kisten asiakirjojen painamisoikeuden kanssa ne ovat juridisesti kiinnosta-
vin asia, jonka vuoden 1766 lainsäätäjä vahvisti. Anonyymina kirjoittami-
sen tarkoituksena ei kuitenkaan aina tai edes pääasiallisesti näytä olleen 
vastatoimien pelko. Anonymiteetti nähdään puolueettoman ja asiallisen 
keskustelun takuuna, kirjoittaa Anna Gustafsson kirjoituksessaan En flod 
av konstitutionsprojekt. Hän lainaa kirjailijaa, joka pitää todistettuna sitä, 
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”että anonyymi ajatus yleisessä lehdessä esitettynä herättää enemmän luot-
tamusta ja vaikuttaa enemmän kuin tunnetun allekirjoittama ajatus”.55 
Näkökulma on säilynyt nykyaikaan — joskin jatkuvasti harvinaistunut — 
allekirjoittamattomissa pääkirjoituksissa, vaikka se lienee yleisesti vieras 
modernille byline-journalistiikalle.

Kriittisen ympäristön tuottama uhka nostettiin selvästi esiin noin vuosi-
sata myöhemmin tehdyssä selvityksessä. Anonymiteettisuoja ja välillisesti 
myös vastuujärjestelmä perustellaan tavalla, jota käytetään vieläkin ja joka 
on puettu sanoiksi muun muassa seuraavassa usein toistetussa sitaatissa:56

Den fortgående självrannsakan, varav samhället är i behov, torde allra 
minst i ett samhälle av våra begränsade dimensioner och inom ett folk 
av vår läggning kunna undvara ett effektivt anonymitetsskydd. Hänsyn 
till den sociala omgivningen: familj, förmän, kamrater, affärsförbindelser 
o.s.v., och fruktan för andligt eller ekonomiskt obehag från dess sida utö-
var hos oss ett övermäktigt tryck på den enskildes yttrandefrihet. Tydli-
gen innebär ingalunda den demokratiska utveckling, varemot samhället 
tenderar, någon förändring i sådant hänseende, snarare tvärtom. Falsk 
”kåranda” och falsk ”solidaritetskänsla” förbliva samhällsskadliga fakto-
rer att räkna med. Anonymitetsskyddet är mot detta tryck säkerhetsven-
tilen, som i månget fall ensam möjliggör, att ord sägas, som böra bliva 
uttalade, fakta framdragas, som böra bliva framdragna. 

(Jatkuvan itsetutkiskelun, jota yhteiskunta tarvitsee, luulisi ehdottomasti 
vaativan tehokkaan anonymiteettisuojan erityisesti rajallisen kokoises-
sa yhteiskunnassamme ja kansamme luonteella. Sosiaalisen ympäristön 
huomioon ottaminen: perhe, esimiehet, ystävät, liikekumppanit jne. ja 
pelko henkisistä tai taloudellisista ikävyyksistä heidän taholtaan asetta-
vat ylivoimaisen paineen yksilön sananvapaudelle. Yhteiskunnan pyrki-
myksenä oleva demokraattinen kehitys ei nähtävästi aiheuta muutosta 
tässä suhteessa, pikemminkin päinvastoin. Virheellinen ”yhteishenki” ja 
virheellinen ”solidariteettitunne” ovat yhteiskunnalle vahingollisia teki-
jöitä, jotka on syytä ottaa huomioon. Anonymiteettisuoja on tätä painet-
ta vasten turvaventtiili, joka useassa tapauksessa mahdollistaa sen, että 
asiat, jotka ansaitsevat tulla sanotuiksi, esitetään ja että tosiasiat, jotka on 
tärkeä tietää, tuodaan esiin.)

Asetettiinpa ensisijalle kumpi tahansa, perustuslain säätäjille oli tuona 
aikana tärkeää, että vastuujärjestelmä mahdollisti anonyymin julkaisemi-
sen. Aikalaisille luulisi siten olleen yhtä selvää, ettei anonymiteetti ole sama 
kuin vastuuvapaus eikä sensuurikielto ole sama kuin vapaus kirjoittaa mitä 
tahansa ilman rangaistuksen riskiä. Kirjanpainajan vastuu painettavasta 
sisällöstä oli aiemmin tunnettu, mutta myös väärin arvioitu kirjapaino-
sensuurin muoto. Ongelma ratkaistiin nimilappujärjestelmällä, jossa kir-
jailijoiden sallittiin olevan anonyymeja, kunhan he sitoutuivat nimilapussa 
ottamaan vastuun mahdollisen oikeudellisen tutkinnan perusteella. 

Vertailussa nykyiseen sananvapauden sääntelyyn on tärkeää muistaa, 
että sananvapaustraditio, jonka juuret ovat vuodessa 1766, on aina perus-
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tunut tällaiseen tasapainotteluun vapauden ja vastuun välillä. Nykyään 
voidaan törmätä väitteisiin, että kirjanpainajien, tuottajien ja palveluntar-
joajien tai muiden osallisten pitäminen vastuullisina julkaisuista, joiden 
tekijöitä he eivät itse ole, on määritelmän mukaan ristiriidassa sananva-
pauden kanssa. Tällaisia väitteitä esitettiin esimerkiksi keskustelussa, jota 
käytiin tuomiosta, jonka Euroopan ihmisoikeustuomioistuin antoi ns. 
Delfi-tapauksessa.57 Tällaiset väitteet koskevat siinä tapauksessa koko jul-
kaisujärjestelmää — joka perustuu julkaisijan lähes ankarana pidettävään 
vastuuseen. Jos vaihtoehtona on lainsuojattomuus ja journalistinen anar-
kia, parempana voidaan kuitenkin pitää osana ruotsalaista painovapaus-
oikeutta kehittynyttä mallia, jossa vastuuketjut on määritetty etukäteen.

Olisi anakronistista puhua nykyään yksilönvastuusta. Sellaista ei ole 
erikseen määritetty. Asetusta tulkittiin kuitenkin siten, että muut kuin 
asetuksen sääntöjen mukaiset vastuut suljettiin pois, vaikka käytäntö oli 
häilyvä.58 Oikeusasiamies ajoi päättäväisesti yksilönvastuuta ja myöhem-
min tutkimiskieltoa, mikä johti tiedonvälittäjän suojan kehittymiseen ja 
asteittain tapahtuneeseen kodifiointiin.59 Tällä tärkeällä osalla ruotsalaista 
painovapausoikeutta, joka nykyään lasketaan muukaan valtiomuodon kul-
makiviin,60 on toisin sanoen juurensa vuoden 1766 vastuujärjestyksessä. 

Valvonnan ja erityisen oikeudenkäyntimenettelyn osalta on voimassa 
vuoden 1766 perusperiaate, jonka mukaan painettujen kirjoitusten sisäl-
töön voi puuttua vain tuomioistuin. Painovapauden valvonnan voidaan 
nykyään sanoa jakautuvan kahteen osaan, oikeuskanslerin yksinomaisiin 
tutkinta- ja syytetoimivaltuuksiin ja juryjärjestelmään. Jälkimmäinen on 
mainitulla tavalla säilynyt suurelta osin muuttumattomana. Tutkinta- ja 
syytesäännöt ovat sitä vastoin toisenlaisia. Hovikansleri oli vuoteen 1840 
asti valvontajärjestelmän päätoimija.61 Jo vuonna 1713 perustetulla oi-
keuskanslerinvirastolla oli muiden tehtävien ohella tehtävänä nostaa syy-
te. Virastolla on sama rooli myös nykyään, vaikka toisessa asiayh teydessä. 
Viraston tehtäviin ei kuulunut painovapaudesta ”huolehtiminen”, vaan 
väärinkäytösten estäminen.62 Jo vuoden 1809—1815 perustuslakeihin si-
sältyi kuitenkin tärkeä osa, nimittäin ns. ohje, joka määrää valvontaelimet 
huolehtimaan eri tavoin painovapaudesta, kun rangaistustoimia yms. har-
kitaan. Sanamuoto on osittain sama vielä nykyään.63 Eri aikojen painova-
pausoikeusjuttujen selonteoista ilmenee, että lehtimiehet käyttivät ohjetta 
puolustuksenaan samalla tavalla kuin siihen vedotaan nykyään.64
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Asetus säilyy useista ehdotuksista huolimatta 
1800-luvun dramaattisen ensimmäisen vuosikymmenen ja vuoden 1809 
perustuslaillisen kliimaksin jälkeen Ruotsin valtiojärjestys liukui kohti 
parlamentarismia melko rauhallisesti, mutta määrätietoisesti kuningas-
vallan heikentyessä. Parlamentarismi oli tosiasia noin vuosisadan kulut-
tua. Yleinen äänioikeus vahvisti demokratian läpimurron vuonna 1921. 
Painovapauden kehitys noudatteli etäältä tarkasteltuna samaa suoravii-
vaiselta näyttävää prosessia.

Painovapausoikeutta leimaa toiseen maailmansotaan asti toisaalta jat-
kuva perusperiaatteiden kehittyminen ja toisaalta useat ehdotukset täysin 
uusiksi painovapausasetuksiksi, joita ei koskaan toteutettu. Vuoden 1812 
painovapausasetus oli voimassa vuoteen 1950 asti. Siihen tehtiin tarkis-
tuksia, joiden merkitys vaihteli vähäisestä suureen. Merkittäviä olivat 
muun muassa rangaistavan alueen laajuuteen tehdyt muutokset.65 

Ensimmäinen tärkeä muutos tämän pitkän ajanjakson aikana oli lak-
kautusvallan poistaminen. Lakkautusvaltaa käytettiin melko innokkaasti 
1830-luvun alussa, minkä jälkeen se vaipui vähitellen unohduksiin ja lo-
pulta kumottiin virallisesti vuonna 1844. Kaarle XIV Juhana, joka oli ollut 
lakkautusvallan tärkeimpiä alullepanijoita, kuoli samana vuonna. Paino-
vapauden laajenemisesta paikalleen jämähtämisen sijasta oli tällä kertaa 
paljon merkkejä. Vastavoimia ei kuitenkaan puuttunut. Juryjärjestelmäs-
tä yritettiin päästä eroon ja painovapausasetuksen kumoamista esitettiin 
vuosien 1836—38 valtiopäivillä. Vuosisadan loppupuolella valtiopäiville 
esitettiin lisäksi kolme ehdotusta painovapausasetuksen korvaamiseksi.

Ensimmäinen esiteltiin vuoden 1853—1854 valtiopäiville. Esitystä pi-
dettiin niin hyvänä, että ehdotus jätettiin lepäämään. Mielipiteet kuiten-
kin muuttuivat seuraaviin valtiopäiviin mennessä. Kaikki säädyt hylkäsi-
vät silloin esityksen. Saman kohtalon koki ehdotus lautamiehiä koskevien 
sääntöjen kiristämisestä.

Tapahtuma — joka on kuvattu perusteellisesti Johan Hirschfeldtin kir-
joituksessa — on huomionarvoinen tienhaara ruotsalaisen painovapausoi-
keuden historiassa. Alkuperäisen, lepäämään jätetyn ehdotuksen mukaan 
painovapaudesta ei enää kokonaisuudessaan säädettäisi perustuslaissa. 
Tässä mielessä kyse oli lehdistön pudottamisesta alas perustuslailliselta ja-
lustalta. Korvaavaa sääntelyä ei kuitenkaan määritetty. ”Valtiopäiviä hou-
kuteltiin ostamaan laki kuninkaallisessa säkissä”, Vallinder kirjoittaa.66 
Asiaa ajoivat voimakkaimmin kuningas — Jean Baptiste Bernadotten poi-
ka Oscar I — ja hänen ystävänsä, jotka kannattivat vahvempaa henkilökoh-
taista kuningasvaltaa. Myös tappio oli siten heidän. Tapahtumien kulku 
vahvistaa sen, ettei painovapaus ollut enää ”l’ancien régimen” ulottuvilla 
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ja että kuningas oli voimaton. Tämä osoitti, että parlamentarismin polku 
oli avoin ja kulkukelpoinen.67 Voittoa juhlittiin lehdistössä, ja kirjailija C. 
V. A. Strandberg runoili vaarallisen lähellä sepustuksen jyrkännettä:

… ett folk, som fått i arv att länka 
sina öden själv och obestritt, 
älskar sina egna tankar tänka, 
och det måste säga ut dem fritt.

Därför ve den hand, som avskär tungan 
på det folk, som en gång haft en röst!
Ve den, som med vilja sårar lungan
i offentlighetens breda bröst.

(… kansa, joka perintönä saa ohjata 
kohtaloaan itse muiden siihen puuttumatta, 
ajattelee mielellään omia ajatuksiaan, 
jotka on voitava sanoa vapaasti ääneen.

Voi sitä kättä, joka katkaisee kielen 
kansalta, jolla on kerran ollut ääni!
Voi sitä, joka tahtoo vahingoittaa keuhkoja
julkisuuden leveässä rinnassa)

Perustuslakivaliokunta esitti vuosien 1871—1872 valtiopäivillä omasta aloit-
teestaan ehdotuksen uudeksi painovapausasetukseksi. Kyse näyttää tällä 
kertaa olleen vähemmän reaktiosta ja enemmän perustuslain kehittämisestä 
mm. vastuunsääntelyn ja juryjärjestelmän osalta; useat olivat samaa mieltä 
jälkimmäisen heikkouksista. Muutoksia ei hyväksytty.68 Painovapauskysy-
mys tuli uudelleen ajankohtaiseksi vasta vuonna 1887, jolloin valtiopäiville 
esitettiin huolellisesti laadittu ehdotus uudeksi painovapausasetukseksi.69 
Vuoden 1887 valtiopäivät keskeytyivät ennen esityksen käsittelemistä, eikä 
esitystä siten hyväksytty. Kun se esiteltiin seuraaville valtiopäiville, siitä ei 
seurannut muutoksia lainsäädäntöön. Kiinnostus painovapauslain nykyai-
kaistamiseen ei kuitenkaan ollut sammunut. Uudella vuosisadalla asetettiin 
lainsäädäntökomitea, joka toimi lähes nykyajan taitteeseen asti. Komitea 
laati vuoden 1887 esityksen perustalta ehdotuksen ”painovapausasetuksek-
si” mietinnössä, joka luovutettiin vuonna 1912.70 Se oli erittäin huolellisesti 
laadittu, ja sen lähes klassisia osia siteerataan vielä nykyään. Tälläkään kertaa 
ei saatu uutta perustuslakia; edes esitystä ei annettu. 

Lautamiesjärjestelmään tehtiin lopulta 1930-luvulla joitakin muutoksia. 
Sitä ei kuitenkaan kumottu. Asiaa tutkinut komitea vahvisti, että paino-
vapauden väärinkäytöksiä tapahtui, mutta kuitenkaan ”ei voitu väheksyä 
sitä, että suuri osa siitä, joka tiukan muodollisessa juridisessa tarkastelussa 
voi näyttää laissa painovapaudelle asetettujen rajapyykkien ylittämiseltä, 
on suuren yleisön näkökulmasta hyväksyttävä lojaalina ja toivottavana 



Vuoden 1812 painovapausasetus, uusintapainos vuodelta 1941. Kungliga biblioteket.
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yhteiskunnan etujen puolustamisena… rahvaan näkökulmasta voidaan 
pitää hyvänä asiana sitä, että maallikot saavat äänensä kuuluville yhteis-
kunnalle ja yksilöille näin tärkeiden asioiden ratkaisussa”.71

Juryn käyttämistä painovapauden oikeudellisten ristiriitojen ratkaisi-
jana perusteltiin samoilla vanhoilla ajatuksilla muodollisen juridiikan ja 
maallikkojen vapaan harkinnan välisistä eroista ja jännitteistä.72 Uudis-
tuksessa keskityttiin sen sijaan asiaan, josta oli tässä vaiheessa keskusteltu 
jo sata vuotta, nimittäin juryn valintaan. Uudistuksen jälkeen osapuolten 
ja oikeuden vaikutusvalta heidän valintaansa kulloisessakin oikeusjutussa 
väheni ja sattuman merkitys kasvoi. Historian valossa uudistus ei kuiten-
kaan näytä kokonaisuudessaan olleen erityisen perusteellinen. 

Painovapautta koskevia lakiehdotuksia esitettiin melko usein 1930-lu-
vun loppua kohden. Juryjärjestelmään tehtyjen muutosten lisäksi salas-
sapitoa ja julkisia asiakirjoja (julkisuusperiaatetta) koskevia sääntöjä 
muutettiin perusteellisesti (lue aiheesta lisää Nils Funcken kirjoitukses-
ta). Nykyinen ”julkisuusperiaate” ja sille ominainen järjestelmällisyys ja 
käsitteenmuodostus (hallussa, yleinen, saapunut, laadittu, julkinen asia-
kirja jne.) tulivat käyttöön vuonna 1937. Vuonna 1941 vastuujärjestelmään 
tehtiin laajoja muutoksia. Kaikilla muutoksilla oli syvät juuret, ja niistä 
keskusteltiin pitkään. Muutoksia ei perusteltu uhkakuvilla, joita kasautui 
maailmalla.

Painovapausaate kohtaa entistä kovemman todellisuuden
Painovapauden läpimurto Ruotsissa osuu samaan aikaan suurvalta-ajan 
lopun ja ulkopoliittisten tavoitteiden muutoksen kanssa. Ruotsissa on ollut 
rauha yhtä pitkään kuin vallinnut keskeytymätön painovapaus. Vapautta 
ei ole koskaan asetettu sellaisen paineen alaiseksi, jonka sota aiheuttaa. 
Vuodet ennen toista maailmansotaa ja sen jälkeen osoittavat kuitenkin, 
etteivät meille ole niin vieraita kuin ehkä luulemme sensuuntaiset ajatuk-
set, jotka on tiivistetty sanontaan inter arma silent leges. 

Vuonna 1933 Saksassa valtaan nousseelle natsivallalle oli tunnusomais-
ta muun muassa erittäin tiukka valvonta ja kehittynyt mielipiteenmuodos-
tuksen ohjaus. Vaatimukset ulottuivat valtakunnan rajojen ulkopuolelle. 
Ruotsin edustajat joutuivat heti painostuksen kohteeksi, jotta he olisivat 
estäneet ruotsalaista lehdistöä kirjoittamasta kriittisesti Saksan olosuh-
teista. Virallinen Ruotsi torjui aluksi valitukset. Östen Undén, siviilioi-
keuteen erikoistunut oikeustieteen professori ja ennen muuta näkyvä vir-
kamies ja poliitikko, kertoi toimiessaan vt. ulkoministerinä, miten tällai-
siin ehdotuksiin on suhtauduttava:73
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Man upplyser vederbörande om att tidningarna i Sverige äro av regerin-
gen fullt oavhängiga och att detta gäller även tidningar vilka med hänsyn 
till partiinställning betraktas såsom regeringsorgan. Regeringen eller ut-
rikesministern kan därför icke åta sig att utöva någon uppsikt över eller 
ta något ansvar för pressens uttalanden. 

(Asianosaisille annetaan tiedoksi, että lehdet ovat Ruotsissa täysin riippu-
mattomia hallituksesta ja että tämä koskee myös lehtiä, joita pidetään puo-
luekannan perusteella hallituksen äänenkannattajina. Hallitus tai ulko-
ministeri ei siten voi valvoa lehdistön lausuntoja tai ottaa niistä vastuuta.)

Kun sodan puhkeaminen lähestyi, Ruotsin valtio- ja virkamiehet yritti-
vät yhä aktiivisemmin ohjailla epävirallisesti ja virallisesti natsi-Saksaa 
kohtaan esitettyä kritiikkiä. Lehdistöpolitiikka oli yleisesti näinä vuosina 
riippuvainen sotasuhdanteista, kuten Nils Funcke kirjoittaa. Käytännön-
läheinen asenne saattoi saada tukea myös muilta tahoilta. ”Ruotsin paino-
vapauden vilpittömimmänkin kannattajan on myönnettävä, että vapaus 
kannattaa peruuttaa väliaikaisesti, jotta voittoisa diktatuurimaa ei kuris-
taisi sitä kokonaan hengiltä”, kirjoittaa ehkä hieman epäjohdonmukaisesti 
professori Eli F. Heckscher puheenvuorossaan osana Ruotsin puolueetto-
muudesta tuolloin käytyä keskustelua.74 

Sotavuodet
Sotavuosina päärooleissa olivat oikeusministeri K.G. Westman ja ulkomi-
nisteri Christian Günther, minkä lisäksi taustalla vaikutti pääministeri Per 
Albin Hansson, itsekin lehtimies. Sotavuosina heitä ohjasi asenne, jonka 
mukaan Ruotsin haavoittuva asema suhteessa Saksaan edellytti kompro-
misseja painovapaudessa. Ulkoministerin perustelu voidaan tiivistää hä-
nen omiin sanoihinsa. Merenkulkualan kielikuvia käyttämällä hän kuvai-
lee ruotsalaisen lehdistön yksipuolisen asenteen aiheuttamia vaaroja.

Den ena [faran] består i att opinionen här hemma vilseledes och därefter 
i sin tur driver statsskeppet ur den riktiga utrikespolitiska kursen, vilken 
i tider som dessa kan gå fram i så trånga farvatten, att den minsta avvi-
kelse betyder grundstötning och förlisning. Den andra faran ligger i att 
utlandet får den oriktiga föreställningen, att regeringens deklarationer 
om neutralitet och uttalanden i övrigt icke motsvara Sveriges verkliga po-
litiska syften, och detta kan på ett ödesdigert sätt undergräva tilliten till 
regeringen hos en eller annan misstroende stormakt. 

(Toisaalta [vaarana] on, että mielipiteitä johdetaan harhaan täällä kotona 
ja että valtionlaiva ohjataan pois oikealta ulkopoliittiselta kurssilta, mikä 
voi tällaisina aikoina johtaa niin matalille vesille, että pienikin poikkea-
ma voi merkitä pohjakosketusta ja haaksirikkoa. Toisaalta vaarana on, 
että ulkomaat saavat sen virheellisen käsityksen, että hallituksen julis-
tukset puolueettomuudesta ja lausunnot yleensä eivät vastaa Ruotsin to-
dellisia poliittisia tarkoitusperiä. Tämä voi kohtalokkaalla tavalla rapaut-
taa epäluuloisen suurvallan luottamuksen Ruotsin hallitukseen.)
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Kyse oli siis osittain siitä, että varomattomia kotimaan mielipiteitä saatet-
tiin johtaa harhaan ulkopolitiikkaan vaikuttamiseksi ja sen ohjaamiseksi 
vaaralliseen suuntaan, ja osittain siitä, että vieras valta — Hitler ja hänen 
hallintonsa — uskoisivat enemmän ruotsalaisten lehtien sisältöä kuin viral-
listen ja diplomaattisen kanavien kautta välitettyjä tietoja. Ensimmäinen 
argumentti näyttää jättävän huomiotta sen, että suurta yleisöä voidaan 
harhaanjohtamisen lisäksi toivottavasti vielä suuremmassa määrin valistaa 
vapaiden joukkoviestimien avulla. Jälkimmäinen edellyttää, että hallitus 
ja joukkoviestimet puhuvat samalla äänellä. Se puolestaan on ristiriidas-
sa painovapauden perustuslaillisen idean kanssa. Argumentit esittänyttä 
ulkoministeriä rauhallisimpina aikoina elävien ei ehkä pidä hylätä mitään 
näistä argumenteista ilman pohdintaa.75 Ulkoministeri Güntherin pelkää-
miin vaaroihin kuuluvat siten myös vastakkainasettelut, joita voidaan le-
vottomina aikoina lietsoa kansojen, ihmisten ja uskontojen välille.76

1930-luvun lopulla perustuslakiin tehdyt muutokset, jotka koskivat lau-
tamiehiä, julkisuusperiaatetta ja vastuusääntöjä, perustuivat kaikki jo kauan 
esitettyjen muutostavoitteiden toteuttamiseen. Muutosten syynä ei siis ol-
lut ajalle ominainen levottomuus. Levottomat ajat olivat sitä vastoin syynä 
eniten kohua herättäneeseen periaatteelliseen lainsäädäntötoimenpiteeseen, 
johon ryhdyttiin vetoamalla sodan uhkaan. Kyseessä on päätös poistaa sen-
suurikielto perustuslaista. Sekä hallitusmuotoa (86 §) että painovapausase-
tusta muutettiin vuonna 1941, jotta sensuuri voitaisiin ottaa tarvittaessa 
käyttöön.77 Jälkimmäinen toteutettiin lisäämällä asetukseen viiden pykälän 
lisäksi uusi pykälä. Kyseisen 6 §:n mukaan valtion ollessa sodassa tai sodan 
uhatessa valtiota painettujen kirjoitusten ennakkotarkastuksesta voidaan 
antaa määräyksiä samoin kuin kieltää painotuotteiden tuonti ulkomailta. 
Myös aikakautiset julkaisut voitiin kieltää, mutta julkaisukieltoon ei silloin 
riittänyt sodan uhka, vaan maan oli oltava sotatilassa. Sääntely sisälsi ”sen-
suurilain”, jossa oli tarkemmat säännökset. Painovapausasetuksen 6 § an-
toi kuninkaalle ja valtiopäiville mahdollisuuden soveltaa tätä niin sanottua 
valmiusasetusta noudattamalla säädettyä menettelyä. Lainsäädännöstä ko-
konaisuudessaan keskusteltiin paljon ja valtiopäivämiehet olivat siitä hyvin 
erimielisiä.78 Pääministeri Per Albin Hansson yritti tyynnytellä vastustajia 
täysistunnossa sanomalla, että heidän pitäisi ”suhtautua siihen takuuna sii-
tä, ettei näitä lakeja käytetä väärin, ja että istuvan hallituksen kokoonpano 
vastaa nykyisen hallituksen kokoonpanoa”.79 Sensuurilain käyttöönotosta ei 
kuitenkaan tehty koskaan päätöstä, ja 6 § kumottiin sodan loppuvaiheissa. 
Perustuslaillisessa mielessä oleellista oli, että perustuslaista poistettiin sen-
suurikielto vuonna 1941. Se lisättiin kuitenkin takaisin perustuslakiin vuon-
na 1944—1945. Sensuuri ei kuitenkaan astunut missään välissä voimaan.
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Sensuuriin verrattava este, ns. kuljetuskielto, otettiin sitä vastoin käyt-
töön painokirjoitusten levittämisen estämiseksi. Se tuli voimaan maalis-
kuussa 1940 kuninkaallisen majesteetin antamalla asetuksella, joka antoi 
viranomaisille valtuudet estää kirjoituksen levittäminen yleisillä kuljetus-
välineillä sodan, sodan uhan tai vastaavan ääriolosuhteen vallitessa. Kiel-
to edellytti, että kirjoituksen sisältö oli toistuvasti vaarantanut valtakun-
nan turvallisuuden jne. Lisäksi vaadittiin, että lehden tarkastaneet lauta-
miehet olivat todenneet sen 
sisältävän rikollisia ilmaisuja. 
Menettely ei ollut siinä mie-
lessä puhtaasti hallinnolli-
nen. Lisäksi erikseen peruste-
tun toimikunnan, painovapa-
ustoimikunnan, oli esitettävä 
kantansa. Asetus oli kuiten-
kin perustuslaillisesti ongel-
mallinen, koska perustuslaki 
ei sallinut viranomaisten aset-
taa esteitä painettujen kirjoi-
tusten julkaisulle. Eri tahoilla 
huomautettiin, että kuljetus-
kielto muodosti tällaisen esteen.80 Kielto oli silti tosiasia, ja sitä sovellet-
tiin hyvin laajasti.81 Kun sodan suhdanteet kääntyivät lopullisesti, asetus 
kumottiin.

Sotavuosien ennalta ehkäisevä lehdistöpolitiikka ei koostunut vain perus-
tuslain muutoksista ja muusta säätelystä. Hallitus nosti syytteitä eniten vuon-
na 1939, ja sitten niiden määrä laski vähitellen; vuonna 1944 tällaisia syyttei-
tä ei nostettu yhtään. Tyypillinen tapaus on unohdetun tai joka tapauksessa 
viimeksi edellisellä vuosisadalla sovelletun säännöksen löytyminen vuoden 
1812 painovapausasetuksesta (3 § 9 mom.). Se näyttää mahdollistavan kir-
joituksen, jolla on ”ilmaistu väärinkäsitys vierasta valtaa kohtaan”, takavari-
koinnin ilman oikeudenkäyntiä. Oikeusministeri Westman oli tyytyväinen 
löytöön, joka avasi joustavan tien ohi painovapauslautamiesten, joita hän piti 
monen muun tavoin tietämättöminä ja arvaamattomina. ”Nykyisessä poliit-
tisessa tilanteessa se on tarpeellinen ja hyödyllinen”, hän kirjoittaa määräyk-
sestä päiväkirjaansa. ”Tulevina rauhallisina aikoina se voidaan hyvin asettaa 
takaisin lepäämään.”82 Toisin sanoen otetaan, mitä on. Vuosina 1939—1943 
tehtiin yhteensä yli 300 takavarikointipäätöstä ilman oikeudenkäyntiä.83

Ehdotus painovapausasetukseksi vuodelta 1944.
Kuva: Melker Dahlstrand.
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Vuoden 1949 painovapausasetus84

Painovapausasiantuntijat
Sota kulki vuonna 1944 kohti yhä väistämättömämmältä näyttävää lop-
puaan: natsismin ja fasismin ehdotonta häviötä. Ruotsi oli selvinnyt. Oi-
keusministeri Westman, joka siirtyi syrjään vuonna 1943, kuoli samana 
vuonna; hän ei saanut kokea niitä rauhallisia aikoja, joiden hän oli nähnyt 
päiväkirjan kirjoittajana lähestyvän. Seuraaja raivasi kuljetuskiellon ja 
valmiussensuurin pois tieltä. Oli tullut aika palata takaisin painovapau-
teen. Asiantuntijakomitea sai kesällä 1944 tehtävän tarkastaa sitä koskeva 
lainsäädäntö perusteellisesti.

Komitealle antamissaan ohjeissa ministeri käsitteli pitkään juridisen 
esivallan ikuista keppihevosta, nimittäin juryjärjestelmää, joka vastikään 
toteutetusta uudistuksesta huolimatta ei vielä vastannut kriitikoiden vaa-
timuksia. 85 ”Jos juryn säilyttäminen katsottaisiin sopivimmaksi”, se edel-
lyttäisi monien eri seikkojen huomioon ottamista. Näitä seikkoja yhdistää 
se, että niiden tarkoituksena on lisätä oikeudellisen tahon vaikutusvaltaa. 
Ministeri jätti jonkin verran tilaa erityiselle lainsäädännölle, jota voitai-
siin tarvita levottomina aikoina; sodan aikana säädetty valmiuslaki ei ol-
lut hänelle vieras. Voimassa olevan painovapausasetuksen 6 §:n mukainen 
sensuurimahdollisuus kumottiin, mistä huolimatta ”ei ole sanottua, että 
asia on järjestettävä niin, ettei sotatilanteessa ole käytettävissä määräyksiä 
siihen tarkoitukseen, jonka 6 § täyttää”. 

Asiantuntijaselvitys esitettiin runsas kolme vuotta myöhemmin, Förs-
lag till tryckfrihetsförordning, SOU 1947:60. Ehdotus oli asiasisällöltään 
lähellä Ruotsin painovapaustraditiota:86

Även om tryckfrihetsförordningen i förslaget framträder i väsentligt 
ändrad utformning, avviker dess innehåll ej i lika hög grad från gällande 
rätt. De sakkunniga ha sökt utreda de skilda rättsreglernas uppkomst och 
utveckling och med ledning därav klargöra deras principiella innebörd. 
[---] Förslaget söker med hänsyn till det moderna samhällets krav för-
verkliga de grundsatser, som kommit till uttryck redan i 1766 års tryckf-
rihetsförordning och under den fortsatta utvecklingen framvuxit. 

(Painovapausasetuksen muotoa oli muutettu ehdotuksessa oleellisesti, 
mutta sisältö ei kuitenkaan poikennut yhtä suuressa määrin voimassa 
olevasta oikeudesta. Asiantuntijat olivat yrittäneet selvittää erillisten oi-
keussääntöjen syntyhistorian ja kehityksen ja määrittää niiden perusteel-
la sääntöjen periaatteellisen sisällön. [---] Ehdotuksessa pyritään toteut-
tamaan jo vuoden 1766 painovapausasetuksessa määritetyt ja kehityksen 
jatkuessa esiin nousseet periaatteet ottamalla huomioon modernin yh-
teiskunnan vaatimukset.)
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Asiantuntijat selittivät, että he olivat pyrkineet pitämään kiinni voimassa 
olevasta oikeudesta ja etsineet uusia ratkaisuja vain sellaisille alueille, joilla 
oli huomattavia epäkohtia. Näistä epäkohdista mainittiin, että ministeri 
oli selvitysohjeessaan nostanut esiin kysymyksen maallikkojen vaikutus-
vallasta tuomioon eli siihen, pitäisikö painovapausjuryä olla vai ei. Asian-
tuntijat vahvistivat, että eri vaihtoehtojen arvioinnissa valinta oli tehtävä 
toisaalta tuomarin ja lautakunnan ja toisaalta juryn välillä. Asiantuntijat 
päätyivät jälkimmäiseen ratkaisuun. Juryjärjestelmä jäi siis voimaan myös 
tällä kertaa, osittaisten muutosten ansiosta.87 

Painovapauslain asemaa perustuslakina harkittiin tarkkaan. Asiantun-
tijat eivät halunneet poiketa hallitusmuodon 86 §:n periaatteesta, jonka 
mukaan painovapauden sääntelyllä on kokonaisuudessaan oltava perus-
tuslain luonne. Vain tietyissä tapauksissa, kuten salassapitosäännösten ja 
joidenkin oikeudenkäyntisäännösten osalta, poikkeamiseen liittyi enem-
män etuja kuin haittoja.

Julkisia asiakirjoja koskevien sääntöjen periaatteellinen sisältö ei myös-
kään muuttunut; mietintö perustui tältä osin vuonna 1937 käyttöön 
otettuun järjestelmään, jota kuitenkin selvennettiin ja tarkennettiin tie-
tyiltä osin. Sama koskee vastuusääntöjä. Rikoslainsäädäntöä kuitenkin 
mukautettiin ottamalla käyttöön ns. tahallisuusolettama, jonka mukaan 
muodollisesti vastuussa oleva henkilö ei voi oikeudellisesti puolustautua 
väittämällä, ettei hän ole tuntenut kirjoitusten rikollista sisältöä. Tämä 
on täysin samassa linjassa vuonna 1766 vallinneen ajattelutavan kanssa, 
jossa edellytettiin edellä esitetyllä tavalla tasapainoa vapauden ja vastuun 
välillä. Yksilövastuusta tuli siten muodollisesti entistä ankarampi, mikä 
vahvisti sen rakennetta. Samalla lähdesuoja ja muiden osallisten suoja 
vahvistuivat ja painovapauden väärinkäytöksiin puuttuminen helpottui. 

Sääntelymateriaalin läpikäynti ja muuttaminen nykyaikaisempaan muo-
toon ehdotuksen vaatimalla tavalla sai aikaan sen, että oikeusperiaatteita ke-
hitettiin ja konkretisoitiin. Kerrottakoon esimerkki tiedonvälittäjästä. Ehdo-
tus sisälsi nimenomaisen oikeuden ”ilmoittaa tietoja mistä tahansa asiasta” 
julkistamista varten. ”Tiedonvälittäjä” vapautettiin sisältöä koskevasta vas-
tuusta, vaikka tietoja ei olisi julkaistu — tiettyjä valtakunnan turvallisuuteen 
ja vaitiolovelvollisuuden rikkomiseen liittyviä erityistapauksia lukuun otta-
matta. Anonymiteettisääntöjä muutettiin samalla tavalla entistä selvemmik-
si, mikä oli parempi myös tiedonvälittäjälle. Tiedonvälittäjälle ei kuitenkaan 
myönnetty oikeudellista anonymiteetin suojaa, vaan sen katsottiin olevan 
lehdistön sisäinen asia.88 Vastaava suoja otettiin kuitenkin käyttöön, katso 
jäljempänä. Oikeuksien kehittämispyrkimyksiin kuului ehdotus täydentää 
sensuurikieltoa muiden julkistamisesteiden kuin sensuurin kiellolla.
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Painovapausasetus vuodelta 1949. Kuva: Melker Dahlstrand.

Ministerin ajatukset sellaisen valmiuslainsäädännön tarpeesta, joka oli 
sodan aikana mahdollinen silloisen painovapausasetuksen 6 §:n nojall-
la, herätti keskustelua. Keskusteltiin muun muassa valtiopäiväaloitteesta, 
jossa kaivattiin sota-aikaa varten ”perustuslakien turvalukon avainta”. 89 
Useita vastaväitteitä esitettiin. Asiantuntijat pitivät ennakkotarkastuksen, 
julkaisukiellon ja muiden hallinnollisten toimenpiteiden tarkoituksenmu-
kaisuutta sota-aikana kyseenalaisiena. Määräysten laatiminen sovelletta-
viksi tilanteissa, joita ei voi etukäteen ennakoida, olisi tuskin mahdollista. 
Esitettiin retorinen kysymys siitä, oliko painovapauden perustuslaillisesta 
suojasta luovuttava olosuhteissa, joissa tällainen suoja olisi erityisen tärkeä. 
Lopuksi todettiin, että kysymys perustuslain asemasta ei koskenut vain 
painovapautta; perustuslaki sisälsi myös muita osia, joiden soveltamatta 
jättämistä sotatila saattaisi vaatia. Painovapautta ei siten tulisi käsitellä 
muista kansalaisoikeuksista poikkeavalla tavalla. Asiantuntijoiden mie-
lestä tähän yleisempään näkökulmaan ei ollut syytä kajota. Perustuslakiin 
ei siten sisällytetty mitään valmiuslainsäädäntöä. Lisäksi voidaan mainita, 
että asiantuntijat ilmoittivat selvästi sota-ajan kuljetuskiellon osalta, että 
perustuslailla suojattu levittämisoikeus sisältäisi oikeuden käyttää postilai-
tosta tai muuta yleistä liikennelaitosta ja ehdottivat tästä erityistä säädöstä.
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Esitys ehdotukseksi uudeksi painovapausasetukseksi
Asiantuntijoiden ehdotus toteutettiin. Kun ehdotus esitettiin 2.4.1948 
Tukholman linnassa hänen kuninkaalliselle ylhäisyydelleen kruunun-
prinssi-hallitsijalle, oikeusministeri Herman Zetterberg totesi, ettei pai-
novapauden merkitystä yhteiskuntaelämälle voitu arvostaa kyllin paljon. 
Hänen mukaansa oikeus vaikuttaa painettujen kirjoitusten ja erityisesti 
lehdistön välityksellä mielipiteenmuodostukseen sekä harjoittaa kritiik-
kiä valtakunnan johtoa ja hallintoa kohtaan ”on itse asiassa nykyaikaisen 
demokratian elinehto”.90 Hän viittasi edelleen pitkaaikaisiin periaatteisiin: 

Tidigare än i något annat land fingo vi här i Sverige, och i det med Sveri-
ge förbundna Finland, en lagstadgad allmän tryckfrihet genom 1766 års 
tryckfrihetsförordning. Denna författning, som var av grundlags natur, 
innebar att den då rådande allmänna censuren avskaffades, utom för vissa 
religiösa skrifter, samt byggde på grundsatsen att ingripande mot tryckt 
skrift skulle få ske endast genom åtal vid domstol på grund av brott. Genom 
denna tryckfrihetsförordning infördes även den för svenska förhållanden 
säregna grundsatsen att alla allmänna handlingar äro fritt tillgängliga för 
envar. 

(Lailla säädetty yleinen painovapaus astui Ruotsissa ja siihen kuuluneessa 
Suomessa voimaan vuoden 1766 painovapausasetuksena aiemmin kuin 
missään muussa maassa. Asetuksella, jolla oli perustuslain asema, mää-
rättiin, että yleisestä sensuurista oli luovuttava lukuun ottamatta tiettyjä 
uskonnollisia kirjoituksia ja että painettujen kirjoitusten vastaisiin toi-
menpiteisiin sai periaatteessa ryhtyä vain nostamalla syyte tuomioistui-
messa rikoksen perusteella. Painovapausasetuksella saatettiin voimaan 
myös Ruotsin oloissa omaperäinen periaate siitä, että kaikilla on oikeus 
saada tieto yleisistä asiakirjoista.)

Vapauden ajan painovapaus liitetään tässä siis yhteen vielä nykyäänkin 
voimassa olevan painovapausasetuksen kanssa. 

Esitys poikkesi joiltakin osin mietinnöstä. 
Asiantuntijat olivat ehdottaneet, että kielto estää painettujen kirjoitus-

ten painaminen, julkaiseminen ja levittäminen koskisi myös yksityishen-
kilöitä. Se olisi kuitenkin ministerin mielestä mennyt liian pitkälle; hän 
oli sitä mieltä, että esimerkiksi aatteellisten yhdistysten skandaalilehtiä 
ja pornografisia kirjoituksia vastaan tekemät toimenpiteet saattoivat olla 
”erittäin oikeutettuja”, ja muistutti ”yksityisestä aloitteesta toteutetuista 
toimista Nick Carter -kirjallisuuden levittämisen estämiseksi”.91 Säädös 1 
luvun 2 §:ssä sai sen vuoksi — useiden käsittelykierrosten jälkeen valtiopäi-
villä92 — nykyisen laajuutensa eli se on suunnattu suurelle yleisölle. 

Myös laajennetun ilmoittajavapauden katsottiin menneen yhdessä suh-
teessa liian pitkälle; vastuuvapaus julkaisemattomista tiedoista ei koskisi 
henkilöä, joka ilmoittaisi kunniaa loukkaavia tietoja. (Laajennus toteutet-
tiin kuitenkin myöhemmin.) Asiantuntijoiden ehdotusta muutettiin toisel-
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ta osin vastakkaiseen suuntaan. Asiantuntijat eivät olleet edellä mainitulla 
tavalla halunneet myöntää lehdistön lähteille oikeudellista anonymiteetti-
suojaa, vaan olivat pitäneet sitä lehdistön sisäisenä asiana. Lausuntokier-
roksen jälkeen esitystä muutettiin tältä osin ja lisättiin edelleen voimassa 
oleva periaatteellinen kielto paljastaa tiedonvälittäjän henkilöllisyys.93

Painovapauden perustuslaillisia takuita vahvisti selvästi esityksen peri-
aate kaksinkertaisesta kriminalisoinnista eli siitä, että painovapausrikok-
set ja niiden tunnusmerkistöt on kuvattava sekä perustuslaissa että taval-
lisessa laissa. Näin saavutetaan entistä vahvempi suoja siten, ettei painova-
pautta voida rajoittaa ilman perustuslain muutosta. Samalla painovapautta 
voidaan kuitenkin laajentaa luopumalla kriminalisoinnista yleisessä laissa 
valtiopäivien yksinkertaisella päätöksellä. Ministeri sisällytti nämä ajatuk-
set esitykseen ja antoi lisäksi tehtäväksi laatia tätä koskeva ehdotus.94

Esitys noudatteli mietintöä suhtautumisessa sensuuriin sota-aikana.95 
Jatkuvan sensuurin nähtiin voivan vääristää uutisvälitystä ja johtaa vir-
heelliseen uutisvälitykseen. Publicistklubbenin lausunnon mukaan yleisön 
vapaaksi kokema uutisvälitys ja mielipiteenmuodostus on yksi tehokkaim-
mista tavoista vahvistaa kriittisissä tilanteissa luottamusta valtionjohtoon 
sekä vahvistaa valmiutta ulkoisten ja sisäisten vihollisten torjuntaan. Leh-
distön asennetta voidaan pitää helposti ennakoitavana. Ministerin toi esiin, 
että myös ylipäällikkö oli ilmaissut kantansa vastaavin sanamuodoin ja pai-
notti omalta osaltaan näitä näkökohtia, minkä jälkeen hän sanoi lopuksi: 

Censur är förkastlig under fredstid, i krig kan den bli en verklig fara för 
landet och den demokratiska ordningen. 

(Sensuuri on tuomittava rauhan aikana ja sodan aikana se voi muodostaa 
todellisen vaaran maalle ja demokraattiselle järjestykselle.)

Tiukka käsitys painovapauden säilyttämisen tärkeydestä myös levottomi-
na aikoina huolimatta tuoreessa muistissa olevista sotavuosista on pohdis-
kelun ja muistamisen arvoinen.

Painovapauden rajat
Painovapauden oikeudelliset rajat määritellään säännöksillä, joissa määri-
tellään painovapausrikokset. Vuoden 1949 painovapausasetuksessa rikok-
set jaetaan kiellettyihin ilmaisuihin ja kiellettyn julkaisemiseen. Näiden 
käsitteiden välinen ero ei ole kristallinkirkas. Ajatuksena kuitenkin on, 
että kielletyn julkaisemisen rangaistavuus antaa suojan salaisille tiedoille. 
Kiellettyjä ilmaisuja puolestaan ovat kaikki muut painovapausrikokset, 
kuten kunnianloukkaus, kiihottaminen kansanryhmää vastaan ja yllyt-
täminen. Jaon seurauksena kiellettyinä ilmaisuina rangaistavien rikosten 
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raja on pystytty ankkuroimaan paremmin perustuslakiin samalla, kun 
salaisten tietojen suoja riippuu tavallisten lakien säännöksistä. Jako ei ole 
säädöstekninen suursaavutus, mutta se on ollut tosiasia vuodesta 1950 al-
kaen.

Vaikka painovapauden rajat määritetään rangaistussäännösten avulla, 
er painovapauslainsäädännön tähän puoleen ole kiinnitetty paljoa huo-
miota. Vuoden 1949 painovapausasetuksen valmistelussa rangaistus-
säännöksille ei annettu paljoa painoa todennäköisesti siksi, että varhain 
1940-luvulla oli aloitettu suuren rikoslakiuudistuksen valmistelu, jonka 
tuloksena oli vuoden 1962 rikoskaari. Tämä ilmeni muun muassa siten, 
että asiantuntijat eivät esittäneet konkreettisia ehdotuksia yksittäisistä 
painovapausrikoksista. (Kyseinen sääntely esitettiin ehdotuksessa haka-
sulkeissa.) Painovapausasetuksen rikosluettelon ja yleisten rangaistuś -
säännösten välistä tiivistä yhteyttä ajatellen menettely oli looginen. Kun 
rikoskaaren valmistelutyö eteni loppuvaiheeseen, tilanne oli kuitenkin 
päinvastainen. Painovapaus oli selvitetty ja uusi perustuslaki hyväksytty. 
Näyttää olleen vaikea koota voimia painovapauden rajojen erityistä arvi-
ointia varten samaan aikaan — erittäin laajan ja perusteellisen — rangais-
tusjärjestelmän uudistuksen kanssa. Painovapauden rajojen arviointi olisi 
myös oikeuspoliittisesta näkökulmasta tarkasteltuna ollut outo tehtävä ri-
koslainsäädännön uudistajille. Painovapausrikokset jäivät siinä suhteessa 
väliinputoajan asemaan. 

Ministeriössä tehdyn ehdotuksen viimeistelyn yhteydessä painovapaus-
lainsäädännön kaksoisrangaistusvaatimuksen (katso edellä) rikosluettelo 
sisällytettiin painovapausasetuksen 7 luvun 4 §:ään, jossa se on edelleen. 
Suuri osa rikoksista on vielä jäljellä: valtiopetos, kapina, yllytys, kiihotus 
(uhkaus) kansanryhmää vastaan ja kunnianloukkaus. Rikoskaaren luette-
loon lisättiin joitakin uusia rikoksia tai tehtiin muutoksia (sotaan yllytys, 
maanpetos, maalle vahingollinen huolimattomuus, uusi herjaussäännös). 
Lainsäädännön liberalisointi oli tunnusomaista 1960- ja 1970-luvuilla. 
Painovapauden osalta se ilmeni siten, että kirkon (uskonrauhan suoja), 
valtakunnan symbolien (esim. lipun häpäiseminen) sekä kurin ja siveel-
lisyyden loukkaaminen dekriminalisoitiin. Myöhemmin poistettiin ku-
ninkaan kunnianloukkausta ja virkamiesten solvaamista koskevat sään-
nökset. Viranomaiselle valehtelun kriminalisointi poistettiin samalla, 
kun rangaistussäännös huhujen levittämisestä rajattiin koskemaan vain 
sota-aikaa tai vastaavia olosuhteita.

Rikoslainsäätäjä korjasi painovapauslainsäädäntöä tiedonvälittäjän 
osalta rikoskaaren voimaan saattamisen yhteydessä. Vuoden 1949 paino-
vapausasetus takasi erittäin laajan tiedonvälitysvapauden, jota rajasivat 
vain rikoksiksi katsottavat lakisääteisen vaitiolovelvollisuuden rikkomi-
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nen ja valtakunnan turvallisuuden vaarantaminen. Molemmissa tapauk-
sissa rangaistusvastuu koski vain julkisessa virassa toimivia tai virkavel-
vollisuuden alaisia henkilöitä, mutta ei toimittajia tai tiedonvälittäjiä, jot-
ka eivät olleet julkisessa virassa. Valtakunnan turvallisuuden vaarantavan 
rikoksen osalta tämä rajaus poistettiin samalla, kun lainsäätäjä ”selkeän 
rajauksen” vuoksi tarkensi, mitkä rikokset tulivat kyseeseen. Niihin sisäl-
lytettiin muun muassa vakoilu. Tällä oli merkitystä tiedustelutoimistoju-
tussa, jossa toimittajia syytettiin juuri vakoilusta.

Tiedustelutoimistotapaus (IB)
Vuonna 1973 toimittaja Peter Bratt sain ystävältään tiedon salaisesta va-
koiluorganisaatiosta, jonka olemassaolosta suuri yleisö ja eduskunta eivät 
tienneet. Bratt oli suorittanut asevelvollisuuden tämän ystävän kanssa, 
joka oli myöhemmin siirtynyt puolustusvoimien palvelukseen. Organi-
saatiosta käytettiin nimitystä IB (”informationsbyrå” ”tiedustelutoimis-
to”). Hän paljasti yhdessä kollegansa Jan Guilloun kanssa salaisen toimin-
nan julkaisemalla artikkeleita Folket i Bild/Kulturfront -lehdessä ja kirjoit-
tamalla IB och hotet mot vår säkerhete -kirjan.

Oikeuskansleri arvioi omasta aloitteestaan ensimmäisen artikkelin, 
josta lehden julkaisija Greta Hofsten oli vastuussa, ja antoi vapauttavan 
päätöksen. Myöhempi artikkeli sai oikeusministeri Lennart Geijerin pai-
novapausasetuksen mukaisesti tekemään ilmoituksen artikkelista ja Pe-
ter Brattin kirjasta oikeuskanslerille. Asian edetessä verkkaisesti poliisi ja 
syyttäjä toimivat perustuslain ulkopuolella soveltaen yleisiä rikos ja pro-
sessioikeudellisia säännöksiä. Tästä seurasi ennen pitkää odottamattoman 
voimakkaita toimenpiteitä, jotka jarkyttivät lehden lähipiiriä ja sen radi-
kaalia lukijakuntaa. Useita julkaisuja oli ohitettu ilman moitteita, ja toimi-
tus oli ilmeisesti sitä mieltä, että lain rajapyykkejä ei ollut ylitetty. Syksyllä 
1973 Bratt, Guillou ja heidän tietolähteensä otettiin kiinni ja lehden toimi-
tuksessa ja toimittajien kotona tehtiin kotietsintä, jonka yhteydessä poliisi 
takavarikoi useita säkkejä aineistoa. Myöhemmin kolme kiinni otettua 
vangittiin pitkäksi aikaa vakoilusta epäiltyinä.

Pian keskiöön nousi oikeudellinen kysymys siitä, sääntelikö perustusla-
ki — ”suojasiko” — Brattin ja Guilloun journalistista toimintaa vai voitiin-
ko heidän toimintaansa arvioida — ”päästä siihen käsiksi” — soveltamalla 
tavallisia rikosoikeudellisia säännöksiä. Asia siirtyi ylimmän oikeusasteen 
käsittelyyn, kun Peter Bratt valitti vangitsemispäätöksestään. Korkein oi-
keus, joka oli tuohon aikaan suuntautunut enemmän vallitsevaan yhteis-
kuntajärjestelmään kuin aktivismiin, totesi, että, Brattille syyksiluettu tie-
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tojen luvaton hankinta ei kuulu painovapausasetuksen soveltamisalaan. 
Tämä koski myös niitä ”tietojen ilmoittamisia lehdelle, jotka ovat artikke-
leissa, joiden kirjoittaja Bratt on tai jotka hän on laatinut muulla tavoin”. 
Molemmissa tapauksissa sovellettaisiin rikoskaarta. Bratt esitti, että kaik-
ki se, mistä häntä syytettiin, oli valmisteluja hänen julkaisemaansa kirjaa 
varten ja että toimintaa pidettäisiin yhtenä tekona, joka voitaisiin arvioida 
vain painovapausasetuksen mukaisesti. Korkein oikeus tyytyi kuitenkin 
toteamaan, ettei painovapausasetus estänyt Brattin asettamista tavallises-
sa järjestyksessä vastuuseen journalistisista tiedonhakutoimistaan ja kir-
joituksistaan Folket i Bild/Kulturfront -lehdessä.

Poliisi kantaa ulos takavarikoituja asiakirjoja toimittaja Jan Guilloun Tukholman asuntoon 
22.10.1973 tehdyn kotietsinnän jälkeen. Kuva: Uutistoimisto TT.

Tukholman käräjäoikeus tuomitsi tammikuussa 1974 molemmat toimitta-
jat ja heidän tietolähteensä tavallisessa rikosoikeudenkäynnissä vuodeksi 
vankeuteen. Jan Guillou valitti päätöksestä hovioikeuteen, joka lievensi 
tuomion kymmeneen kuukauteen. Korkein oikeus, joka oli jo ottanut kan-
taa painovapausasetuksen soveltamisalaan, ei ottanut asiaa käsiteltäväksi.

Oikeuskansleri, painovapauden valvoja, pysytteli pääasiassa passii-
visena. Oikeusministerin ilmoittamista asioista oikeuskansleri piti leh-
tiartikkeleita koskevaa tutkimusta tarpeettomana, mutta nosti painova-
paussyytteen Peter Brattin kirjasta. Kun äskettäin mainittu Peter Brattin 
rikostuomio lainvoiman — Bratt ei valittanut tuomiosta, vaan ilmoitti 
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heti tyytyvänsä siihen — oikeuskansleri luopui myös tämän asian selvittä-
misestä. Virastolle vähemmän mairittelevan loppuvaikutelman mukaan 
oikeuskansleri hyväksyi passiivisuudellaan menettelyn, joka tarkoitti käy-
tännössä painovapausasetuksen kiertämistä.96

Tiedustelutoimistotapauksen painovapausoikeudellisiin osiin kuuluu 
myös painovapausjuttu, joka tapauksesta vielä seurasi. Kun Jan Guillou oli 
saanut Korkeimmalta oikeudelta hylkäävän päätöksen muutoksenhakulu-
pa-anomukseensa, Folket i Bild/Kulturfront -lehdessä julkaistiin kirjailija 
Jan Myrdalin kirjoittama artikkeli. Sen otsikkona oli Den ena handen tvät-
tar den andra (Toinen käsi pesee toista kättä), ja se sisälsi seuraavan kohdan:

Högsta domstolen beslöt alltså att inte pröva IB-domen mot Jan Guillou. 
Vi vet alla varför. En sådan prövning vore politisk olämplig. En sådan 
prövning skulle kosta politiker karriären. En sådan prövning skulle leda 
till att brottsliga ämbetsmän bestraffades. En sådan prövning skulle leda 
till att förbrytare inom IB ställdes inför rätta för sina brott. Därför ville 
Högsta domstolen inte pröva fallet. Ingen har behövt muta Högsta doms-
tolens ledamöter. Man behöver inte ens muta dessa ämbetsmän för att de 
skall göra den saker som saklös är. — Det korrupta beslutet kostade dessa 
ledamöter resterna av deras goda namn och rykte. 

(Korkein oikeus päätti siis, ettei ota Jan Guilloun tuomiota tietotoimisto-
jutussa käsittelyyn. Tiedämme kaikki syyn siihen. Tällainen käsittely oli-
si poliittisesti sopimaton. Tällainen käsittely maksaisi poliitikolle uran. 
Tällainen käsittely johtaisi siihen, että rikollisia virkamiehiä rangais-
taisiin. Tällainen käsittely johtaisi siihen, että tietotoimiston rikolliset 
työntekijät joutuisivat vastaamaan rikoksistaan oikeudessa. Näistä syistä 
Korkein oikeus ei halunnut käsitellä tapausta. Kenenkään ei ole tarvinnut 
lahjoa Korkeimman oikeuden jäseniä. Näitä virkamiehiä ei edes tarvit-
se lahjoa, jotta he tekevät syyttömästä syyllisen. — Mätä päätös maksoi 
näille jäsenille heidän hyvän nimensä ja maineensa rippeet.)

Passiivisuudesta syytetty oikeuskansleri oli tässä vaiheessa jättänyt toi-
mensa. Seuraaja luki Myrdalin artikkelin ja aloitti tutkinnan. Hän piti 
lainattuja väitteitä ”selvästi valheellisina” ja ”tarkoitettuina vähentämään 
Korkeimman oikeuden arvostusta”. Seurauksena oli painovapaussyyte, 
joka perustui valheen levittämistä viranomaisesta koskevaan kieltoon 
ja oikeudenkäymiskaaren sääntöön, ettei yleisesti tiedossa olevia asioita 
tarvitse todistaa. Oikeuskanslerin mukaan oli toisin sanoen yleisesti tun-
nettu tosiasia, ettei Korkein oikeus ota huomioon epäolennaisia seikkoja. 
Ruotsalaisten artikkelin kirjoittanut en sadan vuoden aikana antamiin 
tuomioihin perehtyneille ei ole yllätys, että artikkelin korjoittanut Myr-
dal vapautettiin syytteistä. Asianomainen oikeuskansleri Ingvar Gullnäs 
ei ehkä myöskään yllättynyt päätöksestä, mutta oli silti vakuuttunut toi-
miensa lainmukaisuudesta. ”Olen edelleen sitä mieltä, että syytteelle oli 
hyviä asiaperusteita. Vapauttava tuomio perustuu mielestäni täysin siihen, 
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että tuomion antoi valamiehistö. Suhtaudun edelleen hyvin kriittisesti 
valamiesjärjestelmään”, hän kirjoitti paljon myöhemmin muistellessaan 
vuosiaan oikeuskanslerina.97

Tiedustelutoimistotapauksen oikeudellisia käänteitä voi tarkastella pai-
novapauden oikeushistoriallisesta näkökulmasta. Kun keskusvalta tuntee 
itsensä uhatuksi, virkamiehistä tulee asianajajia, jotka puolustavat val-
tion etuja. Toimenpiteitä puolustetaan suunnilleen samalla tavalla kuin 
sota-aikana väännettiin ja käännettiin pykäliä tai 1800-luvulla takavari-
koitiin lehtiä, joiden katsottiin provosoivan vieraita valtoja. Puolustusvoi-
mien tiedustelutoiminta ei aikonut alistua kaikessa hiljaisuudessa omalta 
kannaltaan vahingolliseen läpinäkyvyyteen; se iski takaisin, mikä olisi 
ollut ennakoitavissa. Silmiinpistävää on valtaapitävien pyrkimys tukah-
duttaa ankaralla kädellä idealismi, joka oli nuorten paljastuksentekijöiden 
ainoa käyttövoima. Tiedustelutietotoimistotapaus sai ihanteellisen kuvan 
täydellisestä painovapaudesta säröilemään. 

Uhkan väistyttyä lainsäätäjä kiiruhti korjaamaan tilanteen samalla ta-
voin kuin toisen maailmansodan jälkeen. 

Perustuslain muutokset tiedustelutoimistotapauksen jälkeen
Oikeusprosessia arvosteltiin muun muassa siitä, että toimittajat oli ase-
tettu syytteeseen ja tuomittu vakoilusta. Rikosnimike ei tuntunut oikein 
sopivan tekoihin, joiden tarkoituksena oli informoida ruotsalaisia. Muo-
dollisesti rangaistusvastuuseen riitti, että ulkovaltojen etuja oli edistetty, 
vaikka se ei ollut toimittajien tarkoituksena. Se oli kuitenkin väistämätön 
sivuvaikutus heidän paljastuksistaan, mikä riittää rikosoikeudessa epäsuo-
raksi — ja tavallisesti rangaistavaksi — kutsutuksi tahallisuudeksi (indi-
rekt uppsåt). Vakoilun tunnusmerkistöä muutettiin siten, että se edellytti 
suoraa tahallisuutta (direkt uppsåt) toimia vieraan vallan hyväksi. Ny-
kyään heitä ei siis voitaisi tuomita vakoilusta, vaan (törkeästä) oikeudetto-
masta ryhtymisestä salassa pidettävään tietoon.

Vakoilu liitettiin edempänä esitetyllä tavalla rikoskaaren tiedonvälittä-
järikoksiin. Tiedonvälittäjän rikosvastuuta laajennettiin samalla niin, et-
tei se enää koskenut vain, vaan yleisesti kaikkia. Tiedustelutoimistosyyt-
teet eivät olisi olleet mahdollisia ilman näitä lainsäädäntötoimia. Tiedus-
telutoimistotapauksen jälkeen tehdyt muutokset eivät merkinneet paluuta 
vuoden 1949 painovapausasetukseen.

Painovapauslainsäädännössä oleva aukko, jota hyödynnettiin paino-
vapausprosessin johon kuuluu mm. jurykäsittelyn välttämiseksi, sen si-
jaan tukittiin sisällyttämällä tiedonvälittäjän tekemät rikokset painova-
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pausasetuksen mukaiseen oikeudenkäyntimenettelyyn. Nykyään poliisi 
ja syyttäjä eivät voi selvittää vastaavia tekoja tavallisessa esitutkinnassa, 
vaan ainoastaan oikeuskanslerilla on valtuudet toimia asiassa. Jos syyte 
nostetaan, tiedonvälittäjällä on oikeus lautamieskäsittelyyn. Toimittajia 
voidaan kuitenkin edelleen syyttää tiedonvälittäjänä, mikäli he tekevät 
jonkin perustuslaissa säädetyistä törkeistä rikoksista.

Huomiota herätti myös FiB/Kulturfronts-lehden toimitukseen tehty 
kotietsintä. Tältä osin ei tehty muutoksia. Painovapausasetuksessa ei ole 
edelleenkään säädöksiä, jotka suojaisivat nimenomaan joukkotiedotusvä-
lineiden toimituksia. Sen sijaan säädettiin yleinen säännös sellaisten hen-
kilöiden suojaksi, jotka hankkivat tietoja julkaisemista varten. Sitä kut-
sutaan toisinaan tiedonhankintavapaudeksi. Tiedonhankintavapaudella 
on suurempi merkitys periaatteena kuin konkreettisena suojasääntönä 
muun muassa siksi, että se oikeuttaa poikkeuksellisesti tiedonhankinnas-
sa käytettyihin sinällään rangaistaviin menetelmiin, joita ovat esimerkiksi 
omavaltainen menettely ja laiton tunkeutuminen. Esimerkiksi toimittajat, 
jotka hankkivat pistoolin — ja luovuttivat sen heti poliisille — todistaakseen 
lehdessä, kuinka helppoa se oli, vetosivat turhaan tiedonhankintavapau-
teen. Heidät tuomittiin vuonna 2015 aserikoksesta.98 Pian sen jälkeen Kor-
kein oikeus antoi kuitenkin päätöksen, joka koski puolustusvoimien lehti-
valokuvaajalta takavarikoituja kuvia, jotka hän oli ottanut sukellusveneen 
etsinnän yhteydessä alueella, jolla oli kuvaus ja liikkumiskielto. Korkein 
oikeus katsoi, että tiedonhankintaoikeuden perusteella kuvat oli palau-
tettava valokuvaajalle.99 Se osoittaa, että suojalla on konkreettinen sisältö 
ja että se voidaan asettaa muiden tärkeiden etujen edelle. Se kertoo myös 
siitä, ettei Korkein oikeus ehkä enää nykyään ole sama kuin vuonna 1973.

Ei vain painokirjoituksia
1970-luku on suurisuuntaisten oikeusreformien ja lakiprojektien vuosi-
kymmen. Kymmenien vuosien valmistelun ja neuvottelujen jälkeen suu-
ri perustuslakityö saatiin päätökseen ja uusi hallitusmuoto hyväksyttiin 
vuonna 1974. Näin vuoden 1809 hallitusmuoto — keskeisiltä osiltaan jo 
pitkään vanhentunut — haudattiin lopulta arkistoihin. Samaan aikaan 
otettiin vielä yksi askel monarkian purkamiseksi, kun kuninkaan tehtävä 
muutettiin myös muodollisesti pelkästään seremonialliseksi. Kumottuun 
hallitusmuotoon kirjatun yleisen painovapaussäännöksen asiasisältö siir-
rettiin painovapausasetukseen; vuoden 1974 hallitusmuodossa tyydytään 
toteamaan lyhyesti, että painovapausasioissa sovelletaan painovapausase-
tusta. Toisaalta hallitusmuotoon sisällytettiin vähitellen luotuja oikeustur-
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vatakuita ja painovapautta koskevassa pykälässä vahvistetaan, että ”ruot-
salainen kansanvalta perustuu vapaaseen mielipiteenmuodostukseen…” 

Myös muita uudistuksia tehtiin. Ajalle tyypillisiä lainsäädäntöprojek-
teja toteutettiin työ- ja sosiaalioikeuden alueilla, joiden tuloksena säädet-
tiin myötämääräämislaki ja sosiaalipalvelulaki. Samoihin aikoihin saatiin 
päätökseen vielä yksi valtava lainsäädäntöprojekti, vaikka uusi säädös as-
tui lopulta voimaan vasta vuonna 1980. Kyseessä oli salassapitolaki, joka 
toi lopulta selvyyttä painovapauden näkökulmasta tärkeälle osa-alueelle. 
Myös uusia ”erityistuomioistuimia” perustettiin. Myös painovapauslain-
säädäntö asetettiin valinkauhaan. Vuosien mittaan oli tullut yhä ilmei-
semmäksi, ettei sananvapaus voinut olla vain niiden asia, jotka käyttivät 
painettuja kirjoituksia omiin tarkoituksinsa. Radio ja televisio olivat toi-
nen asia; siellä vallitsi monopoli ja rajallinen lähetystila, jotka perustelivat 
erityissääntelyä. Muussa muodossa olevan äänen ja kuvan perustuslail-
lista suojaa, joka painetuilla kirjoituksilla oli ollut jo pitkään, vastustavia 
periaatteellisia perusteluita oli vain vähän. Ei myöskään ollut selvää, miksi 
kirjoitusten oli oltava painettuja, jotta ne huomioitiin tässä yhteydessä. 
Ensimmäinen asiaa selvittävä komitea, joukkoviestintäkomitea (Massme-
dieutredningen), asetettiin vuonna 1970. 

Komitean työtä leimasi perusteellisuus ja uskollisuus nk. vuoden 1766 
ihanteita ja ajan muutostuulia kohtaan; oli selvää, että jotakin uutta esitet-
täisiin.100 Uutta oli ns. joukkoviestintäperustuslaki, joka perustui vanho-
jen painovapausoikeudellisten periaatteiden varaan. Perustuslain oli tar-
koitus kattaa useita joukkoviestinnän muotoja, minkä lisäksi toinen suuri 
muutos koski vuosisatojen ajan lainsäätäjän uskollisena kohteena ollutta 
oikeudenkäyntijärjestelmää. Tässä ajan henki löi läpi; joukkoviestintäko-
mitea ehdotti koko valtakunnalle yhteisen sananvapaustuomioistuimen 
perustamista Tukholmaan. Esikuvana näyttävät olleen muut erityistuo-
mioistuimet. Oikeus koostuisi kahdesta lakimies-tuomarista ja seitsemäs-
tä valtiopäivien valitsemasta maallikkojäsenestä, joista kolmella oli oltava 
journalistista kokemusta. Ehdotus sai jäljempänä kuvatulla tavalla ja täl-
laisissa yhteyksissä tutun pidättyväisesti esitettyä ”melko laajaa keskeisten 
kohtien kritiikkiä ”.101 

Ehdotus toisin sanoen teilattiin. Lausunnonantajat kritisoivat ennen 
muuta sitä, että laajennus muihin joukkoviestinnän muotoihin oli liian 
suppea ja että kansallinen tuomioistuin perustettaisiin. Jälkimmäinen eh-
dotus jätettiin lepäämään, eikä siihen ole koskaan palattu. Ruotsalaisen 
painovapaudenoikeudellista traditiota vasten on vaikea ymmärtää, mis-
tä ajatus sai alkunsa. Selityksenä on epäilemättä tuona aikana vallinnut 
vahva usko uudistumiseen yleensä ja oikeudellisina ihanteina pidettyihin-
erityistuomioistuimiin, joiden jäsenet ovat osittain osapuolien asettamia.
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Mielenosoitus Sergelin torilla IB-paljastuksen jälkeen lokakuussa 1973.  
Kuva: Uutistoimisto TT.

Joukkoviestintäkomitean mietinnöstä poimittiin kuitenkin yksittäisiä 
ehdotuksia, muun muassa osa edempänä tiedotustoimistotapauksen yh-
teydessä kuvatuista ehdotuksista. Toinen ehdotus, joka toteutettiin, koski 
monistettuja kirjoituksia. Monisteet tulivat viestintämuotona suosituiksi 
erityisesti poliittisessa mielipiteenmuodostuksessa 1960- ja 1970-luvuilla 
myöhemmin 68-lukulaisiksi kutsutun sukupolven piirissä. Oli ajan hen-
gen mukaista suojata monistetut kirjoitukset perustuslaillisella sääntelyllä, 
jossa ne rinnastettiin painettuihin kirjoituksiin. Uudistuksen tuloksena 
saatiin uusi rakenne — vapaaehtoinen perustuslaillinen suoja. Sitä on sit-
temmin käytetty sananvapausperustuslain ns. tietokantasäännössä, jossa 
sen käytännön merkitys on ollut suuri. Kirjoitusten osalta tämä on tarkoit-
tanut, että henkilö, joka varustaa ei-painetun kirjoituksen alkuperätiedoil-
la tiedoilla ja monistaa kirjoituksen yleistä levitystä varten, kuuluu perus-
tuslaillisen suojan piiriin. Näin joukkoviestintäkomitean työn tuloksena 
otettiin kuitenkin pieni askel kohti komitean päätehtävänä ollutta vuoden 
1766 painovapausoikeudellisten periaatteiden laajentamista painettujen 
kirjoitusten lisäksi myös muihin esitysmuotoihin. Bertil Wennberg kuvaa 
kirjoituksessaan tämän työn jatkoa.

Joukkoviestintäkomitean ehdotuksen kannatusta saaneet osat sisäl-
lytettiin esitykseen, jonka Olof Palme ja Lennart Geijer allekirjoittivat 
maaliskuussa 1976. Samana vuonna järjestettyjen valtiopäivävaalien jäl-
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keen uudet valtiopäivät hyväksyivät esityksen, minkä jälkeen laki astui 
voimaan vuonna 1978. Painovapausasetukseen tehtiin useita muutoksia 
myös kymmenen vuotta myöhemmin,102 mutta vuoden 1978 muutokset 
olivat viimeiset luonteeltaan periaatteelliset muutokset, jotka tehtiin ni-
menomaan painovapauteen.

Yhteenveto ja loppusanat
Vuoden 1766 painovapausasetuksella luotiin perusta Ruotsin sananva-
paustraditiolle. Vuosien 1810—1812 asetukset kehittivät sen oikeudelliset 
periaatteet kestäväksi rakenteeksi. Kun nykyinen painovapauslainsäädän-
tö tuli voimaan vuonna 1949, se tapahtui ottamalla huomioon vuoden 
1766 asetus ja siihen tiiviisti liittynyt oikeudellinen kehitys. Ruotsin pai-
novapausoikeuden kaikki keskeiset osat voidaan johtaa takaisin vuosiin 
1766—1815. Ne joko tulivat voimaan jo silloin tai kehittyivät siitä suoraan 
vakiintuneen järjestyksen perustalta. 

Painovapaus ajettiin Ruotsissa läpi poliittisista ja perustuslaillisista 
syistä, ei luonnollisia oikeuksia painottavan valistusfilosofian takia. Pää-
määränä ollut yhteiskunnallinen hyöty on voinut vaikuttaa vallanpitäjien 
ajoittain osoittamaan ymmärrykseen rajoittaa painovapautta levottomina 
aikoina tai valtakunnan turvallisuuden sitä vaatiessa. Näkemys yhteis-
kunnallisesta hyödystä on lisäksi ankkuroinut painovapauden tiukasti 
politiikkaan — jopa ehkä tiukemmin kuin jos tarkoitusperää olisi etsitty 
vapaus- ja oikeuskäsityksistä, joilla on taipumusta muuttua suhteellisiksi 
asetettaessa oikeuksia toisiaan vastaan.

Tässä kohden politiikan merkitys on ollut oikeusjärjestyksen kannalta 
erittäin vahva. Oikeustiedettä on käytetty, mutta juristit on pidetty käsivar-
ren mitan etäisyydellä. Vuoden 1766 jälkeen alettiin ajatella niin, että lail-
lisuuden tarve (joka oli reaktio Kustaa III:n kauden oikeudelliseen epävar-
muuteen) yhdistyi vankkaan vakaumukseen siitä, ettei kansanedustuslaitos 
saa päästää käsistään painovapauden soveltamisen lopullista valvontaa. 

Laillisuusvaatimus ilmenee selvästi perusteellisessa perustuslaillises-
sa sääntelyssä. Kiinnittämällä mahdollisimman suuri osa pykäliin, joita 
voidaan muuttaa vain kahden eduskunnan päätöksellä, satunnaisten mie-
lipiteiden, omavaltaisten valtaapitävien tai vapaamielisten tuomareiden 
vaikutusmahdollisuudet oikeudellisten rajojen siirtämiseksi rajattiin mi-
nimiin. Ei liene epäilystä siitä, että perustuslakikonsepti — joka luotiin 
yleisesti samoilla valtiopäivillä, joilla vuoden 1766 painovapausasetus hy-
väksyttiin — on ratkaisevalla tavalla mahdollistanut painovapauden kehit-
tymisen ja säilymisen.
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Valtiopäivät ja hallitus ovat luopuneet vähitellen lainkäytön poliittises-
ta valvonnasta. Joitakin osia siitä on kuitenkin vielä jäljellä. Niiden oikeu-
dellisilla edustajilla—oikeusasiamiehellä ja oikeuskanslerilla—on keskei-
siä tehtäviä painovapauden alueella, minkä lisäksi juryjärjestelmä, joka 
on selkein ei-oikeudellinen painovapauteen vaikuttava tekijä, on säilynyt 
järjestelmän jatkuvasta kyseenalaistamisesta huolimatta. 

Euroopan unioniin liittymisen jälkeen lakimiehet ovat toistuvasti esit-
täneet, että Ruotsin painovapausoikeus on ”eurooppalaistettava”. Vasta-
perusteluna voidaan esittää, että Ruotsi on ollut unionin jäsen yli kaksi 
vuosikymmentä eikä sinä aikana ole ilmennyt yhtään oikeudellista risti-
riitaa ruotsalaisen sananvapauden sääntelystä. Eräiden mielestä olemme 
kuitenkin juridisesti pakotettuja sopeuttamiseen, mutta näin tuskin on. 
Hallitusmuodon 10 luvun 6 §:stä ilmenee selvästi, että Ruotsin valtiopäi-
vät päättävät sopeuttamisen asteen, koska kyse on Ruotsin valtiomuodon 
perusteista eikä oikeutta päättää valtiomuodosta ole luovutettu Euroopan 
unionille. 

Poliittiselta taholta on esitetty aiemmasta poikkeava epäilys siitä, pys-
tytäänkö vuoden 1766 perintöä vaalimaan. Sääntelyn sanotaan olevan 
monimutkainen ja vanhentunut. Perusperiaatteet ovat kuitenkin helppo-
tajuisia. Kyse on seuraavista:

 • sääntely perustuslaissa 
 • sensuurin ja muiden ennakkotoimien kielto
 • viranomaistoiminnan julkisuus
 • vastuusäännöt, jotka mahdollistavat anonymiteettisuojan ja tiedonvä-

littäjän vastuuvapauden
 • tuomioistuinkäsittely ja juryjärjestelmä.

Monimutkaisuuteen on syynä se, että sääntelyssä on kerros kerroksen 
päällä. Juridinen tarkkuus on asetettu etusijalle, kun taas pedagogiikka 
on laiminlyöty. Se vaatii toimia, mutta periaatteista ei ole mitään syytä 
luopua. 

Väitteet epäajanmukaisuudesta liittyvät käsitykseen mediamaiseman 
suurista muutoksista, ja arvostelu kohdistuu enimmäkseen vastuujär-
jestelmään. Vastuujärjestelmä on kuitenkin tähän mennessä onnistuttu 
laajentamaan uusiin joukkoviestimiin, myös radio- ja tv-lähetyksiin sekä 
verkkolähetyksiin. Tavallaan vastuusäännöt ovat kuin tehtyjä juuri mo-
derneihin joukkoviestimiin soveltamista varten. 103 Vaihtelevassa määrin 
anarkistista vapautta, joka vallitsee Internetin joissakin osissa, ei tule se-
koittaa oikeudellisesti järjestettyyn sananvapauteen.
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muodon periaatteet. Tällä tarkoitetaan mm. ilmoittamisvapautta, katso tarkem-
min Eka ym., Regeringsformen med kommentarer, 2012, s. 403.

61 Valvontajärjestelmä, katso Axberger, JK och yttrandefriheten, julkaisussa Justi-
tiekanslern 300 år, 2013. 

62 Rolf Nygren osoittaa kuitenkin kirjoituksessaan Både ombudsman och kansler…, 
että oikeuskansleri otti jossain vaiheessa 1700-luvulla ”järkähtämättömän tina-
sotilaan tavoin” vastuun painovapaudesta huolehtimisesta ja silloin ennen muuta 
yleisten asiakirjojen tiedoista, mikä näyttää olleen jäänne viimeisistä vapauden 
ajan vuosista (Både ombudsman och kansler… - Huvuddragen i JK-ämbetets 
utveckling 1713—1810, julkaisussa Justitiekanslern 300 år, 2013, s. 19 alkaen).

63 Katso Johan Hirschfeldt, Två portalstadganden i TF — hur skapades de? Julkai-
sussa Festskrift till Hans Ragnemalm, 2005. 

64 Katso esim. referaatti Aftonbladetia vastaan nostetuista painovapausjutuista 
1830-luvulla Vallinderin emt. s. 88 alkaen.

65 Vuonna 1888 laajennettiin esimerkiksi sääntöjä asiasta, jota kutsutaan nykyään 
kansankiihotukseksi, ja muutettiin siveellisyysrangaistussäännöstä. Tämä vai-
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kutti Gustaf Frödingin Stänk och flikar -teosta vastaan nostetussa jutussa vuonna 
1900 annettuun vapauttavaan tuomioon.

66 Vallinder, emt. s. 113. 
67 Vrt. Vallinderin analyysi, emt. s. 115 alkaen, erityisesti s. 121.
68 Tietoja ehdotuksesta, katso Eek, Om tryckfriheten, s. 199 alkaen. Ensimmäinen 

ehdotus oli kunnianhimoinen yritys valaa painovapausoikeus uuteen muottiin. 
Toinen ehdotus oli muokattu versio ensimmäisestä. Kun sekin hylättiin, yhdessä 
perustuslakikommentissa huomautettiin, että ehdotusta pidettiin hyvin laadit-
tuna ja kunnioitettavana, mutta asian lepäämään jättämisen ei ajateltu aiheut-
tavan suurta vahinkoa. Ei voitu sanoa, että ”hätä olisi ollut ovella”. (Naumann, 
Sveriges statsförfattningsrätt IV, 1884, s. 428.)

69 Tietoja ehdotuksen sisällöstä ja kohtalosta, katso Eek, emt. s. 201 alkaen.
70 Mietintö, joka sisältää ehdotuksen painovapausasetukseksi, annettiin 20.12.2012. 

Antajana kuninkaallisen oikeusministeriön komitean jäsen.
71 SOU 1934:54, s. 48. 
72 Myös vasta-argumentit ovat ennestään tuttuja (ja käytössä vieläkin). Vilhelm 

Lundstedt totesi valtiopäivillä, että lautamiehet teki prosessista ”täydellisen uh-
kapelin asianomistajalle”, toiset huomauttivat, ettei päätöksistä voinut valittaa ja 
ettei tällainen järjestelmä voinut koskaan tuottaa todellista oikeusturvaa, katso 
referaatti Ruotsin valtion virallisista selvityksistä (SOU) 1979:49, s. 206 alkaen. 

73 Dagens Nyheter 11.2.1933, lainaus Vallinderilta, emt. s. 223
74 Eli F. Heckscher, Sveriges neutralitet. Ett försök att ställa problemet, julkaisussa 

Svensk Tidskrift 1938, s. 169. Heckscher alusti ajatuksenkulkunsa seuraavasti: 
”Sodassa, jossa Ruotsi on puolueeton, ei saa missään tapauksessa ilmetä nykyisen 
kaltaisia hillittömiä puheita ja erityisesti kirjoituksia. Niin epätoivottua kuin se 
onkin useista eri näkökulmista tarkasteltuna, hallituksella on sodan aikana olta-
va valta nujertaa päivästä toiseen tahallinen tai tahaton propaganda, jota sodan 
osapuolet harjoittavat…”

75 Keskustelua tarpeesta sivuuttaa lehdistön vapaus käytiin sotavuosina vilkkaas-
ti. Nils Funcke on kuvannut tämän hyvin ja perusteellisesti kirjoituksessaan 
Tryckfriheten. Ordets män och statsmakterna, katso mm. kohta Pressen som 
krigsanstiftare, s. 68 alkaen.

76 Aiheesta yleisesti, katso Åhlén, emt. ja Axberger, Ord och ordning julkaisussa 
Festskrift till Johan Hirschfeldt, 2008. 

77 SOU 1940:5, esitys 1940:269 ja 1941: 253, KU 1940:28 ja 1941:21. 
78 Katso Olof Thulin, 1941 års tryckfrihetslagstiftning, s. 56, ja Eek, joka kirjoittaa 

vakavista mielipide-eroista valtiopäivillä ja vastustuksesta, emt. s. 218 alkaen. 
79 Lainaus Eekiltä, emt. Vastustajiin kuului muun muassa Östen Undén, joka näyt-

tää pitäneen kiinni periaatteellisesta asenteestaan kaikkien sotavuosien ajan.
80 Esityksessä, jossa kieltoa ehdotettiin, perusteluna oli, että painovapausasetuk-

sen sääntö suuntautui järjestysvaltaa ja hallitusta vastaan, mutta ei esimerkiksi 
viestintävirastoa vastaan, katso esitys 1940:57, s. xx. Esitystä ei voi olla pitämättä 
saivarteluna, lukipa sitä kuinka avoimin mielin tahansa. Sama koski toista esi-
tettyä perustelua, jonka mukaan kuljetuskielto koski vain kirjoituksilla käytyä 
kauppaa eikä ajatusten ja kirjoitusten levittämistä. Menettelyn ongelmallisuus 
vahvistettiin valtiopäivillä, jossa esitettiin epäilyjä. Epäilyistä luopumista vallit-
sevan tilanteen vaatimalla tavalla pidettiin kuitenkin tarpeellisena, katso Ruot-
sin valtion viralliset selvitykset (SOU) 1947:60, s. 114 viitteineen.

81 Tarkempia tietoja kiellosta ja sen seuraamuksista kielletyksi tulleille lehdille, 
katso Funcke, emt. s. 193 alkaen.

82 Krister Wahlbäck, Regeringen och kriget. Ur statsrådens dagböcker 1939-41, 1972, 
s. 126 alkaen. Lainauksen päivämäärä 17.11.1939. Lainaus tekstiyhteydessä: ”Li-



Hans-Gunnar Axberger

288

säksi päätetään takavarikoida syytettä nostamatta kirja ja kirjan mainosjuliste, 
jonka otsikkona on ’Hitler skjuts kl. 24’ (Hitler ammutaan kello 24). Kirja on 
likainen eikä siinä ole jälkeäkään Kreuger kommer tillbaka -kirjan (Kreuger 
tulee takaisin) kirjoittaneen Gustaf Erikssonin lahjakkuudesta. On harmi, että 
kirja on takavarikoitava, sillä se paljastaa kaikille sen miehen luonteen ja uskot-
tavuuden, joka on Torsten Kreugerin palveluksessa karkeasti häpäissyt ruotsalai-
sia tuomioistuimia. Kirjakauppojen tiskeillä ja seinillä ei voitu hyväksyä kirjan 
nimen kaltaista mautonta mainosta — mainos oli petollinen myös sillä tavalla, 
ettei kirjan nimi anna oikeaa kuvaa kirjan sisällöstä. Tämä takavarikko perus-
tuu painovapausasetuksen 3:9 toisen kohdan soveltamiseen. Malmgren [tuona 
aikana tunnustettu perustuslakikommentti, oma kommentti] oli julistanut, että 
kohta oli poissa käytöstä ja ristiriidassa painovapausasetuksen periaatteiden 
kanssa, mutta että nykyisessä ulkopoliittisessa tilanteessa se on tarpeellinen ja 
hyödyllinen. Tulevina rauhallisina aikoina se voidaan hyvin jättää taas lepää-
mään. Sen etuna on, se auttaa ohittamaan arvaamattoman ja ulkopoliittisissa 
asioissa arvostelukyvyttömän valamiehistön.”

83 Lue lisätietoja Funcken mainitusta teoksesta s. 84 alkaen.
84 Uusi painovapausasetus astui voimaan vuonna 1950, mutta siitä käytetään ylei-

sesti päätöksenantovuoden mukaista nimitystä — vuoden 1949 painovapausase-
tus. 

85 Katso SOU 1947:60 s. 35 alkaen.
86 Mietintö, s. 39 alkaen.
87 Osapuolten mahdollisuus valita valamiehet poistettaisiin ja korvattaisiin vala-

miesluetteloilla, jotka laadittaisiin kansan valitsemissa kokouksissa (maakärä-
jillä tai vastaavilla). Osalla valamiehistä oli oltava kokemusta tuomioistuinten 
toiminnasta, minkä takia kolmasosalla valituista valamiehistä oli oltava koke-
musta lautamiehenä toimimisesta. Oikeudellisen asiantuntemuksen tarpeen 
täyttämiseksi valamiehistölle oli lisäksi annettava mahdollisuus kutsua harkin-
tansa mukaan oikeuden puheenjohtaja tietojen saamiseksi tältä lain sisällöstä. 
Periaatteellisesti merkittävin muutos oli, että myös oikeus sai sanoa sanansa; 
lakimies-tuomarit arvioisivat jatkossa valamiehistön langettavat päätökset. Se oli 
oikeusturvan kannalta tervetullut vahvistus. Usein ei kiinnitetä huomiota siihen, 
että tämän myötä painovapausvalamiehistö sai syytevalamiehistöä vastaavan 
aseman. Sen tehtävänä on käytännössä ratkaista, siirretäänkö asia ja missä mää-
rin se siirretään tuomioistuimen arvioitavaksi.

88 Katso mietintö. s. 87. Toisaalla esitettiin kuitenkin, ettei kirjailijalla ollut vastuu-
ta aikakautisten julkaisujen sisällöstä ja että heidän anonymiteettinsa oli tässä 
suhteessa rajaton (s. 83). Kirjailija näytetään tällä tavoin erottaneen tiedonanta-
jasta eli toimittaja lähteestä. Näiden kahden luokan puutteellisella erottamisella 
toisistaan niin, että molempia voitiin pitää tiedonantajana, oli merkitystä tieto-
toimistojutussa.

89 Yhteenveto, katso mietintö. s. 41 alkaen.
90 Esitys 1948:230, s. 83.
91 Esitys, s. 87.
92 Perustuslakivaliokunnan enemmistö puolsi asiantuntijoiden ehdottamaa sana-

muotoa — jolloin kielto olisi koskenut myös yksityishenkilöitä — mutta sai lais-
kanläksyn kamareissa, katso KU 1948:30 (s. 31 alkaen) ja 31 (s. 1).

93 Katso esitys, s. 145 alkaen.
94 Katso esitys, s. 91 alkaen.
95 Tästä ja jäljempänä esitetystä, katso esitys, s. 104.
96 Perustuslakiasiantuntija Håkan Strömberg, joka oli yhtä hienotunteinen kuin 

arvostettu, reagoi prosessin aikana asioiden kehitykseen lähettämällä syyttäjälle 
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kirjeen vakoilujutussa. Kirje sisältyy oikeuskanslerin asiakirjaan, jota säilyte-
tään Valtionarkistossa. Syyttäjä oli neuvotellut Strömbergin kanssa varhaisessa 
vaiheessa, ja tämä nähtävästi pahoitti mielensä siitä, miten hänen neuvojaan oli 
käytetty. (Lisätietoja aiheesta, katso Axberger, JK och yttrandefriheten, julkaisus-
sa Justitiekanslern 300 år, 2013.)

97 Ingvar Gullnäs, Åren som JK, julkaisussa Justitiekanslern 300 år, 2013, s. 189.
98 NJA 2015 s. 45.
99 NJA 2015 s. 298.
100 SOU 1975:49.
101 Esitys 1976/76: 204 s. 32.
102 Katso esitys 1986/87:151. Useita yleisesti rajoittavina pidettyjä muutoksia teh-

tiin. Esimerkki on väkivaltakuvauksen levittäminen -rikoksen lisääminen pai-
novapausasetuksen rikosluetteloon. Lapsipornografiarikos oli kriminalisoitu 
aiemmin samalla tavalla (lapsipornografia poistettiin myöhemmin kokonaan 
perustuslaillisen säätelyn alueelta).

103 Internet-kulttuurissa anonymiteettisuoja asetetaan toisinaan muiden etujen, 
kuten tekijänoikeuksien, edelle. Olipa tällaisesta menettelystä mitä mieltä ta-
hansa, Ruotsin sananvapausoikeus ei tue tällaista ”anonymiteettioikeutta”, vaan 
perustuu siihen, että toinen henkilö ottaa vastuun toisen anonymiteetin suojaa-
miseksi. Vapaaehtoisen perustuslaillisen suojan puitteissa tällaista järjestystä 
voidaan soveltaa myös verkkojulkaisuihin, mitä tapahtuu jo nyt. 
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Painovapaus Suomessa
Päivi Korpisaari

Lähtökohdat 
Suomalainen sananvapaus ei ole kehittynyt tasaisesti yhä laajenevan sa-
nan- ja ilmaisunvapauden suuntaan, vaan matka sananvapauden nyky-
tilaan on ollut monipolvinen ja se on sisältänyt sekä ylä- että alamäkiä. 
Tämä johtuu paljolti niistä valtiollisista ja yhteiskunnallisista oloista, jois-
sa Suomi ja suomalaiset ovat valtiona ja kansakuntana kehittyneet. 

Suomi oli osa Ruotsia keskiajalta vuoteen 1809 saakka.1 Tähän asti suoma-
laisen sananvapauden oikeushistoria kytkeytyy ruotsalaisen sananvapauden 
historiaan, jota käsitellään useissa tämän kirjan artikkeleissa. Suomi liitettiin 
Venäjään Haminan rauhassa 1809 ns. Suomen sodan seurauksena. Suomes-
ta tuli Venäjän keisarin Aleksanteri I:n alainen suuriruhtinaskunta, joka sai 
poikkeuksellisen laajan itsehallinnon. Venäjän vallan eli vuosien 1809—1917 
aikana suomen kieli, suomalainen kulttuuri ja talous kehittyivät paljon. 

Aika Venäjän keisarin vallan alla on lyönyt oman leimansa suomalai-
sen sanan- ja painovapauden historiaan. Venäläistämistoimet sekä Venä-
jän sisä- ja ulkopoliittiset tilanteet vaikuttivat Suomen sanan- ja paino-
vapausoloihin välillä lieventävästi ja välillä kiristävästi.2 Suomalaiset ovat 
sinnikkäästi pyrkineet sanan- ja painovapauden esteiden poistamiseen 
ensin Ruotsin ja sittemmin Venäjän vallan alla. 

Sananvapaustilanteeseen vaikuttivat myös ensimmäisen maailmanso-
dan 1914 aikana harjoitettu sotasensuuri3, Suomen itsenäistymistä seuran-
nut neljän kuukauden mittainen sisällissota vuoden 1918 alussa4, ns. tasa-
vallan suojelulait 1930-luvulla5 sekä II maailmansodan aikainen sotasen-
suuri.6 Toisen maailmansodan jälkeen suomalaisen sananvapauden kehi-
tys on ollut tasaisempaa, vaikkakaan ei aina täysin ongelmatonta. Vuoden 
2015 loppuun mennessä Suomi on saanut Euroopan ihmisoikeustuomiois-
tuimelta 18 sananvapausloukkauksen toteavaa tuomiota. Toisaalta, Repor-
ters without borders -järjestön julkaiseman sananvapausindeksin mukaan 
Suomi saavutti toukokuussa 2016 kuudetta kertaa peräkkäin ykkössijan 
maailman lehdistönvapausindeksissä (World Press Freedom Index).7
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Sananvapauden rinnalla on käytetty ilmauksia paino-, lehdistö-, il-
maisu- ja mielipiteenvapaus.8 Ilmaisut kuvaavat hyvin sananvapauden eri 
osa-alueita, mutta mitään niistä ei voida käyttää sananvapauden synonyy-
mina. Nykyään sananvapauden käytölle on sitä paitsi leimallista internetin 
ja siellä eri verkkolehtien erilaisten sosiaalisen median palveluiden myötä 
käytettävä sananvapaus. Sananvapauden historia on kuitenkin pitkälti pai-
novapauden historiaa, koska painokirjoitusten levittäminen on ollut tärkein 
tiedon levittämiskanava ennen sähköisiä viestintävälineitä.9 Painovapaus 
on 1900—luvun alkupuolella ollut läheisesti sidoksissa myös yrittämiseen, 
kaupankäyntiin ja elinkeinonvapauteen siten, että painovapauden rajoitus-
ten katsottiin rajoittavan myös elinkeinonharjoittamisen vapautta.10 

Ruotsi noin vuonna 1730. Ruotsi ja Suomi olisivat yhtä valtiota vielä 80 vuotta.  
Lantmäteristyrelsenin arkisto.
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Sananvapaus Suomessa ennen autonomian aikaa 
Suomalaisen sananvapauden oikeushistoria on pitkälti painovapauden 
historiaa. Vuonna 1755 alettiin julkaista Ruotsin ensimmäistä poliittista 
aikakausjulkaisua nimeltään En Ärlig Swensk. Lisäksi säädyt ryhtyivät 
vuosien 1755—1756 valtiopäivillä julkaisemaan valtiosääntökeskustelun 
yhteydessä syntyneitä valtiopäiväasiakirjoja torjuakseen niitä käsityksiä, 
joita hallitsija ja hovipuolue olivat yleisön keskuuteen levittäneet. Lisäksi 
säädyt perustivat Riksdagstidningar-nimisen uutislehden valtiopäiväasia-
kirjojen julkaisukanavaksi.11

Painovapauden ja asiakirjajulkisuuden historia juontaa juurensa Ruot-
sin säätyvaltiopäivien hyväksymään vuoden 1766 painovapausasetuk-
seen (förordning angående skrif- of tryckfriheten).12 Asetus hyväksyttiin 
kolmen alimman säädyn äänin aatelissäädyn vastustaessa asetusta.13 Sen 
valmisteluun oli osallistunut keskeisesti myös suomalainen pappissäädyn 
edustaja Anders Chydenius, ja sen idea on paljolti peräisin suomalaissyn-
tyiseltä renessanssitutkijalta Peter Forsskålilta.14 Forsskål vaati uudistuk-
sia katsoen, että kirjoitusvapaus oli tärkeä kansanvallan tae, joka auttaisi 
paljastamaan epäoikeudenmukaisuudet ja osoittamaan, miten yksittäiset 
ryhmät toimivat yleistä hyvää vastaan. Forsskål toivoi laajemmin luke-
van ja keskustelevan yleisön muodostumista, koska tyytymättömyyden 
ilmaukset voisivat johtaa epäkohtien korjaamiseen ja siten vähentää tar-
vetta esimerkiksi aseellisiin konflikteihin.15

Vuoden 1766 painovapausasetus oli antamisajankohtanaan hyvin edis-
tyksellinen. Siinä vahvistettiin kirjoitusvapauden aineelliset ja muodolli-
set puitteet säätämällä painokirjoitusten sisältöön perustuvasta rikosoi-
keudellisesta vastuusta. Lisäksi asetuksessa säädettiin yleisten asiakirjojen 
julkisuudesta.16 Asetuksessa vahvistettiin jokaiselle oikeus laatia ja jul-
kaista valtiopäivien työskentelyä koskevia selostuksia lukuun ottamatta 
ulkoasiainvallan alaan kuuluvia ja salassa pidettäviä tietoja tai asiakirjoja. 
Hallitsijan tuli huolehtia siitä, että kertomukset julkaistiin hyvissä ajoin 
ennen seuraavien valtiopäivien alkamista, jotta kansalaiset tietäisivät val-
takunnan tilasta ja voisivat esittää käsityksiään asioista ja siten myötävai-
kuttaa valtiopäivien päätöksentekoon.17

Asetuksessa annettiin myös oikeus julkaista valtiopäivämiesten laa-
timia muistioita, heidän säädyissä käyttämiään muita puheenvuoroja, 
valiokuntien mietintöjä sekä pöytäkirjoja ja päätöksiä. Näin kirjoitus- ja 
painovapausasetuksella edistettiin tiedon saantiin pohjautuvaa ja paino-
kirjoituksissa käytävää valtiolliseen vallankäyttöön kohdistuvaa poliit-
tista kansalaiskeskustelua. Samalla edistettiin valtiopäiväkeskustelun ja 
julkisen kansalaiskeskustelun vuorovaikutusta.18 
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Asetuksella oli käytännössäkin merkittävä vaikutus, sillä heti sen voi-
maan tultua julkinen keskustelu lisääntyi ja poliittisten pam-

flettien määrä kasvoi räjähdysmäisesti. Laskelmien 
mukaan noin 75 prosenttia vuosina 1700—1809 jul-

kaistuista poliittisista pamfleteista julkaistiin 
vuosien 1766—1774 aikana. Aikakautisia jul-

kaisujakin perustettiin painovapausvuosien 
aikana peräti 80. Moni niistä jäi kuitenkin 
lyhytikäiseksi. Painovapausasetuksen voi-
maan tultua kasvoi ja levisi myös ajatus siitä, 
että kansan tahto ohjasi lainsäädäntöä ja sen 
toimeenpanoa.19

Asetus ei kuitenkaan koskenut uskonnol-
lisia kirjoituksia.20 Kirjoitusvapautta rajoi-
tettiin kiellolla julkaista Jumalaa pilkkaavia 
ja evankelisen uskon vastaisia kirjoituksia. 
Valtiojärjestyksen perusteita suojeltiin kieltä-
mällä valtakunnan perustuslakien arvostelu. 
Lisäksi kiellettiin herjaamasta valtakunnan 
ylimpiä valtioelimiä, hallintovirkamiehiä, 
vieraiden valtioiden hallitsijoita ja hallituk-
sia sekä yksityisiä kansalaisia. Sananvapau-

den rajoituksilla suojeltiin myös hyviä tapoja kieltämällä ilmeisten pahei-
den edistäminen painokirjoituksissa. Tärkeää oli kuitenkin kirjoitusva-
pauden periaate eli se, että se, mikä ei ollut nimenomaisesti kiellettyä, oli 
sallittua.21

Kirjoitus- ja painovapausasetus oli voimassa vain vuoteen 1772, jolloin 
Kustaa III julisti sen ja muut vuoden 1680 jälkeen säädetyt perustuslait 
kumotuiksi uuden hallitusmuodon nojalla.22 Hallitsija siirsi kirjoitus- ja 
painovapauden sääntelyvallan takaisin itselleen antamalla 26.4.1774 uu-
den painovapausasetuksen ilman valtiosäätyjen myötävaikutusta.23

Autonomian aika 1809—1917

Lukutaidon kehittyminen agraariyhteiskunnassa
Suomalainen yhteiskunta oli 1800-luvulla agraarisempi kuin muut Poh-
joismaat. Vielä vuosisadan puolivälissäkin peräti 80 prosenttia suomalai-
sista sai toimeentulonsa maataloudesta. Kaupunkilaisia oli alle seitsemän 

Anders Chydenius Emanuel Almin 
maalauksessa vuodelta 1800. Hä-
nellä on rinnassaan Ruotsin Pohjan-
tähden ritarikunnan (Nordstjärne-
orden) kunniamerkki. Kuva: Kokko-
lan yliopistokeskus Chydenius.
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prosenttia kansasta, reilut 100 000 henkilöä.24 Kaupungistuminen eteni 
kuitenkin nopeasti 1800-luvun loppupuolella.

Vähäisen luku- ja kirjoitustaidon vuoksi sananvapautta käytti lähinnä 
vain sivistyneistö.25 Suomenkielistä kirjallisuutta oli autonomian alussa vä-
hän, ja vain harva osasi lukea ja kirjoittaa. Arviolta vain 5 % maaseudun 
miespuolisesta väestöstä oli luku- ja kirjoitustaitoisia 1830-luvulla. Vielä 
vuonna 1880 lukutaito oli vain runsaalla 12 prosentilla yli 10-vuotiaista 
suomalaisista. Tehokkaan koulujärjestelmän ansiosta 1900-luvun taitteessa 
kuitenkin jo 40 % yli 15-vuotiaista osasi sekä lukea että kirjoittaa.26 Luku- ja 
kirjoitustaidon lisääntymiseen vaikuttivat koulujärjestelmän lisäksi sano-
malehtien perustaminen ja niiden levikkien lisääntyminen, raha-asioiden 
hoitaminen, työnhaku, kalenterin käyttäminen, yksityisen kirjeenvaihdon 
lisääntyminen ja ylipäätään suomenkielisen kulttuurin muuttuminen suul-
lisesta kirjalliseksi.27

Hallitsijalla, virkamiehillä ja kirkolla oli autonomian alussa vankka yh-
teiskunnallinen kontrolli. Valtiokoneiston toimintaa ei sopinut arvostella, 
koska sen katsottiin edustavan yhteistä hyvää. Valtakunnan sisäisiä ja ul-
koisia muutosvoimia vastaan taisteltiin myös sensuurin avulla.28

Autonomian alkuaika
Suomi liitettiin Venäjään 17.9.1809 tehdyllä Haminan rauhansopimuksel-
la ns. Suomen sodan päätteeksi. Autonomian ajan alussa katsottiin Suo-
men sananvapauslainsäädännön periytyvän Ruotsin vallan kaudelta. Voi-
massa olivat Kustaa III:n asetus vuodelta 1774 ja hänen jälkeensä valtaan 
tulleen holhoojahallituksen antama ns. Reuterholmin painovapausasetus 
(1792, kaikkine lisäyksineen), jolla kumottiin Kustaa III:n määräämät sa-
nanvapautta koskevat rajoitukset. Laajemman sananvapauden kautta kesti 
kuitenkin vain puoli vuotta, kunnes sensuuri ja privilegiopakko tulivat 
taas voimaan. Sananvapauden sääntely sai vaikutteita venäläisestä järjes-
telmästä, jossa pyrittiin kontrolloimaan ja muokkaamaan kansalaisten 
mielipiteitä ennakkosensuurilla vaatimalla julkaisijoilta hallitusta tukevaa 
asennetta.29 

Suomen paino-olot yhdenmukaistettiin Venäjän kanssa vuoden 1829 
sensuuriasetuksella.30 Sillä tavoiteltiin täydellistä ja keskitettyä julkisen 
keskustelun sekä tieteellisten ja taiteellisten tuotteiden ennakkovalvontaa. 
Määräykset jättivät tulkinnanvaraa, ja sensorit tulkitsivat niitä epäselvissä 
tapauksissa sananvapautta rajoittavasti. Lisäksi ulkomaisen kirjallisuuden 
tuontia rajoitettiin ja sensuroitiin.31 Yliopiston professorit ja muut keisarin 
auktorisoimat henkilöt saivat kuitenkin tuoda painotuotteita maahan.32
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Sensuuriasetuksessa säädettiin kaikelle painetulle ja esitetylle sanalle 
sensuuriylihallituksen nimellä toimiva sensuurielin, jonka työvaliokun-
tana oli sensuurikomitea. Sensuurin kattamia asioita olivat uskonto, ma-
jesteetti, hallitsijan huone, säädyllisyys sekä henkilökohtainen kunnia. 
Sensuuriasetuksen määrittelyn väljyys mahdollisti sen, että sensuurin 
ankaruus vaihteli suuresti koko asetuksen voimassaoloaikana vuosina  
1829—1865.33 Kaiken kaikkiaan pitkään voimassa ollut sensuuriasetus 
vaikutti hyvin merkittävästi suomalaisten sananvapauden käyttämiseen. 

Sensuurin tiukentuessa myös vaatimukset laajemmasta sananvapau-
desta lisääntyivät. J.V. Snellman toi esiin Euroopassa 1840-lu-

vulla yleistyneen porvarillis-liberalistisen julkisuuspe-
riaatteen, jonka mukaan lehdistön tuli olla hallitus-

vallasta riippumaton mielipidefoorumi. Tähän 
liittyi myös ajatus valtiosta yksilön palvelijana 

sekä oppi vapaasta kilpailusta ja mielipiteen 
muodostamisesta. Snellman ei kuitenkaan 
esittänyt rajoituksetonta sananvapautta vaan 
piti hyväksyttävänä, että valtiolla on oikeus 
suojautua sananvapauden väärinkäyttöä vas-
taan. Hallinnollisen mielivallan välttämi-
seksi kontrolli kuitenkin tuli järjestää oi-
keuslaitoksen eikä sensorijärjestelmän kaut-
ta. Sananvapauden maksimaaliseksi hyödyn-
tämiseksi Snellman näki tarpeelliseksi myös 
kansansivistyksen parantamisen.34 

Snellman perusti vuonna 1844 Saima-ni-
misen lehden, jonka avulla hän levitti ajatuksiaan. Lehti kuitenkin tukah-
dutettiin kenraalikuvernööri Menshikovin toimesta. Lisäksi sensuuria 
tiukennettiin. Vuonna 1850 annettiin kieliasetus, jonka mukaan suomek-
si sai julkaista vain taloudellisia ja uskonnollisia kirjoituksia. Kieliase-
tuksen noudattamista valvottiin tarkasti. Ruotsinkielisellä lehdistöllä oli 
enemmän liikkumavaraa, vaikka sekin oli sensuurivalvonnan alainen.35 
Ruotsin kielellä oli mahdollista jatkaa monipuolisempaa julkaisutoimin-
taa, koska sivistyneistön katsottiin ymmärtävän monimutkaisia asioita 
paremmin ja kykenevän harkitsemaan mielenilmaisujaan tarkemmin 
kuin rahvas.36

Suomenkielisen väestön sananvapaus oli heikoimmillaan 1800-luvun 
puolivälissä. Sen rajoja ei edes haluttu kokeilla, koska julkaisumahdolli-
suudet olivat niin olemattomat.37 Esimerkiksi Suomettaren oli elokuun 
1849 alusta jätettävä lehdestä ulkomaanuutiset pois.38 Kenraalikuvernööri 
Menshikov ohjeisti sensoreita, että lehdissä sai julkaista vain 

Johan Vilhelm Snellman.
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 • uskonnollista mielenylennystä ja taloudellista opetusta 
 • ilmoituksia hallituksen määräyksistä 
 • poliisin kuuluttamia tietoja ja varoituksia ja 
 • kehotuksia ottaa suoritettavaksi töitä ja leveransseja sekä 
 • kehotuksia vapaaehtoisiin avustuksiin yleisiä tai hyväntekeväisyysyri-

tyksiä kohtaan.

Koska journalistit oppivat käyttämään kiertoilmauksia ja siten harhautta-
maan sensoreita, jotka eivät ymmärtäneet kirjoitusten todellista tarkoitus-
ta, Menshikov nimenomaan velvoitti valvomaan, etteivät lehtikirjoitukset 
poikenneet ”siitä hengestä, jossa sellaiset kirjoitukset, jotka ovat tarkoitetut 
kansan luettaviksi, on laadittava”.39 Romaanien osalta puolestaan oli nouda-
tettava siveellisyyden suhteen suurempaa ankaruutta kuin muiden kirjalli-
suudenlajien suhteen.40 Helppoa ei ollut sensoreillakaan. Sensoria saatettiin 
nimittäin rangaista valppauden puutteesta laittamalla hänet arestiin, kuten 
sensuurimääräyksiä loukannut kirjoittajakin. Sensorit esittivätkin huomau-
tuksia myös lain sallimista aineistoista vain osoittaakseen valppauttaan.41

Ankaran ohjeistuksen vuoksi lehdillä ei aina ollut käytettävissään Men-
shikovin ohjeen sallimia kirjoituksia. Luvallisen aineiston puuttuessa ne 
saattoivat joutua tilapäisesti tai kokonaankin keskeyttämään ilmestymisen-
sä. Tästä syystä julkaistavaksi sallitun aineiston alaa sittemmin laajennettiin 
koskemaan eräitä muitakin aihepiirejä, kuten esimerkiksi Suomen kieliop-
pia ja sanakirjoja — tosin ilmoituksin, että ”kirja-arvostelut eivät yleensä ole 
sallittuja” — tietoja virkanimityksistä, luonnontapahtumista tai sellaisista 
varomattomuudesta johtuneista tapahtumista, jotka voivat olla varoituksia 
(kuten esimerkiksi tulipalot), ja tietoja maataloustuotteiden hinnoista.42 

Nurmion mukaan Suomettaren aisoihin paneminen oli yksi vuoden 
1850 kieliasetukseen johtaneista syistä.43 Protestina sananvapauden ra-
joittamista vastaan Paavo Tikkasen päätoimittama Suometar-lehti osoitti 
mieltään julkaisemalla pitkiä kertomuksia raamatunhistoriasta.44 Kieli-
ase tus ja sen ankara tulkinta johtivat lopulta Suomen tärkeimmän suo-
menkielisen lehden lakkauttamiseen, kun sensuuriin harmistunut Tikka-
nen julkaisi 29.6.1850 sapekkaan läksiäiskirjoituksen ja lakkautti lehden. 
Tikkanen kääntyi kuitenkin myöhemmin sille kannalle, että ahdasrajai-
nenkin lehti on tyhjää parempi, ja hän ryhtyi julkaisemaan Suometarta 
jälleen vuonna 1851 toimien tällä kertaa lehtitalon toimitusjohtajana.45 

Samaan aikaan myös suomalainen kaunokirjallisuus kuihtui. Kun kä-
sikirjoituksia palautettiin kirjoittajille ja kustantajille ilmoituksin, että 
niitä ei voimassa olevien määräysten mukaan voitu hyväksyä painettavik-
si, ei vähänkään laajempien kirjallisten töiden valmistamiseen edes viit-
sitty ryhtyä, koska jo etukäteen saattoi arvata, että niitä ei saa julkaista.46
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Lyhyt painovapauden kausi autonomian puolivälissä
Suomalainen asenneilmasto alkoi kehittyä sensuurin vastaiseksi. Vuonna 
1855 valtaan astunut keisari Aleksanteri II osoittautui suvaitsevaksi hal-
litsijaksi ja kutsui koolle valtiopäivät vuonna 1863. Talouselämän rajoi-
tuksia purettiin ja kieliasetuksella parannettiin suomen kielen asemaa.47 
Sananvapaus ei ollut enää vain hienoston oikeus, vaan myös talonpojat 
vaativat parannuksia kansan kielen asemaan. Suomalaista kirjallisuutta 
koskevia julkaisurajoituksia purettiin syksyllä 1854, vaikka kieliasetus 
kumottiinkin vasta vuonna 1860. Lehdistössä käytiin kiivasta keskustelua 
sananvapauden rajoista. Lisäksi yliopiston rehtori käsitteli sananvapautta 
avajaispuheessaan ja sensuurin poistamista vaadittiin senaatille jätetyllä 
kansalaisadressilla. Ylioppilaat puolestaan osoittivat mieltään sensoreita 
vastaan eivätkä pitäneet sensorin tehtävää kunniallisena ammattina.48 
Uusia lehtiäkin perustettiin. Jungfennot perustivat vuonna 1862 Helsingin 
Uutiset -lehden ja liberaalit Päivättären.49

Snellman ajoi senaattorina painolain säätämistä. Lakiesitys annettiin 
säädyille helmikuussa 1864, ja sen pohjalta säädettiin vuoden 1865 paino-
vapausasetus. Asetuksessa vahvistettiin ensimmäistä kertaa painovapaus 
kansalaisten oikeudeksi. Sananvapaus ja painovapaus ymmärrettiin vielä 
melko identtisiksi käsitteiksi, koska sanomalehdistö oli tärkein julkinen 
mielipidefoorumi, jota lainsäädäntö koski.50

Vuonna 1865 mietintönsä jättänyt perustuslakikomitea oli pohtinut sa-
nanvapauden säätämistä perustuslaintasoisesti, mutta tämä vaihtoehto ei 
saanut tarpeeksi kannatusta. Osin syynä oli se, että painovapauslainsää-
dännön aikaansaamista pidettiin ensisijaisena tavoitteena, jota ei haluttu 
vaarantaa muilla vaatimuksilla.51

Painovapausasetus oli edistyksellinen, kun lähtökohtana oli sananva-
paus eikä sensuuri. Oikeusturvaa parannettiin määrittelemällä vastuuky-
symykset aikaisempaa selvemmin ja määräämällä painokannejutut yleis-
ten tuomioistuinten käsiteltäviksi. Lisäksi tuomari velvoitettiin tutkimaan 
myös muita kuin syytekirjelmässä mainittuja todisteita sekä ottamaan 
huomioon esitetyn viestin tarkoituksen ja asiayhteyden. Uutta oli myös se, 
että epäselvissä tapauksissa syytetty tuli vapauttaa eikä tuomita.52 

Asetuksessa säädettiin sananvapausrikoksista, kuten jumalanpilkasta, 
maanpetoksesta ja majesteettirikoksista. Rikoksiksi mainittiin myös louk-
kaukset virkamiehiä kohtaan, ”nurjat arvostelut” keisarikunnasta sekä 
”väärät kulkupuheet yleisön eksyttämiseksi ja viettelemiseksi”.53 Lehdistön 
vapautta rajoitettiin Venäjän mallin mukaan säädetyllä velvollisuudella 
tallettaa vakuussumma. Vakuussummalla katettiin mahdollisten sakko-
rangaistusten maksaminen. Vakuussummaa oli lisättävä, jos sakot verot-



Turun tuomiokirkko ennen vuoden 1814 paloa. Carl Ludvig Engelin maalaus.  
Suomen kansalliskirjasto.



Päivi Korpisaari

300

tivat sitä.54 Lehden julkaisijan tuli myös hakea julkaisulupaa painoasiain 
ylihallitukselta ja ilmoittaa samalla hankkeen tarkat tiedot. Lupa oli myön-
nettävä kahdeksan päivän kuluessa, eikä sitä saanut evätä, jos asetuksen 
mukaiset edellytykset täyttyivät. Lisäksi kirjanpainajan tuli tietää, kuka 
tekstisisällöstä vastasi. Sisältövastuu oli kuitenkin julkaisijalla eikä kirjan-
painajalla tai kirjakauppiaalla. Käytännössä lupamenettely ja vakuussum-
mavaatimus nostivat julkaisun perustamiskynnyksen korkealle.55

Vaikka painovapausasetus oli esityksellinen, sitä ei otettu vastaan kri-
tiikittömän tyytyväisenä. Esimerkiksi liberaalilehti Helsingfors Dagblad 
katsoi sen jatkavan vanhaa sensuurilinjaa hieman uusitussa muodossa. 
Lehti paheksui erityisesti suuria vakuussummia sekä sitä, että painoasia-
mies saattoi päättää takavarikosta ilman oikeudellista tutkintaa. Myös 
rangaistuksia pidettiin hyvin ankarina.56 

Suomalainen lehdistötoiminta nähtiin aluksi lähinnä yksityisenä liike-
toimintana, jonka tarkoituksena oli tuoda voittoa omistajilleen. Snellman-
nin ja liberaalien vaikutuksesta lehdistön tehtäväksi alettiin kuitenkin yhä 
selvemmin nähdä myös yleisesti merkittävistä asioista keskusteleminen ja 
epäkohtien paljastaminen. 57 Lehdistön asema mielipidevaikuttajana alkoi 
kuitenkin korostumaan vasta vuoden 1863 jälkeen, kun kansanedustus-
laitoksesta oli tullut osa suomalaista valtioelämää. Julkinen keskustelu 
alettiin ymmärtää neljänneksi valtiomahdiksi, ja vallankahvassa ollut hal-
litus ja virkamiehistö kokivat asemansa uhatuiksi.58

Sananvapauden kausi jäi kuitenkin lyhyeksi. Vuoden 1865 painova-
pausasetus annettiin määräaikaisena, ja sen voimassaoloaika oli vain 
vuoden 1866 alusta valtiopäivien päättymiseen kevääseen 1867 saakka. 
Painovapausolojen kiristymiseen vaikutti myös keisaria vastaan vuonna 
1866 tehty murhayritys.59 Valtiopäiville käsiteltäväksi annettiin hallitsijan 
esitys, joka sisälsi uusia rajoituksia. Koska säädyt eivät hyväksyneet tätä, 
keisari käytti perustuslain mukaista oikeuttaan määrätä painoasioista 
asetusteitse. Vuonna 1867 annetusta painoasetuksesta sensuurimääräyk-
sineen tulikin perusta koko autonomian loppukaudella harjoitetulle sa-
nanvalvonnalle.60 

Painovapauden rajoitukset vuoden 1867  
painoasetuksesta autonomian loppuun saakka

Hallinnollisessa järjestyksessä vuonna 1867 annettu asetus painotoimen-
asioista suomenmaassa rakentui ennakkosensuuri- ja julkaisulupajär-
jestelmän sekä ankarien repressiivisten kontrollimekanismien varaan.61 
Harrinkarin mukaan asetuksella oli Suomen painotoimen oloihin merkit-
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tävä vaikutus, sillä sitä sovellettiin painotuotteiden valvonnassa vuoteen 
1919 saakka.62 

Asetuksen voimaan tultua sananvapaus oli ahtaissa puitteissa: teokset ja 
näytelmätekstit tuli tarkastuttaa paikallisella painoasiamiehellä eli senso-
rilla ennen julkaisemista. Sanoma- ja aikakauslehtien julkaiseminen edel-
lytti julkaisulupaa, minkä lisäksi lehden jokaisen numeron oikovedokset 
piti viedä paikallisen painoasiamiehen tarkastettaviksi. Ennakkotarkastus 
ei kuitenkaan poistanut jälkikäteistä vastuuta julkaisun sisällöstä. Pahim-
millaan seurauksena saattoi olla julkaisun määräaikainen tai pysyvä lak-
kauttaminen painoasiain ylihallituksen tai vuodesta 1869 lähtien myös 
kenraalikuvernöörin toimesta, jos niissä esiintyi ”virheellisiä tulkintoja” 
Suomen asemasta keisarikunnan yhteydessä. Lakkautusseuraamusta käy-
tettiin kuitenkin vain harvoin. Lisäksi lakkautetun julkaisun tilalle voitiin 
välittömästi perustaa uusi samanniminen julkaisu.63

Käytännössä ero aiemman jälkikäteisvastuuseen perustuneen ja myö-
hemmän sensuurijärjestelmän välillä ei ollut kovin suuri. Painoasetus loi 
tiettyä selkeyttä, kun vastuuseen johtavat teot oli aiempaa tarkemmin 
määritelty.64 Puolueet saattoivat esiintyä julkisessa sanassa, ja lehdistö pys-
tyi lausumaan varovaisia mielipiteitä ajankohtaisista yhteiskunnallisista 
kysymyksistä. Sanomalehtien määrä kolminkertaistui ja viikossa julkais-
tujen numeroiden määrä yli nelinkertaistui.65 Lehtien julkaisulupa-ano-
muksia ei ollut tapana hylätä, ja sensuurikin kohdentui 1870- ja 1880-lu-
vuilla alle yhteen prosenttiin vuodessa ilmestyneistä lehtinumeroista. 
Hallitsijaan ja korkeimpaan hallintoon kohdistuvia kirjoituksia seurattiin 
tarkimmin, kun taas kotimaisista tapahtumista sai kirjoittaa vapaammin. 
Pääkaupungissa julkaistut lehdet joutuivat tarkempaan kontrolliin kuin 
muualla julkaistut lehdet.66 

Sensuurin olemassaolo kuitenkin vaikutti kirjoitusten sisältöön ja var-
josti Suomen valtiolliseen asemaan kohdistuvaa julkista keskustelua. Niin-
pä paine sananvapauden laajentamiseksi lisääntyi.67 Vuoden 1872 valtiopäi-
villä säädyt tekivät hallitsijalle anomuksen painovapauslain säätämisestä. 
Koska sananvastuu perustui muuallakin keisarikunnassa ennakkosensuu-
riin, ei Aleksanteri II halunnut muuttaa asiaintilaa Suomenkaan osalta.68

Valtiopäivät uudistivat painovapausanomuksen vuonna 1882 keisari 
Aleksanteri III:n noustua valtaan. Anomuksessa esitettiin, että painoasiois-
ta tulisi säätää lailla, ennakkosensuuri olisi poistettava ja painovapausasi-
at tulisi ratkaista tuomioistuimissa. Lakialoite toistettiin vuosina 1885 ja 
1891. Kun lakihankkeet eivät edistyneet, näkemysero Venäjän hallitsijan 
ja Suomen kansalaisten välillä kasvoi. Suomalaisten mielestä sananvapaus 
ja ennakkosensuurin poistaminen oli rauhallisen yhteiskuntakehityksen 
vuoksi välttämätöntä. Lisäksi suomalaiset katsoivat, että tiedon puute johti 
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huhujen leviämiseen. Venäjän valtaa pitävät tahot puolestaan pelkäsivät, 
että sananvapaus johtaisi kansankiihotukseen ja levottomuuksiin.69 

Toisin kuin suomalaiset toivoivat, kehitys kulki sananvapautta rajoit-
tavampaan suuntaan. Aleksanteri III tiukensi 1890-luvulla mielipiteiden 
valvontaa Suomessa.70 Suomen lehdistössä kritisoitiin sananvapauden 
kaventumista ja mielipiteiden ilmaisuja sensuroitiin.71 Valvontaa tiu-
kennettiin vuoden 1891 painoasetuksella. Valvonta siirtyi suomalaisilta 
hallintoelimiltä kenraalikuvernöörinkansliaan, ja lehtien julkaisuluvista 
päätti kenraalikuvernööri. Lisäksi hän nimitti painoasioiden valvojat, jot-
ka saivat jakaa julkaisuille rangaistuksia, jos ”pätevät syyt” niin vaativat.72 
Vuosina 1899—1905 lakkautettiin 26 sanomalehteä kokonaan ja 46 sano-
malehteä määräajaksi.73 

Suomessa voimassa olleiden painoasetusten ongelmana oli muun ohella 
se, että niissä ei konkreettisesti tai yksiselitteisesti määritelty, mitkä aiheet 
tai minkälaiset kirjoitukset olivat kiellettyjä. Syyt sanktioihin oli määri-
telty väljästi, kun pääpaino oli paino-oloja valvovan organisaation ja leh-
tien oikeudellisen aseman määrittämisessä. 74

Nikolai II nousi valtaan vuonna 1894. Saman vuoden valtiopäivillä 
kaikki säädyt esittivät jälleen painovapausanomuksen. Sensuurijärjestel-
män mielivaltaisuus ja kenraalikuvernöörin laajat oikeudet saivat kritiik-
kiä. Lisäksi argumentoitiin kansalaisten perinteisillä oikeuksilla, sivis-
tyksen ja tiedon leviämisellä sekä omistusoikeuden ja yhteiskuntarauhan 
turvaamisella.75 Esityksestä huolimatta keisari määräsi senaatin valmiste-
lemaan esitystä venäläisen sensuurijärjestelmän pohjalta.76

Nikolai Bobrikov nimitettiin Suomen kenraalikuvernööriksi vuonna 
1898. Bobrikov kiristi sananvapauden valvontaa ja otti käyttöön kaikki 
painoasetuksen hänelle antamat valtuudet.77 Lisäksi hän vaati keisarilta 
jopa lisävaltuuksia. Vuonna 1899 hän saikin oikeuden antaa varoituksia 
lehdille. Lisäksi kenraalikuvernöörinkansliaan perustettiin sensuuriko-
mitea. Seuraavana vuonna Bobrikov sai oikeuden vaatia lehden vastaavan 
toimittajan erottamista lakkautuksen uhalla, ja vuodesta 1903 lukien hän 
saattoi diktatuurivaltuuksien nojalla karkottaa maasta joukon epämie-
luisia henkilöitä. Vuodesta 1904 eteenpäin lehtiä vastaan voitiin käyttää 
myös samanlaisia taloudellisia pakotteita, joita oli jo aiemmin sovellettu 
Venäjällä, kuten esimerkiksi kieltoa myydä irtonumeroita tai julkaista 
yksityisiä ilmoituksia. Lehtien sisältöön vaikutettiin myös julkaisulupien 
myöntämispolitiikalla.78 Vuonna 1889 oli ainakin nelisensataa painoes-
tettä. Eniten niitä tunnetaan vuodelta 1900, jonka jälkeen painoesteiden 
määrä laski noin kolmeensataan tapaukseen vuodessa.79

Sensuurijärjestelmä jätti yksittäiselle virkamiehelle suuren tulkintaval-
lan, mikä koettiin mielivallaksi. Sensuurijärjestelmän vastenmielisyyttä 
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suomalaisten silmissä lisäsi se, että se liittyi venäläistämisprosessiin.80 
Lisäksi kenraalikuvernöörille vuonna 1891 annettua sanomalehtien lak-
kauttamisvaltaa arvosteltiin vuosien 1894, 1900 ja 1904—1905 painova-
pauslakianomuksissa sillä perusteella, että sen katsottiin olevan vastoin 
vuoden 1772 hallitusmuodon turvaamaa omaisuudensuojaa.81

Painoesteisiin ja rangaistuksiin väsyneet lehdet ryhtyivät käyttämään 
peiteltyjä ilmauksia. 82 Koska painoasetus edellytti julkaisulupaa vain ai-
kakautisille painotuotteille, suomalaiset ryhtyivät julkaisemaan lehtisiä, 
jotka muistuttivat sanomalehtiä sisällöltään ja ulkoasultaan mutta joiden 
nimi vaihteli ja joita ei julkaistu numeroituna.83 Lisäksi päivälehdistöä 
korvaamaan kehittyi maanalainen lehdistö ja pamflettikirjallisuus. Kan-
taa ottavia aineistoja painettiin ulkomailla ja salakuljetettiin sensoriviran-
omaisten ohi Suomeen. Näin Venäjän hallituksen arvostelu levisi ympäri 
Suomea.84

Pyrkimykset sananvapauden laajentamiseksi jatkuivat. Vuoden 1900 val-
tiopäivillä esitettiin, että lehtien lakkauttaminen tulisi mahdolliseksi vain 
tuomioistuimen päätöksellä ja että muutkin lehdistön valvontaan liittyvät 
epäkohdat poistettaisiin. Lopullisena tavoitteena ja toiveena oli toki valtio-
päivien hyväksymä painovapauslain säätäminen, mutta näin pitkälle me-
nevää ehdotusta ei tässä vaiheessa rohjettu tehdä.85 Kaiken kaikkiaan ano-
muksia painovapauslakiesityksen antamisesta säätyjen käsiteltäväksi teh-
tiin sitkeästi vuosien 1872, 1882, 1894, 1900 ja 1904—1905 valtiopäivillä.86

Tyytymättömyys sananvapauden rajoituksiin lisääntyi, ja sananvapau-
den laajentamispyrkimyksiä jatkettiin sinnikkäästi. Vuoden 1904 valtio-
päivillä jokainen sääty esitti sananvapautta koskevan aloitteen.87 Aloitteet 
eivät kuitenkaan ehtineet edetä ennen syksyn 1905 suurlakkoa.88 

Porvaristo halusi ohjata lakon kärjen keisaria ja Venäjää vastaan, kun 
taas lakon ydinjoukko eli työväestö suuntautui keisarin ohella myös porva-
ristoa vastaan. Työväenliike vaati poliittisten perusoikeuksin, kuten puhe-, 
paino-, kokoontumis- ja yhdistymisvapauden sekä äänioikeuden, tur-
vaamista sekä eduskuntauudistusta ja perustuslain säätämistä.89 Keisarin 
4.11.1905 antamalla ns. marraskuun julistuskirjalla lakkautettiin ennakko-
sensuuri ja annettiin käsky laatia perustuslainsäännös, joka turvaisi poliit-
tiset perusoikeudet.90 Vuoden 1867 painoasetus ja siihen erityisesti vuonna 
1891 tehdyt muutokset jäivät muilta osin voimaan. Erinäisiltä viranomais-
ten ja lehtimiesten välisiltä selkkauksilta ei vältytty jatkossakaan.91

Yhteenvetona autonomian ajasta voidaan todeta, että Venäjän hallitsijat 
pyrkivät sensuurin avulla sisäpoliittisen turvallisuuden ylläpitämiseen ja 
yhteiskuntarauhan säilyttämiseen.92 Liberalistisia käsityksiä omaksunei-
den ja jatkuvasti painovapausaloitteita tehneiden suomalaisten sekä tsaa-
rihallituksen välillä vallitsi ristiriitainen tilanne.93 
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Suomen sanomalehdistö oli 1890-luvulla omaksunut kenraalikuver-
nööri Heidenin ja tsaari Aleksanteri III:n mielestä liian aktiivisen ja ar-
vostelevan roolin, minkä vuoksi painolainsäädäntöä kiristettiin ja se kes-
kitettiin Venäjän intressejä edistäneen ja lähes diktaattorimaiset oikeudet 
saaneen kenraalikuvernöörin käsiin.94 Suomalaiset näkivät sanan- ja pai-
novapauden yhtenä yhteiskuntarauhan säilyttäjänä. Lukutaitoisen väes-
tönosan lisääntyessä sananvapaus koettiin tärkeäksi ja tavoittelemisen ar-
voiseksi. Se ryhdyttiin näkemään perustuslaintasoisena vapausoikeutena, 
joka pitäisi kohottaa perustuslain tasoiseen asemaan, jotta sitä ei voitaisi 
heikentää tavallisella lailla tai alemmanasteisilla säädöksillä. Loppujen lo-
puksi vuoden 1867 Suomen painoasetus kuitenkin kumottiin vasta itse-
näisessä Suomessa.95 

Ankarasti sovellettu sensuuri johti suomalaisen sanomalehdistön kas-
vukauden katkeamiseen ja lehtinimikkeiden vähenemiseen vuosiksi 1901 
ja 1902, koska lakkautettujen sanomalehtien aiheuttamia tappioita ei saatu 
kompensoitua uusien sanomalehtien perustamisella. 1890-luvun sanoma-
lehdistö palveli pitkälti paikallisia intressejä. Sortovuosina toimitukset ko-
kivat hankalana sen, että valtiollisen tilanteen muuttuminen vaati kantaa 
ottavia kirjoituksia, mutta sensuuri pyrki estämään niitä. Suomalainen 
lehdistö ryhtyi osoittamaan merkittävämpää poliittista sitoutuneisuutta 
vasta suurlakosta seuranneen vapautumisen ja ennakkosensuurin poistu-
misen jälkeen.96

Vuoden 1906 perusoikeusuudistus
Keisari antoi marraskuun 4. päivänä 1905 ns. marraskuun manifestissa 
tehtäväksi valmistella ehdotukset ”perustuslainsäännöksiksi, jotka tur-
vaavat maan kansalaisille sanan-, kokoontumis- ja yhdistymisvapauden”. 
Lisäksi senaatin tuli laatia ehdotus painovapauslaiksi ja antaa välittömästi 
julistus ennakkosensuurin lakkauttamisesta.97 

Lainvalmistelukunnan ehdotus yleisiä kansalaisoikeuksia koskevaksi 
julistuskirjaksi valmistui kahdessa kuukaudessa.98 Sanan-, kokoontumis- 
ja yhdistymisvapauden periaate johdettiin ”persoonallisen vapauspiirin 
koskemattomuudesta”. Perusoikeussuojaa pidettiin tärkeänä, jotta niitä 
rajoittavia säännöksiä ei voitaisi antaa tavallisella lainsäädännöllä, saati 
hallinnollisilla määräyksillä. Näin sananvapaus haluttiin nostaa korote-
tun, perustuslaintasoisen suojan piiriin.99 

Keisari Nikolai II vahvisti lain lausunto-, kokoontumis- ja yhdisty-
misvapaudesta elokuun 20. päivänä 1906.100 Sen sananvapautta koskeva 
säännös kuului: 
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Finsk medborgare äger ordets frihet samt rättighet att genom tryck utgiva 
skrift eller bildlig framställning och må ej hinder härför i förväg läggas.

Finska medborgare äger rättighet att utan föregående tillstånd samman-
komma för överläggning i allmän angelägenhet eller i annat lovligt syfte 
samt bilda föreningar för fullföljande av ändamål, som ej strida mot lag 
eller god sed.

Stadganden angående vad vid dessa rättigheters utövning iakttages bör 
skola utfärdas i den ordning, som gäller för stiftande av allmän lag.101 

Suomen kansalaisella on sanan vapaus sekä oikeus painosta julkaista kir-
joituksia tai kuvallisia esityksiä, älköönkä sitä ennakolta estettäkö.

Suomen kansalaisilla on oikeus ilman edeltäpäin annettua lupaa kokoon-
tua neuvottelemaan yleisistä asioista tai muussa luvallisessa tarkoituk-
sessa sekä muodostaa yhdistyksiä tarkoitusperien toteuttamiseksi, jotka 
eivät ole vastoin lakia tai hyviä tapoja.

Säännökset siitä, mitä näitä oikeuksia käytettäessä on varteenotettava, 
on annettava siinä järjestyksessä, mikä yleisen lain säätämisestä on voi-
massa.101

Lainvalmistelukunnassa valmisteltiin perustuslakia täydentäviä paino-
vapauslakia sekä kokous- ja yhdistyslakeja. Painovapauslakiehdotus val-
mistui jo ennen perustuslainsäännöksen valmistumista, koska senkin 
osalta oli jo aikaisempia lakiluonnoksia. Pohjolainen onkin todennut, 
että ”sananvapauden perusoikeussäännöksen valmistuessa lainvalmis-
telukunnassa, oli jo tiedossa, mitä sillä konkreettisesti tarkoitettiin erik-
seen säädettäväksi tarkoitetussa painovapauslaissa”.102 Painovapauslailla 
tähdättiin lupajärjestelmää ja ennakkosensuuria korvaavien jälkikäteistä 
puuttumista tarkoittavien mekanismien luomiseen.103

Perustuslaki hyväksyttiin, mutta painovapauslakiehdotus juuttui sääty-
jen erimielisyyksiin vuoden 1905—1906 valtiopäivillä. Kun säädyt loppu-
jen lopuksi saivat vahvistettua painovapauslain, sitä enää hyväksyttykään 
Venäjällä. Tästä aiheutui ongelmia, kun perustuslain säännös ilmaisi sa-
nanvapauden periaatteen ja kielsi ennakkosensuurin, mutta ainoa sanan-
vapauden toteuttamista konkretisoiva säännös oli osittain perustuslain-
säännöksen kanssa ristiriitainen ja sensuurijärjestelmän varaan rakentuva 
vuoden 1867 painoasetus.104 Uusia painovapauslakialoitteita tehtiin myös 
vuosina 1911 ja 1912, mutta niitä ei ehditty käsitellä valtiopäivillä. Paino-
vapauden oikeudellinen sääntely oli siten sekavaa aina vuoden 1919 paino-
vapauslain voimaantuloon saakka.105 Tilannetta heikensi myös elokuussa 
1914 alkaneen maailmansodan johdosta syntynyt sotasensuuri.106

Suurlakon jälkimainingeissa ryhdyttiin valmistelemaan myös hallitus-
muodon uudistamista. Hallitusmuodon päätarkoituksena oli ylimmän 
vallan käytön sääntely, mutta siihen haluttiin sisällyttää myös kansalais-
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ten perusoikeuksia koskeva sääntely, kuten muissakin moderneissa perus-
tuslaeissa. Tämän vuoksi vuonna 1906 säädetty perustuslaintasoinen sa-
nanvapaussäännöskin tuli nopeasti uuteen tarkasteluun.107 Ensimmäinen 
ehdotus hallitusmuodoksi valmistui jo vuonna 1907, mutta sen etenemi-
nen tyrehtyi kenraalikuvernööriin.108 

Hallitusmuoto ja painovapauslaki 1919
Keisari syöstiin vallasta maaliskuun vallankumouksessa 1917.109 Keisarin-
vallan lakattua alkoi Suomen Painoylihallituksen ja sen virkakoneiston ja 
painoasiamiesinstituution alasajo.110 K.J. Ståhlberg asetettiin johtamaan 
hallitusmuodon uudistamista valmistelevaa komiteaa, joka otti nimek-
seen perustuslakikomitea. Komitea otti työnsä pohjaksi perusoikeuksien 
osalta Mechelinin johtaman senaatin valiokunnan jo vuonna 1907 laati-
man hallitusmuotoehdotuksen. Sananvapaussäännöksen asiasisältö poh-
jautuukin tuohon vanhaan ehdotukseen, vaikka sen sanamuotoa hieman 
muutettiin.111 Vuoden 1919 hallitusmuodon sananvapautta koskeva 10 § 
sai sittemmin seuraavanlaisen sanamuodon:

Finsk medborgare äger ordets frihet samt rättighet att genom tryck utgiva 
skrift eller bildlig framställning utan att hinder härför må i förväg läggas, 
så ock rätt att utan föregående tillstånd sammankomma för överläggning 
i allmän angelägenhet eller i annat lovligt syfte samt att bilda föreningar 
för fullföljande av ändamål, som ej strida mot lag eller god sed. 

Stadganden angående dessa rättigheters utövning utfärdas genom lag. 

Suomen kansalaisella on sanan vapaus sekä oikeus kirjoituksen ja ku-
vallisen esityksen painosta julkaisemiseen kenenkään niitä ennakolta 
estämättä, niin myös oikeus edeltäpäin lupaa hankkimatta kokoontua 
keskustelemaan yleisistä asioista tai muussa luvallisessa tarkoituksessa 
sekä perustaa yhdistyksiä tarkoitusta varten, jotka eivät ole vastoin lakia 
tai hyviä tapoja. 

Säännöksiä näiden oikeuksien käyttämisestä annetaan lailla. 

Kuten säännöksen sanamuodosta ilmenee, siinä on ajateltu etupäässä pai-
novapautta ja ennakkosensuurin kieltoa sananvapauden ilmentymänä.112 

Painovapauslaki julkaistiin asetuskokoelmassa 14.1.1919.113 Painovapa-
uslain 19 §:n 1 momentin mukaan aikakautisella painokirjoituksella oli 
aina oltava ”henkilö, jonka tulee päätoimittajana valvoa kirjoituksen jul-
kaisemista ja määrätä sen sisällys”. Säännöksellä pyrittiin turvaamaan se, 
että julkaisun sisällöstä vastaava henkilö oli etukäteen viranomaisten tie-
dossa.114 Päätoimittajaksi saatiin mainitun säännöksen 2 momentin mu-
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kaan ilmoittaa useampia henkilöitä vain silloin, kun ilmoituksessa mai-
nittiin, mitä kirjoituksen osastoa kunkin heistä oli valvottava. 

Jos päätoimittaja oli ”jonkin aikaa” estynyt hoitamasta tointaan, kustan-
taja oli painovapauslain 20 §:n mukaan vastuussa hänen sijastaan, jollei ollut 
tehnyt edellä mainittua ilmoitusta. Painovapauslain 21 §:n mukaan aika-
kautisen painokirjoituksen päätoimittajana saattoi olla vain täysivaltainen 
henkilö. Painovapauslain 22 §:n mukaan jokaisessa aikakautisen painokir-
joituksen numerossa tai vihossa piti olla päätoimittajan nimi ilmoitettuna. 
Jos nimeä ei ollut ilmoitettu, päätoimittajaa oli rangaistava sakolla. Päätoi-
mittajaa saatettiin toki rangaista myös rikoksen tekijänä tai osallisena, jos 
hän oli rikoslain yleisten oppien mukaisesti rikoksen tekijä (PainoL 31 §). 

Päätoimittajan tehtävänä oli valvoa, ettei lehteen pääse rikollista ai-
neistoa. Jos päätoimittajaa ei tullut rangaista painokirjoituksen sisältöön 
perustuvan rikoksen tekijänä, häntä voitiin painovapauslain 32 §:n mu-
kaan rangaista painovapauden tuottamuksellisesta väärinkäyttämisestä. 
Mainitun säännöksen mukaan, jos päätoimittaja ei ollut tekijän tai osal-
lisen vastuussa aikakautisen painokirjoituksen sisällykseen perustuvasta 
rikoksesta, häntä tuli rangaista painovapauden tuottamuksellisesta vää-
rinkäyttämisestä sakolla taikka korkeintaan yhden vuoden vankeudella, 
ellei hän pystynyt näyttämään rikkomuksen estämiseksi noudattaneensa 
kaikkea asianaan ollutta varovaisuutta.

Tämän päätoimittajan vastuuta koskevan säännöksen esikuvana oli 
Itävallan painolaki.115 Painovapauslakia valmisteltaessa katsottiin, että 
ajatusten julkaiseminen ei sinänsä saata oikeusjärjestystä vaaranalaiseksi 
eikä siten edellytä lupaa valtiovallan puolelta. Vapaan painotoimen avulla 
uudet ajatukset ja aatteet saisivat ”päästä vaikuttamaan hedelmöittävästi 
kehitykseen”. Lisäksi katsottiin, että ”vapaa julkinen keskustelu kohottaa 
yhteishenkeä”.116 Kuitenkin valtiovalta saattoi tunnustaa ja suojella sanan-
vapautta ainoastaan sikäli kuin se pysytteli oikeusjärjestyksen asettamissa 
rajoissa. Vielä todettiin, että painokirjoituksessa oleva rikollinen lausuma 
sai huomattavasti ”suuremman kantavuuden kuin puhutulla sanalla on ja 
sentähden voipi tuottaa paljo turmiollisemman vaikutuksen kuin viime-
mainittu”.117 Tämän ja ennakkosensuurista luopumisen vuoksi tuli keksiä 
keino, jonka avulla rikollisen kirjoituksen julkaisemiseen osallistuneet 
saataisiin vastuuseen. 

Painovapauslakiehdotuksesta eduskunnassa käyty keskustelu oli varsin 
vilkasta. Osa kansanedustajista piti rangaistuksia liian ankarina ja varoitti 
”painorangaistuslain” säätämisestä tai piti lakia ”painovapauden irviku-
vana”.118 Kansanedustaja Santeri Alkio (Maalaisliitto) muistutti viisaasti, 
että ”ei pitäisi yksinomaan katsoa vain sitä tilannetta, jossa nyt eletään, 
vaan katseen pitäisi suunnata hiukan pitemmälle”.119
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Loppujen lopuksi oikeudentuntoa parhaiten vastaavana pidettiin järjes-
telyä, jonka mukaan pääsääntönä oli normaali rikosoikeudellinen tekijän 
vastuu. Tätä täydentämään säädettiin painovapauslain 32 §:n päätoimitta-
javastuu, jota kutsuttiin nimellä ”leväperäisyydenvastuu”.120 Säännöksessä 
kriminalisoitiin päätoimittajan valvontavelvollisuuden laiminlyönti. Jos 
aikakautisessa painokirjoituksessa oli esimerkiksi kunniaa loukkaava kir-
joitus, päätoimittajaa ei mainitun säännöksen perusteella tullut tuomita 
kunnianloukkausrikoksesta, vaan lievemmin rangaistavasta painovapau-
den tuottamuksellisesta väärinkäyttämisestä. Jos päätoimittaja kuitenkin 
oli myötävaikuttanut rikollisen kirjoituksen julkaisemiseen siten, että 
häntä voitiin pitää rikoksen tekijänä tai siihen osallisena avunantajana tai 
yllyttäjänä, niin silloin päätoimittajaa tuli rangaista rikoslain tunnusmer-
kistöjen mukaisesti tekijänä, yllyttäjänä tai osallisena varsinaiseen ”pääri-
kokseen”. Säännöksen esitöissä pidettiin tärkeänä, että säännöksen nojalla 
ei ”ainakaan tuomita ketään semmoisesta teosta, jota yleisten rikosoikeu-
dellisten perusteiden mukaan ei voida lukea hänen syykseen”.121

Päätoimittajaa rangaistiin painovapauslain 32 §:n nojalla siis vain pai-
novapauden tuottamuksellisesta väärinkäyttämisestä eikä siitä rikoksesta, 
johon rikollisen lehtikirjoituksen kirjoittaja oli kenties syyllistynyt.

Painovapauslain 32 §:ään perustuva päätoimittajan rangaistusuhkainen 
valvontavastuu oli varsin ankara. Hänet voitiin tuomita painovapauden 
tuottamuksellisesta väärinkäyttämisestä, vaikka hän ei olisi edeltäkäsin 
lukenut rikolliseksi katsottavaa kirjoitusta. Vastuuta korosti se, että — toi-
sin kuin rikosasioiden syytettyjen yleensä — päätoimittajan oli näytettävä 
”noudattaneensa kaikkea asianaan ollutta varovaisuutta”.122 

Sääntely perustui ajatukseen, että kaikki lehteen menevä materiaali 
kulkee päätoimittajan kautta. Lehdet olivat pieniä, ja päätoimittaja pystyi 
varsin hyvin valvomaan lehden sisältöä. Suhteellisen alhaista vastuukyn-
nystä perusteltiin myös lehden oikeudella julkaista nimettömiä kirjoituk-
sia ja olla paljastamatta kirjoituksen laatijaa. 

Vastaavankaltainen sääntely oli myös 12.3.1971 annetussa radiovastuu-
laissa (219/1971). Sen 1 §:ssä säädettiin, että teosta, jonka rangaistavuus 
perustuu yleisradiotoiminnassa lähetetyn ohjelman sisältöön, vastaa se, 
jota rikoslain mukaan on pidettävä rikoksen tekijänä tai siihen osallise-
na. Sen 2 §:ssä velvoitettiin yleisradiotoiminnan harjoittaja määräämään 
jokaista lähetettävää ohjelmaa varten vastaava ohjelmatoimittaja, jonka 
tehtävänä oli ”valvoa ohjelmaa ja estää sisällöltään rikollisen ohjelman lä-
hettäminen”. Säännöksessä mainittiin vielä, että mitään ohjelmaa ei saa 
lähettää vastoin vastaavan ohjelmatoimittajan tahtoa. 

Radiovastuulain 3 §:ssä oli painovapauslakia vastaava vastaavan ohjel-
matoimittajan toissijaista vastuuta koskeva säännös. Jos vastaava ohjelma-
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toimittaja ei ollut tekijänvastuussa lähetetyn ohjelman sisältöön perustu-
vasta rikoksesta, hänet tuli tuomita valvontavelvollisuuden laiminlyönnis-
tä, jollei hän voinut näyttää rikoksen estämiseksi noudattaneensa kaikkea 
asianaan ollutta varovaisuutta. Lain 4 §:ssä säädettiin, että yleisradiotoi-
minnan harjoittaja oli rikoksen tekijän ja siihen osallisen sekä valvonta-
velvollisuuden laiminlyöneen vastaavan ohjelmatoimittajan ohella vel-
vollinen korvaamaan vahingon, joka oli aiheutunut sisällöltään rikollisen 
ohjelman lähettämisestä.

Nykyaikaisessa lehdistössä päätoimittaja ei pysty etukäteen lukemaan 
kaikkea painetussa tai verkkolehdessä julkaistavaa aineistoa, vaan pää-
toimittajan tehtävät painottuvat ohjeistuksen ja suuntaviivojen ylläpitä-
miseen sekä valvontaan ja valvontavastuun asianmukaiseen delegointiin. 
Painovapauslain mukainen ankara valvontavastuu onkin kumottu sanan-
vapauslain mukaisella lievemmällä vastuulla.123

Perusoikeusuudistus ja perustuslain  
sananvapaussäännös

Vuonna 1989 asetettiin perusoikeuskomitea, jonka tuli valmistella lainsää-
däntö, joka mm. turvaa perusoikeudet kaikille Suomen oikeudenkäyttö-
piirissä oleville henkilöille, täsmentää ja laajentaa perustuslain sisältämiä 
vapausoikeussäännöksiä ihmisoikeussopimusten mukaisesti sekä sisältää 
säännökset tärkeimmistä taloudellisista, sosiaalisista ja sivistyksellisistä 
oikeuksista. Tavoitteena oli, että perusoikeudet tulisivat mahdollisimman 
laajasti tuomioistuimissa sovellettavaksi oikeudeksi. Lisäksi ihmisoikeus-
sopimusten asemaa tuli vahvistaa.124

Uudistetut hallitusmuodon perusoikeussäännökset tulivat voimaan 
1.8.1995. Perusoikeusuudistus nykyaikaisti ja täsmensi perusoikeusjärjes-
telmää, laajensi sen henkilöllistä soveltamisalaa, lisäsi perusoikeussuojan 
piiriin uusia perusoikeuksia sekä vahvisti perusoikeuksien välitöntä sovel-
lettavuutta. Perusoikeussääntely siirrettiin 1.3.2000 voimaan tulleella pe-
rustuslainmuutoksella hallitusmuodosta perustuslain II lukuun oikeuk-
sien sisältöä muuttamatta.

Lähtökohtaisesti perusoikeudet kuuluvat vain ihmisille. Sananvapautta 
koskevista esitöistä on kuitenkin pääteltävissä, että sen perusoikeussuoja 
ulottuu myös sananvapautta harjoittaviin yhtiöihin, yhdistyksiin ja mui-
hin oikeushenkilöihin. Tätä voidaan puoltaa sillä, että esitöiden mukaan 
sananvapaussäännöksen keskeisenä tarkoituksena on taata kansanval-
taisen yhteiskunnan edellytyksenä oleva vapaa mielipiteenmuodostus, 
avoin julkinen keskustelu, joukkotiedotuksen vapaa kehitys ja moniar-
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voisuus sekä mahdollisuus julkiseen kritiikkiin.125 Hallituksen esityksen 
HE 309/1993 vp mukaan sananvapaussäännös turvaa myös kaupallista 
viestintää ja ”antaa esimerkiksi suojaa julkisen vallan puuttumista vastaan 
lehdistön toimitukselliselle työskentelylle jo ennen viestin varsinaista il-
maisemista ja julkaisemista.”126 

Sananvapautta ja julkisuutta määrittelevä Suomen perustuslain 12  § 
kuuluu:

12 §. Yttrandefrihet och offentlighet. Var och en har yttrandefrihet. Till 
yttrandefriheten hör att framföra, sprida och ta emot information, åsikter 
och andra meddelanden utan att någon i förväg hindrar detta. Närmare 
bestämmelser om yttrandefriheten utfärdas genom lag. Bestämmelser 
om sådana begränsningar i fråga om bildprogram som är nödvändiga för 
att skydda barn kan utfärdas genom lag.

Handlingar och upptagningar som innehas av myndigheterna är offent-
liga, om inte offentligheten av tvingande skäl särskilt har begränsats 
genom lag. Var och en har rätt att ta del av offentliga handlingar och up-
ptagningar. 

12 §. Sananvapaus ja julkisuus. Jokaisella on sananvapaus. Sananvapau-
teen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä 
ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Tarkempia säännöksiä 
sananvapauden käyttämisestä annetaan lailla. Lailla voidaan säätää ku-
vaohjelmia koskevia lasten suojelemiseksi välttämättömiä rajoituksia.

Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, joll-
ei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoi-
tettu. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta ja tallenteesta.

Sananvapaus ei ole sidoksissa mihinkään viestinnän menetelmään, joten 
sananvapaussäännöksen soveltamisala on välineneutraali.127 Sananvapaus 
turvaa sekä viestin ilmaisijan oikeutta tietojen, mielipiteiden ja muiden 
viestien ilmaisemiseen että ihmisten oikeutta vastaanottaa näitä. Vaik-
ka sananvapaus on yksittäisille ihmisille kuuluva oikeus, se edistää myös 
yhteistä hyvää eli demokratiaa ja siihen kuuluvaa moniarvoista julkista 
keskustelua.128 

Sananvapaus on ydinajatukseltaan poliittinen perusoikeus, jonka ”kes-
keisenä tarkoituksena on taata kansanvaltaisen yhteiskunnan edellytykse-
nä oleva vapaa mielipiteenmuodostus, avoin julkinen keskustelu, joukko-
tiedotuksen vapaa kehitys ja moniarvoisuus sekä mahdollisuus vallankäy-
tön julkiseen kritiikkiin”.129 Sananvapaudella on siten sekä diskursiivinen 
että vallankäyttöä kontrolloiva tehtävä. Sananvapautta pidetään molem-
missa tapauksissa demokraattisen päätöksenteko- ja lainsäädäntömenet-
telyn olennaisena osana.130 Tällaisessa katsantokannassa — ajateltaessa 
sananvapautta nimenomaan julkisen keskustelun ja edustuksellisen demo-
kratian turvaajana — korostuu sananvapauden instrumentaalinen arvo.131 
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Demokratiaa ylläpitävän tehtävän lisäksi sananvapaus on tärkeä myös 
siksi, että ihmiset voivat sen avulla toteuttaa ja ilmaista itseään sekä yl-
läpitää suhteita toisiin ihmisiin. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on-
kin todennut, että sananvapaus muodostaa demokraattisen yhteiskunnan 
olennaisen perustan ja edellytyksen yhteiskuntakehitykselle sekä jokaisen 
yksilön itsensä toteuttamiselle.132 Sananvapaus ei toimikaan ainoastaan 
totuuden edistämistä taikka demokraattisia tai muita päämääriä palvele-
vana välineenä, vaan se on arvokas sellaisenaan.133 Sananvapaudella on 
tärkeä merkitys myös yhteiskunnallisen ja tieteellisen kehityksen edistä-
jänä.134 Sananvapauden käyttämisellä on myös huomattava viihteellinen 
merkitys ottaen huomioon, miten paljon ihmiset käyttävät erilaisia sosiaa-
lisen median palveluita ja kuluttavat printti- ja verkkolehtien, television, 
radion ja internetin tarjoamaa mediasisältöä. 

Sananvapaus käsittääkin myös luovan toiminnan, itseilmaisun ja kau-
pallisen viestinnän muodot.135 Esimerkiksi mainontaa voidaan kuitenkin 
rajoittaa lievemmin edellytyksin kuin sananvapauden käyttämistä sen 
ydinalueella.136 Sama koskee yksityisasioiden paljastamista puhtaasti viih-
teellisessä tarkoituksessa. Sananvapaussäännöksen soveltamisalan laa-
juus ei siten tarkoita, että kaikki viestit olisivat yhtä suojattuja sisällöstä 
ja tarkoituksesta riippumatta, vaan sananvapauden sisältöneutraalisuus 
tarkoittaa sitä, että mitään viestiä ei ole lähtökohtaisesti suljettu sananva-
paussäännöksen soveltamisalan ulkopuolelle.137 Vaikka perusoikeussään-
nös ei soveltamisalansa osalta erottele poliittisia, tieteellisiä, uskonnollisia, 
taiteellisia tai kaupallisia viestejä toisistaan, käytännön tulkintatilanteessa 
viestin tarkoituksella ja sisällöllä voi olla merkitystä sananvapauden laa-
juutta ja rajoitusperusteita arvioitaessa. 

Viestin aiheen tai laadun (poliittinen kirjoittelu, mainonta yms.) lisäksi 
sananvapauden suojan asteeseen vaikuttaa se, rajoittaako sananvapauden 
käyttäminen jotain toista perus- tai ihmisoikeutta, kuten esimerkiksi yk-
sityiselämän suojaa.138 

Suomessa sananvapaus on perinteisesti ollut tyypillinen klassinen va-
pausoikeus, jonka ytimenä on ollut valtiovallan toimesta suoritettavan 
ennakkotarkastuksen tai -sensuurin kielto ja joka on tarjonnut suojaa lä-
hinnä valtiovaltaa ja sen elimiä vastaan.139 Perustuslain sananvapaussään-
nös kuitenkin turvaa ilmaisunvapauden kenenkään ennakolta estämättä, 
joten säännös asettaa valtiolle velvollisuuden turvata sananvapautta myös 
muiden tahojen kuin valtiovallan toimesta tapahtuvalta sananvapauden 
käyttämisen ennakolliselta estämiseltä. 

Perustuslain sananvapaussäännös ei estä jälkikäteistä puuttumista sa-
nanvapauden (väärin)käyttämiseen esimerkiksi rikos- ja vahingonkor-
vauslainsäädännön keinoin. Sananvapauslailla puolestaan on annettu jär-
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jestysluonteisia, esimerkiksi päätoimittajan määräämistä sekä oikaisun ja 
vastineen julkaisemista koskevia, määräyksiä. Sananvapauden asema pe-
rusoikeutena kuitenkin rajoittaa myös jälkikäteisiä toimenpiteitä. Esimer-
kiksi pitkälle menevät tai väljät sanankäytön kriminalisoinnit voivat olla 
sananvapaussäännöksen kannalta ongelmallisia.140 Myös epämääräisin 
perustein syntyvä tai laaja korvausvastuu voisi olla sananvapauden kan-
nalta ongelmallista. Suomessa kärsimyksen korvattavuus on kuitenkin 
kytketty hyvin vahvasti teon rangaistavuuteen, ja myös puhtaan varalli-
suusvahingon korvattavuudelle on asetettu lisäedellytyksiä verrattuna ta-
valliseen tuottamusvastuuseen. 141 

Toisaalta on huomattava, että valtiolta jopa edellytetään aktiivisia toi-
mia perustuslain 10 §:ssä ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklas-
sa turvattujen yksityiselämän, kunnian ja kotirauhan turvaamiseksi, mikä 
voi tarkoittaa sananvapauden käytön kriminalisointia tai korvausvastuun 
mahdollistamista. Rikos- ja korvausoikeudelliset seuraukset on kuiten-
kin sovitettava yhteen sananvapauden kanssa.142 Sananvapauden asema 
perusoikeutena on otettava huomioon myös kunnian tai yksityiselämän 
loukkauksesta tuomittavan vahingonkorvauksen määrää harkittaessa ja 
kiinnitettävä huomiota myös siihen, onko korvausvelvollisuudella mah-
dollisesti ehkäisevää vaikutusta tiedonvälityksen ja yhteiskunnallisen kes-
kustelun vapaudelle.143 Näin jälkivalvontanormit ja niiden soveltaminen 
konkretisoivat aineellisen sananvapauden sisältöä. 

Vuoden 2004 sananvapauslaki 

Sananvapauslain valmistelu
Painovapauslaki (1919) alkoi 1990-luvulla näyttää vanhentuneelta, puut-
teelliselta ja turhia säännöksiä sisältävältä.144 Oikeusministeriö asetti 
24.8.1995 toimikunnan (sananvapaustoimikunta), jonka tehtävänä oli 
laatia ehdotus painovapauslain korvaavaksi lainsäädännöksi. Toimikun-
ta luovutti oikeusministeriölle välimietintönsä (KM 1996:2) jo 12.2.1996. 
Lähtökohtana oli vielä tässä vaiheessa se, että sen toimeksianto ei kata 
koko viestinnän kenttää, vaan etupäässä painovapauslain sääntelyalaan 
kuuluneet, sananvapauden käyttämisen kannalta olennaiset kysymyk-
set.145 Lausuntoja hankittiin useilta tahoilta.146 

Toimikunnan mielestä painovapauslailla säännelty rikosoikeudellinen 
vastuujärjestelmä oli tulkinnanvarainen eikä se kaikilta osiltaan vastan-
nut rikosoikeuden yleisten oppien vaatimuksia. Vastuujärjestelmää voitiin 
arvostella myös sananvapauden kannalta. Painoviestinnän valvontajärjes-
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telmää pidettiin kohtuuttoman raskaana. Myös painotuotteiden takavari-
kointia ja pakkokeinoja koskevaa sääntelyä oli uudistettava. Niin ikään vas-
tine- ja oikaisuoikeutta koskevaa lainsäädäntöä oli aiheellista tarkistaa.147

Sananvapaustoimikunta jätti loppumietintönsä (KM 1997:3) 18.2.1997. 
Toimikunta ehdotti, että sananvapauden käyttämistä joukkoviestinnässä 
koskevat säännökset koottaisiin yhteen lakiin, jota sovellettaisiin kaik-
keen kotimaiseen julkaisu- ja ohjelmatoimintaan viestin tallennus-, jul-
kaisu- tai jakelutekniikasta riippumatta.148 

Oikeusministeriön lainvalmisteluosasto antoi heinäkuussa 2000 vir-
kamiestyöryhmän tehtäväksi jatkaa lain valmistelua ja laatia ehdotus 
sananvapauden käyttämistä joukkoviestinnässä koskevaksi laiksi. Julkai-
sematon luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sananvapau-
den käyttämisestä joukkoviestinnässä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
valmistui 14.6.2001. Siitä annettiin syksyllä 2001 yhteensä 27 lausuntoa.149 
Ehdotuksen valmistelua jatkettiin oikeusministeriössä, ja hallituksen 
esitys eduskunnalle laiksi sananvapauden käyttämisestä joukkoviestin-
nässä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (54/2002) annettiin eduskun-
nalle 14.4.2002. Eduskunnan perustuslakivaliokunta antoi hallituksen 
esityksestä mietinnön PeVM 14/2002 vp, minkä jälkeen lakiehdotus hy-
väksyttiin perustuslakivaliokunnan ehdottamien muutosten mukaisena 
5.6.2003 siten, että laki tuli voimaan 1.1.2004. Sananvapauslaki soveltui 
kaikkeen joukkoviestintään, ja sen voimaan tullessa kumottiin aikaisempi 
painotoimea säännellyt painovapauslaki sekä televisio- ja radiotoimintaa 
säännellyt radiovastuulaki.

Sananvapauslain soveltamisala ja pääpiirteet
Sananvapauslaki ei määrittele, mitkä ovat kiellettyjä ilmaisuja. Julkaistun 
viestin sisältöön perustuvista rikoksista säädetään enimmälti rikoslaissa 
(39/1889). Viestin sisältöön perustuvia esittämis- ja levittämisrajoituksia 
on myös kuvaohjelmalaissa (710/2011). Lisäksi esimerkiksi kuluttajansuo-
jalaissa (38/1978) on mainontaa ja markkinointia koskevia ja uhkasakolla 
tehostettuja säännöksiä, ja myös tekijänoikeuslaki (404/1961) sisältää sa-
nanvapauden rajoituksia rajoittaessaan tekijänoikeudella suojattujen teos-
ten kopioimista tai levittämistä. 

Rikoslaissa ja muissa laeissa säädettyjä sananvapauden käyttämistä 
koskevia ja julkaistun viestin sisältöön perustuvia rikoksia voidaan kut-
sua ilmaisurikoksiksi.150 Eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta rikokset 
voidaan tehdä myös muutoin kuin joukkotiedotusvälinettä käyttämällä. 
Poikkeuksina voidaan mainita, että yksityiselämää loukkaava tiedon le-
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vittäminen (RL 24:8—8a) edellyttää, että tietoa on levitetty joukkotiedo-
tusvälinettä käyttämällä tai muuten toimittamalla se lukuisten ihmisten 
saataville. Uskonrauhan rikkomista koskevan säännöksen (RL 17:10) 1 
kohdan mukainen tunnusmerkistö edellyttää julkista pilkkaamista, her-
jaamista tai häpäisemistä. Kiihottaminen kansanryhmää vastaan (RL 
11:10—10a) edellyttää yleisön saataville asettamista, yleisön keskuuteen 
levittämistä tai yleisön saatavilla pitämistä.

Sananvapauslailla annetaan sen 1 §:n 1 momentin mukaan tarkempia 
säännöksiä perustuslaissa turvatun sananvapauden käyttämisestä joukko-
viestinnässä. Laissa on säännelty mm. julkaisijan ja ohjelmatoiminnan har-
joittajan velvollisuudet, vastine- ja oikaisuoikeus, vastuu julkaistun viestin 
sisällöstä, pakkokeinot sekä seuraamukset ja toimivaltainen tuomioistuin. 
Sananvapauslain 1 §:n 2 momentin mukaan sananvapauslakia sovellettaes-
sa ei viestintään saa puuttua enempää kuin on välttämätöntä ottaen huo-
mioon sananvapauden merkitys kansanvaltaisessa oikeusvaltiossa. 

Sananvapauslakia sovelletaan Suomessa harjoitettavaan julkaisu- ja 
ohjelmatoimintaan. Verkossa julkaistavaan aineistoon soveltuvat samat 
kriteerit kuin painettuun aineistoon: julkaisemisella on oltava riittävän 
vahvat liittymäkohdat Suomeen, jotta sananvapauslaki soveltuu. Yksityi-
sen henkilön pitäessä yllä sähköisen viestintäverkon kotisivua sovelletaan 
sananvapauslakia vain osittain.151 Kotisivuilla on lain valmisteluajankoh-
tana tarkoitettu avoimessa viestintäverkossa olevia sivustoja. Säännös so-
veltuu blogeihin, verkkojulkaisuihin ja muihin kaikille avoimiin yksityis-
henkilön ylläpitämiin internetsivuihin.152 Yksityisten henkilöiden toimin-
taan ei pidetty tarkoituksenmukaisena kohdistaa yhtä raskasta sääntelyä 
kuin niihin verkkojulkaisuihin, joiden ylläpitäjinä ovat ammattimaista 
joukkoviestintää harjoittavat yritykset tai muut yhteisöt. Tarpeellisina 
pidettiin vain rikos- ja vahingonkorvausoikeudellisen vastuun toteutta-
mista sekä sitä, että selvästi lainvastaisen aineiston edelleen levittäminen 
voitaisiin estää. Toimintaan, jossa huolehditaan pelkästään julkaisun tai 
verkkoviestin teknisestä valmistamisesta, lähettämisestä, välittämisestä 
tai jakelusta, sovelletaan vain lain pakkokeinoja koskevia säännöksiä, joita 
ovat verkkoviestin tunnistamistietojen luovuttaminen (17 §), verkkovies-
tin jakelun keskeyttämismääräys (18 §), julkaisun takavarikko (20 §) sekä 
menettämisseuraamus ja verkkoviestin hävittämismääräys (22 §). 

Sananvapauslain 4 §:ssä säädetään velvollisuudesta määrätä vastaava 
toimittaja (päätoimittaja) sekä vastaavan toimittajan tehtävistä. Vastaa-
van toimittajan tulee olla viisitoista vuotta täyttänyt henkilö, joka ei ole 
konkurssissa ja jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu. Hänen tehtä-
vänään on johtaa ja valvoa toimitustyötä, päättää aikakautisen julkaisun, 
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verkkojulkaisun tai ohjelman sisällöstä sekä huolehtia hänelle sananva-
pauslaissa säädetyistä muista tehtävistä. 

Velvollisuus nimittää vastaava toimittaja koskee aikakautisia julkaisu-
ja, verkkojulkaisuja ja ohjelmia.153 Päätoimittajan nimittämistä koskeva 
säännös ei koske yksityisen henkilön ylläpitämiä verkkojulkaisuja eikä 
yritysten verkkosivuja, keskustelupalstoja, blogeja tai yksityishenkilöiden 
kotisivuja. Aikakautiselle julkaisulle tai verkkojulkaisulle voidaan määrä-
tä useita vastaavia toimittajia, jotka kukin vastaavat heille nimetystä leh-
den tai verkkojulkaisun osasta.

Suomalainen sananvapaus ja  
mediamaisema tänään 

Aluksi sananvapautta tulkittiin etupäässä painotoimea ja painotuotteiden 
sallittua sisältöä silmällä pitäen. Sananvapaus nähtiin myös elinkeinova-
pauteen ja siihen liittyvä yritystoiminta omaisuudensuojaan liittyvänä 
kysymyksenä. Jo 1920-luvulla sananvapautta ryhdyttiin kuitenkin tulkit-
semaan myös elokuvien ja sittemmin 1960-luvulla yleisradiotoiminnan 
yhteydessä.154 Suomalainen mediamaisema on sittemmin kehittynyt niin, 
että vuonna 2014 kustannustoiminta kattoi suomalaisesta mediakentästä 
59 %, sähköinen viestintä 36 % ja tallenneviestintä 5 %.155 

Nykyiset mediamarkkinat tarjoavat ihmisille valtavan valinnanvaran. 
Älypuhelinten ja tablettien käytön yleistyminen sekä erilaiset julkaisu-
alustat ovat tehneet sanomalehtien ja television sisällön kulutuksen ajas-
ta ja paikasta riippumattomiksi, kun samaa sisältöä luetaan eri välineillä 
(monilaitekäyttö). Samalla sekä median parissa käytetty aika että kotita-
louksien viestintään käyttämä rahamäärä on lisääntynyt.156 Suomalaiselle 
mediankäytölle on kuitenkin edelleen ominaista sanoma- ja aikakausleh-
tien suuri määrä, levikki ja tavoitettavuus suhteessa asukaslukuun sekä 
julkisen palvelun yleisradiotoiminnan vahva asema.157 Suomalaista luke-
misperinnettä tukee hyvä lukutaito ja koulujärjestelmä sekä printtilehdil-
lä vuoden 2012 alkuun saakka ollut arvonlisäverottomuus.158 

Perinteisen printti- ja deadline -journalismin rinnalle on syntynyt 
verkko- ja online -journalismi, jossa tiedot päivittyvät jopa reaaliaikaises-
ti ja jonka sisällön tuottamiseen myös kansalaiset ja lukijat voivat osallis-
tua lähettämällä valokuvia, videoita ja juttuvinkkejä. Lisäksi kansalaisten 
viestintämahdollisuudet ovat lisääntyneet älypuhelinten, tablettitieto-
koneiden ja kannettavien tietokoneiden sekä verkkokeskustelupalstojen, 
blogien ja monien sosiaalisen median palveluiden myötä. Tämä kiristy-
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nyt kilpailu eri viestintätapojen ja medioiden välillä on vaikuttanut myös 
journalistisiin sisältöihin ja niiden toimittamisen tapaan. 

Viestinnän määrällinen paljous ja sen helppo saavutettavuus eivät aina 
kuitenkaan takaa mahdollisimman laajaa tiedon saantia. Journalismin 
tutkimuksessa on näet katsottu, että muun muassa median keskittymisen 
seurauksena sähköiset viestimet ja lehdistö tarjoavat usein yhdenmukaisia 
tulkintoja.159 Ihmisillä on sitä paitsi tapana hakeutua internetissä saman-
mieliseen keskusteluseuraan, jolloin ajatus uusien ideoiden omaksumi-
sesta vesittyy. Lisäksi tätä ”sosiaalista kuplaa” vahvistaa se, että uutisvirta 
suodattuu usein sosiaalisen median palvelujen kautta, jolloin ylläpitäjän 
määrittelemät algoritmit tarjoavat meille sellaista tietoa ja sellaisia keskus-
telukumppaneita, joista meidän oletetaan valmiiksi tykkäävän.160 Talou-
dellisen vallan keskittymisen lisäksi suomalaista sananvapauskulttuuria 
on arvosteltu myös ”henkisestä keskittymisestä ja yksiäänisyydestä” sekä 
konsensushakuisuudesta.161 

Tiedon saannin ongelmana on myös internetin palveluntarjoajien har-
joittama profilointi, jonka perusteella joitakin tietoja tarjotaan yksille ja 
jätetään tarjoamatta toisille. Verkkomaailmaa hallitsevat suuryritykset, 
kuten Google, päättävät omien toimintapolitiikkojensa perusteella, min-
kälaisia hakutuloksia tai mainoksia kenellekin näytetään.162 Tämän päi-
vän Suomessa Suomen valtiota tai virkamieskoneistoa tuskin koetaan ko-
vin suureksi sananvapauden tai yksityisyyden uhkaksi. Suurempia tosiasi-
allisia uhkia kohdistuu yksityisten liikeyritysten taholta niiden kerätessä, 
jalostaessa ja käyttäessä meistä erilaisten laitteiden ja internetpalveluiden 
käytön yhteydessä kerättyjä tietoja.

Viestinnän ja median merkitys on kasvanut paitsi ihmisten vapaa-ajan 
kulutuksessa myös yhteiskunnallisten instituutioiden toimintaan vaikut-
tavana tekijänä. Puhutaankin mediayhteiskunnasta ja medioitumisesta, 
jolla tarkoitetaan yhteiskunnan eri instituutioiden ja median toisiinsa kie-
toutumista.163 

Uudet viestintäteknologiat ja internetin käytön lisääntyminen ovat 
tuoneet mukanaan uudenlaisia viestintäoikeudellisia tulkintakysymyksiä. 
Näitä ovat esimerkiksi henkilötietojen keräämiseen ja käyttämiseen — 
kuten esimerkiksi profilointiin ja markkinointiin — sekä yritysten tieto-
turva- ja tietosuojavelvoitteisiin liittyvät asiat ja verkkopalstojen ylläpitäji-
en vastuuseen, identiteettivarkauteen sekä työntekijöiden ja virkamiesten 
sananvapauteen liittyvät kysymykset. 

Kansallisen lainsäädännön kyky säännellä ja valvoa median toimintaa 
ja ihmisten toimintaa sisällöntuottajina ja -jakajina on heikentynyt, kun 
digitalisoitumisen ja internetin käytön lisääntymisen myötä suuri osa kan-
sallisesti kulutetusta sisällöstä on tuotettu tai jaettu Suomen ja jopa EU:n 
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ulkopuolelta. Kansallisen sääntelyvallan heikentymistä korvaamaan ei 
ole syntynyt yleistä kansainvälistä järjestelmääkään.164 Tiedon ja vies tien 
liikkuminen globaalisti yli valtionrajojen asettaakin omat lainsäädännöl-
liset ja laintulkinnalliset haasteensa. Lisäksi oikeuslähteiden kansainvä-
listyminen ja oikeusongelmien sijoittuminen useiden eri oikeudenalojen 
leikkauspisteisiin vaatii viestintäoikeuden osaajalta laajaa näkemystä ja 
monipuolista ammattitaitoa. 

Viestinnän rakenteellisen sääntelyn osalta sääntelyä tarvitaan esimer-
kiksi julkisen palvelun yleisradiotoiminnasta, taajuuksien rajallisuudesta 
johtuvista ohjelmistotoimiluvista sekä kilpailullisista näkökohdista ja ku-
luttajansuojasta esimerkiksi kohtuuttomien sopimusehtojen torjumiseksi 
laajakaista- ja puhelinliittymiä koskevassa liiketoiminnassa.165 Myös me-
diakentän rakenteellista moniarvoisuutta pyritään turvaamaan. Keino-
na on esimerkiksi viestintään ja sen kulutukseen vaikuttavien yhtiöiden 
omistuksen keskittymisen estämistä tai sen vaikutusten rajoittamista kos-
keva sääntely.166 

Vuoden 2015 alusta voimaan tulleeseen tietoyhteiskuntakaareen (917/ 
2014) on koottu yhteen aikaisemmin kahdeksassa eri laissa ollut sääntely. 
Tietoyhteiskuntakaaressa säädetään sähköisen viestinnän palvelujen tar-
joamisesta, viestintäverkkojen ja viestintäpalveluiden tarjoamisesta sekä 
radio- ja televisiotoimilupien myöntämisestä. Lain tavoitteena on sen 1 §:n 
mukaan turvata radiotaajuuksien tehokas ja häiriötön käyttö sekä kilpai-
lun edistäminen. Lisäksi lailla pyritään varmistamaan, että viestintäverkot 
ja -palvelut ovat teknisesti kehittyneitä, laadultaan hyviä, toimintavarmoja 
ja turvallisia sekä hinnaltaan edullisia. Lain tarkoituksena on myös sähköi-
sen viestinnän luottamuksellisuuden ja yksityisyydensuojan turvaaminen.

Voimassa olevassa sananvapauslainsäädännössä on pyritty välineneut-
raalisuuteen siten, että sananvapausrikoksia koskevaa sääntelyä sovelle-
taan samalla tavalla kaikenlaisissa viestintävälineissä julkaistuihin sisäl-
töihin. Esimerkiksi lähdesuoja kuuluu sananvapauslain 16 §:n mukaan 
yleisön saataville toimitetun viestin laatijalle, julkaisijalle ja ohjelmatoi-
minnan harjoittajalle. Lähdesuojaan vedotakseen ei tarvitse olla journa-
listi tai muu viestinnän ammattilainen, vaan lähdesuoja kuuluu jokaiselle 
ihmiselle — esimerkiksi henkilölle, joka kirjoittaa viestin internetin kes-
kustelupalstalle. 

Vahingonkorvausvastuuta on sananvapauslaissa hieman laajennettu ai-
kakautisten julkaisujen, verkkojulkaisujen ja ohjelmien osalta kattamaan 
myös niiden sisällöntuottajien tuottamat sisällöt, jotka eivät ole työsuh-
teessa julkaisijaan. Monesti vastuun laajennus syntyisi näissä tapauksissa 
osallisuuden perusteella jo ilman lain mukaista laajennussäännöstäkin. 
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Velvollisuus vastaavan päätoimittajan asettamiseen kuuluu vain aika-
kautisiin julkaisuihin, verkkojulkaisuihin ja ohjelmiin. Käytännössä pää-
toimittajan johtamis- ja valvontavastuuta koskeva päätoimittajarikkomus 
on kuitenkin jäänyt lähes kuolleeksi kirjaimeksi. Tästä rikoksesta on lain 
voimaan tultua vuosien 2004—2014 aikana tuomittu vain neljä henkilöä. 
Toisaalta päätoimittaja on usein joutunut varsinaiseen tekijänvastuuseen 
lainvastaisen tekstin tai kuvan julkaisemista koskevan päätöksen tekemi-
sen perusteella.

Sananvapauslain oltua voimassa reilut kymmenen vuotta voidaan tode-
ta sen kestäneen aikaa melko hyvin, vaikkakin verkkojulkaisun määritel-
mä saattaa olla päivittämisen tarpeessa. Lähdesuojan suhteen ei ole tullut 
ongelmia, vaikka se turvataan muillekin kuin journalisteille. Oikaisu- ja 
vastinepyyntöjä on käsitelty oikeudessa tuskin koskaan. Tämä johtunee 
siitä, että lehdistön itsesääntelyjärjestelmä Journalistin ohjeineen ja Jul-
kisen sanan ratkaisukäytäntöineen toimii nopeasti ja tehokkaasti ja sen 
linjaukset on koettu sisällöltään oikeudenmukaisiksi. 

Suomen saatua Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta 18 sananva-
pausloukkauksen toteavaa tuomiota on suomalaisessa oikeuskäytännössä 
muutettu linjauksia sananvapausmyönteisempään suuntaan.167 EIT:n rat-
kaisukäytäntö vaikutti myös siihen, että kunnian ja yksityiselämän suojaa 
koskeviin rikoslain säännöksiin lisättiin rangaistavuuden soveltamisalaa 
rajoittavat punnintasäännökset ja perustekomuotojen rangaistustasoa tar-
kistettiin.168 

Suurimpana suomalaisen sananvapauden uhkana ei liene viranomaisten 
taholta tuleva uhka, vaan aggressiivinen ja välillä jopa vihamielinen verk-
kokeskustelu, jossa esimerkiksi haastateltavia kansalaisia, asiantuntijoita tai 
journalisteja vastaan hyökätään haukkumanimityksin ja uhkauksin. Tällai-
nen julkisuus voi olla hyvin sattumanvaraista ja epäoikeudenmukaista. Sen 
kohteeksi kerran joutunut henkilö ei ehkä ole halukas tietojen tai mielipi-
teiden julkiseen esittämiseen jatkossa, vaikka yleisö saattaisi olla näistä nä-
kemyksistä kiinnostunut ja ne saattaisivat tarjota arvokasta tietoa johonkin 
yleisesti merkittävään keskustelunaiheeseen. Tällä tavalla laaja sananvapa-
us toimii osittain myös itseään vastaan. Keinoja tilanteen helpottamiseksi 
ei kuitenkaan kovin paljon ole, kun poliisin resurssit keskittyvät vakavam-
miksi katsottuihin rikoksiin eikä IP-osoitteen ja lähetystietokoneenkaan 
selvittäminen vielä osoita todellista rikoksentekijää. Nähtäväksi jääkin, mi-
ten verkkoon osin omasta toimestamme mutta osin myös tahtomattamme 
syntyvä digitaalinen jalanjälki vaikuttaa identiteettiimme. 
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HI-viruksen hoitamista koskevia potilastietojaan. Sairaalassa noudatetun tie-
tojen arkistointikäytännön vuoksi sairaalalla ei ollut mahdollisuutta selvittää, 
olivatko muut kuin hoitohenkilökunta oikeudettomasti lukeneet hänen vain 
hoitohenkilökunnan käyttöön tarkoitettuja potilastietojaan. EIT totesi, että 
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potilastietojen suojaaminen oli tärkeää paitsi potilaan yksityisyyden turvaami-
seksi myös siksi, että siten säilytettiin potilaan luottamus lääkärin- ja sairaan-
hoitoon. Kansallisen lain tuli tarjota asianmukaiset takeet siitä, että potilastie-
toihin ei päästy eikä niitä paljastettu EIS 8 artiklan vastaisesti. Ks. myös K.U. v 
Suomi (2.12.2008), jossa EIT totesi yksityiselämän loukkauksen, kun internetiin 
alaikäisen nimellä hänen tietämättään seksuaalisluonteisen seuranhakuilmoi-
tuksen laittanutta henkilöä ei voitu lainsäädännön puutteista johtuen selvittää 
eikä saattaa syytteeseen.

143 KM 2001:11 s. 96.
144 Perusoikeuskomitean mietintö 1992:3 s. 254, HE 240/1992 s. 1 ja LaVM 2/1993 

s. 1. 
145 KM 1996:2 s. 4 ja 10. Välimietinnöstä kuultiin laajasti eri tahoja ja annettiin oi-

keusministeriölle 36 lausuntoa. Lausunnoista on kesäkuussa 1996 julkaistu teos 
Tiivistelmä sananvapaustoimikunnan välimietinnöstä annetuista lausunnoista.

146 Oikeusministeriöön saapui 136 lausuntoa. Kesäkuussa 1996 julkaistiin tiivistel-
mä niistä nimellä Tiivistelmä sananvapaustoimikunnan välimietinnöstä anne-
tuista lausunnoista.

147 KM 1996:2 s. 5—6. Ks. myös mts. 16—17.
148 Toimikunnan mietinnöstä annettiin 46 lausuntoa. Näistä on laadittu Tiivistel-

mä sananvapaustoimikunnan mietinnöstä annetuista lausunnoista, oikeusmi-
nisteriö, syyskuu 1997.

149 Lausunnot oikeusministeriössä.
150 Sananvapauslain säätämiseen johtaneessa hallituksen esityksessä 54/2002 

(s. 90) puhutaan ilmaisuvapausrikoksesta. Terminä ”ilmaisurikos” on mielestä-
ni parempi, koska sananvapauteen sisältyvät ilmaisut eivät voi olla rikollisia. 

151 Tällöin sovelletaan vain 12, 14, 16, 18, 19, 22 ja 24 §:ää.
152 Alkuperäisen lakiehdotuksen (HE 54/2002 s. 99) mukaan rajoitettu sovelta-

misala ei olisi koskenut yksityishenkilöiden ylläpitämiä verkkojulkaisuja tai 
internetsivustoja, joita yksityinen henkilö pitää yllä taloudellisen hyödyn tavoit-
telemisen tarkoituksessa. Eduskunnan perustuslakivaliokunta (PeVM 14/2002) 
kuitenkin katsoi, että ”rajoitusten tulee kuitenkin koskea yksityishenkilön 
kotisivua silloinkin, kun hän pitää sitä yllä taloudellisen hyödyn tavoittelemisen 
tarkoituksessa, ja vaikka sivun voitaisiin joissakin tilanteissa katsoa täyttävän 
verkkojulkaisun määritelmän”. Yksityishenkilöön soveltuvaa sananvapauslain 
soveltamisalarajoitusta on siten tulkittava laajasti.

153 Sananvapauslain 2 §:ssä on määritelty lain soveltamisen kannalta tärkeät käsit-
teet. Aikakautisella julkaisulla tarkoitetaan julkaisua, jota on tarkoitus julkaista 
säännöllisesti vähintään neljä kertaa vuodessa. Käsitteeseen ei sisälly julkaisun 
sisältöä koskevia vaatimuksia, joten myös neljä kertaa vuodessa julkaistava 
mainoskatalogi on aikakautinen julkaisu. Verkkojulkaisulla tarkoitetaan 
julkaisijan tuottamasta tai käsittelemästä aineistosta aikakautisen julkaisun 
tapaan yhtenäiseksi laadittua verkkoviestien kokonaisuutta, jota on tarkoitus 
julkaista säännöllisesti. Näin ollen esimerkiksi epäsäännöllisesti päivittyvät 
verkkosivut ja yleisön tuottamaa aineistoa sisältävät keskustelupalstat eivät 
ole verkkojulkaisuja. Ohjelmalla tarkoitetaan pääasiassa äänenä tai liikkuvina 
kuvina ilmaistujen verkkoviestien muodostamaa yhtenäistä kokonaisuutta.

154 Pohjolainen 1996 s. 163.
155 Tilastokeskus: Suomen virallinen tilasto (SVT): Joukkoviestintä, liitetaululukko 

1: Sektoreiden osuudet joukkoviestintämarkkinoista 2000 - 2014, % . Saantita-
pa: http://www.stat.fi/til/jvie/2014/jvie_2014_2015-12-04_tau_001_fi.html
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156 Nieminen 2015 s. 14 ja monilaitekäytöstä Kansallinen mediatutkimus KMT 
2013, http://www.sanomalehdet.fi/files/4008/KMT_lukijatiedote_helmi-
kuu_2014.pdf .

157 Karppinen 2015 s. 104. Ks. myös KMT syksy 2014/kevät 2015: lukijamää-
rät ja kokonaistavoittavuudet, http://mediaauditfinland.fi/wp-content/up-
loads/2015/09/Lukijamaarat-ja-kokonaisuustavoittavuudet.pdf ja Kansallinen 
mediatutkimus KMT 2013, http://www.sanomalehdet.fi/files/4008/KMT_luki-
jatiedote_helmikuu_2014.pdf .

158 Arvonlisäverolain (1501/1993) 85 a §:n 1 momentin (706/2012) 8 kohdan mu-
kaan vähintään kuukauden ajaksi tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien myyn-
tiin, yhteisöhankintaan ja maahantuontiin sovellettava verokanta on 10 %. 
Ajalla 1.1.2012—31.12.2012 sovellettava verokanta oli 9 % ja ennen 1.1.2012 se 
oli 0 %. Yleinen arvonlisäverokanta on 24%.

159 Nieminen 2015 s. 31.
160 Viimeksi mainitusta professori Esa Väliverronen: Sosiaalinen kupla kaventaa 

mediamaisemaa. 
161 Karppinen 2015 s. 106—107.
162 Viimeksi mainitusta Karppinen 2015 s. 48.
163 Nieminen 2015 s. 9. 
164 Ks. Nieminen 2015 s. 36—37. 
165 Viimeksi mainituista Nieminen 2015 s. 22—23.
166 Ks. Karppinen 2015 s. 50-53.
167 Ks. esim. KKO 2011:71, KKO 2011:72, KKO 2011:101, KKO 2013:69, KKO 

2013:70.
168 HE 19/2013.

http://www.sanomalehdet.fi/files/4008/KMT_lukijatiedote_helmikuu_2014.pdf
http://www.sanomalehdet.fi/files/4008/KMT_lukijatiedote_helmikuu_2014.pdf
http://mediaauditfinland.fi/wp-content/uploads/2015/09/Lukijamaarat-ja-kokonaisuustavoittavuudet.pdf
http://mediaauditfinland.fi/wp-content/uploads/2015/09/Lukijamaarat-ja-kokonaisuustavoittavuudet.pdf
http://www.sanomalehdet.fi/files/4008/KMT_lukijatiedote_helmikuu_2014.pdf
http://www.sanomalehdet.fi/files/4008/KMT_lukijatiedote_helmikuu_2014.pdf
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Ilmaisuvapausperustuslaki —
painovapausasetuksen periaatteet pitemmälle vietyinä

Bertil Wennberg

Aiempi kehitys
Yleisradiolähetykset suurelle yleisölle tulivat mahdollisiksi 1920-luvulta 
alkaen. Uusi tekniikka otettiin käyttöön eri tavoin eri maissa.

Yhdysvalloissa eetterimediat vapautettiin. Toiminta rahoitettiin mai-
nostuloilla, joten eetterimediat olivat periaatteessa kokonaan valtion val-
vonnan ulkopuolella. 

Isossa-Britanniassa toimintaa säädeltiin radionvalmistajien yhteenliit-
tymän British Broadcasting Co Ltd:n (BBC) ja Post Office -laitoksen väli-
sellä sopimuksella. BBC sai monopoliaseman. Tällainen järjestely suojasi 
kaupallisilta paineilta. Sen tuloksena yhtiön lähetykset kuuluivat koko 
maassa ja ohjelmien laatu oli korkea.

Ruotsissa päädyttiin samantapaiseen järjestelyyn kuin Isossa-Britanni-
assa. Telegrafstyrelsen-viranomainen ja yksityinen Radiotjänst-yhtiö solmi-
vat keskenään sopimuksen. Yhtiön omistivat osaksi sanomalehdistö, Ruot-
sin uutistoimisto TT ja radioteollisuus. Radiotjänst vastasi varsinaisesta 
ohjelmatoiminnasta ja Telegrafstyrelsen muun muassa ohjelmien jakelusta. 

Sopimuksessa ohjelmayhtiölle asetettiin tärkeitä rajoituksia ohjelmien 
sisällöstä. Ohjelmien oli oltava vaihtelevia ja viihdyttäviä, pidettävä yllä 
yleisön kiinnostusta yleisradiota kohtaan, säilytettävä korkea aatteellinen, 
kulttuurinen ja taiteellinen taso ja oltava luotettavia, asiapitoisia ja puo-
lueettomia. Kansanvalistusta ja -opetustyötä oli pyrittävä edistämään. 

Mainokset kiellettiin yleisradiolähetyksissä, ja vain TT sai välittää uu-
tislähetyksiä. Toimintaehdot eivät jättäneet tilaa kilpaileville yhtiöille. 

Tilanne ei ollut sama painetuissa kirjoituksissa, ei muodoltaan eikä 
sisällöltään. Ulkoministeriö pystyi vaikuttamaan toimintaan henkilöva-
linnoilla hallituksen nimittämässä ns. ohjelmaneuvostossa, jolla oli neu-
voa-antava tehtävä.
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Yleisradio suuntasi toimintansa ennen muuta yleiseen kansanvalistuk-
seen. Uutisvälitys oli rajallista. Radiotjänstillä ei ollut omia uutistoimitta-
jia. Myöhemmin kehitys alkoi jossain määrin kulkea kohti entistä aktiivi-
sempaa journalistista toimintaa.

Toisen maailmansodan aikana sekä yleisradion että painettujen jouk-
kotiedotusvälineiden sananvapauteen kohdistui paineita. Hans-Gunnar 
Axberger ja Nils Funcke ovat kuvanneet tähän kirjaan laatimissaan kir-
joituksissa painettujen kirjoitusten tilannetta Ruotsissa. Yleisradion osalta 
kehityksen on kuvattu kulkeneen niin, että ulkoministeriön radiotoimin-
taan jo sen alkuaikoina kohdistama vaikutus vahvistui merkittävästi.1

Maailmansodan jälkeen tapahtui muutos. Yleisradion toiminta kehit-
tyi kohti entistä itsenäisempää journalismia. Sodan loputtua tehtiin suuri 
painovapautta koskeva uudistus. Tässä yhteydessä Publicistklubben esitti, 
että mm. radion vapauteen otettaisiin lähiaikoina kantaa lainsäädännöl-
lä. Yhdistyksen mielestä teknisen kehityksen myötä moni viestintämuoto 
saavutti saman aseman kuin painettu sana. Radiosta oli tullut entistä tär-
keämpi väline niin tietojen kuin ajatusten ja näkemysten levittämisessä. 
Asia ei kuitenkaan ollut valmis lain säätämiseksi, vaan se jäi perustuslakia 
koskevaksi ajatukseksi.2

Jatkossa Radiotjänstin journalistinen itsenäisyys voimistui merkittä-
västi. Lisäksi syntyi uusi radiomedia. Radiotjänst sai oikeuden lähettää 
televisio-ohjelmia, joiden lähetyksen se aloitti vuonna 1956.

Sananvapauden suoja kehittyy
Sananvapauden oikeudellista suojaa piti vahvistaa uusissa joukkotiedotus-
välineissä ja vallitsevissa olosuhteissa. Radion ja television osalta sääntely 
hoidettiin tavallisella lailla vuonna 1966. Lähetysten sisällön määräämis-
valtaa ja vastuuta koskeva sääntely perustui oleellisin osin painovapaus-
oikeudellisiin periaatteisiin (Ruotsin radiolaki SFS 1966:755, Ruotsin 
radiovastuulaki SFS 1966:756). Myös tuolloin esitettiin ajatus, että ra-
diotoimintaa koskevan sääntelyn tiettyjen osien asemaa pitäisi vahvistaa 
perustuslailla.3 Myöhemmin vastaava lainsäädäntö ulotettiin koskemaan 
radiomedioiden uusia muotoja, kuten lähiradiota, paikallisradiota, pai-
kallisia kaapelilähetyksiä ja lehtien kuuntelua radion välityksellä.

Ajatus sananvapautta suojaavasta perustuslain tasoisesta yleisestä lain-
säädännöstä tuotiin vähitellen esiin yhä päättäväisemmin. Komitea ase-
tettiin vuonna 1970. Komitean vuonna 1975 antama ehdotus poikkesi 
kuitenkin tärkeiltä osin painonvapausasetuksesta esimerkiksi valtakun-
nallisen sananvapaustuomioistuimen perustamisen osalta. Tuomioistui-
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men istuinpaikaksi esitettiin Tukholmaa ja jäseniksi lakimies-tuomarin 
lisäksi seitsemää valtiopäivien valitsemaa maallikkoa. Ehdotus sai osak-
seen voimakasta kritiikkiä (vrt. Hans-Gunnar Axbergerin kirjoitus tässä 
kirjassa). Tämän seurauksena painovapausasetuksen eräitä tärkeitä kohtia 
muutettiin, mutta uudet joukkotiedotusvälineet eivät saaneet yleistä pe-
rustuslaillista suojaa.

Pyrkimyksestä laajentaa perustuslaillinen suoja koskemaan ilmaisu-
vapautta ei kuitenkaan luovuttu. Painovapausasetuksen osittaisesta uu-
distamisesta tehtyyn esitykseen sisältyi lausunto, jonka mukaan ajatus 
tällaisesta lainsäädännöstä näyttää pikemmin voimistuneen.4 Uusi parla-
mentaarinen komitea asetettiin vuonna 1977. Se otti nimekseen Yttran-
defrihetsutredningen (Ilmaisuvapauskomitea). Sen puheenjohtajana toimi 
Eskilstuna-Kuriren-lehden päätoimittaja Hans Schöier.

Ilmaisuvapauskomitean puheenjohtaja vuonna 1977 Hans Schöier, Eskilstuna- 
Kuriren-sanomalehden päätoimittaja. Kuva: Lasse Larsson/Eskilstuna-Kuriren.

Komitea määritteli työnsä perustaksi periaatteellisen suhtautumisen sa-
nanvapauden ongelmiin ja mahdollisuuksiin suojata tätä vapautta perus-
tuslain tasoisesti. Komitean mielestä sananvapaus ei vaatinut perustelui-
ta, vaan siihen kajoaminen vaati niitä. Tästä huolimatta sananvapautta 
perusteltiin usein monin tavoin ikään kuin sen ansiot olisi todistettava. 
Komitea halusi varoittaa tällaisesta asenteesta. Sen mielestä yksityiskoh-
taisiin perusteluihin sananvapauden puolesta liittyi riski siitä, että ne kir-
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joitettaisiin uudelleen yhtä yksityiskohtaisiksi varauksiksi sananvapautta 
vastaan. Uusiin ilmaisumuotoihin suhtauduttiin komitean mielestä toisi-
naan epäillen. Voidaanko niitä käyttää väärin, tarvitaanko niitä todella ja 
eikö informaatiopaine tule liian hankalaksi? Komitean mielestä tällainen 
kysymyksenasettelu oli virheellinen sananvapauden näkökulmasta. ”Il-
maisumuodon valinta ei määrää oikeutta ilmaista oma mielipide. Kvanti-
tatiiviset rajoitukset johtavat helposti kvalitatiivisiin kieltoihin; huolenpi-
to muuttuu holhoukseksi.”5

Avoimen yhteiskunnan suuri paradoksi oli komitean mielestä lainsää-
täjien tavoite asettaa esteitä omille mahdollisuuksilleen puuttua kansalais-
ten vapauksiin ja oikeuksiin. Ruotsi kuului maihin, joissa paradoksi oli 
kärjistynyt äärimmilleen. Komitean näkemyksen mukaan tämän takana 
oli ajatus siitä, ettei vapaa yhteiskunta voi luottaa pelkästään kulloistenkin 
päätöksentekijöiden hyvään tahtoon. Sen on turvauduttava lisäksi institu-
tionaalisiin järjestelyihin, jotka antavat miettimisaikaa, pakottavat harkit-
semaan, tukevat henkisesti koettelevissa tilanteissa ja rakentavat sillan yli 
railojen, kun demokraattista osallistumista koetellaan.

Komitean mielestä sananvapauden oikeudellinen suoja oli muissa muo-
doissa heikompi kuin painetuissa kirjoituksissa ja epävarmempi kuin pai-
novapausasetuksen antama suoja. Tämä vaati komitean mukaan periaat-
teellisen perustelun. Kestävää perustelua ei ollut esitetty. 

Ilmaisuvapauskomitea antoi vuodenvaihteessa 1983—1984 mietintönsä 
Värna yttrandefriheten (Sananvapauden varjeleminen) (SOU 1983:70). 
Mietintö sisälsi ehdotuksen uudeksi ilmaisuvapausperustuslaiksi, joka olisi 

voimassa painovapausasetuksen 
ohella. Sen soveltamisalaan kuu-
luisivat antenni- ja kaapelilähe-
tysten ohjelmat, äänitallenteet, 
liikkuvan kuvan tallenteet ja sel-
laiset teatteriesitykset ja näytte-
lyt, joiden julkaisija oli nimetty. 
Laki pohjautuisi mahdollisim-
man laajalti painovapausasetuk-
sen perusperiaatteisiin. Poikkea-
minen niistä katsottiin välttä-
mättömäksi ainoastaan silloin, 
kun oli kyse langattomien lähe-

tysten radiotaajuusspektrillä lähettämistä varten ja liikkuvien kuvatallen-
teiden julkista välittämistä varten vaadituista luvista. Ensimmäisessä syy-
nä olivat fysikaaliset edellytykset ja toisessa huoli lapsista ja nuorista. 

SOU 1983:70. Kuva: Melker Dahlstrand.
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Ilmaisuvapauskomitea ehdotti erillistä perustuslakia muita joukkotie-
dotusvälineitä kuin painettuja kirjoituksia varten, koska painovapauden 
suojan pelättiin heikkenevän, jos myös uudet joukkotiedotusvälineet suo-
jattaisiin samalla perustuslailla. Tähän aikaan keskustelussa käytettiin 
usein ilmaisua ”tartuntariski”.6

Kun Ilmaisuvapauskomitea aloitti työnsä, oli syvälle ulottuva digitaa-
linen kehitys jo jossain määrin alkanut. Komitean mietinnössä mainittiin 
tiedonsiirtomuotoina tekstitelevisio, teledata ja telefaksi sekä tietokannat. 
Lasikuituoptiikan valtavat mahdollisuudet olivat teoriassa toimikunnan 
tiedossa. Kukaan ei kuitenkaan voinut tietää tarkemmin, missä muodoissa 
kehitys tapahtuisi. Suurinta osaa myöhemmin toteutuneesta ei vielä tun-
nettu.

Periaatteellisen näkökantansa mukaisesti komitea mm. ehdotti, että 
ääni-, kuva- tai tekstilähetykset yleisölle voitaisiin lähettää kaapeliteitse il-
man erillistä viranomaislupaa. Periaatteellinen sijoittautumisvapaus olisi 
läpäisevä painovapausoikeudellisen esimerkin mukaan.

Lainsäädäntömenettelyn jatko
Ilmaisuvapauskomitean ehdotuksen jälkeen kysymys sananvapauden en-
tistä laajemmasta perustuslaillisesta suojasta oli vaiheessa, jossa tuloksia 
saatettiin saavuttaa. Edellytykset eivät kuitenkaan olleet yksinkertaiset. 
Tekniikan kehitys toi mukanaan melko ripeää tahtia uusia sovelluksia tai 
joukkotiedotusvälineitä, joita ei voitu jättää tarkastelun ulkopuolelle, jos 
sananvapauden perustuslaillisen suojan haluttiin olevan mahdollisimman 
laaja ja samalla vahva ja kohtuullisen hyvin toimiva. Satelliitti- ja kaape-
litelevisiotekniikka mm. rikkoi vanhan järjestelyn, jossa oli vain yksi val-
takunnallinen tv-yhtiö. Videokasetit ja -levytkin herättivät huolta, koska 
niitä käytettiin usein väkivaltaisten kuvausten levittämiseen. Periaattei-
den mukaisen sananvapauden valtiosääntöisen suojan toteuttaminen 
edellytti lainsäätäjän pyrkimysten yhteensovittamista.

Tuloksen saavuttaminen edellytti paljon työtä ja melko laajoja poliitti-
sia sovitteluja. Ensimmäinen ehdotus sananvapauden perustuslailliseksi 
suojaksi lähetettiin komitean ehdotuksen pohjalta Ruotsin lakineuvoston 
(Lagrådet) tarkastettavaksi vuonna 1986. Ehdotuksen mukaan painova-
pausasetusta laajennettaisiin lisäämällä siihen toinen osa, joka sisältäisi 
säännökset sananvapauden suojaamiseksi muissa joukkotiedotusväli-
neissä kuin painetuissa kirjoituksissa. Ehdotusta kuitenkin kritisoitiin 
sanomalehdissä. Kritiikin taustalla oli epäilys siitä, että tarkoituksena oli 
heikentää painovapautta. Kritiikki oli niin voimakasta, että valtiopäivien 
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tuesta ehdotukselle ei voitu olla varmoja. Ehdotusta ei annettu koskaan 
valtiopäiville muutoin kuin joiltain osin, jotka sisälsivät painovapauden 
suojan vahvistuksia. 

Valtiopäivien perustuslakivaliokunta (konstitutionsutskott eli KU) oli 
tyytymätön tilanteeseen. Odotettua merkittävää perustuslakiehdotusta 
uusien joukkotiedotusvälineiden sananvapauden suojaamiseksi ei esitetty. 
Valiokunnan mukaan oli tärkeää tehdä päätös asiassa.7 Kun suppeat muu-
tokset oli tehty painovapausasetukseen, hallitus käynnisti uudelleen työn 
entistä laajemman perustuslain laatimiseksi. Valmistelutyötä varten ni-
mettiin työryhmä, jossa olivat edustettuina valtiopäivien kaikki puolueet. 

Työn jatkaminen tuotti lopulta tulosta. Puolueet pystyivät periaatteessa 
sopimaan uuden perustuslain sisällöstä. Uusi, kattava ehdotus laadittiin. 
Sillä oli oleellisin osin yhtymäkohtia ilmaisuvapauskomitean alkuperäi-
seen ehdotukseen. Ehdotukseen lisättiin tiettyjä osia, joita joukkotiedo-
tusvälineiden lainsäädäntötyön aikana tapahtunut tekninen ja käytännön 
kehitys edellytti, sekä osia, jotka olivat tarpeen riittävän yksimielisyyden 
saavuttamiseksi perustuslain sisällöstä. Lakineuvoston tarkastuksen jäl-
keen lakiehdotus annettiin valtiopäiville.8 Uusi ilmaisuvapausperustus-
laki (yttrandefrihetsgrundlagen eli YGL) hyväksyttiin valtiopäivävaalien 
jälkeen syksyllä 1991. Se astui voimaan 1.1.1992.

Ilmaisuvapausperustuslain  
painovapausoikeudelliset perusteet

Uusi perustuslaki laadittiin käyttämällä painovapausasetusta esikuvana 
mahdollisimman paljon. Painovapausasetuksen perusperiaatteita jäljitel-
tiin mahdollisimman pitkälle myös silloin, kun oli kyse niiden perustus-
laillisen suojan rajoituksista, joita oli tullut painovapauden alueelle. 

Painovapausasetuksen tavoin ilmaisuvapausperustuslaki liittää sanan-
vapauden suojan tietyn tekniikan käyttöön eli sähkömagneettisten aalto-
jen avulla tapahtuviin ääni-, kuva- tai tekstilähetyksiin radiossa, televisi-
ossa ja vastaavissa välineissä sekä äänitallenteiden ja liikkuvien kuvatal-
lenteiden lähetykseen. Perustuslaissa ei siten tarvinnut erotella arvokkaita 
ja arvottomia ilmaisuja ja esityksiä. Säännökset soveltuvat, olipa ilmaisun 
sisältö millainen tahansa. Perustuslain mukaan vain sellaiset ilmaisut voi-
vat aiheuttaa toimenpiteitä, jotka ovat rangaistavia tavallisen lain nojalla. 
Esimerkkejä tästä ovat kiihottaminen kansanryhmää vastaan ja herjaus. 
Tällöin noudatetaan painovapausasetuksen mukaista erityistä oikeuden-
käyntijärjestystä, jossa oikeuskansleri on syyttäjä ja jossa lautakunta, jury, 
osallistuu oikeudenkäyntiin.



Ilmaisuvapausperustuslaki —

333

Ilmaisuvapausperustuslaki vuodelta 1991. Kuva: Melker Dahlstrand.

Perustuslain soveltamisalaa rajataan samalla tavalla kuin painovapausase-
tuksen. Jotkin ilmaisut katsotaan rangaistaviksi muun syyn kuin sanan-
vapauden väärinkäytön perusteella. Tällaisia ovat mm. petos ja väärennös. 
Myöhemmin tehdyllä muutoksella lapsiporno on suljettu pois perustus-
lain soveltamisalasta.

Sensuuri on kielletty, lukuun ottamatta 1900-luvun alusta periytyvää 
mahdollisuutta elokuvasensuuriin. Poikkeusta käytetään nykyään enää 
liikkuvien kuvien ennakkotarkastusta koskevassa lainsäädännössä ja vain 
siltä osin kuin niitä esitetään julkisesti alle 15-vuotiaille lapsille. Kehitys 
jättää tilaa perustuslain antaman suojan vahvistamiselle.

Sijoittumisvapauden periaate vahvistetaan perustuslaissa kaikkien 
muiden joukkotiedotusvälineiden osalta paitsi langattomien radiolähe-
tysten, jotka ovat ainoa väistämätön poikkeus. Kaapelililähetysten osalta 
tämä merkitsi sitä, että vältyttiin suunnitellulta laajemmalta tai suppeam-
malta toimilupajärjestelmältä. Rajoituksista, jotka voivat perustuslain 
mukaan kohdistua lähetysoikeuteen kaapeliverkossa, on ilmaisuvapaus-
perustuslain mukaan säädettävä lailla. Esimerkki tällaisesta rajoituksesta 
on verkonhaltijan velvollisuus varata tilaa tietyille ohjelmille siinä laajuu-
dessa kuin on tarpeen monipuolisen valistuksen varmistamiseksi yleisen 
edun mukaisesti. Sijoittumisvapauteen kuuluu myös kaapeliverkon ra-
kentaminen. Ilmaisuvapauskomitean ehdotus sijoittumisvapaudesta säi-
lyi ennallaan koko lainsäädäntöprosessin ajan, ja sitä voidaan jälkikäteen 
tarkasteltuna pitää eräänlaisena läpimurtona.
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Elokuvataiteilijoita sensuroidaan oli pääiskulause vappumielenosoituksessa Tukholmassa 
vuonna 1958. Svenskt Fotoreportagen kokoelma/Historisk Bildbyrå.

Sijoittumisvapauden sääntelyssä ilmaisuvapausperustuslaissa vahvis-
tettiin myös suoja oikeudelle käyttää sellaisia teknisiä apuvälineitä, joita 
tarvitaan perustuslailla suojattujen esitysten vastaanottamiseen tai ym-
märtämiseen. Tämä voi tarkoittaa esim. radiovastaanotinta tai jotain sitä 
modernimpaa laitetta. Tämän oikeuden katsotaan implisiittisesti sisälty-
vän painokirjoitusten osalta myös painovapausasetukseen. Tätä ei voida 
mitenkään pitää itsestään selvänä historian valossa. 

Oli tuskin yllättävää, että radion ja television ehdot ja edellytykset he-
rättivät paljon kiinnostusta ilmaisuvapausperustuslain valmistelutyön 
loppuvaiheissa. Oikeudesta aloittaa langattomat lähetykset yleisölle esitet-
tiin eriäviä mielipiteitä. Käytännössä kyse oli nk. radiomonopolista eli Ra-
diotjänstille annetusta yksinoikeudesta, joka oli siirtynyt sen seuraajalle 
Sveriges Radio eli SR (Ruotsin Radio Oy:lle) (konserni). Lisäksi mainosten 
salliminen radiossa ja televisiossa herätti keskustelua.

Mielipide-erot ratkaistiin aluksi sisällyttämällä perustuslakiin velvoite, 
jonka mukaan valtion tuli pyrkiä huolehtimaan siitä, että radiotaajuuksia 
käytetään mahdollisimman laajan sanan- ja tiedonvapauden turvaavalla 
tavalla. Lisäksi määrättiin, että yhteenliittymillä oli oltava lain mukaan 
mahdollisuus saada lupa radio-ohjelmien lähettämiseen paikallisissa ra-
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diolähetyksissä siinä laajuudessa kuin käytettävissä olevat radiotaajuudet 
sallivat. Kaupallisen mainonnan osalta perustuslaissa säädettiin, että mai-
nonnan kieltoja ja ehtoja koskevat määräykset säädetään tavallisella lailla. 
Sama pätee sponsorointiin.

Ilmaisuvapausperustuslaissa ei oteta kantaa myöskään siihen, onko 
oikeus radio- ja televisiotoimintaan keskitettävä yhdelle yhtiölle vai jaet-
tava usealle yhtiölle. Ajatuksena oli, että keskustelua radion ja television 
käytöstä tulevaisuudessa voitaisiin käydä ilman perustuslaillisia perus-
teita koskevaa argumentointia. Perustuslaki sallii siten sen, että oikeutta 
muihin kuin kaapelilähetyksiin säädellään lailla, joka sisältää säännökset 
lähetysluvista ja -ehdoista.

Tällä hetkellä voimassa olevan radio- ja tv-lain (2010:696) mukaan vi-
ranomainen voi antaa tällaisia lupia, kun luvansaaja on hyväksynyt eh-
dot. Lain mukaan vain tietyt tarkemmin määritetyt ehdot ovat sallittuja. 
Lähetyslupien ehtojen on oltava yhdenmukaiset hallitusmuodon perusoi-
keuksien rajoituksia koskevien säännösten ja ilmaisuvapausperustuslain 
kanssa. Pysyvän menettelyn mukaan valtiopäivät hyväksyy luvat. 

Telegrafstyrelsen-viranomaisen ja Radiotjänst AB:n väliseen sopimuk-
seen alun perin perustunut järjestely voi siis toimia edelleen modernina 
toimilupajärjestelmänä ilmaisuvapausperustuslain sitä estämättä. Samalla 
ilmaisuvapausperustuslaki varmistaa, ettei radiomonopolia voi enää olla. 
Ilmaisuvapausperustuslaki varmistaa myös sen, että lähetysoikeutta kos-
kevia asioita voidaan käsitellä tuomioistuimessa.

Ilmaisuvapausperustuslaki vahvistaa sen, että radio-ohjelmien lähettä-
jä päättää itsenäisesti ohjelmien sisällöstä. Tällainen säännös sisältyi alun 
perin vuoden 1966 radiolakiin sitä käsiteltiin. Sitä käsiteltiin ilmaisuvapa-
usperustuslain esitöissä radiomonopolin ja toimilupajärjestelmän yhtey-
dessä. Säännös koskee lopullisessa sanamuodossaan kaikenlaisia ohjelma-
lähetyksiä, olivat ne pelkästään langattomia tai muita. Myöskään ohjelma-
toiminnan harjoittajalla ei ole tässä merkitystä. Säännös suojaa kaikilta 
mahdollisilta tahoilta tulevilta paineilta, kuten yhteiskunnasta tulevilta. 
Ilmaisuvapausperustuslain perusteluissa mainitaan muun muassa, että 
sen on varmistettava journalistinen riippumattomuus ja itsenäisyys, jot-
ka ovat keskeisiä suurta yleisöä palvelevalle radio- ja tv-yhtiölle. Säännös 
saattaa loppuun edellä lyhyesti kuvatun kehityksen kohti vapautta ja itse-
näisyyttä ns. julkisten palveluyhtiöiden osalta, mutta koskee samalla kaik-
kia toimijoita, jotka harjoittavat perustuslailla suojattua lähetystoimintaa.

Uuden perustuslain pitkittyneen valmistelun aikana tapahtunut tekni-
nen ja käytännön kehitys herätti tarpeen ratkaista uudet esiin tulleet asiat. 
Vuorovaikutteisen sähköisen viestinnän mahdollisuus aiheutti ongelmia 
sananvapauden turvaavien yleisten sääntöjen muotoilemisessa painova-
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pausasetuksen mallin mukaisesti. Kun ehdotus ilmaisuvapausperustus-
laiksi esiteltiin, oikeusministeri totesi, että kehittyvät joukkotiedotusväli-
neet rikkoivat aiemman mallin. Niitä voitiin käyttää viestintään yksittäis-
ten henkilöiden välillä tavallista postia muistuttavalla tavalla tai sisällön 
levittämiseen isoille ja tuntemattomille ryhmille tavalla, joka muistutti 
yleisradiota. Alan terminologia ei ollut vakiintunut. Terminologia ei ollut 
missään tapauksessa kehittynyt siinä määrin, että sen perusteella olisi voi-
tu tehdä juridisia jaotteluja. 9

Uusi asia oli lehtiyhtiön tarve voida kehittää toimintaansa ja levittää 
toimituksellisia aineistoja sähköisessä muodossa. Ilmaisuvapauskomite-
an ehdotuksen mukaan ratkaisuksi määritettiin painovapausasetukseen 
tehty lisäys, jonka mukaan painokirjoituksen sisällön sähköinen versio 
rinnastettaisiin painetun kirjoituksen liitteeseen siinä laajuudessa kuin se 
oli yhdenmukainen painetun kanssa. Ratkaisua kutsuttiin liitesäännöksi. 

Punnitessaan näitä kysymyksiä ilmaisuvapauskomitea oli painottanut 
vahvasti sen varmistamista, ettei julkaisijan keskitettyä vastuuta toimi-
tuksesta eri muodoissa levitetystä sisällöstä heikennettäisi. Komitean mie-
lestä julkaisijalla oli oltava johtava asema toimituksessa: ”Mielestämme 
(...) taholla, joka vastaa painetusta painoksesta, on vastuu myös sananva-
pauden rikkomuksesta julkaisussa, joka välitetään radiolähetyksessä ra-
dioaaltojen tai kaapeliverkon välityksellä tai äänitallenteena. Periaatteen 
merkitys ei rajoitu vain radio- ja kasettilehtiin, jotka ovat nyt ajankoh-
taisia. Tulevaisuudessa lehdet voivat käyttää täydentävää tekniikkaa myös 
muulla tavoin, jotta sisältö tavoittaisi yleisön. Tällöin on välttämätöntä, 
ettei keskitettyä julkaisijan vastuuta heikennetä.”10

Komitean jäsenet olivat huomattavan kokeneita journalisteja. Komite-
an asennetta julkaisijan vastuuseen voidaan tarkastella verrattuna samaan 
aikaan käytyihin lehdistön etiikkaan liittyviin keskusteluihin, joissa kä-
siteltiin vastuullista suhtautumista journalistiseen tehtävään. Komitea 
kirjoittaa mietintönsä johdannossa siitä, miten painovapausasetuksessa 
määritetään tarkat säännöt sananvapauden ja muiden arvojen, kuten yk-
sityisyyden suojan ja kansallisen turvallisuuden, välisten ristiriitojen rat-
kaisemiseksi. Painotuksena oli kuitenkin pikemmin journalistinen kuin 
oikeudellinen vastuu: ”Sananvapauden etujen mukaista ei ole ajan mittaan 
jatkuvasti laajenevan oikeuskäytännön luominen. Oikeuskäytännön kehi-
tyssuunnan mukaan seurauksena voi olla sanan arasteleva tai häikäilemä-
tön käyttö samaan aikaan, kun itsenäinen vastuu sanankäytöstä kutistuu 
juridisen neuvonnan eduksi.”11

Liitesääntö sisältyy nykyisen painovapausasetuksen 1 luvun 7 §:ään. Se 
perustuu toimikunnan näkökantaan. Toinen asia on, mikä merkitys sillä 
on nykyään. Sellaisen toimituksellisen materiaalin levittäminen, joka on 
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yhdenmukainen painokirjoituksen kanssa liitesäännössä tarkoitetulla ta-
valla, ei ehkä ole kovin tavallista toimintaa enää nykyään. 

Parlamentaarisesti nimetyn työryhmän uuden perustuslain laatimi-
sesta käymissä keskusteluissa oli syntynyt yhteisymmärrys periaatteesta, 
jonka mukaan perustuslain oli tarkennettava uutta tekniikkaa hyödyn-
tävän toimituksellisen toiminnan suojaa. Tämä johti siihen, että perus-
tuslakiin sisällytettiin säännös, joka suojaa tietojärjestelmän tallenteiden 
tietojen levittämistä. Tätä perusteltiin perustuslakiehdotuksessa sillä, ettei 
kaikelle lehden toimitukseen päivittäin virtaavalle materiaalille ole tilaa 
painetussa lehdessä. Lisäksi painettu materiaali tavoittaa lukijat vasta seu-
raavana päivänä. Sananvapausoikeudellista suojaa tarvittiin, jotta moder-
ni viestintätekniikka voitiin ottaa palvelemaan uutisvälitystä ja mielipi-
teenmuodostusta samoilla ehdoilla kuin painettu sana. Perustuslain suoja 
rajattiin sen seurauksena koskemaan vain tietyntyyppisiä yrityksiä. Sitä 
sovellettaisiin tapauksiin, joissa toimituksellinen yritys toimittaa pyyn-
nöstä yleisölle tietoja tietokonerekisteristä, mikäli datan vastaanottaja ei 
pysty muuttamaan rekisterin sisältöä. Sääntö turvasi julkaisijan keskite-
tyn vastuun säilymisen. 

Tätä ilmaisuvapausperustuslain 1 luvun 9 §:n ”tietokantasääntöä” on 
tarvittu käytännössä yhä enemmän. Sähköisten joukkotiedotusvälineiden 
nopea kehitys vaikuttaa lehtialan talouteen. Lehtiyhtiöt ovat myöhemmin 
aloittaneet laajamittaisen toiminnan journalistisen materiaalin levittämi-
seksi sähköisesti. Tietokantasääntöä on muutettu ja laajennettu useaan 
kertaan, jotta oltaisiin mukana teknisessä kehityksessä ja ylläpidettäisiin 
tehokasta perustuslaillista suojaa. Kaikkia ongelmia ei kuitenkaan ole on-
nistuttu ratkaisemaan. Perustuslaillisen sääntelyn voidaan odottaa vielä 
kehittyvän tällä osa-alueella.

Merkittävä muutos tietokantasäännössä on ollut se, että ns. julkaisuto-
distuksen voivat hankkia myös muut kuin toimitukselliset yritykset, kun 
ne haluavat siirtyä vapaaehtoisesti perustuslaissa määritetyn säännöstön 
piiriin. Laajennus perustui ajatukseen siitä, että kaikkien haluttiin voivan 
tavoittaa viestillään yleisö soveltamalla samaa sananvapauden suojaa kuin 
sovelletaan painokirjoituksiin tai niihin verrattaviin kirjoituksiin. Samal-
la ilmaisuvapausperustuslaki helpottaa painovapausoikeudellisen mallin 
mukaisesti puuttumista rikollisiin ilmaisuihin tietokannoissa, koska jul-
kaisutodistuksesta selviää sisällöstä vastaava julkaisija.

Tekninen kehitys on johtanut lisäksi siihen, että ilmaisuvapausperus-
tuslaissa radio-ohjelmasta käytetty määritelmä on laajentunut ja tarken-
tunut. Niin sanotut verkkolähetykset ovat yleistyneet. Niitä käsitellään 
perustuslaissa nykyään radio-ohjelmina, jos ne lähetetään lähettäjän 
aloitteesta eikä vastaanottaja voi muuttaa sisältöä. Julkaisijan määräysval-
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ta sisällöstä on myös verkkolähetyksissä ehto perustuslain soveltamiselle. 
Lehtiyrityksissä julkaisijan vastuun automaattinen keskittyminen ei ole 
säilynyt tällaisissa lähetyksissä. Verkkolehtien julkaisija määritetään ra-
dio-ohjelmia koskevien säännösten mukaisesti. Mikään ei tosin estä sa-
man henkilön määrittämistä julkaisijaksi yrityksen eri julkaisukanavilla.

Toinen ilmaisuvapausperustuslain valmisteluvaiheen lopussa esiin 
noussut asia oli edistyksellisen satelliittitekniikan käyttö radio- ja televi-
siolähetyksissä. Perustavoite noudattaa painovapausasetuksen periaatteita 
uudessa perustuslaissa johti kahden säännön määrittämiseen. Ensinmäi-
sen mukaan Ruotsista lähtevät satelliittilähetykset kuuluvat normaalisti 
saman perustuslaillisen suojan piiriin kuin perinteiset radiolähetykset, 
olipa lähetykset tarkoitus ottaa vastaan missä tahansa.12 Toinen koskee 
suoraan ulkomailta tai satelliittien kautta muista maista lähetettyjä ohjel-
mia. Tällaisissa lähetyksissä perustuslakia sovelletaan niin pitkälle kuin 
mahdollista siten, että esim. sensuuri on kielletty, lähetykset lankaverkois-
sa ovat vapaita, ja oikeus teknisten välineiden hallussapitoon on suojattu.

Ilmaisuvapausperustuslain suhde  
joukkoviestintävälineiden kehitykseen

Uusi perustuslaki astui voimaan ajankohtana, jolloin joukkoviestintä-
välineet kehittyivät nopeasti. Tekniset keksinnöt nopeuttavat kehitystä. 
Huoli siitä, että tämä johtaisi sananvapautta ja viestien levittämistä ja vas-
taanottamista rajoittaviin sääntöihin, oli tärkeä perustelu sananvapauden 
perustuslaillisen suojan vahvistamiselle ja laajentamiselle. Aikaa myöten 
meidän on varauduttava siihen, että taloudelliset tekijät voivat muuttaa 
edellytyksiä välittää viestejä eri tavoin yleisölle, oikeusministeri sanoi 
vuoden 1990 perustuslakiesityksessä. Kehitys erityisesti televiestinnän ja 
tietotekniikan alalla voi aiheuttaa syvällisiä muutoksia. Emme pysty en-
nakoimaan teknisten ja taloudellisten muutosten vaikutusta uutisten le-
vittämistapoihin tai muun sisällön esittämiseen. Pyrkimyksenä on oltava, 
että uusi sääntely antaa mahdollisimman laajan suojan. Juuri tässä on sen 
oleellinen merkitys, oikeusministeri totesi.13

Oikeusministeri puki lisäksi sanoiksi tietoisuuden siitä, että kehityksen 
voidaan odottaa johtavan sananvapauden oikeudellisen suojan edelleen 
laajentamiseen ja muokkaamiseen valtiosäännön tasolla. Kun ehdotus 
lähetettiin Lakineuvostoon, oikeusministeri kertoi, että hän on tietoinen 
siitä, että perustuslain kehitystarpeesta voi olla erilaisia näkemyksiä. Pe-
rustuslain säännöksien tarkkaa muotoa on lisäksi muokattu jälkeenpäin 
mahdollisimman laajan sananvapauden oikeudellisen suojan varmistami-
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seksi erityisesti silloin, kun käytetään uutta tekniikkaa viestien ja tietojen 
välittämisessä.

Ilmaisuvapausperustuslain säännösten soveltamisessa on tehty jälki-
käteen vaihtelevassa määrin huolta herättäviä rajanvetoja. Tällaisten vai-
keuksien korjaamiseksi perustuslaissa käytettyä terminologiaa on kehitetty. 
Käyttöön on otettu ylätason käsite ”tekniset tallenteet”, joihin myös joukko-
viestinnän uudet muodot lasketaan. Perustuslain antama suoja on haluttu 
laajentaa käsittämään myös digitaaliset elokuvat. Tämän perusteella lain 
soveltamisalaa on laajennettu siten, että ”julkista esittämistä tietokannasta” 
koskevat samat säännöt kuin radio-ohjelmia. 

Tavoitteesta, jonka mukaan painovapausasetuksen mallin mukainen 
uusi perustuslaillinen suoja antaisi mahdollisimman laajan suojan, on näin 
pidetty kiinni. Perustuslain soveltamisalan arvioinnissa on yksittäisissä ta-
pauksissa ilmennyt muita vaikutuksia, jotka liittyvät presumptiosääntöön 
arvioitaessa, onko tekninen tallenne katsottava julkaistuksi. Perustuslain 
soveltamisalaa on rajattu myös ainoastaan ulkomaille lähetettyjen teknis-
ten tallenteiden osalta. 

Koska perustuslaki suojaa oikeutta välittää teknisin välinein viestejä 
yleisölle, merkitsee se sitä, että perustuslakia voidaan painovapausase-
tuksen tavoin soveltaa periaatteessa kaikkiin ilmaisuihin niiden sisällöstä 
riippumatta. Lukuun ottamatta lapsipornoa ja ns. eksklusiviteettiperiaat-
teen mukaista suojan soveltamisalan rajoitusta, sananvapautta voidaan 
rajoittaa perustuslaillisen suojan piiriin kuuluvissa joukkotiedotusväli-
neissä vain jos ilmaisu on painovapausasetuksessa mainittu rikos. Ilmai-
suvapausperustuslaki ei siten perustu käsitykseen, että tietyntyyppiset 
sananvapauden ilmaisut ovat toisia tärkeämpiä. Ilmaisuvapauskomitean 
mietinnön mukaisesti ei voida ennakkoon määrittää sananvapauden il-
maisuja, jotka rikastuttavat eivätkä vain kaiu kuuroille korville. Tässä 
ilmaisuvapausperustuslaki poikkeaa painovapausasetuksen tavoin halli-
tusmuodosta, jonka yleistä, tekniikasta riippumatonta sananvapautta kos-
kevissa määräyksissä painotetaan poliittisia, uskonnollisia, ammatillisia, 
tieteellisiä ja kulttuuriin liittyviä asioita suhteessa muihin.

Ilmaisuvapausperustuslakia edelsi pitkittynyt ja kiivas keskustelu pai-
novapauden asemasta laajennetussa valtiosääntöjärjestelmässä, jolla suo-
jataan sananvapaus. Eri tahoilla pelättiin, että painovapaus vähenisi tai 
poistuisi sen seurauksena, etteivät uusia joukkotiedotusvälineitä koskevat 
säännökset kaikissa suhteissa voisi olla täysin samanvertaisia painettu-
ja kirjoituksia koskevien säännösten kanssa. Joidenkin keskustelijoiden 
mukaan parasta olisi, jos mitään uutta perustuslakia ei säädettäisi. Osa 
pelkäsi, että idea laajennetusta sananvapauden suojasta oli tosiasiassa esi-
vallan tapa herättää painovapaus eloon. Sen sijaan olisi luotettava siihen, 
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että painovapausasetus vaikuttaisi myös varsinaisen sovellusalueensa ul-
kopuolella ja että painovapausasetuksessa määritetyt arvot vaikuttaisivat 
viranomaisten suhtautumiseen muihin ilmaisumuotoihin. Esimerkiksi 
näytelmän esittämisen kieltämisellä ei olisi merkitystä, jos sen sisältöä 
voitaisiin rangaistuksetta levittää painettuna. Tämä oli ns. sateenvarjo-
vaikutus.

Mielenosoitus kansallissosialismia ja väkivaltaa vastaan Linköpingissä marraskuussa 2005. Neljä soihtukul-
kuetta kulki kaupungin läpi kantaen iskulauseita painovapaudesta, uskonvapaudesta, sananvapaudesta ja 
yhdistymisvapaudesta. Kuva: Uutistoimisto TT.
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Keskustelussa alettiin myöhemmin pohtia sananvapauden perustuslail-
lisen suojan kokoamista yhteen perustuslakiin tai painovapausasetuksen 
säilyttämistä ja sen ohella voimassa olevan uuden perustuslain säätämistä 
sananvapauden suojaamiseksi muissa joukkotiedotusvälineissä. Tätä kes-
kustelua käytiin myös ilmaisuvapauskomiteassa. Ennen pitkää kallistum-
me yhden lain puoleen, komitea kirjoitti. Se vastaa parhaiten ajatusta, että 
kaikki viestit joukkotiedotusvälineestä riippumatta saavat mahdollisim-
man pitkälle saman perustuslaillisen suojan. Huomautus: lain on siinä 
tapauksessa oltava sekä käytännössä että periaatteessa yhtenäinen. Huoli 
painovapauden tulevaisuudesta ei kuitenkaan hälvennyt. Komitean mu-
kaan epävarmuus kertoi siitä, että jo saavutetuista eduista haluttiin pitää 
kiinni uusia tavoiteltaessa. Komitea ehdotti edellä esitetyllä tavalla, että 
uusi perustuslaki säädetään sananvapauden suojaamiseksi uusissa jouk-
kotiedotusvälineissä ja että uusi perustuslaki olisi voimassa painovapaus-
asetuksen ohella.

Valmisteltaessa lakia, josta viimein tuli ilmaisuvapausperustuslaki, 
oikeusministeriön päällikkö esitti vuonna 1987 uuden perustuslaillisen 
sääntelyn lakiteknisestä jäsentelystä, että ”(...) erityistä ilmaisuvapaus-
perustuslakia voidaan jopa tarkastella jonkinlaisena mediapolitiikan kokei-
lualueena. Ei voida sulkea pois sitä, että tällainen kehitys pitkällä aikavälillä 
vaarantaa sekä painovapauden että sananvapauden muissa joukkotiedotus-
välineissä.”14 Tämä puhui ministeriön päällikön mielestä uusia joukkotie-
dotusvälineitä koskevaa erillistä perustuslakia vastaan ja uuden sääntelyn 
painovapausasetukseen yhdistämisen puolesta. Erillinen ilmaisuvapauspe-
rustuslaki tuli yhtä kaikki voimaan muutama vuosi myöhemmin.

Huoli siitä, että kehitys johtaisi uuteen rajoittavaan sääntelyyn, oli rat-
kaiseva syy sille, että uudesta perustuslaillisesta suojasta säädettiin pai-
novapausasetuksesta erillisellä perustuslailla. Ajatuksena oli, ettei paino-
vapauteen jouduttaisi puuttumaan, jos tekninen kehitys pakottaisi muut-
tamaan ilmaisuvapausperustuslakia. Ehdotuksessa oikeusministeri totesi, 
että ehdotuksen mukaan sananvapaus uusissa joukkotiedotusvälineissä 
voitiin turvata samanarvoisella suojalla kuin painovapauden vakiintunut 
suoja. Samalla painovapausasetus säilyi oikeusministerin mukaan ennal-
laan ja sen perustalta tarkasteltiin myös sananvapauden uutta suojaa.15 
Lausunto ymmärretään tavallisesti siten, että uutta perustuslakia voi-
daan epävarmoissa tapauksissa tulkita analogisesti painovapausasetuksen 
kanssa. Painovapausasetusta ei kuitenkaan tulkita sen perusteella, miten 
vastaava asia on ratkaistu ilmaisuvapausperustuslaissa. 

Tekninen ja taloudellinen kehitys, joka voitiin ennustaa ja jossain mää-
rin ennakoida ilmaisuvapausperustuslain valmistelun aikana, ei ole py-
sähtynyt. Muutokset ovat pikemmin vaikuttaneet voimakkaasti uutisten, 
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muun sisällön ja esitysten levittämistapoihin. Nykyään on jopa esitetty 
epäilyjä painettujen kirjoitusten aseman säilymisestä tärkeänä aikaa myö-
ten. Tämä koskee muun muassa sanomalehtiä. Jos ilmaisuvapausperus-
tuslakia ei olisi hyväksytty, vapaan mielipiteenvaihdon ja monipuolisen 
tiedonvälityksen kannalta keskeisten viestintämuotojen yksityiskohtainen 
perustuslaillinen suoja olisi jäänyt puutteelliseksi.

Tällaisessa tilanteessa olisi jouduttu tukeutumaan aiemmin mainit-
tuun sateenvarjovaikutukseen. Ehkä puuttuminen sananvapauteen uusis-
sa joukkotiedotusvälineissä olisi merkityksetöntä, jos samoja sananvapau-
den ilmaisuja voitaisiin edelleen levittää painetussa muodossa? Painova-
pausasetuksen asema valtiosääntöjärjestelmän kulmakivenä voisi vaikut-
taa sananvapauden ehtoja koskevien tavallisten lakien soveltamiseen, ku-
ten joukkoviestinnän uusista muodoista mahdollisesti säädettävien lakien 
soveltamiseen. Tällainen kehitys ei kuitenkaan olisi mitenkään varmaa. 

Korkeimpaan oikeuteen viedyistä oikeusjutuista kertynyt kokemus 
osoittaa pikemmin päinvastaiseen suuntaan. Jos oikeusjuttua ei käsitellä 
painovapausoikeudellisessa järjestyksessä, lainsäätäjän tavallisessa laissa 
sananvapauden ja vastakkaisten intressien välillä tekemät rajanvedot ovat 
ratkaisevia. Ratkaisuun ei vaikuta yksittäisessä tapauksessa vastakkainen 
sananvapausintressi, joka ei kuulu perustuslain yksityiskohtaisen suojan 
piiriin.16 Ns. painovapausoikeudellisesta ohjeesta ei tullut ohjeellista. Sa-
teenvarjo ei ole riittävän laaja, kuten ilmaisuvapaustoimikunta asian il-
maisi 17

Toinen asia on, että painovapausasetuksen kanssa ristiriidassa olevat 
tavalliset lait voitaisiin syrjäyttää hallitusmuodon lakien soveltamissään-
nöksen perusteella. Tällä tavoin tuomioistuinten pitkäjänteinen rooli pe-
rustuslaillisten arvojen suojaamisessa saattaisi tulla esiin vakavissa tai 
kriittisissä poliittisissa tilanteissa.18 Ilmaisuvapauskomitean periaatteel-
lisen näkökannan mukaan vapaassa yhteiskunnassa on turvauduttava 
lisäksi institutionaalisiin järjestelyihin, jotka antavat miettimisaikaa, pa-
kottavat harkitsemaan, tukevat henkisesti koettelevissa tilanteissa ja ra-
kentavat sillan yli railojen, kun demokraattista osallistumista koetellaan. 
Painovapausasetuksen vapaalle sanalle antama perustuslaillinen suoja on 
tällainen järjestely. Sama koskee ilmaisuvapausperustuslakia.

Perustuslain valmistelutyön lähtökohtana oli, ettei painovapauden pe-
rustuslaillista suojaa saanut heikentää, kun vastaava suoja annettiin muille 
ilmaisumuodoille. Tällaisten huolien aiheellisuudesta voidaan olla monta 
mieltä. Vuoden 1986 esityksessä, jossa ehdotettiin rajallisia muutoksia 
painovapausasetukseen, oikeusministeri esitti, että perustavanlaatuisten 
vapauksien ja oikeuksien perustuslaillisen suojan voimana oli elävä sitou-
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tuminen niiden pohjana oleviin arvoihin. Sitoutuminen kallistui oikeus-
ministerin mukaan vahvasti painovapauden puolelle. 

Lausunto esitettiin siinä yhteydessä, kuinka sananvapauden perustus-
laillinen suoja toteutetaan lakiteknisesti eli säädetäänkö yksi perustuslaki 
vai kaksi rinnakkaista perustuslakia. Asia on toistaiseksi ratkaistu sää-
tämällä erillinen ilmaisuvapausperustuslaki. Keskustelu järjestelystä on 
kuitenkin jatkunut, ja uusia ehdotuksia on esitetty. Perustana oleva ajatus 
on kuitenkin edelleen sama; perustuslaillinen suoja ei ole riittävä aikaa 
myöten, jos sitä ei kannattele elävä sitoutuminen arvoihin. 

Ajatus kulkee punaisena lankana vuoden 1766 painovapausasetuksesta 
vuoden 1809 kehitysvaiheisiin ja siitä eteenpäin. Kiireisesti valmistellun 
vuoden 1809 hallitusmuodon eräänlaisena oletuksena oli, että palaute-
tun painovapauden myötä kansan tiedot ja osallistuminen lisääntyisivät. 
Tämä avaisi myöhemmin mahdollisuuksia tehdä uuteen perustuslakiin 
parannuksia.19 Sääntelyä täydennettiin lisäksi yksityiskohtaisilla painova-
pautta koskevilla perustuslain säännöksillä, jotka säädettiin vuosina 1810 
ja 1812. Ne eivät olleet ongelmattomia.20 

Ilmaisuvapausperustuslain voidaan nähdä ilmentävän modernia sitou-
tumista vahvistaa painovapausasetuksen merkitystä oikeusjärjestyksessä. 
Nykyään esiintyy vakavaa huolta sananvapauden oikeudellisista ehdoista, 
jotka koskevat myös yksityiskohtia ja tekniikkaa. Huoli on ilmeisen ai-
heellinen, jotta perustuslailla suojattu oikeus välittää viestejä joukkotie-
dotusvälineillä voisi kehittyä painovapauden pitkäaikaisten ja koeteltujen 
oikeudellisten periaatteiden mukaisesti. Ilmaisuvapauskometea ilmaisi 
tällaisen huolen jo sananvapauden varjelemista käsittelevän Värna yttran-
defriheten -mietintönsä otsikossa.



Bertil Wennberg

344

Loppuviitteet
1 Göran Elgemyr, voisitko kommentoida? 2005, s. 476
2 Esitys 1948: 230 s. 51, 84.
3 Esitys 1966: 149, s. 27.
4 Esitys 1975/76: 204, s. 38.
5 SOU 1983:70, s. 80.
6 SOU 1983:70, s. 87, esitys 1986/87: 151, s. 319.
7 Mietintö KU 1986/87:36 s. 35 alkaen.
8 Esitys 1990/91:64.
9 Esitys 1990/91: 64, s. 57.
10 SOU 1983:70, s. 127—128, 322.
11 SOU 1983:70, s. 78.
12 Sääntö oli ajankohtainen äskettäin käsitellyssä asiassa Euroopan ihmisoikeus-

tuomioistuimessa (Arlewin versus Ruotsi).
13 Esitys 1990/91: 64 s. 29, sivulta 32 alkaen.
14 Esitys 1986/87: 151, s. 320. 
15 Esitys 1990/91: 64, s. 214.
16 NJA 1985 s. 893, NJA 2014 s. 808.
17 SOU 1983:70, s. 80—81.
18 SOU 1975:75, s. 90, esitys 1975/76:209, s. 94, SOU 1978:34, s. 108, esitys 1978/79: 

195, s. 41.
19 Katso Anders Sundinin kirjoitus valtatasapainosta ja valvontavallasta, 2009, 

s. 128 alkaen, Johan Hirschfeldt samassa kirjassa, s. 396 alkaen.
20 Katso Hans-Gunnar Axbergerin kirjoitus tässä kirjassa.



345

Julkisuusperiaate Euroopassa
Helena Jäderblom

Julkisuusperiaate kansallisella tasolla
Asiakirjajulkisuuden periaatteita noudatetaan useimmissa Euroopan 
maissa. Euroopan unionin 28 jäsenmaasta vain Kyproksessa ja Luxem-
burgissa ei ole määritetty kansalaisten perusoikeutta saada tietoa viran-
omaisen asiakirjoista.1 Euroopan neuvoston 47 jäsenvaltiosta näiden kah-
den maan lisäksi vain Andorrassa, Liechtensteinissa, Monacossa ja San 
Marinossa ei ole sääntöjä asiakirjajulkisuudesta.2 Suurimmassa osassa 
Euroopan maista asiakirjajulkisuus on kuitenkin vahvistettu kansallisessa 
lainsäädännössä. Sääntely vaihtelee niin muodon kuin sisällönkin osalta. 
Joissakin maissa perusoikeus saada tieto viranomaisen asiakirjoista on 
määritetty melko varhain maan valtiosäännössä, mutta toisissa taas ei ole 
vieläkään yksityiskohtaisia sääntöjä asiakirjajulkisuuden soveltamisesta. 

Julkisuusperiaatteen tärkeä kulmakivi on myös välittäjävapaus, johon 
kuuluu välittäjän souja. Ruotsin järjestelmää vastaavaa järjestelmää ei ole 
käytössä missään muualla Euroopassa, vaikka osassa maita on kehitetty 
lähinnä työoikeuden periaatteita ns. whistleblowerien suojaamiseksi.

Ruotsi oli pitkälle 1900-luvulle ainoa maa, jossa noudatettiin asiakirja-
julkisuutta. Asiakirjajulkisuutta koskeva laki säädettiin Suomessa toisena 
maana Euroopassa vuonna 1951. Sen jälkeen seurasivat Norja ja Tanska 
vuonna 1970 (Tanskassa oli tosin ollut voimassa rajoitettu oikeus saada 
tieto viranomaisen asiakirjoista vuodesta 1964 alkaen). Yhdysvalloissa 
otettiin näiden välissä ensimmäisenä Euroopan ulkopuolisena maana 
käyttöön sääntely tällä osa-alueella, kun The Freedom of Information Act 
tuli voimaan vuonna 1967. Jatkan katsausta ennen kuin palaan takaisin 
Eurooppaan: asiakirjajulkisuus tuli voimaan Australiassa, Uudessa-See-
lannissa ja Kanadassa vuosina 1982 ja 1983. Etelä-Amerikassa asiakirja-
julkisuutta koskeva lainsäädäntö on saatettu voimaan vuosituhannen 
ensimmäisen vuosikymmenen molemmin puolin, esimerkiksi Meksi-
kossa (2003), Chilessä (2009) ja Brasiliassa (2011). Tärkeä vaihe Etelä- ja 
Keski-Amerikan maiden kehityksessä oli Amerikan ihmisoikeustuomio-



Helena Jäderblom

346

istuimen vuonna 2006 antama päätös siitä, että Amerikan ihmisoikeus-
sopimuksen 13 artikla ajatuksen- ja sananvapaudesta sisältää perusoikeu-
den saada tietoja viranomaisilta.3 Vuosituhannen vaihteesta lähtien aina 
nykypäivään asti osa-alueen sääntely on otettu käyttöön Afrikan maista 
muun muassa Etelä-Afrikassa, Zimbabwessa, Liberiassa ja Ugandassa ja 
Aasian maista Japanissa, Intiassa, Pakistanissa ja Thaimaassa (viimeksi 
mainitussa maassa jo vuonna 1997). Lainsäädäntöprojekteja on käynnissä 
myös muissa näiden maanosien maissa.

Palataan takaisin Eurooppaan. Kesti lähes 200 vuotta ennen kuin jul-
kisuusperiaate alkoi kiinnostaa Ruotsin ulkopuolella, ja silloinkin lähinnä 
muissa Pohjoismaissa. Islanti oli hieman jälkijunassa, mutta vuonna 1996 
myös siellä otettiin käyttöön asiakirjajulkisuutta koskevat säännöt. Eri 
puolilla Eurooppaa oli 1900-luvun jälkipuoliskolta alkaen liikehdintää, 
jossa ajettiin julkishallinnon ja kansalaisten välistä suhdetta koskevia ky-
symyksiä usein kuluttaja- ja ympäristöasioissa. Läntisissä demokratiois-
sa keskeiseksi nousi kysymys siitä, miten viranomaiset voisivat parhaiten 
palvella kansalaisia. Sen johdosta julkisuuslainsäädäntö tuli voimaan eri 
puolilla Länsi-Eurooppaa. Ranskassa, jossa säädäntö saatiin aikaan melko 
varhain, säädettiin vuonna 1978 määräys kansalaisten oikeudesta saada 
kopioita ”hallinnollisista” asiakirjoista. Säännös sisältyy laikiin, joka sää-
dettiin muun muassa viranomaisten ja yleisön välisten suhteiden paran-
tamiseksi tehtävistä toimista.4 Myös Alankomaissa oltiin melko varhain 
liikkeellä: vuonna 1980 hyväksyttiin laki viranomaistietojen saatavuudes-
ta. Muista Länsi-Euroopan maista voidaan mainita Kreikka (1986), Itäval-
ta (1987), Italia (1990), Belgia (1994), Irlanti (1998), Liechtenstein (1999), 
Iso-Britannia (2000), Sveitsi (2004), Saksa (2005; osavaltioista osa oli jo 
aiemmin ottanut käyttöön asiakirjajulkisuutta koskevat säännöt), Portu-
gali (2007), Malta (2008) ja Espanja (2014). 

Entisissä itäblokin maissa kehitys oli luonnollisista syistä yhtenäisem-
pi. Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen demokratiapyrkimysten vaatimien 
uudistusten yhteydessä oli luonnollista painottaa varhaisessa vaiheessa 
lainsäädäntöä, joka koski sananvapauden ja muiden perusoikeuksien toi-
meenpanoa ja suojaa. Säännöt asiakirjajulkisuudesta saatettiin voimaan 
vuonna 1992 Unkarissa, vuonna 1996 Liettuassa, vuonna 1998 Latviassa 
ja Georgiassa, vuonna 1999 Tšekissä, vuonna 2000 Virossa, Slovakias-
sa, Bosnia ja Hertsegovinassa, vuonna 2000 Bulgariassa ja Moldaviassa, 
vuonna 2001 Romaniassa, vuonna 2002 Puolassa, vuonna 2003 Slovenias-
sa, Kroatiassa ja Serbiassa, vuonna 2005 Montenegrossa ja Azerbaidža-
nissa, vuonna 2006 Makedoniassa, vuonna 2009 Venäjällä ja vuonna 2011 
Ukrainassa. 
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Olen osallistunut useiden valmisteltavien lakiehdotusten ja vastasää-
dettyjen lakien arviointiin eri maissa, toisinaan Ruotsin oikeusministeri-
ön edustajana ja toisinaan Euroopan neuvoston lainsäädäntötyön tukipro-
jektin työntekijänä. Euroopassa minulla on siten kokemusta Armenias-
ta, Bulgariasta, Makedoniasta, Moldaviasta, Montenegrosta, Venäjästä, 
Serbiasta, Ukrainasta, Isosta-Britanniasta, Skotlannista (Skotlanilla on 
itsehallintoon kuuluvan hallinnon osalta omaa sääntelyä), Unkarista ja 
Irlannista. Kun työskentelin Euroopan unionin ministerineuvoston asia-
kirjojen julkisuutta valmistelleessa työryhmässä, jossa laadittiin ehdotus 
vuonna 2001 hyväksytystä asiakirjajulkisuusasetuksesta (avoimuusase-
tus)5 (katso jäljempänä kohta Julkisuus kansainvälisissä instituutioissa), ja 
Euroopan neuvoston asiantuntijaryhmässä, jossa käsiteltiin virallisten tie-
tojen saatavuutta ja laadittiin ehdotus asiakirjajulkisuutta koskevaksi suo-
situkseksi6 ja sopimus samasta asiasta7 (katso jäljempänä kohta Kansain-
välinen yhteistyö julkisuusperiaatteen puolesta kansallisella tasolla), sain 
hyvän kuvan siitä, miten asiakirjajulkisuus käsitetään eri maissa. Kerron 
jäljempänä tähän liittyvistä kokemuksistani.

Jotta asiakirjajulkisuutta koskeva sääntely toimisi käytännössä, sen on 
sisällettävä tiettyjä elementtejä: määritetty ja rajattu soveltamisala, ra-
joitukset salassapitosääntöinä ja muut poikkeamat julkisuuden pääperi-
aatteesta sekä säännöt asiakirjapyyntöjen käsittelystä, asiakirjojen sisäl-
tämien tietojen luovuttamisen muodoista ja mahdollisuuksista valittaa 
päätöksestä. 

Olen jäljempänä esittänyt huomioita soveltamisalaa koskevista mää-
räyksistä, joilla määritetään henkilöt, joilla on oikeus saada tieto viran-
omaisen asiakirjoista, sekä asiakirjan määritelmä ja julkiset elimet, joilla 
on velvollisuus luovuttaa viranomaisen asiakirjoja.

Oikeudenhaltijat ovat usein maan omia kansalaisia. Olen tilaisuuden 
tullen painottanut tällaisen vaatimuksen tarpeettomuutta ja sitä, että se on 
helppo kiertää ja sitä on hallinnollisesti vaikea valvoa. 

Joissakin maissa ei ole määritetty erillistä järjestelyä, jota noudattamal-
la julkinen sektori luovuttaisi tiedon asiakirjasta, vaan sääntely koskee 
yleistä informaatiovelvollisuutta. Jos on erillinen järjestely tiedon yleistä 
antamisesta asiakirjasta, asiakirja-käsitteen määritelmät vaihtelevat mel-
ko vähän. Useimmissa maissa on käytössä laajat määritelmät, joissa asia-
kirjoiksi katsotaan tavallisten paperille tulostettujen asiakirjojen lisäksi 
kaikissa mahdollisissa muodoissa olevat tekniset tallenteet. Asiaa sivuavat 
keskustelut asiakirja-käsitteen määritelmästä ja konkreettisesta rajaami-
sesta sähköisessä muodossa olevien dokumenttien ja muiden teknisten 
tallenteiden kohdalla ovat tavallisia Ruotsissa. 
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Tätä monimutkaisempi on kysymys siitä, mitkä ehdot asiakirjan on 
täytettävä, jotta se voidaan katsoa viranomaisen asiakirjaksi ja siten peri-
aatteessa kaikkien saatavilla olevaksi. Pitkä käytännön kokemus asiakirja-
julkisuudesta ja oikeuskäytännön kehitys ovat antaneet Ruotsille muihin 
maihin nähden paremmat edellytykset käsitteen tarkentamiseen. Kansal-
liset säännöstöt eivät usein ole kovin konkreettisia näiltä osin. Sen vuoksi 
voi olla epäselvää, mikä on ensisilmäyksellä avoimuutta edistävien sääntö-
jen lopullinen sisältö oikouskäytinnössä. 

Kysymystä viranomaisista, joilla on velvollisuus luovuttaa asiakirjoja, 
on tarkasteltu eri näkökulmista. Toisin kuin Ruotsissa monissa maissa jul-
kisuusperiaatteen ei katsota koskevan lainsäädäntöelimiä. Lisäksi sen ei 
katsota koskevan kaikkia tuomioistuimia. Yksi selitys viimeksi mainitulle 
on se, että kansalliset prosessisäännökset sisältävät usein kattavat sään-
nöt sekä käsittelyn että asiakirjojen julkisuudesta tuomioistuimissa. Tämä 
tarkoittaa kuitenkin sitä, että tuomioistuinten hallinnollinen toiminta 
muodostaa usein poikkeuksen asiakirjajulkisuuden vaatimuksesta. Jois-
sakin maissa, esimerkiksi Isossa-Britanniassa, tietyt hallintoviranomaiset 
on erikseen rajattu pois soveltamisalasta. Yksityisoikeudelliset tahot eivät 
säännön mukaisesti kuulu julkisuusperiaatteen piiriin, mutta myös päin-
vastaisesta on esimerkkejä erityisesti tapauksissa, joissa heidän toimin-
tansa on julkisesti rahoitettua tai heidän tehtävänsä vastaavat normaalisti 
julkisen sektorin vastuulla olevia tehtäviä. 

Asiakirjajulkisuutta rajoitetaan suurelta osin samoista syistä kuin 
Ruotsissa eli tiettyjen julkisten ja yksityisten intressien suojaamiseksi. 
Kaikilla mailla on sääntöjä, joilla suojataan kansainvälisiä suhteita, val-
tion turvallisuutta, yksityishenkilöiden henkilökohtaisia suhteita jne. 
Kaikkien salassapitosäännösten kokoaminen samaan säädökseen Ruot-
sin tavoin on kuitenkin harvinaista. Tällaiset rajoitukset eri aihealueilla 
on päinvastoin määritetty useissa eri säädöksissä. On sen vuoksi vaikeaa 
luoda yleiskuvaa siitä, missä laajuudessa ne rajoittavat asiakirjajulkisuutta. 
Salassapitopoikkeukset on useimmiten määritetty yleisemmin kuin Ruot-
sin julkisuus- ja salassapitolaissa8. Vahinkoedellytys salassapidon ehtona 
on yleisesti hyväksytty. Salassapidon lisäehdoksi on usein määritetty, ettei 
mikään yleinen intressi edellytä tietojen luovuttamista. Maissa, joissa on 
käytössä yleiset ja laajat säädökset, oikeuskäytäntö vahvistaa rajoitusten 
tarkan sisällön. Ruotsalaisille mahdollisuus hylätä ”kohtuuttomat” tieto-
pyynnöt on vieras järjestely, mutta melko tavallinen muissa maissa. 

Asiakirjapyyntöjen käsittelyä leimaa usein muodollisuus, jota ei ole 
Ruotsissa. Vaatimuksena voi olla, että hakemus tehdään kirjallisesti tai 
että tietojen pyytäjä todistaa henkilöllisyytensä. Miltei kaikissa maissa 
hyväksytään kuitenkin se, ettei tietojen pyytäjän tarvitse ilmoittaa syy-
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tä pyynnölleen. Italia on tästä poikkeus. Ruotsin painovapausasetuksen 
kanssa yhtenevästi vaaditaan useimmiten, että käsittely tapahtuu kiireelli-
sesti. 9 Toisin kuin ruotsalaisessa oikeudessa, käsittelylle määritetään usein 
aikarajoja. Ne voivat vaihdella muutamasta päivästä muutamaan kuukau-
teen. Kun aikarajoja on ehdotettu laadittavina olevissa laeissa, joiden ar-
viointiin olen osallistunut, olen huomauttanut, että toisaalta tae käsittelyn 
päättymisestä tiettynä ajankohtana on hyvä asia. Toisaalta olen todennut, 
että käsittelylle määritetty enimmäisaika on vaarassa muuttua ”normaali-
ajaksi”, millä voi olla vaikutuksia esimerkiksi uutisjournalistiikkaan.

Viranomaisen asiakirjojen antamistavat ovat usein samanlaiset. Nor-
maalisti tieto asiakirjasta saadaan kopiona tai tulosteena. Perittävien mak-
sujen suuruus ratkaisee useiden ihmisten mahdollisuuden käyttää oikeuk-
siaan tällä osa-alueella. Yleisesti peritään omakustannusarvo asiakirjojen 
jäljennyksestä aiheutuvien kustannusten perusteella. Muun muassa Isos-
sa-Britanniassa on kuitenkin sallittua periä maksu myös asiakirjan nouta-
miseen kuluvasta ajasta ja työstä.

Useimmissa maissa pidetään itsestäänselvänä, että kielteisestä asiakir-
jan luovuttamispäätöksestä on voitava valittaa. Eräissä maissa on käytös-
sä erityinen tutkintaelin. Päätökseen tyytymätön voi Ranskassa kääntyä 
erityisen komission puoleen10. Vasta sen jälkeen valituksen voi jättää tuo-
mioistuimeen. Isossa-Britanniassa toimii The Information Commissio-
ner’s Office. 

Lait ja lakiehdotukset, joihin olen perehtynyt, ovat useimmiten kun-
nianhimoisia. On toinen asia, miten lakien soveltaminen toimii. Usein 
kyse on uudesta lainsäädännöstä, minkä takia vie aikaa määrittää oi-
keuskäytännön kautta tarkat periaatteet. Tukea ei ole juuri ollut saatavilla 
vaihtamalla kokemuksia niiden maiden kanssa, joilla on pidempi traditio, 
lukuun ottamatta Ruotsia ja muutamaa muuta maata. Ratkaiseva tekijä 
sille, että lait toimisivat käytännössä, on jatkuva poliittinen tuki niin sään-
telyssä havaittujen puutteiden korjaamiseksi sekä koulutuksen ja perehdy-
tyksen järjestämiseksi julkisen sektorin työntekijöille asennekysymyksistä 
ja valtion virkamiesten roolista. Muilla kuin valtion organisaatioilla on 
usein tässä merkittävä rooli. On monta esimerkkiä siitä, miten kansalais-
yhteiskunta tekee määrätietoista ja menestyksekästä työtä panostamalla 
näihin asioihin. Bulgariassa ja Skotlannissa muut kuin valtion organisaa-
tiot ovat osallistuneet koulutuksen järjestämiseen julkisen sektorin työn-
tekijöille ja pilottioikeusjuttujen ajamiseen tuomioistuimissa ja muissa 
muutoksenhakuelimissä. 

Julkisuusperiaate on mainitulla tavalla hyväksytty miltei koko Euroo-
passa. Muualla kuin Ruotsissa kehitys on tapahtunut muutaman vuosi-
kymmenen aikana. Sitä on lähinnä leimannut pikemminkin yksittäisten 
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valtioiden tahto huolehtia hyvistä suhteista kansalaisten ja viranomaisten 
välillä kuin ulkopuolelta kohdistuva paine kansainvälisenä yhteistyönä. 
Kansainvälinen yhteistyö tällä osa-alueella on kuitenkin käynnistynyt, 
vaikka toistaiseksi sen tuloksena ei ole asetettu valtioille monenkeskisiä 
sitovia velvoitteita muilla osa-alueilla kuin ympäristöasioissa.

Julkisuusperiaatteen kansainvälinen yhteistyö  
kansallisella tasolla

I. Euroopan neuvosto
Euroopan neuvostossa on käyty 1970-luvun lopusta lähtien keskusteluja 
yhteisten periaatteiden sopimiseksi asiakirjajulkisuudesta jäsenvaltioissa. 
Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous epäonnistui vuonna 
1976 yritykessään saada jäsenmaat sisällyttämään tiedonhankintaoikeus  
Euroopan ihmisoikeussopimukseen.11 Parlamentaarinen yleiskokous teki 
vuonna 1979 uuden epäonnistuneen yrityksen ja esitti samalla suosituk-
sen, että Euroopan neuvoston ministerikomitea kehottaisi kaikkia jäsen-
valtioita ottamaan käyttöön järjestelmän tiedon saamiseksi, ”government 
fileseista”, ja huolehtimaan siitä, että jokin Euroopan neuvoston asiaintun-
tijaryhmistä laatisi perusteellisen selvityksen tiedon saamisesta tällaisista 
asiakirjoista.12 Ministerikomitea hyväksyi vuonna 1981 suosituksen tieto-
jen saamisesta viranomaisilta.13

Suosituksen ingressissä painotetaan sen tärkeyttä, että demokraattises-
sa yhteiskunnassa yleisön saatavilla on riittävästi tietoa yleisistä asioista, 
mikä todennäköisesti vahvistaa yleisön viranomaisia kohtaan tuntemaa 
luottamusta. Joitakin periaatteita vahvistettiin: Kaikilla luonnollisilla ja 
juridisilla henkilöillä on oikeus saada pyynnöstä tieto viranomaisilta, ei 
kuitenkaan lainsäädäntöelimiltä tai tuomioistuimilta. Tietojen saatavuu-
den varmistamiseksi on ryhdyttävä tehokkaisiin ja tarkoituksenmukaisiin 
toimenpiteisiin. Tietojen luovuttamisesta ei saa kieltäytyä sillä perusteella, 
ettei pyynnön esittäjällä ole erityistä intressiä asiassa. Tietojen luovuttami-
sessa noudatetaan tasa-arvoa. Tietojen saatavuutta voidaan rajoittaa vain, 
jos se on demokraattisessa yhteiskunnassa välttämätöntä kansallisten tai 
yksityisten intressien suojaamiseksi, ottamalla kuitenkin huomioon, kos-
kevatko tiedot henkilökohtaisesti pyynnön esittäjää. Päätös tiedon anta-
misesta on tehtävä kohtuullisessa ajassa. Jos pyyntö hylätään, syy siihen 
on ilmoitettava ja kieltävään päätökseen on voitava hakea muutosta. Suo-
situksessa ei tehdä eroa asiakirjoissa olevien ja muiden tietojen välillä.
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Vuonna 1981 esitetyn suosituksen jälkeen kesti 17 vuotta ennen kuin 
kansainvälisessä yhteistyössä otettiin uusi askel kansallisten sääntöjen 
määrittämiseksi yleisön oikeudesta saada tietoa viranomaisilta. Kyseessä 
on Århusin sopimus vuodelta 1998 (katso jäljempänä YK:ta käsittelevä 
kohta). Kehitys jatkui Euroopan neuvostossa, kun ministerikomitea hy-
väksyi suosituksen asiakirjajulkisuudesta vuonna 2002.14 Työ ehdotuksen 
laatimiseksi suositukseksi aloitettiin vuonna 1996 asiantuntijaryhmässä, 
joka toimi Euroopan neuvoston tiedotusvälineitä koskevan ohjauskomite-
an alaisuudessa. Kun ohjauskomitealle selvisi, ettei asiantuntijaryhmä ai-
konut ehdottaa erityisiä erioikeuksia toimittajien tiedonsaantioikeudelle, 
tehtävä siirrettiin vuonna 1997 ihmisoikeuksien ohjauskomitean alaiselle 
asiantuntijaryhmälle. Tälle ryhmälle annettiin ohje tutkia mahdollisuuk-
sia laatia ehdotus joko sitovasta juridisesta asiakirjasta eli sopimuksesta 
tai muista toimenpiteistä perusperiaatteiden määrittämiseksi viranomais-
tietojen saamisesta.15 Erikoisryhmän, jossa oli viitisenkymmentä jäsentä 
eri jäsenvaltioista (muiden muassa minä), ja muiden elinten, muun muas-
sa Euroopan komission, oli otettava huomioon vuoden 1981 suositus ja 
lainsäädännön kehitys jäsenvaltioissa ja ”eurooppalaisella tasolla”. Kes-
kusteltuaan juridiseen asiakirjaan sisällytettävistä periaatteista asiantun-
tijaryhmä päätti laatia ehdotuksen suositukseksi sopimuksen asemasta. 
Syynä oli se, että asiakirjassa, joka ei ollut sitova, voitiin ilmaista teräväm-
min ja selvemmin minimivaatimukset. Tästä olisi hyötyä valtioille, jois-
sa lainsäädäntötyö tällä osa-alueella oli kesken tai suunnitteluvaiheessa. 
Lisäksi asiantuntijaryhmä oli tässä vaiheessa selvittänyt, ettei Euroopan 
ihmisoikeussopimus sisältänyt mitään yleistä oikeutta tietojen saamisesta 
viranomaiselta.16 Ruotsalaisesta näkökulmasta suositus oli tässä tilantees-
sa parempi vaihtoehto, koska sitovan juridisen asiakirjan pelättiin tuovan 
Ruotsissa voimassa oleviin julkisuussääntöihin rajoituksia.

Toisin kuin vuoden 1981 suositus, uusi suositus rajattiin koskemaan 
nimenomaan dokumentoituja tietoja (”official documents”). Suositukses-
sa vahvistettiin kuitenkin edeltäjänsä tavoin useita julkisuutta koskevia 
periaatteita. Ne olivat yksityiskohtaisempia ja sisälsivät muun muassa pe-
rusteellisen luettelon julkisuuden mahdollisista rajoituksista. Suosituksen 
perusteluissa, ”explanatory memorandum”, periaatteet selitetään tarkem-
min muun muassa esittämällä esimerkkejä kansallisen sääntelyn sovelta-
misesta.

Suosituksen alussa esitetään määritelmät. Ensin kerrotaan, mitä suosi-
tuksessa tarkoitetaan viranomaisilla (”public authorities”; hallitus ja hal-
linto kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla sekä luonnolliset ja 
juridiset henkilöt, joilla on julkisia tehtäviä [”public functions”] tai jotka 
käyttävät julkista valtaa). Lisäksi viranomaisen asiakirjoiksi (”official do-
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cuments”) määritellää missä tahansa muodossa rekisteröidyt tiedot, jotka 
viranomainen on laatinut tai saanut tai jotka ovat viranomaisen hallussa 
(”held”) ja jotka liittyvät johonkin viralliseen tai hallinnolliseen toimin-
toon, lukuun ottamatta valmisteltavana olevia asiakirjoja. Voidaan liioit-
telematta sanoa, että Ruotsin painovapausasetuksessa esitetty vastaava 
määritelmä on vaikuttanut suosituksessa esitettyyn viranomaisten asia-
kirjojen määritelmään.

Suositus koskee vain hallituksen ja hallintoviranomaisten viranomais-
ten asiakirjoja. Jäsenvaltioita kehotetaan kuitenkin selvittämään, missä 
määrin periaatteita voidaan soveltaa lainsäädäntöelimiin ja tuomioistui-
miin. 

Yleinen asiakirjajulkisuuden periaate vahvistetaan: ”Jäsenvaltioiden 
on taattava kaikille oikeus saada pyynnöstä tieto asiakirjoista, jotka ovat 
viranomaisen hallinnassa. Kaikilla on oltava tähän samanlainen oikeus 
ilman syrjintää, mukaan lukien syrjintä etnisen alkuperän perusteella.” 
Viimeksi mainittu kohta ei merkinnyt muutosta verrattuna vuoden 1981 
suositukseen, jossa oikeus saada tieto viranomaisilta annettiin kaikille 
jäsenvaltioiden lainkäyttöalueella oleville henkilöille. Mainitsemallani 
tavalla useiden maiden lainsäädännössä on kansalaisuuteen perustuva 
erityiskohtelu, jopa vuosien 1981 ja 2002 suositusten jälkeen säädetyissä 
laeissa, mikä on vastoin molempia suosituksia. 

Vuoden 2002 suosituksen tyhjentävässä luettelossa on mainittu kansal-
lisen tai yksityisen edun perusteella sallitut rajoitukset. Nämä rajoitukset 
on määritettävä tarkasti laissa, niiden on oltava välttämättömiä demo-
kraattisessa yhteiskunnassa ja niiden on oltava suhteellisia tarkoitusperään 
nähden. Asiakirjan antamisesta voi kieltäytyä vain, jos tiedon antaminen 
voi vahingoittaa suojeltavaa etuva. Asiakirja on kuitenkin annettava, vaik-
ka se voi aihettaa vahinkoa, jos erittäin tärkeä yleinen etu sitä vaatii. Jäsen-
valtioita kehotetaan arvioimaan salassapitoajan enimmäiskestoja. 

Suosituksen mukaan intressit, joiden suojelemiseksi voidaan tehdä 
poikkeus asiakirjajulkisuudesta, ovat seuraavat: i) kansallinen turvalli-
suus, puolustus ja kansainväliset suhteet; ii) yleinen turvallisuus; iii) ri-
kosten estäminen ja tutkinta sekä syytteennostaminen; iv) yksityiselämä 
ja muut legitiimit yksityiset intressit; v) kaupalliset ja muut yleiset tai yk-
sittäiset taloudelliset intressit; vi) osapuolten välinen tasa-arvo tuomiois-
tuinprosesseissa; vii) luonto; viii) viranomaisten tutkinta-, tarkastus- ja 
valvontatoiminta; ix) valtion talous-, raha- ja valuuttapolitiikka; x) viran-
omaisten sisäisten ja keskinäisten neuvotteluiden luottamuksellisuusasian 
sisäisen valmistelun aikana. 

Suojeluintressien luettelo on pääosin yhtenevä painovapausasetuk-
sen 2 luvun 2 §:n vastaavan luettelon kanssa. Suositus sisältää kuitenkin 
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pari tärkeää lisäystä. ”Equality of parties concerning court proceedings”, 
määritetään erikseen suojeluintressiksi. Tämän intressin suojaamiseksi 
voidaan muun muassa pitää salassa viranomaisten omia asiakirjoja niin, 
ettei viranomaisen asema heikkene oikeudenkäynnissä. Ruotsalainen 
lainsäätäjä on suojannut tämän intressin osittain toisen suojeluintressin 
alla, nimittäin valtion taloudellisten intressien nimissä: Julkisuus- ja sa-
lassapitolain 19 luvun 9 §:n mukaan tieto, jonka viranomainen on saanut 
tai hankkinut viranomaisen tai valtion tai kunnan omistaman yrityksen 
riita-asian johdosta, voidaan pitää salassa, jos tiedon luovuttamisen voi 
olettaa heikentävän julkisen toimijan tai yrityksen asemaa oikeudenkäyn-
nin osapuolena. Salassapito-oikeus koskee silloin viranomaista oikeuden-
käynnin osapuolena, ei tuomioistuinta, joka saa tiedon oikeudenkäynnin 
johdosta. Salassapitosäännökset koskevat ruotsalaisia tuomioistuimia, 
mutta niiden tarkoituksena ei ole suojata oikeudenkäynnin osapuolten ta-
sa-vertaisuutta.

Toinen suojeluintressi, joka sisältyy suositukseen, mutta ei painova-
pausasetuksen luetteloon, on viranomaisten sisäisten tai välisten neu-
vottelujen luottamuksellisuus asian sisäisen valmistelun aikana. Tämä ei 
tarkoita sitä, etteivätkö ruotsalaiset säännöt suojaisi tällaisia tietoja; paino-
vapausasetuksessa oleva poikkeus on muotiltu toisin. Muistiinpanoja tai 
luonnoksia ei pidetä viranomaisen asiakirjoina. (painovapausasetus 2:9). 

Pyyntö saada tieto viranomaisen asiakirjasta on voitava suosituksen 
mukaan esittää ilmoittamatta pyynnön syytä. Lisäksi pyyntöjen esittä-
miseen liittyvät muodollisuudet on pyrittävä rajamaan mahdollisimman 
vähäisiksi. Jos viranomainen kieltäytyy luovuttamasta asiakirjaa, hylkäys-
päätös on perusteltava. Nämä periaatteet ovat täysin linjassa Ruotsin lain-
säädännön kanssa. Ei ollut vaikea saada vastakaikua keskusteluissa, joita 
käytiin suosituksen laadinnan yhteydessä. Ongelmia ilmeni tässä suhtees-
sa vain Italian osalta, jossa pyynnön esittämiselle on oltava osapuolen int-
ressi tai muu erityinen intressi. 

Asiakirjojen pyytämisen on oltava helppoa, ja viranomaisen, jolla on 
asiakirja hallussaan, on käsiteltäva pyyntö nopeasti ja mahdollisesti mää-
ritetyn aikarajan sisällä. Keskustelu aikarajoista ei ollut täysin mutkaton. 
Edellä mainitsemallani tavalla voi olla hyötyä, että käsittelyn päättymisel-
le tiettyyn päivämäärään mennessä on varmuus erityisesti maissa, joissa 
valitus- ja valvontamekanismit eivät ole tehokkaita, vaikka riskinä on kä-
sittelyn enimmäisajan muuttuminen normaaliajaksi. 

Oikeudesta saada tieto asiakirjasta on vielä yksi poikkeus, joka sisältyy 
suosituksen pyynnön käsittelyä koskeviin periaatteisiin. Tiedon antami-
sesta voi kieltäytyä, jos pyyntö on selvästi kohtuuton. Perusteluissa maini-
taan esimerkkeinä epäselvä tai epämääräinen pyyntö, suhteettoman pal-
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jon etsimistä vaativa pyyntö, liian laaja aihealue ja asiakirjojen liian suuri 
määrä. Lisäksi pyynnöt, joissa oikeutta käytetään selvästi väärin, voidaan 
hylätä. Esimerkkinä mainitaan pyyntö, jonka tarkoituksena on estää vi-
ranomaisten normaali toiminta, tai saman pyytäjän tarpeettomasti esittä-
mä samanlaisena toistuva pyyntö. Osaa näistä hylkäysmahdollisuuksista 
ei voida soveltaa Ruotsissa, kuten pyynnön hylkäämistä asiakirjojen suu-
ren määrän takia. Ruotsin anonymiteettioikeus tarkoittaa lisäksi sitä, että 
pyynnöstä ei aina voida tietää, onko se toistuva ja onko viranomaisella 
siten oikeus hylätä pyyntö. 

Asiakirjat on suosituksen mukaan joko annettava nähtäväksi säilytys-
paikassa tai niistä on toimitettava kopio sen mukaan, mitä vaihtoehtoa 
asiakirjan pyytäjä pitää parhaana. Asiakirjasta, joka on vain osittain sa-
lainen, luovutetaan muut kuin salaiset osat. Pois jätetyt osat on merkit-
tävä selvästi. Suositus on tähän asti yhteneväinen ruotsalaisten sääntöjen 
kanssa. Asiakirjojen luovuttamiseen on vielä yksi vaihtoehto: Jos asiakirja 
on helposti saatavilla muista lähteistä, viranomainen voi osoittaa haki-
jan käyttämään niitä. Perustelujen mukaan tällä tarkoitetaan esimerkiksi 
materiaalia, joka on julkaistu Internetissä. Asiakirjan antamisen paikan 
päällä on periaatteessa oltava ilmaista. Viranomaisella on kuitenkin oi-
keus periä kohtuulliset kopiointikustannukset, jotka eivät saa ylittää vi-
ranomaisen omia kustannuksia. 

Suosituksen mukaan hylkäävään päätökseen on voitava hakea muu-
tosta. Muutoksenhaku on käsiteltävä tuomioistuimessa tai muussa puo-
lueettomassa elimessä, joka on perustettu lailla. Hakijalla on aina oltava 
mahdollisuus nopeaan ja halpaan muutoksenhakuun esittämällä muu-
tospyyntö joko erityiselle muutoksenhakuelimelle tai alkuperäisen hyl-
käyspäätöksen tehneelle viranomaiselle. Tämä koskee yleisesti myös lain-
säädäntöelinten hylkäyspäätöksiä. Lainsäädäntöelimet eivät kuitenkaan 
sisälly edellä mainitulla tavalla suosituksen ”pakolliseen” soveltamisalaan. 

Suosituksen lopuksi luetellaan täydentävät toimenpiteet, joihin on ryh-
dyttävä asiakirjajulkisuuden varmistamiseksi. Näihin sisältyvät oikeuk-
sista tiedottaminen, viranomaisten kouluttaminen ja muut toimenpiteet, 
joilla varmistetaan yleisön mahdollisuus käyttää oikeuksiaan. Viran-
omaisilla on oltava tätä tarkoitusta varten tehokas asiakirjojen käsittely-
järjestelmä, jossa asiakirjat ovat helposti saatavilla, ja viranomaisten on 
sovellettava selviä ja pysyviä sääntöjä asiakirjojen säilyttämisestä ja hä-
vittämisestä sekä pidettävä julkista rekisteriä asiakirjoista. Viranomaiset 
velvoitetaan lisäksi tiedottamaan aktiivisesti. 

Suosituksen lopussa olevat toimenpiteet ovat mielestäni ratkaisevan 
tärkeitä, jotta julkisuusperiaate toteutuisi tehokkaasti. Kokemukseni mu-
kaan monissa maissa, joissa on saatu aikaan asiakirjajulkisuutta koskevat 
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tyydyttävät säännöt, niiden käytännön soveltaminen ei tiukan määritel-
män mukaan onnistu viranomaisten puutteellisten rekisteröinti- ja ar-
kistointitoimien ja muiden asiakirjojen käsittelyyn liittyvien puutteiden 
vuoksi. Usein myös yleisön ja viranomaisten heikko oikeuksien ja velvoit-
teiden tuntemus on syynä sääntelyn vaillinaiseen soveltamiseen.

Vuosi suosituksen antamisen jälkeen Euroopan neuvoston ministeri-
komitea päätti arvioida suosituksen valossa asiakirjajulkisuutta koskevat 
kansalliset lait selvittääkseen, oliko syytä laatia sitova juridinen asiakir-
ja.17 Arvion laatiminen annettiin tehtäväksi samalle asiantuntijaryhmälle, 
joka oli laatinut ehdotuksen suositukseksi. Ryhmä aloitti työn syyskuussa 
2003. Ruotsalaisten aiemmat pelot siitä, että sitova juridinen asiakirja voi-
si merkitä vaatimuksia ruotsalaisen julkisuusperiaatteen rajoittamiseksi, 
olivat hälvenneet. Tämän taustalla oli periaatteiden, jotka eivät millään 
tavalla muodostaneet uhkaa Ruotsin julkisuuslainsäädännölle, sisällyttä-
minen suhteellisen helposti suositukseen. 

Asiantuntijaryhmä kannatti sopimuksen laatimista, vaikka suosituk-
sen hyväksymisestä oli kulunut melko vähän aikaa, koska se piti tarpeelli-
sena vahvistaa julkisuusperiaatetta mahdollisimman pian. Suositus muo-
dosti tässä vaiheessa yhteisen perustason.18 Esiin tuotiin henkilötietojen 
suojana oleva tietosuojasopimus19, jonka vuoksi olisi tarkoituksenmukais-
ta varmistaa asiakirjajulkisuuden ja henkilötietojen suojan välinen tasa-
paino laatimalla myös asiakirjajulkisuudesta sitova juridinen asiakirja. Li-
säksi huomautettiin, että useita Euroopan neuvoston jäsenvaltioita sitoivat 
Århusin sopimuksen asiakirjajulkisuussäännöt. Keskusteluissa nostettiin 
esiin sitovan juridisen asiakirjan kohdalla joko erillisen sopimuksen laa-
timinen tai lisäpöytäkirjan liittäminen Euroopan ihmisoikeussopimuk-
seen. Jälkimmäinen vaihtoehto hylättiin ja päädyttiin erilliseen yleissopi-
mukseen jäljempänä esitetyistä syistä. Lisäpöytäkirjaan ei olisi voitu sisäl-
lyttää kaikkia niitä oikeuksia, jotka oli kuvattu suosituksessa ja jotka oli 
tarkoitus siirtää yleissopimukseen. Juridisen asiakirjan oli oltava joustava, 
koska asiakirjajulkisuuden täytäntöönpanonut kansalliset hallinnolliset 
ratkaisut vaihtelivat. Jäsenvaltioille ei voisi määrätä Euroopan ihmisoi-
keussopimuksessa positiivisia velvoitteita. Lisäpöytäkirjan hyväksymis-
prosessi olisi pitkä ja hankala ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeudenkäyntimenettely oli raskas. 

Ministerikomitea hyväksyi yleissopimuksen asiakirjajulkisuudesta 
kuuden vuoden keskustelujen jälkeen vuonna 2009.20 Se sisältää minimi-
säännöt ja on muotoiltu suurin piirtein samalla tavalla kuin vuoden 2002 
suositus. Joitakin eroja kuitenkin on. Luetteloon suojeluintresseistä, joiden 
salassapito on hyväksyttävää, on lisätty kurinpitomenettely ja ”communi-
cation with the reigning Family and its Household or the Head of State”. 
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Lisäksi oikeudenkäynneissä voidaan suojata osapuolten yhdenvertaisuu-
den lisäksi ”the effective administration of justice”. ”Luonnon” asemesta 
”the environment” (ympäristö) on määritetty legitiimiksi suojeluintres-
siksi. Ruotsin osalta voidaan pitää tervetulleena mahdollisuutta pyytää 
tieto asiakirjasta anonyymina. Määräys ei kuitenkaan ole pakottava. 

Asiakirjojen kopiointia koskeva omakustannusperiaate aiheutti han-
kalla keskusteluja asiantuntijaryhmässä. Isolle-Britannialle kysymys oli 
keskeinen, koska siellä myös materiaalin noutamiseen kuluvasta työstä 
voidaan laskuttaa. Kompromissina päädyttiin siihen, että maksujen oli 
oltava kohtuullisia eivätkä ne saaneet ylittää jäljentämisen ja antamisen/
toimittamisen (delivery) todellisia kustannuksia. 

Yleissopimus sisältää määräyksiä sopimuksen noudattamisen valvon-
nasta. Sopimusta valvotaan muun muassa siten, että Euroopan neuvos-
ton pasiakirjajulkisuuden asiantuntijaryhmä raportoi sopimusosapuolten 
lainsäädännöstä ja oikeuskäytännöstä (sopimusosapuolia voivat olla valti-
oiden lisäksi kansainväliset organisaatiot) ja antaa lausuntoja sopimuksen 
soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä. 

Sopimus tulee voimaan, kun kymmenen Euroopan neuvoston jäsenval-
tiota ratifioi sen. Toistaiseksi21 sopimuksen on ratifioinut seitsemän valtio-
ta: Ruotsi, Bosnia ja Hertsegovina, Unkari, Liettua, Montenegro, Norja ja 
Suomi.

II Euroopan ihmisoikeussopimus
Sananvapaus taataan Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artikla, mu-
kaan: ”Jokaisella on sananvapaus. Tämä oikeus sisältää vapauden pitää 
mielipiteitä sekä vastaanottaa ja levittää tietoja ja ajatuksia alueellisista 
rajoista riippumatta ja viranomaisten siihen puuttumatta.” Euroopan ih-
misoikeustuomioistuin on useissa tapauksissa, jotka ovat koskeneet tie-
don saamista viranomaiselta sopimuksen 10 artiklassa turvatun sananva-
pauden nojalla, melko yhdenmukaisesti vahvistanut, ettei sopimus sisällä 
yleistä oikeutta saada tietoja viranomaiselta. Viime aikoina on kuitenkin 
saatu ratkaisuja, jotka viittaavat tulkinnan lieventymiseen. 

Euroopan ihmisoikeustoimikunta arvioi ensimmäistä kertoa, sisältyy-
kö 10 artiklaan oikeus saada tietoa viranomaisilta vuonna 1974 tapaukses-
sa Sixteen Austrian Communes and Some of Their Councillors mot Österri-
ke22. Valittajat väittivät, että 10 artiklaa oli rikottu, koska oli kieltäydytty 
luovuttamasta tietoja päätöksestä vähentää kuntien määrää Ala-Itäval-
lassa. Euroopan ihmisoikeustoimikunta käsitti valituksen vaatimukseksi 
saada tietoja, jotka eivät normaalisti ole yleisön saatavilla mutta jotka olisi 
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pitänyt toimittaa muutoksenhakijoille, jotka olivat valituksen esittäneen 
kunnan kunnanhallituksen jäseniä. Komission päätöksen mukaan 10 ar-
tikla ei antanut virkamiehille (public officials) muita parempaa oikeutta 
tiedonsaantiin.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on tämän jälkeen tehnyt selväksi, 
että 10 artiklassa tarkoitettu tiedonsaantioikeus koskee henkilöitä, jotka 
haluavat saada tietoja, jotka muut ovat valmiita antamaan. Euroopan ih-
misoikeustuomioistuin katsoi vuonna 1987 tapauksessa Leander v. Ruot-
si23, joka koski muun muassa muutoksenhakijan oikeutta saada tietoja, 
jotka hänestä oli tallennettu henkilövalvonta-asiassa. Lausunnon mu-
kaan tiedonsaantioikeus tarkoitti sitä, etteivät viranomaiset saaneet estää 
henkilöä vastaanottamasta tietoja, jotka joku toinen haluaa tai voi haluta 
antaa hänelle vapaaehtoisesti. Tuomioistuin jatkoi, että 10 artikla ei anna 
yksityishenkilölle oikeutta saada tietoja rekisteristä, joka sisältää tietoja 
hänen henkilökohtaisesta tilanteestaan, eikä artikla myöskään velvoita 
hallitusta antamaan tällaisia tietoja yksityishenkilölle. 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin piti kannastaan kiinni tapauksessa 
Gaskin v. Yhdistynyt kuningaskunta24. Valittajalta oli evätty oikeus saada 
tieto sosiaaliviranomaisten hallussa olevasta asiakirjasta, joka oli laadit-
tu hänen aiemman kasvatuskotisijoituksensa aikana. Tuomioistuimen 
mielestä pyynnön hylkääminen ei loukannut tiedonsaantioikeutta. Tuo-
mioistuimen päätöksen mukaan 8 artiklan mukaisia oikeuksia perhe- ja 
yksityiselämän suhteen oli kuitenkin loukattu. Tuomioistuimen mielestä 
valittajan asemassa olevalla henkilöllä oli merkittävä intressi saada tieto, 
joka oli tarpeen lapsuuden ja varhaisen kehityksen tuntemiseksi ja ym-
märtämiseksi. Tuomioistuin muistutti, että toisaalta viranomaisen rekis-
terin luottamuksellisuus saattoi olla välttämätöntä luotettavien ja objek-
tiivisten tietojen hankkimiseksi ja kolmannen osapuolen suojaamiseksi. 
Brittiläinen järjestelmä, jossa tiedon saaminen rekisteristä riippui luotta-
mukselliset tiedot antaneen kolmannen osapuolen suostumuksesta, kat-
sottiin periaatteessa yhteneväksi 8 artiklassa määritettyjen velvoitteiden 
kanssa. Brittiläisessä järjestelmässä ei kuitenkaan ollut mahdollista saada 
luovutuspyyntöä riippumattomalle elimelle lopullista ratkaisua varten, 
jos luottamukselliset tiedot antanut taho ei suostunut tietojen luovuttami-
seen, mikä tarkoitti 8 artiklan rikkomista. 

Guerra ja muut v. Italia25 -tapauksessa valittajatasuivat kaupungissa, 
jossa kemikaalitehdas päästi ympäristöön terveydelle vaarallisia aineita. 
He valittivat vaarallisten aineiden päästöjen lisäksi siitä, etteivät viran-
omaiset olleet tiedottaneet yleisölle riskeistä ja menettelyistä onnetto-
muustilanteissa. Tuomioistuin viittasi Leander-tapaukseen ja katsoi, ettei 
tiedonsaantioikeuden voitu tulkita asettavan kyseisen tapauksen kaltai-
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sissa olosuhteissa positiivisia velvoitteita valtiolle kerätä tietoja ja levittää 
niitä omasta aloitteesta. Siten 10 artikla et soveltunut tapaukseen. Sitä 
vastoin 8 artiklan katsottiin soveltuvan tapaukseen; tuomioistuin esitti, 
että vakavat ympäristösaasteet voivat vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin ja 
estää heitä käyttämästä kotiaan tavalla, joka vaikuttaa heidän yksityis- ja 
perhe-elämäänsä. Kyseissä tapauksessa valituksen tekijät joutuivat odot-
tamaan vaarallisten aineiden tuotannon loppumiseen asti ennen kuin he 
saivat tietoa, jonka perusteella he olisivat voineet arvioida riskit, joille he ja 
heidän perheensä olisivat joutuneet alttiiksi jäädessään asumaan kaupun-
kiin. Hitaus tärkeiden tietojen luovuttamisessa tarkoitti sitä, ettei valtio 
ollut täyttänyt velvoitettaan varmistaa valituksen tekijöiden oikeudet suh-
teessa yksityis- ja perhe-elämään. Siten 8 artiklaa oli rikottu. 

Tapauksessa Roche v. Yhdistynyt kuningaskunta26 8 artiklaa oli tuo-
mioistuimen mielestä rikottu, koska valittajalle oli kieltäydytty antamasta 
tietoa kaasukokeesta, jolle hänet oli altistettu sotilaallisessa laitoksessa. 
Tuomioistuin toisti aiemmat johtopäätöksensä Leander-, Gaskin- ja Guer-
ra-tapauksista toteamalla, ettei 10 artikla asettanut viranomaisille tiedot-
tamisvelvoitetta.

Tapaus Sdružení Jihočeské Matky v. Tšekki27 liittyi paikallisen ympäris-
töorganisaation 10 artiklan nojalla hakemaan muutokseen kiellosta saada 
tietoja ydinvoimalasta. Valittaja esitti, että huolimatta kansallisen oike-
usjärjestyksen laeista oikeudesta saada tietoja, kansalliset viranomaiset 
rajoittivat tätä oikeutta mielivaltaisesti. Muutoksenhakijan tapauksessa 
tšekkiläiset viranomaiset olivat asiakirjajulkisuutta koskevista säännöis-
tä huolimatta soveltaneet rakennuslainsäädännön määräystä, joka asetti 
asiakirjojen luovuttamisen ehdoksi sen, että tietojen saamiseen on perus-
teltu intressi. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin viittasi aiempaan oi-
keuskäytäntöön tiedonsaantivapausasioissa ja esitti, että 10 artiklasta on 
vaikeaa johtaa yleistä oikeutta saada tieto hallinnollisista asiakirjoista ja 
tiedoista. Tuomioistuin totesi, että muutoksenhakija oli pyytänyt saada 
tiedon hallinnollisista asiakirjoista, jotka olivat viranomaisten hallussa 
ja saatavilla rakennuslainsäädännössä määritetyillä ehdoilla, jotka muu-
toksenhakija asetti kyseenalaisiksi. Tässä tilanteessa tuomioistuin katsoi, 
että pyynnön hylkääminen loukkasi valittajan 10 artiklan mukaista tie-
donsaantioikeutta. Tuomioistuin arvioi sen jälkeen oikeuden rajoituksen 
kansallisen lain, joka oli annettu oikeudesta saada tietoja, perusteella ja 
päätyi 10 artiklan toisen kappaleen rajoitusmahdollisuuksia soveltamalla 
siihen, että oikeuksien loukkaaminen ei muutoksenhakijan tapauksessa 
ollut suhteeton tarkoitukseen nähden. Valitus hylättiin sen jälkeen perus-
teettomana. Päätöksestä tekee erityisen kiinnostavan se, että sen taustalla 
ovat kyseisessä valtiossa voimassa olevat säännöt asiakirjajulkisuudesta, 
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minkä perusteella artiklaa 10 voitiin soveltaa. Näin ei ollut Leander-ta-
pauksessa. 

Ensimmäinen tapaus, jossa Euroopan ihmisoikeustuomioistuin totesi 
10 artiklaa rikotun julkisyhteisön kieltäydyttyä luovuttamasta tietoa asia-
kirjoista, oli Társaság a Szabadságjogokért v. Unkari28. Tausta oli seuraava. 
Unkarin parlamentin jäsen oli kannellut perustuslakituomioistuimeen 
ja vaatinut, että tiettyjen rikoslakiin tehtyjen huumerikoksia koskevien 
muutosten perustuslainmukaisuus tutkittaisiin. Valittaja, joka oli muun 
muassa huumepolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä aktiivinen kansalai-
soikeusjärjestö, pyysi perustuslakituomioistuimelta kantelukirjelmää ja 
viittasi tässä sääntöihin asiakirjajulkisuudesta. Asiakirjaa oli tarkoitus 
käyttää julkisessa keskustelussa huumepolitiikasta. Pyynnön epäämisen 
jälkeen asiaa tutkittiin yleisissä tuomioistuimissa, joiden päätöksen mu-
kaan tietoa asiakirjasta ei voitu luovuttaa ilman sen kirjoittaneen tahon 
(parlamentin jäsenen) hyväksyntää. Syynä tähän oli, että parlamentin 
jäsenen kantelukirjelmä sisälsi henkilötietoja.29 Euroopan ihmisoikeus-
tuomioistuin tutki järjestön tekemän valituksen 10 artiklan kannalta. 
Tuomioistuimen lausunto oli pääpiirteissään seuraava. Yleisöllä on oikeus 
saada tietoja, joihin liittyy yleinen intressi. Tuomioistuin on vahvista-
nut tämän lehdistön vapautta koskevassa oikeuskäytännössä. Tuomiois-
tuimen on oltava erityisen valpas asioissa, jotka koskevat viranomaisten 
toimenpiteitä, jotka voivat haitata yhteiskunnan ”vahtikoirana” toimivan 
lehdistön osallistumista julkiseen keskusteluun yleisistä asioista. Lain 
mielivaltaisia rajoituksia ei voida hyväksyä, jos ne merkitsevät epäsuoraa 
sensuuria viranomaisen asettaessa esteitä tietojen keräämiselle. Tietojen 
kerääminen on osa perusvalmisteluja journalistiikassa ja luontainen ja 
suojeltu osa lehdistön vapautta. Lehdistön tehtävänä on luoda foorumi 
yleiselle keskustelulle. Tämä tehtävä ei kuitenkaan rajoitu joukkovies-
tintävälineisiin. Valittajan toimintaa voidaan kuvailla tärkeäksi osaksi 
valistunutta julkista keskustelua. Tuomioistuin on tunnustanut kansa-
laisyhteiskunnan tärkeän merkityksen keskustelussa julkisista asioista. 
Valittaja oli organisaatio, joka oli osallistunut erilaisten ihmisoikeuskysy-
mysten käsittelyyn tuomioistuimissa, myös tiedonsaantioikeuden suojan. 
Organisaatiota voitiin luonnehtia lehdistön tavoin yleisön ”vahtikoirak-
si”, minkä takia organisaatiolle olisi annettava sama sopimussuoja kuin 
lehdistölle. Tuomioistuin katsoi, että valituksen tekijä keräsi legitiimisti 
tietoja yleisölle tärkeässä asiassa pyytäessään tiedon parlamentin jäsenen 
kantelukirjelmästä ja että viranomaiset puuttuivat prosessin valmistele-
vaan vaiheeseen luomalla hallinnollisen esteen. Perustuslakituomioistui-
men informaatiomonopoli toimi eräänlaisen sensuurin tavoin. Valituksen 
tekijän tarkoituksena oli julkistaa tiedot ja osallistua siten julkiseen kes-
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kusteluun huumerikoksia koskevasta lainsäädännöstä, minkä perusteella 
valituksen tekijän tiedonsaantivapautta oli rajoitettu. 10 artiklan mukai-
nen sanan- ja tiedonsaantioikeus ei ole absoluuttinen, vaan vapauksia voi-
daan rajoittaa tiettyjen edellytysten täyttyessä. Yhtenä edellytyksenä on, 
että rajoituksella on legitiimi tarkoitus. Se voi tarkoittaa esimerkiksi toi-
sen oikeuksien suojaamista. Tapauksessa Társaság a Szabadságjogokért v. 
Unkari Euroopan ihmisoikeustuomioistuin hyväksyi muiden oikeuksien 
suojaamisen eli tässä tapauksessa parlamentin jäsenen henkilötietojen en 
suojaamisen legitiimiksi tarkoitukseksi. Tuomioistuin katsoi kuitenkin, 
ettei rajoitus ollut tarpeen demokraattisessa yhteiskunnassa ja että valitta-
jan tiedonsaantioikeutta oli siten loukattu. Tuomioistuin otti tässä yhtey-
dessä huomioon, että pyydetty asiakirja oli valmis ja saatavilla perustus-
lakituomioistuimessa eikä tiedoista tarvinnut laatia yhteenvetoa. Valtiolla 
oli tässä tilanteessa velvollisuus olla estämättä valittajan pyytämien tieto-
jen välittämistä. Tuomioistuimen lausunnon mukaan pyydetty asiakirja 
tuskin saattoi sisältää viittauksia parlamentin jäsenen yksityiselämään. 
Tässä yhteydessä tuomioistuin esitti, että poliittiselle keskustelulle olisi 
kohtalokasta, jos julkisuuden henkilöt voisivat sensuroida lehdistöä ja jul-
kista keskustelua viittaamalla yksityiselämän suojaan väittären, että hei-
dän mielipiteensä yleisistä asioista liittyvät heidän persoonaansa ja ovat 
siten henkilötietoja (private data), joita ei saa luovuttaa ilman heidän suos-
tumustaan. Näiden seikkojen huomioon ottaminen tehtyjä rajoituksia ei 
voinut oikeuttaa tässä tapauksessa. Esteet, joita asetetaan tiedonsaannin 
rajoittamiseksi yleisen intressin asioista, voivat heikentää joukkoviesti-
missä tai niihin läheisesti liittyvällä alalla työskentelevien mahdollisuuk-
sia käsitellä tällaisia asioita ja estää heitä täyttämästä merkittävää rooliaan 
yhteiskunnan ”vahtikoirina” ja heikentää heidän mahdollisuuksiaan antaa 
oikeita ja luotettavia tietoja.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on käsitellyt kieltäytymistä luovut-
taa asiakirjoja kansallisten viranomaisten päätettyä asiakirjojen luovutta-
misesta. Kenedi v. Unkari30 -tapauksessa Unkarin sisäministeriö kieltäytyi 
luovuttamasta asiakirjoja historioitsijalle. Tuomioistuimet olivat antaneet 
historioitsijalle rajoittamattoman oikeuden saada tieto pyydetyistä asiakir-
joista ilman ministeriön asiakirjojen luovuttamiselle asettamia ehtoja. Mi-
nisteriö kieltäytyi tästä huolimatta luovuttamasta pyydettyjä asiakirjoja. 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen mukaan tiedon saaminen alkupe-
räisistä asiakirjoista legitiimiä historiallista tutkimusta varten oli valitta-
jan sananvapauden peruselementti. Tuomioistuin vahvisti, ettei 10 artiklan 
toisen kappaleen mukainen vaatimus rajoituksen perustumisesta lakiin 
täyttynyt ja että viranomaisten vastahakoisuus kansallisten tuomioistuin-
ten päätöksen täytäntöönpanossa oli ristiriidassa kansallisen lain kanssa ja 
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osoitus mielivaltaisesta toiminnasta. Tällaista viranomaisten vallan vää-
rinkäyttöä ei voida pitää lain nojalla toteutettuina toimenpiteinä.

Tapauksessa Youth Initiative for Human Rights v. Serbia31 valituksen 
tehnyt ihmisoikeusjärjestö oli saanut valituksen jälkeen oikeuden saada 
kansalliselta tiedusteluviranomaiselta tiedot siitä, kuinka monta henkilöä 
oli ollut sähköisen valvonnan kohteena tiettynä vuonna. Tiedusteluviran-
omainen kieltäytyi siitä huolimatta luovuttamasta pyydettyjä tietoja esit-
tämällä perusteluksi sen, ettei viranomaisella ollut niitä hallussaan. Eu-
roopan tuomioistuin totesi Kenedi-tapauksen mukaisesti, että valittajan 
sananvapautta oli rajoitettu, koska, valittaja keräsi legitiimisti tietoja ylei-
sestä asiasta levittääkseen tietoja yleisölle ja osallistuakseen yleiseen kes-
kusteluun. Tuomioistuin ei ollut vakuuttunut perustelusta, jonka mukaan 
viranomaisella ei ollut pyydettyjä tietoja. Tuomioistuin katsoi, että tiedus-
teluviranomaisen itsepäinen kieltäytyminen panna täytäntöön valvonta-
viranomaisen päätöstä oli ristiriidassa kansallisen lain kanssa ja osoitus 
mielivallasta. Valituksen tekijän 10 artiklan mukaista sananvapautta oli 
siten loukattu.

Vielä yksi oikeusjuttu, jossa valituksen tekijänä oli organisaatio, on 
Österreichische Vereinigung zur Erhaltung, Stärkung und Schaffung eines 
wirtschaftlich gesunden land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitzes v. 
Itävalta32. Valittajan nimi on merkittävä osa tuomiota. Valituksen tehnyt 
organisaatio harjoitti tutkimustoimintaa, jonka tarkoituksena oli selvittää 
viljelysmaan ja metsien luovutusten vaikutuksia yhteiskuntaan. Organi-
saatio teki lisäksi lakiehdotuksen intressialueeltaan. Valittaja pyysi tietoja 
kaikista päätöksistä, jotka Tirolin kiinteistöviranomainen oli tehnyt neljän 
kuukauden aikana. Valittajan puolessta päätökset saivat olla nimettömiä ja 
niiden toimituskustannukset voitiin korvata. Viranomainen kieltäytyi luo-
vuttamasta tietoja ilmoittamalla, ettei sillä ollut aikaa eikä henkilöstöä tä-
hän. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, joka oli todennut vastaavista syis-
tä äsken mainituissa Unkarin ja Serbian tapauksissa, että valituksen tekijän 
tiedonsaantivapautta oli rajoitettu, katsoi huomionarvoiseksi seikaksi sen, 
etteivät päätökset olleet helposti saatavilla. Tuomioistuin ei pitänyt kan-
sallisten viranomaisten syitä kieltäytyä tietojen luovuttamisesta riittävinä, 
vaikka ne olivat tärkeitä. Johtopäätöksen mukaan 10 artiklaa oli rikottu.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin antoi vuonna 2015 ratkaisun ta-
pauksessa Guseva v. Bulgaria33. Tuomioistuimen mukaan 10 artiklaa oli 
rikottu, kun kansallinen tuomioistuin oli antanut valituksen tekijälle oi-
keuden saada häneltä ensin kielletyt tiedot, mutta päätöstä ei kuitenkaan 
ollut pantu täytäntöön. Tapaus poikkeaa aiemmista siten, että valituksen 
tekijän ei voitu sanoa olevan yleisön ”vahtikoira” samalla tavoin kuin esi-
merkiksi yleisen intressin nimissä toimivat organisaatiot, joille tuomiois-
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tuin oli antanut erioikeuksia 10 artiklan oikeuksien suhteen. Tuomiois-
tuin painotti kuitenkin sitä, että valittajaa oli estetty tekemästä valmis-
teluja voidakseen eläinoikeusjärjestön jäsenen ominaisuudessa tiedottaa 
yleisölle eläinsuojeluolosuhteista ja herättää keskustelua aiheesta.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin antoi tuomion ruotsalaisessa Gill-
berg-tapauksessa, jolla on tietty yhteys julkisuusperiaatteeseen.34 Tapauk-
sen ytimenä oli kysymys siitä, oliko valittajalla virakamiehenä (Göteborgin 
yliopiston tutkijana) riippumaton negatiivinen oikeus 10 artiklan mukaan 
olla luovuttamatta yliopiston omistamaa tutkimusmateriaalia huolimatta 
siitä, että yliopisto aikoi noudattaa kamarioikeuden päätöstä luovuttaa ma-
teriaali tietyillä ehdoilla. Tuomioistuimen mukaan 10 artikla ei soveltunut 
tapaukseen. Sen mielestä valittajalla ei ollut tällaista negatiivista oikeutta 
muun muassa sen perusteella, että tällainen oikeus rajoittaisi niiden henki-
löiden 10 artiklan mukaisia oikeuksia saada tietoja, joille oli annettu mah-
dollisuus saada tieto julkisiksi asiakirjoiksi katsottavasta materiaalista. 

Edellä selostettujen ratkaisujen perusteella Euroopan ihmisoikeustuo-
mioistuimen oikeuskäytäntö julkisuusperiaatetta koskevissa tapauksis-
sa näyttää kehittyneen sen jälkeen, kun tuomioistuin niin myöhään kuin 
tapauksessa Roche vuonna 2005 vahvisti, ettei 10 artikla sisällä yleistä oi-
keutta saada tietoa viranomaisten asiakirjoista. On kuitenkin mainittava, 
ettei tuomioistuimen suuri jaosto ole vielä poikennut tästä periaatteesta 
yhdessäkään antamassaan päätöksessä. Lisäksi voidaan todeta, että Euroo-
pan ihmisoikeustuomioistuimen kehitys on aiheuttanut tulkintaongelmia 
kansallisella tasolla. Lordi Mance sanoo brittiläisen korkeimman tuomiois-
tuimen tuomiosta seuraavasti35: ”What to make of the Strasbourg case law 
… is not easy. One possible view is the various Section decisions open a way 
around the Grand Chamber statements of principle in circumstances where 
domestic law recognises or the European Court of Human Rights concludes 
that it should, if properly applied, have recognised, a domestic duty on the 
public authority to disclose the information. The Österreichische case might 
perhaps be suggested to fit into this pattern, though it does not appear to 
have represented any part of the First Section’s thinking. Alternatively the 
Österreichische case may be regarded as a special case … That said, the logic 
is not very apparent of a principle according to which the engagement of ar-
ticle 10(1) depends upon whether domestic law happens to recognise a duty 
on the relevant public authority to provide the information.”

Myöhemmissä tapauksissa 10 artiklaa on katsottu loukatun, on ollut 
kansalaisjärjestö tai tutkija. Rinnastuksia on tehty lehdistön rooliin sa-
nanvapauden käyttämisessä. Silloin kyse on tietojen hankkimisesta edel-
leen levittämistä varten tarkoituksena osallistua julkiseen keskusteluun 
yleisistä asioista. 
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Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on vahvistanut, että viranomaisen 
kieltäytyminen luovuttamasta tietoja rajoittaa tietyissä tilanteissa sanan-
vapautta ja että 10 artikla on sovellettavissa. Tuomioistuin on lisäksi tutki-
nut, ovatko toteutetut rajoitukset sallittuja toisen kappaleen mukaan. Ra-
joituksista on 10 artiklan mukaan säädettävä lailla, mikä vastaa Ruotsin 
painovapausasetuksen ehtoja asiakirjajulkisuuden rajoituksista (2 luvun 
2 §:n toinen kappale) ja Euroopan neuvoston vuonna 2002 antamaa suo-
situsta ja sopimusta. Myös luettelo legitiimeistä intresseistä, joiden suo-
jaamiseksi vapauksia voidaan 10 artiklan perusteella rajoittaa, on melko 
kiistaton. Artikla voi kuitenkin osoittautua rajoittavaksi, kun on kysymys 
mahdollisuuksista suojella esimerkiksi luontoa, ympäristöä ja yhteiskun-
nan taloudellista intressiä.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen suurelle jaostolle on siirretty 
yksi tapaus ilman edeltävää ratkaisua jaostossa: Magyar Helsinki Bizott-
ság v. Unkari36. Tapauksessa ei ole vielä annettu ratkaisua37 tämän tekstin 
kirjoitusajankohtana. Suullinen käsittely on pidetty äskettäin. Valittaja on 
kansalaisjärjestö, jolle Unkarin poliisi on kieltäytynyt antamasta tietoa 
asiakirjoista, joista selviävät virallisiksi puolustajiksi nimitetyt henkilöt. 
Valittaja vetoaa 10 artiklaan ja väittää, että kieltäytyminen luovuttamas-
ta asiakirjoja estää organisaatiota toimimasta yhteiskunnan vahtikoirana, 
”watchdog function” ja esittämästä kriittisiä näkökantoja käytettävästä 
puolustajien nimitysjärjestelmästä. 

Kirjoitukseni käsittelee pääasiassa asiakirjajulkisuutta. Haluan kui-
tenkin mainita jotakin myös siitä, millainen Euroopan ihmisoikeussopi-
muksen suhde julkisuusperiaatteen muihin kulmakiviin on: virkamiesten 
sananvapaus, välittäjänvapaus ja käsittelyn julkisuus.

Ruotsalaisella painovapauden vastuujärjestelmällä ei ole suoraa vas-
tinetta muissa maissa. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin huolehtii sa-
nan- ja tiedonsaantivapaudesta osittain muista lähtökohdista. Esimerkiksi 
käsitettä välittäjänvapaus ei ole tuomioistuimen sanastossa lainkaan. Tuo-
mioistuin on toistuvasti todennut, että 10 artiklan mukainen sananvapaus 
koskee myös työntekijöitä, joiden on samalla oltava lojaaleja työnantajalle 
ja joilla on velvoite toimia tahdikkaasti ja pidättyvästi työnantajaa koh-
taan. Lisäksi tuomioistuin on katsonut, että nämä velvoitteet ovat erityi-
sen tärkeitä virkamiesten osalta, koska viranomaisten luonteeseen kuuluu, 
että niiden virkamiehiä sitoo velvoite toimia lojaalisti ja tahdikkaasti.38 
Tuomioistuin ei esitä konkreettisia esimerkkejä. Lojaalius yksityistä työn-
antajaa kohtaan suuntautuu tavallisesti omistajan intressiin. Viranomais-
ten ja muiden julkisyhteisöjen osalta vastaavaa intressiä ei ole. Julkisen 
sektorin työntekijän velvoitetta toimia lojaalisti suhteessa työnantajaan 
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voidaan tuskin asettaa sinällään kyseenalaiseksi. Tässä tapauksessa työn-
antaja on kuitenkin laajasti ymmärrettynä suuri yleisö. 

Tuomioistuin on joissakin tapauksissa, jotka ovat koskeneet ”ilmian-
tajina (whistleblowers)” toimineita työntekijöitä ja epäkohtia paljastaneita 
toimittajia, määrittänyt tietyt lähtökohdat sen arvioimiselle, ovatko tällai-
sille henkilöille tietojen julkistamisesta asetetut vastatoimet yhteneväisiä 
sopimuksen 10 artiklan kanssa. Lähtökohtina ovat olleet tietojen julkista-
misen yleinen intressi ja totuudenmukaisuus, työnantajalle mahdollisesti 
aiheutunut vahinko, tietojen luovuttamisen tarkoitus ja tiedonantajaan 
kohdistuvan sanktion vakavuus. Lisäkriteerinä on ruotsalaiselle tiedon-
välittämisoikeudelle vieras (ainakin julkisen sektorin toimijoiden osalta) 
vaatimus siitä, onko tiedot julkistettu viimeisenä keinonasen jälkeen kun 
työntekijä on kääntynyt ensin asiassa esimiestensä tai jonkin muun toimi-
valtaisen tahon puoleen.39 

Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ei ole määräystä käsittelyn julkis-
uudesta eli yleisön oikeudesta olla läsnä tuomioistuinten istunnoissa ja 
päätöksiä tekevissä poliittisissa kokouksissa. Käsittelyn julkisuus sisältyy 
kuitenkin oikeudenmukaista oikeudenkäyntiäkoskevaan 6 artiklaan, jon-
kamukaan: ”Jokaisella on oikeus kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmu-
kaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin laillisesti perustetussa riippumatto-
massa ja puolueettomassa tuomioistuimessa silloin, kun päätetään hänen 
oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan tai häntä vastaan nostetusta rikos-
syytteestä. Päätös on annettava julkisesti, mutta lehdistöltä ja yleisöltä voi-
daan kieltää pääsy koko oikeudenkäyntiin tai osaan siitä demokraattisen 
yhteiskunnan moraalin, yleisen järjestyksen tai kansallisen turvallisuu-
den vuoksi tai nuorten henkilöiden etujen tai osapuolten yksityiselämän 
suojaamisen niin vaatiessa, tai siinä määrin kuin tuomioistuin harkitsee 
ehdottoman välttämättömäksi erityisolosuhteissa, joissa julkisuus louk-
kaisi oikeudenmukaisuutta.”

Suurin osa tuomioistuimen oikeuskäytännöstä liittyy 6 artiklan osalta 
oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin kriteereihin, kuten tuomioistuimien 
puolueettomuuteen ja oikeudenkäynnin kestoon sekä sen määrittämiseen, 
mitä ovat ”hänen oikeutensa”. Valituksissa oikeudesta suulliseen käsitte-
lyyn on pikemmin kyse mahdollisuudesta suulliseen käsittelyyn ylipäänsä 
kuin yleisön pääsystä oikeudenkäyntiin. Vain jutun osapuolella tai jolla 
on oikeus olla jutun osapuoli, on mahdollisuus tehdä valitus käsittelyn 
julkisuudesta 6 artiklan mukaan. Sama koskee tuomioiden julkistamista. 
Artikla ei siten sisällä julkisuusperiaatetta siinä mielessä, että yleisölle tur-
vattaisiin itsenäinen oikeus olla läsnä oikeudenkäynneissä tai saada tieto 
tuomioista, jotka koskevat kolmatta osapuolta.
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III YK
Vuonna 1976 voimaan tulleen YK:n kansalaisoikeuksia- ja poliittisia oi-
keuksia koskevan yleissopimuksen 19 artiklan toisen kappaleen mukaan 
kaikilla on sananvapaus. Oikeus sisältää vapauden hankkia, vastaanottaa 
ja levittää riippumatta alueellisista rajoista kaikenlaisia tietoja ja ajatuk-
sia suullisesti, kirjallisesti ja painettuna taiteellisessa muodossa tai muulla 
hänen valitsemallaan tavalla. 

YK:n yleissopimuksen 19 artikla on muotoiltu eri tavoin kuin Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 10 artikla. Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
mukaan tiedonsaantivapaus sisältää ”vapauden vastaanottaa … tietoja”, 
kun YK:n yleissopimuksessa mainitaan lisäksi oikeus ”hankkia tietoja”. 
Aiemmin mainitsemallani tavalla Amerikan ihmisoikeustuomioistuin 
on tulkinnut Amerikan ihmisoikeussopimuksen 13 artiklassa määrite-
tyn sananvapauden niin, että siihen sisältyy asiakirjajulkisuus. Mainitun 
sopimuksen 13 artikla sisältää YK:n yleissopimuksen artiklan 19 tavoin 
maininnan ”oikeudesta hankkia tietoja”. 

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

kaikkien tiedotusvälineiden kautta.”

YK:n yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen 19. artikla

YK:n järjestelmässä ei ole tuomioistuinta. Valvontamekanismina toimii 
sen sijaan YK:n ihmisoikeuskomitea. YK-komitea toteaa yleiskommentis-
saan nro 34 vuodelta 2011 muun muassa seuraavaa YK:n yleissopimuksen 
19 artiklasta ja oikeudesta saada tietoja. Artiklan toinen kappale sisältää 
oikeuden saada tietoja julkisyhteisöiltä. Tällaisiin tietoihin sisältyvät asia-
kirjat riippumatta niiden tallennusmuodosta, alkuperästä ja laatimisajan-
kohdasta. Jotta oikeus saada tietoja viranomaisilta toimisi käytännössä, so-
pimusvaltioiden on julkaistava yleistä etua koskevat tiedot proaktiivisesti. 

Menettelyt oikeuksien käyttämiseksi on määritetävä, ja niissä on mää-
rättävä, että tiedonsaantipyynnöt on käsiteltävä nopeasti. Maksut eivät 
saa muodostaa kohtuutonta rajoitusta tietojen saatavuudelle. Jos pyyntö 
hylätään, syy siihen on ilmoitettava. Lisäksi pyynnön esittäjällä on oltava 
mahdollisuus hakea tällaisissa tapauksissa muutosta samoin kuin tapauk-
sissa, joissa pyyntöön ei vastata.
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YK:n järjestelmä sisältää lisäksi Århusin sopimuksen, joka allekirjoi-
tettiin vuonna 1998 ja joka voimaan vuonna 2001. Sopimuksen valmisteli 
kolmisenkymmentä YK:n Euroopan talouskomission jäsenvaltiota. Sopi-
muksen tarkoituksena on edistää yksityishenkilöiden ja yhdistysten aktii-
vista roolia ympäristöasioissa vaatimalla sopimusvaltioita varmistamaan 
yleisön oikeus saada tieto ympäristöasioista viranomaisilta ja tietyiltä yk-
sityisiltä yhteisöiltä, oikeus osallistua ympäristöön vaikuttavien päätösten 
tekemiseen ja muutoksenhakuoikeus viranomaisten ympäristöä koskevis-
ta päätöksistä. Århusin sopimus koostuu kolmesta pääosasta, joista yksi 
käsittelee oikeutta saada tietoja. Tämä oikeus koskee rajattua yhteiskun-
nan osa-aluetta, ympäristöä. 

YK-komitea on vasta viime aikoina ottanut kantaa asiakirjajulkisuu-
teen YK:n yleissopimuksen puitteissa. Århusin sopimuksen voidaan siten 
sanoa olevan ensimmäinen sitova juridinen asiakirja, jonka tarkoituksena 
on suoraan varmistaa tiedonsaantioikeus. Sopimuksen velvoitteet ym-
päristötietojen luovuttamisesta on saatettu voimaan Ruotsissa erityisellä 
lailla tiettyjen yksityisten yhteisöjen40 hallussa olevista ympäristötiedoista 
sekä muuttamalla julkisuus- ja salassapitolakia. Sopimus velvoittaa jäsen-
valtiot huolehtimaan siitä, että kielteisiin ympäristötietojen luovutuspää-
töksiin voidaan hakea muutosta tuomioistuimelta tai muulta riippumat-
tomalta ja puolueettomalta elimeltä41. Ruotsi teki sopimukseen varauman 
valtiopäivien, hallituksen ja valtioneuvoston päätösten osalta42.

Julkisuus kansainvälisissä instituutioissa

I. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin 
Euroopan neuvosto on melko pitkän aikaa pyrkinyt siihen, että sen jä-
senvaltiot hyväksyisivät asiakirjajulkisuuden periaatteet ja sääntelyn. On 
toinen asia, onko se itse tehnyt samassa hengessä työtä vastaavien peri-
aatteiden ja sääntöjen ottamiseksi käyttöön omassa toiminnassaan, esim. 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen toimintaa ohjaa Euroopan ih-
misoikeussopimus ja tuomioistuimen työjärjestys (Rules of Court), jonka 
se itse laatii. 

Sopimuksen 40 artiklan mukaan käsittelyjen on oltava julkisia, ellei 
tuomioistuin toisin päätä poikkeustapauksissa. Poikkeuksista säädetään 
työjärjestyksen säännössä 63:2: Yleisöltä voidaan kieltää pääsy käsittelyyn 
demokraattisen yhteiskunnan moraalin, yleisen järjestyksen tai kansalli-
sen turvallisuuden vuoksi tai nuorten henkilöiden etujen tai osapuolten 
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yksityiselämän suojaamisen niin vaatiessa, tai siinä määrin kuin jaosto 
harkitsee ehdottoman välttämättömäksi erityisolosuhteissa, joissa julki-
suus loukkaisi oikeudenmukaisuutta. Nämä poikkeukset julkisesta kä-
sittelystä ovat samat kuin Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklassa 
määritetyt poikkeukset. 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen toimipaikka Strasbourgissa.  
Kuva: Uutistoimisto TT.

Suurin osa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käsittelyistä, joita pide-
tään noin kahdessakymmenessä jutussa vuodessa, ratkaistaan tuomioistui-
men suuressa jaostossa. Mahdollisuutta käsittelyyn suljetuin ovin käytetään 
erittäin harvoin. Suulliset käsittelyt ovat harvinaisia tavallisissa jaostoissa. 

Suuressa jaostossa käsiteltyjen juttujen tuomiot julistaa jaoston presi-
dentti osapuolten ja yleisön läsnä ollessa. Muut tuomiot ja päätökset jul-
kistetaan tuomioistuimen kotisivulla jommallakummalla kahdesta viral-
lisesta kielestä eli englanniksi tai ranskaksi. Suuren jaoston käsittelemien 
juttujen tuomiot kuitenkin käännetään niin, että ne ovat saatavilla mo-
lemmilla kielillä. Jos tuomiot sisältävät tietoja arkaluonteisista henkilö-
kohtaisista olosuhteista, tiedot muutetaan anonyymeiksi.

Tuomioiden lisäksi myös muut tuomioistuimen asiakirjat voivat olla 
julkisia. Sopimuksen 40 artiklan mukaan kansliapäällikölle toimitetut 
asiakirjat ovat julkisia, jollei tuomioistuimen presidentti ei toisin päätä. 
Tätä pääsääntöä on tarkennettu työjärjestyksen säännössä 33. Sen mu-
kaan kaikki osapuolten tai kolmannen osapuolen valituksen yhteydessä 
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antamat asiakirjat lukuun ottamatta sovittelukäsittelyissä annettuja asia-
kirjoja ovat julkisia, ellei jaoston puheenjohtaja päätä toisin poikkeus-
mahdollisuuksien nojalla. Tällaisten asiakirjojen luovuttamisesta voidaan 
kieltäytyä samojen intressien suojaamiseksi, jotka on mainittu käsittelyn 
julkisuudesta tehtävien poikkeuksien yhteydessä. 

Julkisuus on rajattu koskemaan asiakirjoja, jotka annetaan tuomiois-
tuimelle siellä käsiteltävän jutun yhteydessä. Julkisuusperiaate ei siis koske 
tuomioistuimen itsensä laatimia asiakirjoja tuomioita ja päätöksiä lukuun 
ottamatta eikä asiakirjoja, jotka liittyvät tuomioistuimen hallintoon. 
Huomion arvoista on, etteivät poikkeukset salassapidosta ole pakollisia. 
Tämä selittyy todennäköisesti perinteisellä käsityksellä, jonka mukaan 
asiakirjajulkisuus on poikkeus ja salassapito pääsääntö. 

Tuomioistuimen tuomareita koskevia vaitiolosääntöjä ei ole, mutta he 
ovat velvollisia antamaan valan tai juhlallisen vakuutuksen kaikkien neu-
vottelujen salassapidosta (työjärjestyksen sääntö 3). Tarkempia kriteerei-
tä säännön sisällön tulkinnasa ei ole. On selvää, että tuomarit sitoutuvat 
tällä tavoin olemaan paljastamatta ulkopuolisille tuomion tai päätöksen 
harkinnan aikana esille tulleita asioita. Muita rajoituksia ei ole määritet-
ty. Johtopäätöksenä on siten, että joko tuomioistuimen sisäisistä asioista 
voi vapaasti kertoa ulkopuolisille tai että kaikkia asioita, joista puhumis-
ta ei ole erikseen määritetty luvalliseksi, on pidettävä luottamuksellisina. 
Asiasta on todennäköisesti erilaisia mielipiteitä eikä sitä ole vielä lopulli-
sesti ratkaistu. Oma vaikutelmani on kuitenkin, että luottamuksellisuutta 
pidetään normina tuomioistuimessa. 

II. Euroopan unionin instituutiot ja  
Euroopan unionin tuomioistuin

Avoimuuden voidaan tuskin sanoa leimanneen EU:n instituutioita en-
nen 1990-lukua, mutta vuonna 1997 Amsterdamin sopimuksella yleinen 
julkis uusperiaate tuotiin unioni- ja EY-sopimuksiin. 

Ennen Amsterdamin sopimusta oli otettu joitakin askelia avoimuuden 
suuntaan muun muassa niin, että jäsenvaltiot hyväksyivät yhteisen julis-
tuksen oikeudesta saada tietoja43 ja Eurooppa-neuvoston päätelmät tieto-
jen saannin ja avoimuuden lisäämisen tarpeesta EU-työssä44. Neuvoston 
ja komission vuonna 1993 antamilla sisäisillä määräyksillä yleisön oikeu-
desta saada tieto asiakirjoista oli käytännön merkitystä.45 Euroopan parla-
mentti hyväksyi sen jälkeen vuonna 1997 vastaavat määräykset.46

Yleisön oikeus saada tieto asiakirjoista oli näiden määräysten mukaan 
rajoitettu. EU-tuomioistuin konkretisoi lisäksi asiakirjajulkisuuden peri-
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aatteita useissa oikeusjutuissa, jotka koskivat salassapidosta tehtäviä poik-
keuksia ja hylkäävien päätösten perusteluja47, perustelujen esittämisen 
tarpeettomuutta asiakirjapyynnöissä48, julkisuus- ja salassapitointressien 
punnitsemista49 ja salaisiksi luokiteltujen asiakirjojen salaisiksi luokitel-
tujen tietojen peittämistä ja muiden tietojen luovuttamista50. EU-tuomio-
istuimen tekemät tarkennukset olivat usein suhteellisen edistyksellisiä ja 
tukivat avoimuutta. Toimielinten sisäisten sääntöjen soveltamisala oli kui-
tenkin rajallinen; esimerkiksi neuvoston sääntöjen sovellusalaan kuului-
vat vain neuvoston itsensä laatimat asiakirjat, eivät muista instituutioista, 
jäsenvaltioista tai yksityishenkilöiltä saadut asiakirjat. 

Euroopan unioniin liittymisen jälkeen vuonna 1995 Ruotsi saattoi osal-
listua Amsterdamin sopimuksen laatimiseen. Lokakuussa 1997 hyväksy-
tyllä sopimuksella luotiin oikeudellinen perusta sitoville asiakirjajulki-
suutta koskeville määräyksille EU:n instituutioissa. Lisäksi Ruotsi saattoi 
osallistua sen jälkeen neuvotteluihin, jotka johtivat EU:n avoimuusasetuk-
sen hyväksymiseen51. 

Avoimuusasetuksen sisältö on lyhyesti kuvattuna seuraava. Oikeus 
saada tieto asiakirjoista koskee kaikkia toimielinten asiakirjoja, niin saa-
puneita kuin myös toimielinten itsensä laatimia (artikla 2.3). Toimielimet 
perustavat virallisen rekisterin asiakirjoista (artikla 11), luettelo salassapi-
topoikkeuksista on tyhjentävä (artikla 4.1-3)52 ja asiakirjoista, jotka ovat 
osittain salaisia, luovutetaan muut kuin salaiset osat (artikla 4.3). Avoi-
muuden näkökulmasta negatiivisia elementtejä olivat puolustus- ja turval-
lisuuspoliittisten ”arkaluonteisten asiakirjojen” erityisrajoitukset (artikla 
9) ja jäsenvaltioiden mahdollisuus pyytää, ettei valtiosta peräisin olevia 
asiakirjoja luovuteta ilman sen suostumusta (artikla 4.5).

Asetuksen tausta ja Ruotsin osallistuminen neuvotteluihin on kuvattu 
perusteellisesti hallituksen kirjelmässä valtiopäiville.53 Tyydyn tässä to-
teamaan, että se on yksityiskohtainen kuvaus asetuksen sisällöstä ja neu-
votteluista. Sen sijaan esitän ajatuksiani Ruotsin suhtautumisesta asiaan 
toimittuani Ruotsin edustajana neuvoston työryhmässä ja Ruotsin pu-
heenjohtajakaudella vuonna 2001 työryhmän puheenjohtajana virkamies-
tasolla käydyissä neuvotteluissa asetuksesta. 

Kun Ruotsista tuli EU:n jäsen vuonna 1995, työtä tehtiin usean vuoden 
ajan avoimuuden lisäämiseksi EU:n toimielimissä yhdessä muiden jäsen-
valtioiden kanssa, joista erityisesti Tanska ja Alankomaat olivat aktiivisia. 
Sekä Ruotsilla että Suomella, jotka liittyivät Euroopan unioniin samanai-
kaisesti, oli selvästi määritetyt tavoitteet toimielinten asiakirjajulkisuuden 
parantamiseksi instituutioissa. Ruotsille tämä tavoite ei liittynyt pelkäs-
tään yleiseen poliittiseen käsitykseen avoimuuden tärkeydestä, vaan se oli 
myös osoitus siitä, ettei avoimuutta haluttu vaarantaa kansallisella tasolla. 
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Tähän aikaan unionissa ilmeni yleistä liikehdintää avoimuuden lisäämi-
seksi kansallisella tasolla - Isossa-Britanniassa ja Irlannissa oli käynnissä 
ja muun muassa Belgiassa oli juuri viety loppuun lainsäädäntöprojekti - 
ja avoimuutta tukevien Suomen ja Ruotsin liityttyä uusiksi jäseniksi het-
ki oli sopiva silloisia sääntöjä merkittävästi edistyksellisempien sääntöjen 
aikaansaamiseksi.

Tämä ei tarkoittanut sitä, etteikö usea maa olisi vastustanut komission 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle tammikuussa 2000 esittämää eh-
dotusta asetukseksi54. Ehdotus oli ruotsalaisesta näkökulmasta tarkastel-
tuna melko hyvä, ja Ruotsi oli onnistunut vaikuttamaan sen muotoiluun. 
Merkittävä enemmistö jäsenvaltioista, joilla oli äänioikeus neuvostossa 
(asetuksen hyväksyntä edellytti määräenemmistöä), vastusti pitkän aikaa 
ehdotusta. Määrävähemmistö osoittautui yhtä arvokkaaksi kuin yksin-
kertainen enemmistö. Määrävähemmistön onnistui sinnitellä neuvotte-
lujen loppuun asti, jolloin neuvostossa lopulta saavutettiin yksimielisyys 
ehdotuksesta ja parlamentin suuri enemmistö hyväksyi ehdotuksen.55 Ko-
missio olisi voinut vetää ehdotuksensa takaisin missä vaiheessa tahansa, 
jolloin ehdotus ja neuvotteluosapuolien hyväksymät muutokset olisivat 
kaatuneet. Komission oli sen vuoksi pysyttävä ehdotuksen takana, mikä 
oli epävarmaa viimeiseen asti. 

Neuvotteluja käytiin neuvostossa ja parlamentissa runsaan vuoden 
ajan, mikä ei ole tässä yhteydessä erityisen pitkä aika. Olen vakuuttunut 
siitä, että moni alun perin asetusehdotusta vastustanut maa ei halunnut 
vetäytyä neuvotteluista. Nämä maat näyttivät hyväksyvän sen, että Ruot-
sin puheenjohtajuudella neuvotteluihin löytyi energia ja tahto, joka vaa-
dittiin kaikkien kivien kääntämiseksi ja samalla myös olemassa olevien 
pelkojen hälventämiseksi muun muassa siitä, että asetus johtaisi tehotto-
muuteen ja että toimielimistä tulisi puolustus- ja turvallisuuspoliittisten 
salaisuuksien seula.

Neuvottelujen melko nopeaan päättymiseen on voinut vaikuttaa myös 
se, että asiassa, josta jäsenvaltiot olivat jyrkästi eri mieltä, oltiin vakuuttu-
neita siitä, että asetuksen tekstin epäselvästi muotoillut kohdat (”construc-
tive ambiguities”) tulkittaisiin maan oikeaksi käsittämällä tavalla EU:n 
tuomioistuimen ratkaistessa kiistakysymykset. Tähän asti sekä avoimuu-
den puolustajat että vastustajat ovat olleet sekä oikeassa että väärässä eri 
asioissa. Esimerkkinä voidaan mainita Ruotsi ja Turco v. neuvosto jne.56, 
jossa EU:n tuomioistuin totesi, että avoimuusasetus velvoitti periaattees-
sa neuvoston oikeuspalvelun antamaan lausunnon lainsäädäntömenet-
telystä. Tuomioistuin otti kahdessa myöhemmässä tuomiossa etäisyyttä 
Turco-tuomioon ja korosti, että lainsäädäntöasioihin liittyvä erityisen laa-
ja julkisuus ei soveltunut automaattisesti muunluonteisiin asioihin.57 Näis-
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sä tapauksissa oli kyse valtion tukitoimenpiteiden tarkastusmenettelystä 
ja käynnissä olevista tuomioistuinmenettelystä. Tässä yhteydessä voidaan 
lisäksi mainita Bavarian Lager58 -tuomio, joka koski avoimuusasetuksen ja 
EU:n tietosuoja-asetuksen välistä suhtdetta. Tuomioistuin tulkitsi asetuk-
sen 4.1 b artiklassa määritetyn yksityisyyttä suojaavaa salassapitosuojaa 
siten, että komission järjestämiin kokouksiin osallistujien nimiä ei saanut 
luovuttaa ilman heidän suostumustaan. 

Ruotsi on ollut usein väliintulijana puolustamassa avoimuutta. Unionin 
yleinen tuomioistuin otti askeleen avoimuuden suuntaan, kun se kumosi 
komission päätöksen kieltää avoimuusasetuksen 4.2 artikla nojalla tiedon 
saamisen lausunnosta, jonka komissio oli antanut asetusehdotuksesta, 
josta Ranska oli ilmoittanut teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevassa 
ilmoitusmenettelyssä. Unionin yleinen tuomioistuin päätti, ettei komis-
sion lausuntoa ollut annettu selvityksen yhteydessä. Lisäksi tuomioistuin 
esitti, että siinäkin tapauksessa, että menettely olisi katsottu selvitykseksi, 
tietojen luovuttaminen ei olisi vaikuttanut sen tarkoitukseen eli teknisen 
määräyksen yhteneväisyyden varmistamiseen unionin oikeuden kanssa. 
Unionin yleisen tuomioistuimen mielestä jäsenvaltio päinvastoin kokisi 
tietojen luovuttamisen lisäkannustimeksi varmistaa määräyksen yhtene-
väisyys unionin oikeuden kanssa.59 Ranska on valittanut Unionin yleisen 
tuomioistuimen päätöksestä.60

Yksi syy avoimuusasetuksesta käytyjen neuvottelujen päättämiseen 
kohtuullisessa ajassa huolimatta ”virheellisen” soveltamisen aiheuttamis-
ta peloista on voinut olla se, että asetukseen kirjattiin komission velvoite 
raportoida asetuksen periaatteiden toteuttamisesta runsaan kahden vuo-
den kuluttua asetuksen voimaantulosta ja ehdottaa tarvittaessa asetuksen 
tarkistamista (17.2 artikla). 

Komissio arvioi raportissaan tammikuussa 2004, ettei asetukseen ollut 
tässä vaiheessa aihetta ehdottaa muutoksia, koska muutoksia lainsäädän-
töön edellyttäviä ongelmia ei ollut ilmennyt eikä oikeuskäytäntö ollut vie-
lä ehtinyt kehittyä.61 Komissio vahvisti, että asetus oli toiminut huomatta-
van hyvin.62 Lähes neljä vuotta ja useita EU:n tuomioistuimen tuomioita 
myöhemmin komissio kuitenkin katsoi, että asetusta oli syytä muuttaa.63 
Asetukseen ehdotettiin useita muutoksia, kuten mukauttamista Århu-
sin sopimukseen, kaikkien tärkeiden salassapitosääntöjen kokoamista 
avoimuusasetukseen, jäsenvaltioiden veto-oikeuden poistamista asiois-
sa, jotka koskivat tiedon saamista valtion asiakirjoista, sekä velvoitteen 
julkistaa lainsäädäntöasiakirjat Internetissä. Ruotsin hallitus piti näitä 
muutosehdotuksia myönteisinä.64 Kaikkiin ehdotuksiin Ruotsin hallitus 
ei kuitenkaan suhtautunut myönteisesti. Ehdotettu asiakirjan määritelmä 
olisi merkinnyt muun muassa sitä, että käyttöön olisi tullut vaatimus toi-
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mielinten laatimien asiakirjojen muodollisesta luovuttamisesta yhdelle tai 
usealle vastaanottajalle tai kirjaamisesta tai vastaanottamisesta muulla ta-
voin toimielimessä. Tämä olisi hallituksen mielestä tarkoittanut sitä, että 
entistä pienempi osa toimielinten laatimista asiakirjoista olisi vastannut 
asiakirja-käsitettä. Hallitus arvioi lisäksi, että ehdotus pyynnön arvioimi-
sesta tietyissä tapauksissa EU:n toimielinten henkilötietojen suojaa kos-
kevien määräysten perusteella vähentäisi avoimuutta. Hallituksen mai-
nitsemien avoimuutta rajoitttavien ehdotusten lisäksi voidaan todeta, että 
ehdotus olisi merkinnyt tiettyjen asiakirjaluokkien, kuten kilpailuasioita 
koskevien asiakirjojen, poistamista asetuksen soveltamisalalta. Neuvotte-
lut muutoksista ovat pysähtyneet neuvostossa ja parlamentissa. 

Komissio antoi vuonna 2011 erillisen ehdotuksen asetuksen muutta-
misesta sillä perusteella, että Lissabonin sopimuksen, joka tuli voimaan 
1.12.2009, 15.3 artiklassa (joka muodostaa nykyään asiakirjajulkisuuden 
oikeudellisen perustan) julkisuusperiaate laajennettiin koskemaan EU:n 
kaikkia toimielimiä, elimiä ja virastoja rajatussa laajuudessa, mukaan lu-
kien (vain hallinnolliset toiminnot) EU:n tuomioistuin, Euroopan keskus-
pankki ja Euroopan investointipankki.65 Tätäkään ehdotusta ei ole viety 
vielä päätökseen.

EU:n tuomioistuimen osalta tuomiovallan käyttö ei ole kovin avointa. 
Tuomiot ja päätökset ovat virallisia ja julkistetaan samoin kuin julkisasia-
miehen ehdotukset ratkaisuksi, mutta niiden lisäksi yleisöllä ei ole muuta 
oikeutta saada tietoa juttujen asiakirjoista. Toisin kuin Euroopan ihmis-
oikeustuomioistuimessa, julkisuus ei koske edes osapuolten toimittamia 
asiakirjoja. 

Tuomioistuimen näkökantaa kuvastaa tapaus Svenska Journalistför-
bundet v. Euroopan unionin neuvosto.66 Asiassa annetun tuomion mukaan 
neuvoston päätös kieltäytyä luovuttamasta Journalistförbundet-järjestölle 
asiakirjoja tuolloin voimassa olevien asiakirjajulkisuussääntöjen perus-
teella67 kumottiin, koska päätös ei täyttänyt EY:n perustamissopimuksen 
190 artiklan mukaista perusteluvelvoitetta. Journalistförbundet siis voitti 
oikeudenkäynnin ja olisi normaalisti ollut oikeutettu saamaan korvauksen 
oikeudenkäyntikustannuksista. Journalistförbundet oli oikeudenkäyn-
nin aikana julkistanut Internetissä lyhennelmiä neuvoston vastauksista 
ja kehottanut yleisöä lähettämään kommentteja neuvoston virkamiehille 
tuomioistuimen mukaan tarkoituksena ”painostaa neuvostoa ja kehottaa 
yleisöä kritisoimaan tapaa, jolla neuvoston virkamiehet tekevät työnsä”. 
Menettely oli tuomioistuimen mielestä vastoin sääntöjä, jotka määrittivät 
hyvän lainkäytön periaatteen, jonka mukaan osapuolilla on oikeus puo-
lustaa intressejään riippumatta ulkopuolisesta vaikutuksesta erityisesti 
yleisön taholta. Journalistförbundet-järjestön menettely katsottiin oikeu-
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denkäynnin väärinkäytöksi, minkä seurauksena neuvosto määrättiin kor-
vaamaan järjestölle vain kaksi kolmasosaa sen oikeudenkäyntikuluista.

Loppupäätelmiä
Vuoden 2014 tammikuussa tuli voimaan uusi salassapitomääräys, julki-
suus- ja salassapitolain 15 luvun 1 a §, jonka perusteella Ruotsi on rajoit-
tanut julkisuutta kansainvälisessä yhteistyössä, myös EU-yhteistyössä. 
Salassa pidettäviä tietoja ovat tiedot, jotka ulkomaiset toimielimet anta-
vat sitovan EU:n säännöksen tai EU:n solmiman tai valtiopäivien toisen 
valtion tai valtioiden välisen organisaation kanssa solmiman sopimuksen 
perusteella, jos voidaan olettaa, että Ruotsin mahdollisuudet osallistua 
asiakirjassa tai sopimuksessa määritettyyn kansainväliseen yhteistyöhön 
heikkenevät tietojen paljastumisen seurauksena. Välittäjän vapaus on kui-
tenkin voimassa, eikä sitä ole rajoitettu millään tavoin. 

Hallitus totesi ehdotuksessaan, ettei Ruotsi ole joissakin tapauksissa 
saanut vastakaikua asiakirjojen alkuperämaan veto-oikeuden torjumiselle 
silloin, kun kyse on tietojen luovuttamisesta Ruotsista. Tällaiset ristiriidat 
on aiemmin ratkaistu ottamalla käyttöön erityiset salassapitomääräykset.68 

Salassapitomääräys on käytännönläheinen ratkaisu lisääntyvälle kan-
sainväliselle yhteistyölle. Samalla se on osoitus Ruotsin epäonnistumises-
ta edistää avoimuutta. Hallitus toteaa, että Ruotsi on aktiivisesti lisännyt 
avoimuutta kansainvälisissä yhteyksissä ja puolustanut menestyksekkäästi 
ruotsalaista julkisuusperiaatetta.69 Hyvä niin. Ihmettelen kuitenkin työhön 
osoitettuja resursseja. Epäilemättä käytössä on ollut ja on yleisiä ja erityisiä 
ohjeita henkilöille, jotka käyvät kansainvälisiä neuvotteluja Ruotsin puo-
lesta. Epäilemättä he myös tekevät hyvää työtä. Ihmettelen kuitenkin, mille 
tasolle nämä neuvottelut viedään, kun tilanne alkaa näyttää synkältä avoi-
muuden osalta. Ottaako valtioneuvosto yhteyttä vastaaviin elimiin muissa 
maissa? Miten Ruotsin lähettiläät tekevät työtä näiden asioiden hyväksi? 

Mitä tarkoittaa Ruotsin julistus sen liittyessä EU:n jäseneksi siitä, että 
”Ruotsi suhtautuu myönteisesti Euroopan unionissa nykyisin tapahtuvaan 
pyrkinykseen kohti suurempaa julkisuutta ja avoimuutta. Avoin hallinto ja 
erityisesti virallisten asiakirjojen julkisuus sekä perustuslain tarjoama suo-
ja niille, jotka antavat tietoja tiedotusvälineille, ovat nyt ja vastaisuudessa 
niitä keskeisiä periaatteita, jotka ovat osa Ruotsin perustuslaillista, poliit-
tista ja kulttuurista perintöä.”? Silloisten jäsenvaltioiden lakoninen vastaus 
oli seuraava: ”Euroopan unionin nykyiset jäsenvaltiot ottavat huomioon 
Ruotsin yksipuolisen julistuksen jukisuudesta ja avoimuudesta. Ne pitävät 
itsestään selvänä, että Euroopan unionin Ruotsi noudattaa tässä suhteessa 
täysin yhteisön oikeutta.”



Helena Jäderblom

374

Julkisuusperiaate, jota vielä jokin aika sitten pidettiin ruotsalaisena 
äärimmäisyytenä, on nyt yleisesti hyväksytty. Joissakin maissa on edetty 
Ruotsia pidemmälle erityisesti asiakirjojen ennakoivassa julkistamisessa. 
Julkisuusperiaatetta ei voi pitää itsestäänselvänä, vaan sitä on varjeltava 
sanoin ja teoin samalla tavoin kuin muita demokratian peruskiviä. Julki-
suusperiaatteen kehitystä ympäröivässä maailmassa ajatellen avoimuuden 
edistämiseksi ja Ruotsin EU:hun liittymisen yhteydessä antaman julistuk-
sen puolustamiseksi voidaan tehdä vielä paljon työtä. Samalla tarvitaan 
vahva ääni ajamaan julkisuutta ja vastustamaan taantumuksellisia voi-
mia, joita vielä on eri puolilla Euroopan unionia ja Euroopan neuvoston 
jäsenvaltioissa ja niiden toimielimissä. Jotta Ruotsi voisi toimia tällaisena 
vahvana äänenä, tarvitaan sitoutuneita poliitikkoja ja virkamiehiä, joiden 
tehtävänä on varjella julkisuusperiaatetta niin kotimaassa kuin kansain-
välisissä yhteyksissäkin. Entistä vahvempaa sitoutumista kaivataan. 
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Joitakin historiallisia 
painovapausoikeudenkäyntejä

Carina Burman

Kustavilaiset 
Valtaistuimelle siirtyvää Kustaa III:ta ylistettiin valistuksen edelläkävijäk-
si, ja hän ryhtyi pian uudistamaan painovapausasetusta. Uudistuksen yh-
teydessä mustamaalattiin vapauden aikaa, kuten usein tehtiin kustavilai-
sena aikana. Kuninkaan onnistui esittää uudistus edistysaskeleena, vaik-
ka se useilta osin merkitsi heikennyksiä. Painovapausasetus muun muassa 
menetti perustuslain aseman. Historioitsija Erik Lönnroth kirjoittaa oma-
elämäkerrassaan, että asetus ”improvisoitiin”. Kustaa III käännätti joka 
tapauksessa asetuksen ranskaksi ja lähetti sen ikääntyneelle Voltairelle, 
jonka laajimmalle levinnyt kirja käsitteli Kaarle XII:ta (jonka palvelukses-
ta valistuskirjailija oli hakenut sihteerin paikkaa nuoruudessaan). Voltaire 
ylisti Kustaa III:ta runossaan, ja kuninkaallinen onni oli täydellinen.1 

Vaikka Kustaa III haaveili valistuksesta, Ruotsissa vain muutamaa kir-
jailijaa voitiin pitää valistusmiehenä ranskalaisten tarkoittamassa mieles-
sä. Harvoista selvistä tapauksista yksi oli Johan Henric Kellgren (1751-
1795), joka taisteli järjen puolesta käyttämällä runoja ja journalistiikkaa 
aseina. Kellgren tunnetaan ehkä parhaiten lyyrisestä runostaan ”Den nya 
Skapelsen”. Hän oli lisäksi energinen satiirikko, joka nautti voidessaan 
tehdä poliittisista ja kirjallisista vastustajistaan selvää. Poliittiset vanhoil-
liset, mahtipontisten tekeleiden kirjoittajat ja huonot kirjallisuuskriitikot 
olivat hänen lempiuhrejaan. Tällaiset hyökkäykset olivat usein tasapainot-
telua, ja toisinaan vaarana oli kirjallista moitetta vakavampi rangaistus.

Kellgren ajautui huomion keskipisteeseen jo nuorena kirjailijana. Dag-
ligt Allehanda -lehdessä keväällä 1778 julkaistussa artikkelissaan hän pilk-
kasi uutta kirjallista Vitterhets och Gransknings Journalen -aikakauslehteä 
ja huvitteli irvailemalla kirjailija Adolf Fredrik Ristellin kirjoituksille. 
Kellgren kritisoi ”suurta määrää säädyltään, sukupuoleltaan ja iältään toi-
sistaan poikkeavia oppineita ja oppimattomia, kirkonmiehiä ja maallikoi-
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ta”, jotka yrittivät toimia kriitikkoina. Hänen artikkelinsa otsikkona oli 
”Oförgripeliga Anmärkningar”, ja se sisälsi luetteloita, huudahduksia ja 
ilakoivia teilauksia. Esitykseen liittyy seuraava anekdootti:

Under Jean 2:dra upfördes den första Comedien i Sverige. Den handlade 
om Christi lidande. Krigskneckten som skulle sticka Jesus i sidan, gjorde 
det så naturligt, att Frälsaren tumlade död från korsset och slog benet af 
en Danseuse. Konung Johan förargad högg hufvudet af Krigskneckten, 
men Spectateurerne, som tyckte at Krigskneckten spelt bäst sin role, hög-
go hufvudet af Konung Johan.2

(Juhana II:n aikana esitettiin ensimmäinen komedia Ruotsissa. Se käsit-
teli Jeesuksen kärsimystä. Vartija, jonka tehtävänä oli pistää Jeesusta kyl-
keen, teki sen niin luonnollisesti, että Vapahtaja putosi kuolleena ristiltä 
ja osui tanssijan jalkaan. Kuningas Juhana vihastui ja katkaisi vartijan 
kaulan. Katsojien mielestä kuitenkin vartija oli näytellyt roolinsa parhai-
ten, ja he katkaisivat Juhanan kaulan.)2

Tämä teatterihistoriallinen krumeluuri, jonka Kellgren lainasi ranskalai-
sesta kirjoituksesta, koettiin uskonnollisesti aivan liian kevytmieliseksi ja 
johti se jumalanpilkkasyytteeseen. Ristell, jolla oli hyvät suhteet silmääte-

keviin henkilöihin, saattoi ehkä olla syytteen takana. 
Syytteen sai Pfeiffer, joka oli Dagligt Allehanda -leh-

den julkaisija, ja Kellgrenin hyvä ystävä Carl Peter 
Lenngren otti vastuun kirjoituksen kirjoittami-

sesta. Kellgerenin pitäminen tapauksen ulko-
puolella katsottiin ehkä viisaimmaksi, koska 
hänellä oli kotiopettajan työssään yhteyksiä 
kuningasta lähellä oleviin aatelispiireihin. 

Kirjelmässä, jonka Kellgren ja Lenngren 
todennäköisesti laativat yhdessä, kerrottiin 
tarinan olevan osa ranskalaista alkuperäis-
tekstiä. Marraskuussa annettiin kuitenkin 
kämnerinoikeuden tuomio ”törkeästä juma-
lanpilkasta” ja asia siirrettiin Svean hovioi-
keuteen, joka lähetti sen huhtikuussa 1780 
takaisin kämnerinoikeuteen. Kirjailijat ko-

koontuivat omasta puolestaan käsittelemään kirjelmiä, ja runoilija ja tuo-
mari Johan Wellander kirjoitti kohtuutta korostavan lausunnon. Asiaan 
kuuluu, että Kellgren, Lenngren ja Wellander olivat kaikki oppineiden 
Utile Dulci -seuran jäseniä. Koko asia olisi voitu nähdä ystävien välise-
nä korruptiona. Kämnerinoikeus määräsi tuomiossaan kesällä 1780 vas-
taajan maksamaan 100 hopeista riikintaaleria sakkona sekä esittämään 
julkisen anteeksipyynnön. Lenngren valitti kuitenkin päätöksestä, minkä 
jälkeen koko prosessi näyttää vaipuneen unohduksiin.3 

Johan Henric Kellgren.
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Viisi vuotta myöhemmin Kellgren piti Utile Dulci -seurassa Wellan-
derin muistopuheen, jossa hän sanoi tämän tuomarina tienneen, että 
”fanatismi ja taikausko, virkamiesten hyöty ja kilpailijoiden kateus ovat 
kaikkien nerojen luonnollisia vihollisia”. Kellgren viittasi myös suoraan 
painovapausjuttuun:

Om exempel gåfvos (jag vil icke söka dem), at af någon bland dessa, en 
Auctor blifvit anklagad för WELLANDERS domstol, at hafva hädat Gud 
i det han beifrat et fel mot smaken; så skulle man ock til äfventyrs fin-
na, at oaktadt hela löjligheten af en dylik beskyllning, och oaktadt tidens 
förmenta uplysning, WELLANDERS kloka och grundade röst altid varit 
nödig, ej altid tilräckelig mot en gällande pluralitet, at hindra en hård och 
orimlig dom.4

(Jos esimerkki esitetään (minun ei tarvitse etsiä niitä) tapauksesta, jossa 
tekijää on syytetty WELLANDERIN tuomioistuimessa jumalanpilkasta 
tekijän puututtua huonoa makua osoittavaan tekoon, on rohkeasti todet-
tava huolimatta tällaisen syytteen naurettavuudesta ja ajan kuvitellusta 
valistuksesta, että WELLANDERIN viisas ja perustelu ääni oli aina pai-
kallaan, vaikka ei aina riittänyt vastustamaan vallitsevaa enemmistöä ja 
estämään kovaa ja kohtuutonta tuomiota.)4

Muistopuheessa käsiteltiin pitkään myös painovapautta - ehkä ei pelkäs-
tään Wellanderin teon tähden, vaan juuri laajennetun teatterisensuurin 
takia. Kellgrenistä oli tullut toinen kahdesta teatterisensorista: ”Painova-
paus, hyvät veljet, on vapaan kan-
san erottamaton oikeus ja laillisen 
hallinnon varmin tunnusmerkki; 
kaikkien muiden vapauksien ta-
voin se kuitenkin johtaa helposti 
omavaltaisuuteen.”5 Sanoja kan-
nattaa pohtia.

Kustavilaisille kirjailijoille jul-
kaiseminen oli usein tasapainoi-
lua omien ajatusten esittämisen 
ja syytteen välttämisen välillä. 
Kellgrenille syyte merkitsi Dagligt 
Allehanda -lehden sulkeutumista 
häneltä ja sitä, että hänestä tuli 
yksi vastaperustetun Stockholms 
Posten -lehden perustajajäsenistä. 
Poliittisesti hänestä tuli entistä 
varovaisempi - hänellä oli tapana 
painottaa, että hänen kritiikkinsä 
uskontoa ja pappeja kohtaan koh-

Den nye granskaren -lehti, huhtikuu 1784. 
Kungliga biblioteket.
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distui ruotsalaisten pappien sijaan esimerkiksi ranskalaisiin tai turkki-
laisiin. Hän osallistui kuitenkin edelleen palavasti kirjallisiin kiistoihin. 
Kellgrenin kirjallisiin vihollisiin kuului Thomas Thorild (aiempi Thorén, 
1759-1808), jonka Sturm und Drang -henkinen runo sai klassista kirjalli-
suutta ihannoivan Kellgrenin raivoihinsa. 

Thorildilta puuttui Kellgrenin nokkela varovaisuus. Hän perusti kevääl-
lä 1784 Den Nye Granskaren -lehden. Vain muutama viikko lehden julkai-
sun aloittamisesta Thorild julkaisi epäonnisen ”Öfver tryckfriheten och 
samhällets styrka” -artikkelin. Siinä hän kiitteli, että painovapaus on ”py-
hänä asiana kaikille kansalaisille”. Kaikille lukijoille oli selvää, että lehdes-
sä esitettiin vallitsevan järjestyksen vastaisia ajatuksia, mutta Thorild itse 
ei pystynyt erottamaan vaarallisia tekstin kohtia. Hän painotti kuitenkin, 
että painovapaus oli ”kansan oikeus hallitsevaa mahtia vastaan, kyseessä 
oli yleisen vapauden suhde suuren ja pyhän hallinnon pakkoa vastaan. Ja 
yleisen valistuksen pieninkin este on despoottinen ele, viittaus orjuuteen!”6

Thorild kutsuttiin oikeuskanslerin puheille, ja hänet tuomittiin mak-
samaan Lenngrenin tavoin 100 hopeisen riikintaalerin sakko - ”kuin 
valtionvihollinen”, hän itse painotti.7 Tällä kertaa asia sai myös lisäseuraa-
muksia - Kustaa III vei läpi uuden lisäyksen painovapausasetukseen. Li-
säyksen mukaan vain kirjanpainaja saa julkaista aikakauslehtiä.8

Thorild jatkoi kuitenkin oppositiotoimintaa sekä esiromanttisten kirjal-
listen aatteiden että poliittisten näkemystensä kautta. Hän vietti pitkiä ajan-

jaksoja pääkaupungin ulkopuolella ja asui joitakin vuosia 
Englannissa. Hän ei saanut sielläkään todellista vasta-

kaikua kumouksellisille ajatuksilleen. Vuonna 1790 
hän palasi takaisin Ruotsiin ja kehotti Kustaa 

III:ta hankkiutumaan eroon säätyvaltiopäivis-
tä. ”Keskisäädyn”, jota myöhemmin kutsuttiin 
keskiluokaksi, muodostuminen ja niin sanot-
tujen ”aatelittomien säätyläisten” kasvava 
määrä aiheutti sen, että suurella osalla Ruot-
sin kansaa ei ollut edustajaa valtiopäivillä. 
Thorildin pelinavaus oli kuitenkin taktisesti 
vähämerkityksinen. Kahden kamarin järjes-
telmä säilyi vielä 76 vuotta. 

Kustaa III:n kuoleman jälkeen paino-
vapausasetusta liberalisoitiin heinäkuussa 
1792. Se helpotti niiden kustavilaisten kirjai-

lijoiden asemaa, jotka olivat oppositiossa. Kellgren julkaisi syksyllä yhteis-
kuntakriittisen aforismikokoelman ”Philosophen på landsvägen” ja Tho-
rild painatti osan aiemmista painovapautta käsittelevistä tutkielmistaan 

Thomas Thorild.
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otsikolla Om det allmänna förståndets frihet. Kirjan painatus valmistui 
21.12. ja jo samana päivänä alikäskynhaltija Liljensparre ryhtyi valmis-
telemaan Thorildin vangitsemista. Kirja takavarikoitiin. Painos oli noin 
1 000 kappaleen suuruinen, mutta satoja jo myytyjä kirjoja ei nähtävästi 
saatu takavarikoitua. Myös oikovedos ja käsikirjoitus luovutettiin hovioi-
keudelle. Hovioikeus päätti jo 22.12. vangitsemisesta.9 

Syyte ei koskenut koko kirjaa, vaan pelkästään osaa, jonka otsikkona 
oli ”Ärligheten”. Siinä Thorild ylistää uutta painovapauslakia ja kuvailee 
egoistisen poliittisen ”minä tahdon” -puheen ja rehellisen puheen välistä 
eroa. Kuvaus sisältää paljon huudahduksia ja tunnepitoisia selityksiä. Hän 
näkee viisaan ja hullun keskenään vaihdettavina ominaisuuksina ja sanoo 
muun muassa seuraavaa: ”Jos kuolevan päähän asettaa kruunun ja kutsuu 
häntä KUNINGAS, KUNINGAS, tuleeko hänestä silloin viisaampi?”10

Thorild hoiti oman puolustuksensa oikeudessa ja piti pitkiä ja kaikes-
ta päätellen improvisoituja puheita. Hän tuntuu olleen koko ajan hyvällä 
tuulella, ja hän laski leikkiä sekä kuulijoiden että hovioikeuden jäsenten 
kanssa. Vangitseminen ja oikeudenkäynti herättivät paljon huomiota Tuk-
holmassa ja muualla. Thorildin omaelämäkerrassa mainitaan ”väentungos 
ja katukulkueet”. Atterbom kertoo, että Uppsalan opiskelijat järjestivät 
painovapauden hautajaiskulkueen. Oikeudenkäynnistä raportoitiin myös 
saksalaisissa ja ranskalaisissa lehdissä. Se jatkui jouluaattona, ja kirjailija  
selvitti silloin tarkoin kantaansa painonvapausasetukseen. Hän tunnus-
ti, että oli punninnut tiettyjen kohtien jättämistä pois Ärligheten-osasta, 
mutta hänen sydämensä oli sanonut: ”Se ei ole rehellistä!” Hänet tuomit-
tiin 27.12. kahdeksi viikoksi vankeuteen vedelle ja leivälle. Hänen elämä-
kertansa kirjoittajan Stellan Arvidsonin mukaan ”tuomio oli lievä, mut-
ta jossain määrin nöyryyttävä”. Oikeudenkäynti ei kuitenkaan ollut ohi, 
vaan jatkui uudenvuoden jälkeen. Ilmapiiri oli silloin muuttunut heti uu-
denvuoden jälkeen Tukholmassa tapahtuneen mellakan takia.11

Thorild kirjoitti tammikuussa 1793 kirjeen Liljensparrelle ja pyysi hän-
tä käyttämään vaikutusvaltaansa lievän rangaistuksen puolesta.

Jag hatar buller, gräl, Scandal. [...] Så at jag är en Auctor, som med et enda 
ädelmodigt ord kan rättas; och som vida heldre väljer en frivillig Landsflygt, 
än at gräla öfver Regeringsformar, af hvilka jag icke anser 15 hundrade så 
goda, som en enda Rätt stor Sanning – – – [...] Derföre kan Min N. Herre vid 
detta tilfället göra ära åt både sig och Regeringen, genom en klok mildhet: 
ty det är icke så lätt, at göra våld på publiquens Openion: Och det är en pur 
grymhet, at vara strängare, än som behöfves.12

(Vihaan melua, riitoja, skandaaleja. […] Niinpä olen kirjailija, joka voi-
daan yhdellä ainoalla jalolla sanalla asettaa ruotuun ja joka valitsee paljon 
mieluummin vapaaehtoisen maanpaon kuin riidan hallitusmuodoista, 
joista en pidä 1500:aa niin hyvinä kuin yhtä oikeaa suurta totuutta – – – 
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[...] Siksi voi mainitsemani herra tässä tilanteessa kunnioittaa itseään ja 
hallitusta viisaalla lempeydellä: ei ole niin helppoa toimia vastoin yleistä 
mielipidettä: ja on puhdasta julmuutta olla ankarampi kuin tarvitaan.)12

Hän lupaa lisäksi, ettei enää koskaan sano mitään neljää valtiopäivien sää-
tyä vastaan: ”Olkoot säädyt niin kauan, kunnes putoavat suorilta jaloilta!”

Thorild tuomittiin helmikuussa maanpakoon neljäksi vuodeksi. Hänen 
lähtöään ympäröivät myytit ja toiveajattelu. Kirjailija ja kirjastonhoitaja 
Carl Christoffer Gjörwell, joka seurasi jatkuvasti tapahtumia, sai hänel-
tä viestin 5.3. Hän kertoo, että kirjailija otti vastaan ”jatkuvia hyvästely-
käyntejä”. Lähtö tapahtui 7.3. suoraan raatihuoneen vankilasta ja jatkui 
ripeää tahtia etelän suuntaan. Atterbom kertoo Svenska siare och skalder 
-kirjoituksessaan, että Thorildin olisi annettu pysähtyä neljäksi päiväk-
si Fittjaan, jossa ystävät ja kannattajat olisivat juhlineet häntä ja ”hänen 
sydämensä paisui suuresta ja lämpimästä tunteesta häntä niin palavasti 
kannattavien maanmiesten joukossa”.13 Lähtöjuhla on puhdasta mieliku-
vitusta, ja tieto siitä perustuu joko huonoihin lähteisiin tai Atterbomin 
äkillisesti yllättäneeseen runouden puuskaan. Thorild saatettiin vankina 
viivyttelemättä valtakunnan rajojen ulkopuolelle. Juhlaa samanmielisten 
kanssa tuskin sallittiin. 

Thorild viihtyi kuitenkin matkalla - se sujui rauhallisesti, hän kertoo 
kirjeessä ystävälleen. Kaikkein paras oli Helsingborg, ”pieni ”Frihets-Colo-
nie”: Miehet nuoria ja reippaita, naiset ja tytöt kauniita, kaupunki soma, 
elintapa hilpeä ja tasavaltalainen, niin että olo siellä oli hänelle luonnollis-
ta”. Luultavasti juuri Helsingborgissa Thorildin seuraan liittyi salainen ra-
kastettu; nainen, jolla oli pitkä ja kauniisti sointuva nimi Gustava Carolina 
Steilich von Kowsky. Hänestä tulisi hänen matka- ja elämänkumppaninsa. 
He lähtivät nyt yhdessä maasta. Thorild ei kuitenkaan arvostanut Kööpen-
haminaa ja tanskalaisia - luonteenomaisilla kursivoinneilla hän kertoo, 
että kaikki ”tanskalainen on yleisesti jonkinlaista huonoa englantilaista; 
ilman tulta, elämää ja aitoa merkitystä”. Pariskunta jatkoi matkaa Saksaan. 

Karkotus lyhennettiin lopulta kahden vuoden mittaiseksi, ja Thorildis-
tä tuli ruotsalaisen yliopiston professori Greifswaldissa.14

Geijer. Paha poika, josta tuli tukipilari
Kuolemansa jälkeen Thorild aiheutti välillisesti myös toisen painovapaus-
oikeudenkäynnin. Erik Gustaf Geijer nimittäin rohkeni asettaa vuonna 
1820 kolmiyhteyden kyseenalaiseksi kirjoituksensa Thorild. Tillika en 
philosophisk eller ophilosophisk Bekännelse alaviitteessä, mistä seurasi pai-
novapaussyyte. 
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Nykyään Geijer (1783-1847) tunnetaan, harmi kyllä, parhaiten kon-
servatiivisena goottilaisena runoilijana, jonka repertuaariin kuuluvat 
sellaiset kaksoisnumerot kuin ”Vikingen” ja ”Odalbonden”. Hän oli kui-
tenkin runoilijan lisäksi monipuolisesti lahjakas säveltäjä, historioitsija, 
filosofi, lehtimies ja keskustelija. Lisäksi hän kuului niihin kadehdittaviin 
ihmisiin, jotka eivät pelkää muuttaa mielipidettään. Oppositiossa olevas-
ta radikaalista nuorukaisesta kasvoi konservatiivinen runoilija ja lopulta 
liberaali historioitsija. Hänen opiskeluaikaiset kirjeensä sisältävät usein 
esivallan irvailua, ja hänen tuttavapiiriinsä kuului useita henkilöitä, jot-
ka osallistuivat kiivasta keskustelua Uppsalassa vuonna 1800 herättänee-
seen ns. musiikkioikeudenkäyntiin. Kuninkaan kruunajaisten juhlinnan 
yhteydessä Kungliga Akademiska orkesterin radikaalit jäsenet päättivät 
soittaa kappaleen, johon sisältyi Marseljeesi-laulun osa. Se kiellettiin, ja 
tämän johdosta repertuaaria muutettiin nopeasti, osa muusikoista ryhtyi 
lakkoon ja syntyi täysi fiasko. Seurauksena ollut oikeudenkäynti sai melko 
vakavia seuraamuksia — osa asiaan osallisista erotettiin yliopistosta ja di-
rector musices miltei menetti virkansa.15

Muutama vuosi myöhemmin Geijeriä ei hyväksytty kotiopettajan 
toimeen, jonka hän oli odottanut saavansa. Selityksenä oli, että häneltä 
”puuttui luonteenlujuutta”. Hän sai hyvityksen voittamalla Ruotsin aka-
temian myöntämän merkittävän palkinnon puhetaidoistaan ”Äreminne 
över Sten Sture den äldre” -esityksellä. Hänestä tuli nyt kuuluisa, ja hän oli 
mukana Götiska förbundet -seuran perustamisessa vuonna 1811 ja aloitti 
historian professorina Uppsalan yliopistossa vuonna 1817. 

Seuraavina vuosina Geijer kiinnostui filosofiasta yhä enemmän. Syk-
syllä 1818 hän ryhtyi kokoamaan kirjaa Thorildin kirjoituksista (julkaistu 
1820-1835), ja seuraavana kesänä hän kirjoitti johdannon. Siitä tuli lo-
pulta oma teoksensa, kuten Geijer kuvailee esisanoissaan: ”hedelmä luke-
mattomista vaelluksista kesäisellä kotiseudullani, miltei kokonaan vapaan 
taivaan alla luotu”. Geijer pohtii teoksessaan mm. tiedon käsitettä ja ih-
misen suhdetta Jumalaan. Hän yrittää Thorildin tavoin - Geijer-tutkijan 
Elsa Norbergin mukaan - saavuttaa ”järjen ja aistillisuuden synteesin 
tieto-opissa”. Kirjoitus Thorild. Tillika en philosophisk eller ophilosophisk 
bekännelse julkaistiin joulukuussa 1820.16 Kirjoitus ei ole helppotajuinen. 
Kun Tegnér kiitti Geijeriä, hän väitti, ”ettei ollut ymmärtänyt läheskään 
kaikkea”. Geijer itse sanoi kirjoitustaan ”eriskummalliseksi”, mutta näki 
sen myös ”filosofisena tunnustuksena”.17

Geijer tutkii kirjoituksessaan mm. jumaluuden eri ilmentymiä. Hän 
kutsuu sovitusoppia maalliseksi aatteeksi ja asettaa yhdessä alaviitteessä 
kolmiyhteyden kyseenalaiseksi. Hän kirjoittaa muun muassa seuraavasti:



Carina Burman

388

Detta är en punkt, hvari min öfvertygelse skiljer sig från det vanliga läro-
begreppet. Läran om tre personer i en Gudom förefaller mig, som en oly-
cklig metaphysisk spitsfundighet, och tillika såsom en början till den för 
christendomen främmande polyteism, som genom Jungfru Marias och 
Helgonens tillbedjande i Romerska kyrkan ytterligare utbildades. Tree-
nighetens begrepp så fattadt upphäfver sig sjelf. [...] Trefaldigheten hörer 
till Guds uppenbarelse i tiden, ej till det eviga väsendet.18

(Tämä on kohta, jossa minun vakaumukseni poikkeaa yleisesti hyväksy-
tystä opinkappaleen käsitteestä. Oppi Jumalan kolmiyhteydestä tuntuu 
minusta epäonnistuneelta metafyysiseltä keksinnöltä ja kristinopille vie-
raan polyteismin alulta, joka kehittyi neitsyt Marian ja pyhimysten pal-
vonnan kautta roomalaisessa kirkossa. Näin käsitettynä kolmiyhteys-kä-
site kumoaa itse itsensä. [...] Kolmiyhteys liittyy Jumalan ilmestymiseen 
ajassa, ei ikuiseen olemukseen.)

Osa järkyttyi tästä käsityksestä. Hovikanslerin mielestä kirjoitus soti us-
kontoa vastaan, ja hän halusi ryhtyä toimiin kirjoitusta vastaan. ”Piru on 
nyt irti”, kirjoitti yksi Geijerin ystävistä hänelle lähettämässään varoitus-
kirjeessä, jonka kirjailija todennäköisesti sai syntymäpäivänään 12.1.1821. 
Koska kirjoitus julkaistiin akateemisena tutkielmana, se kuului Uppsalan 
yliopiston konsistorin alaisuuteen, sillä oli vielä tuolloin oma tuomiovalta. 
Uppsalan kaupunginviskaali jätti haasteensa yliopistolle. Geijer piti pro-
fessorikollegoilleen puolustuspuheensa, jossa hän vetosi siihen, ettei kol-
miyhteys-käsitteestä puhuttu Vanhassa eikä Uudessa testamentissa.19 

Syytteessä oli selvästi kyse kirjoituksen lisäksi hyökkäyksestä Geijeriä 
vastaan. Hän kirjoittaa 16.1. kirjeessään Malla Silfverstolpelle seuraavasti: 
”Kirjallisesti lahojen surkimusten kauna on saanut heidät kohdistamaan 
minuun tämän iskun.” Ehkä asiaan vaikutti myös se, että kirjoitus käsit-
teli Thorildia. Thorildin tuomio ja maastakarkotus tahrasivat myös Geije-
rin, joka oli aidosti kiinnostunut kustavilaisesta kirjailijasta (guilt by as-
sociation). Myös Geijeriä uhkasi nyt karkotus. Moni hänen ystävistään ja 
tuttavistaan huolestui niin, etteivät he uskaltaneet allekirjoittaa kirjeitään 
hänelle - ei edes nimikirjaimillaan. 

Anekdootin mukaan Geijerin perheystävä, historian dosentti Palmb-
lad ihmetteli, miksi neljävuotias Knut Geijer vaikutti niin synkältä. ”No”, 
hän vastasi, ”äiti itkee kotona, kun meidän täytyy muuttaa 14 päivän pääs-
tä Saksaan.” ”Ette helvetissä muuta minnekään”, Palmblad puuskahti.20 
Anna Lisa Geijerin itkuun saattoi vaikuttaa sekin, että hänen miehensä oli 
solminut juuri ennen häitä ystävyyssuhteen (todennäköisesti platonisen) 
saksalaisen kirjailijan Amalia von Helvigin kanssa ja kirjoitti tälle jatku-
vasti kiihkeäsävyisiä kirjeitä. Saadessaan tiedon syytteestä von Helvig jär-
kyttyi siitä, että ”jalon ja hurskaan ystäväni sanoja on voitu pitää muina 
kuin osoituksina puhtaan kristillisestä mielenlaadusta, joka on aina lei-
mannut hänen ajatteluaan ja toimintaansa”. Hän toivoi, että Jumala suo-
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jelisi Geijeriä, ja tunsi myötätuntoa Anna Lisaa kohtaan, ”kun hän näki 
odottamatta kunnioitetun elämänkumppaninsa joutuvan hyökkäyksen 
kohteeksi”. Amalia von Helvig ei siten esittänyt mitään toiveita Saksaan 
muutosta.21

Palmblad oli oikeassa. Geijerillä oli paljon tukijoita. Tammikuun lopus-
sa hän sai adressin, jolla haluttiin tukea hänen asiaansa ja jossa häntä kut-
suttiin ”ruotsalaisuuden esikuvaksi nuorukaisille ja miehille”. Adressin 
kirjoittaja oli nuori Carl Jonas Love Almqvist. Noin 50 allekirjoittaneen 
joukkoon lukeutuivat muun muassa taiteilija Olof Södermark, runoilija ja 
voimistelija Per Henrik Ling, Hazeliuksen veljekset, runoilija C.F. Dahl-
gren ja tuleva historioitsija Anders Fryxell.22 Useissa lehdissä julkaistiin 
Geijeriä puolustavia tekstejä. Argus vertasi katekismusta ja Geijerin huo-
mautuksia toisiinsa ja sekä Argusissa että Stockholms Posten -lehdessä re-
feroitiin oikeudenkäyntiä erittäin puolueellisesti - syyttäjän esittämistä 
perusteista ei keskusteltu. Stockholms Posten julkaisi li-
säksi mielipidekirjoituksen, jonka mukaan Raama-
tun symboliset kirjat eivät olleet pysyviä, vaan 
niiden tulkinnan oli muututtava ajan mukana. 

Lehti jatkoi edelleen keskustelua uskonnol-
lisista asiakysymyksistä. Allmänna journalen 
-lehti vastusti Geijeriä, mutta ei onnistunut 
täysin puolustamaan katekismuksen etusijaa 
verratessaan Geijerin kirjoitusta ja katekis-
musta. Tähän aikaan lehtien artikkelit kirjoi-
tettiin enimmäkseen anonyymeina. Argusin 
johtavan artikkelin oli kuitenkin kirjoittanut 
Geijerin ystävä Götiska förbundet -seurasta, 
Pehr Lagerhjelm, ja Stockholms Posten -leh-
den artikkelin kirjakauppias Wiborg. Kes-
kustelu jatkui lehdissä ja muualla myös tuo-
mion antamisen jälkeen.23

Geijerillä oli lisäksi hyvät kontaktit, kuten Götiska förbundet -seuraan 
kuuluvat ystävät, joista oli ehtinyt tulla vaikutusvaltaisia henkilöitä valta-
kunnassa. Asian ratkaisi valamiehistö, johon valittiin kahdeksan teolo-
gia ja yksi juristi. Valamiehistö päätti 14.2., ettei kirjoitus ollut rikollinen. 
Geijer siis vapautettiin ja konsistori päätti, ettei kirjoitusta voitu määrätä 
takavarikkoon. Painovapauskomitea vahvisti samana päivänä, että taka-
varikko kumotaan.24

Kun valamiehistö kokoontui käsittelemään asiaa, opiskelijat kerääntyi-
vät yliopiston Gustavianum-päärakennuksen eteen. Paikallislehti kirjoit-
taa seuraavasti:

Erik Gustaf Geijer.
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Knapt war utslaget afkunnadt, förrän den glada tidningen helsades med 
de lifligaste hurra-rop, som mångdubbelt förnyades, då den frikände Lä-
raren utträdde, som nu af hela myckenheten under sång blef ledsagad till 
sin boning. Wid afskedet erinrade han i enkla ord Ungdomen om hwilken 
säkerhet och sällhet det måste ingifwa, att, under en ädel och storsinnig 
Styrelse, dömmas af Swensk Lag och af Swensk Nämd. Få woro bland de 
närwarande, på hwilkas ansigte man ej såg tårar och den djupaste rörelse.25

(Tuomio ehdittiin tuskin julistaa, kun iloista lehteä jo tervehdittiin hur-
raa-huudoilla, jotka moninkertaistuivat vapautetun opettajan astuessa 
ulos ja koko väenpaljouden ryhtyessä saattamaan hänet asuntoonsa. Hän 
hyvästeli joukon muistuttamalla yksinkertaisin sanoin nuoria siitä, kuin-
ka turvallista ja autuasta on saada tulla tuomituksi jalon ja avaramielisen 
hallinnon alla Ruotsin lakien ja valamiehistön päätöksen mukaan. Vain 
harvojen kasvoilla ei näkynyt kyyneleitä ja syvää liikutusta.)

Opiskelijoiden ilolla ei ollut rajoja. Geijerin lähdettyä opiskelijat jatkoivat 
laulaen matkaa Riddartorget-aukiolle, jossa he lauloivat ”kansanlaulua” ja 
huusivat: ”Eläköön kuningas! Eläköön hänen valtikkansa alla tieteellisen 
tutkimuksen vapaus!”. Nöyrä kiitollisuus ja luottamus oli käsin kosketel-
tavaa. Osakunnat päättivät järjestää Geijerin kunniaksi yhdessä juhlan, 
johon kutsuttiin valamiehistö ja konsistori sekä Geijerin perhe ja ystävät. 
Atterbom oli kirjoittanut runon, ja juhlassa nostettiin maljat kuninkaan, 
kruununprinssin, yliopiston - ja tietenkin Geijerin kunniaksi. Syytteestä 
vapautettua kannettiin huoneesta toiseen, hän piti puheita, häntä ylistet-
tiin ja hänelle hurrattiin. Juhla oli melkoinen uppsalalainen juhla. Kaksi 
päivää myöhemmin Götiska förbundet -seura juhli Geijeriä - varmuuden 
vuoksi samanaikaisesti Uppsalassa ja Tukholmassa.26 

Geijer toimi tämän jälkeen lain rajoissa, vaikka esitti myös myöhem-
min rohkeita mielipiteitä. Hän jatkoi runoilijana, mutta antoi ehkä tär-
keimmän panoksensa historioitsijana. Hän oli niin vaikutusvaltainen, että 
jopa Marx luki hänen kirjoituksiaan. Lisäksi häntä pidettiin yhtenä Up-
psalan yliopiston kaikkien aikojen parhaana luennoitsijana. Geijer toimi 
useaan otteeseen yliopiston rehtorina ja valtiopäiväedustajana ja Ruotsin 
Akatemian jäsenenä. Hänen symbolista arvoaan kuvastaa esimerkiksi se, 
että hänen patsaansa asetettiin jalustalle Uppsalan uuden yliopistotalon 
eteen - luennoitsijan asentoon.

Anders Lindeberg - vasten tahtoaan armahdettu
Painovapausasetus iski voimakkaasti joka suuntaan. Kellgren, Thorild ja 
Geijer olivat suuria kirjailijoita sekä aikalaistensa että jälkipolvien silmis-
sä, mutta myös vähäisemmät kaunokirjailijat kärsivät suorasanaisuudes-
taan. Heihin lukeutui Anders Lindeberg (1789-1849), joka jätti nuorena 
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opinnot kesken ja toimi upseerina sodassa Venäjää vastaan. Sota ei tunne-
tusti ollut Ruotsille mikään menestys, eikä sitä ollut myöskään Lindeber-
gin sotilasura. Hän onnistui saamaan potkut kapteenina, ja jonka jälkeen 
hän ryhtyi kirjailijaksi.27

Lindebergillä oli mielipiteitä, joita hän esitti mielellään kirjoituksis-
saan. Hän julkaisi vuonna 1816 kirjoituksen Några tankar om grunderna 
för en svensk thronarfvinges uppfostran, jonka kirjapainon omistaja näytti 
hovikanslerille. Kirjoitus ei ollut laiton, mutta kruunun-
prinssi ei kuitenkaan pitänyt sopivana tällaisen teok-
sen levittämistä. Sen tarkoitusperä oli - Åhlénin 
sanoin - ”arveluttava”. Ratkaisuna oli, että Lin-
deberg sai korvauksen koko painoksesta. Se 
kuitenkin vedettiin takaisin ja hävitettiin.28 
Hän oli siten edennyt hyvän matkaa kohti 
kirjailijan päällimmäistä tavoitetta, johon 
venetsialainen pornografikko ja juorukirjai-
lija Pietro d’Aretino oli yhtenä harvoista 
päässyt. Hänelle maksettiin siitä, ettei hän 
kirjoittanut mitään.29

Lindeberg sai nyt yhtäkkiä käteistä ja saat-
toi omistautua kaunokirjallisuudelle. Hän oli 
erittäin kiinnostunut teatterista ja kirjoitti 
useita näytelmiä, joista kuitenkin vain harva 
esitettiin. Hän suhtautui erittäin kriittisesti valtiovallan ylivaltaan suhtees-
sa teatteriin, kirjoitti useita kirjoituksia asiasta ja yritti perustaa vapaan 
teatterin.  Hänen ehdotuksensa eivät johtaneet mihinkään. Maaliskuussa 
1834 hän jätti oikeusasiamiehelle kirjelmän, jossa hän arvosteli kuninkaan 
menettelyä ja muistutti myös ohimennen Kustaa III:n maaliskuussa ta-
pahtuneesta murhasta. Lindebergiä syytettiin majesteettirikoksesta, hänet 
vangittiin ja tuomittiin kuolemaan. Kyse ei ole tässä tapauksessa tiukasti 
ottaen painovapauden rikkomisesta, vaan sananvapauden rikkomisesta. 
Rangaistus oli epätavallisen kova, ja teloitusta oli tuskin tarkoitus panna 
täytäntöön. Lindeberg myös armahdettiin. Hän kieltäytyi hyväksymästä 
tuomiota ja vaati, että hänet teloitetaan omana syntymäpäivänään 8.11. 
Anomus hyväksyttiin, mutta 20.10. julistettiin yleinen armahdus kaikille, 
jotka oli tuomittu poliittisista rikoksista ja valtiorikoksista. Lindeberg oli 
kuitenkin edelleen itsepäinen. Vankilan johto turvautui lopulta äärimmäi-
seen toimenpiteeseen - Lindebergille annettiin lupa käydä kävelyllä van-
kilan ulkopuolella, minkä jälkeen portit yksinkertaisesti suljettiin hänen 
takanaan. Näin hänet pakotettiin vapauteen.30 

Anders Lindeberg.
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Lindeberg perusti lopuksi teatterin - ilman lupaa mutta se ei toimi-
nut pitkään. Sen sijaan hän jatkoi kriitikkona. Koko hänen toimintansa 
oli sellaista, että hän ansaitsisi paikan epäonnisten ja epäonnistuneiden 
suojeluspyhimyksenä.31

”Strindberg ja hänen surkea kirjallisuutensa.” 
Giftas (Avioelämää) -oikeudenkäynti

Lindebergin armahduksen jälkeen kirjailijoiden elämä rauhoittui. Kypsy-
vä 1800-luvun kirjallisuus oli melko salonkikelpoista. Aikakauden kirjai-
lijoita oli tietenkin Fredrika Bremer, joka kirjoitettuaan koko ikänsä ro-
maaneja horjutti vakiintunutta yhteiskuntajärjestystä teoksellaan Hertha 
(1856). Kirjoitus oli feministinen manifesti, jossa hän puolusti naisen täy-
sivaltaisuutta ja oikeutta päättää omasta kehostaan ja sielustaan ja kirjoitti 
naisten äänioikeudesta ja antoi ymmärtää, että naiset sopisivat erinomai-
sesti papeiksi. Sitten oli tietenkin Almqvist, joka herätti paljon enemmän 
pahennusta ja sai aikaan myrskyisän keskustelun asetettuaan romaanissa 
Det går an (1839) avioliiton kyseenalaiseksi. Almqvist oli pappi, joten Up-
psalan tuomiokapituli yritti kesäkuussa 1840 saada hänet tuomituksi Det 
går an -teoksesta ja Jeesuksen äidistä kertovasta Marjam-teoksesta (1839) 
kutsumalla niitä nimellä ”Svenska Originalafhandlingar”. Kirjailija ei ol-
lut odottanut, että tuomiokapituli ei erottaisi fiktiota ja sitä kirjoittavan 
papin omia mielipiteitä toisistaan. Tuomiokapituli kehotti kirjelmässä 
Almqvistiä puolustautumaan julkisesti.32 Myöhemmin hän oli mukana 
toisessa oikeusjutussa, joka kuitenkin käsitteli painovapausrikoksen ase-
mesta murhayritystä. Vieläkin on epäselvää, oliko hän syyllinen vai ei. Al-
mqvist kuitenkin lähti kiireellä vapaaehtoiseen maanpakoon.33

Sen jälkeen tulivat 1880-lukulaiset, jotka olivat yhtä vihaisia kuin va-
listusmiehet, mutta vähemmän varovaisia. Suurin ja pahin heistä oli Au-
gust Strindberg (1849-1912). Hän vakiinnutti läpimurtoteoksellaan Röda 
rummet (Punainen huone) paikkansa nuoren sukupolven näkyvänä edus-
tajana, ja hänestä tuli myös lukijoiden suosikki. Karl Otto Bonnier pestasi 
Strindbergin myöhemmin perheyhtiöön hyvin tietoisena siitä, että se nuo-
rensi voimakkaasti kustantamon profiilia. Hänen isänsä Albert Bonnier 
totesi jo etukäteen, että Strindberg ”heiluttaa piiskaa oikealle ja vasem-
malle” ja ettei edes kustantamo ollut turvassa.34

Albert Bonnier oli olettamuksessaan oikeassa, vaikka hän odotti ehkä 
ennemmin sanallista loukkausta kuin syytettä. Kustantamo ei välittänyt 
Strindbergin toistuvasti ilmaisemasta antisemitismistä, vaan arvosti hä-
nen kirjallista tuotantoaan. Isä ja poika eivät silti näytä kumpikaan olleen 
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täysin vakuuttuneita Giftas (Avioelämää) -kokoelman ensimmäisistä no-
velleista, jotka Strindberg kirjoitetti kesällä 1884. Karl Otto Bonnier piti 
novelleja ”jonkinlaisina hahmotelmina”, ja isä valitti, että ne olivat ”hir-
vittävän naturalistisia ja että kirjailijan epäsiveellisyys herättää varmasti 
voivotusta jne.” Kokoelman työstämisen jatkuessa kustantamon suhtau-
tuminen muuttui myönteisemmäksi ja Albert Bonnier onnistui jopa saa-
maan Strindbergin poistamaan osan kaikkein rumimmista sanoista. 

Kirjailija näyttää olleen koko ajan kustantamoa tietoisempi kirjan rä-
jähdysvoimasta. Hän lähetti heille uusia novelleja, joista hän käytti nimeä 
”jumalattomuus” ja kirjoitti yhdessä tilanteessa: ”Uhraan mainitsemani 
rumat sanat. En kuitenkaan anna heidän viedä kiveksiäni, kuten he ovat 
tehneet Nordensvanille ja Geijerstamille.” Hänen kuohituiksi katsomansa 
kirjailijat olivat 1880-luvun vähemmän rikinkatkuisia kirjailijoita.35

Epäilemättä kirjaa voitiin pitää epäsiveellisenä. Kustantamo tiesi sen ja 
Strindberg tiesi sen. Hän halusi herättää pahennusta - hän halusi sekoit-
taa ruotsalaisen kulttuurielämän ummehtunutta ilmapiiriä. Kustantamo 
näyttää olleen eniten huolissaan moraalittomuudesta, mutta muutama 
viikko ennen julkaisua Strindberg kirjoitti heille: ”Luuletteko, että saan 
syytteen Piccadongen-jutun takia?” Kyse ei ole minkään intiimin ke-
honosan kekseliäästä uudesta nimityksestä, vaan kirjailija viittaa kohtaan 
novellissa Dygdens lön (Hyveen palkka), jossa yhä vapaamielisemmin 
ajatteleva päähenkilö ajattelee konfirmaatiosta 
kuin se olisi ”röyhkeä petos, jossa pappi uskot-
telee, että Högstedtin Piccadon, joka maksaa 
65 äyriä kannulta, ja Lettströmin maissiöylä-
tit, jotka maksavat yhden kruunun , ovat yli 
1 800 vuotta teloitetun kansanvillitsijän Jeesus 
Nasaretilaisen lihaa ja verta”. Kustantajat piti-
vät epätodennäköisenä, että joku reagoisi tä-
hän. Heidän mielestään elettiin valistuneita 
aikoja.36

Kirja julkaistiin 27.9.1884. Jo viikon kulut-
tua kävi ilmi, että Bonnierit olivat väärässä 
ja Strindberg oikeassa. Kaupunginvouti ta-
kavarikoi painoksen jäljellä olevat kappaleet 
3.10. - niitä oli kuitenkin jäljellä enää 461 
alkuperäisestä 4 000 kappaleesta. Muut oli jo 
ostettu tai toimitettu kirjakauppoihin Tukhol-
man ulkopuolelle. Syyte nostettiin neljä päivää 
myöhemmin. Syynä ei yllättäen ollut moraa-
littomuus, vaan jumalanpilkka. Jo aikalaiset 

August Strindbergin Giftas 
(Avioelämää), 1884. Kungliga 
biblioteket.
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pohtivat, kuka tai ketkä olivat syytteen takana. Strindberg epäili ensin 
konservatiivista runoilijaa Carl David af Wirséniä, Ruotsin akatemian 
sihteeriä, mutta päätyi sen jälkeen epäilemään ”naisia” - ketään mainitse-
matta, ketään unohtamatta. Myös kuningashuoneen sekaantumista asiaan 
pidettiin mahdollisena. Kuningatar Sofian lähipiirissä oli hurskaita naisia, 
joiden saattoi ajatella paheksuvan ristiinnaulitun kevytmielistä uudel-
leennimitystä, mutta ennen muuta Oskar II itse vastusti kaikkea sitä, mitä 
Strindberg ja hänen kannattajansa edustivat. ”Mielipide [...] Strindbergiä 
ja hänen surkeita kirjojaan vastaan vahvistuu jatkuvasti, joten aika olisi 
kyllä suotuisa”, kuningas kirjoitti pojalleen Gustafille (josta tuli Kustaa V) 
marraskuussa 1884. Gunnar Brandell kuvaa Strindbergin elämäkerrassa, 
kuinka Oskar II yritti ”herättää henkiin painovapausasetuksen puolittain 
vanhentuneet poikkeusmääräykset”, ja toteaa: ”Jos jotakuta on kutsuttava 
sillä puolen asian vauhdittajaksi, niin se on ensi sijassa kuningas itse.”37

Surkeaan kirjallisuuteen, josta kuningas ei pitänyt, kuului myös Björns-
tjerne Björnson. Häntä vastaan nostettiin saman vuoden maaliskuussa 
syyte majesteettirikkomuksesta artikkelissa Verdens gang; Norja ja Ruotsi 
muodostivat tuohon aikaan henkilöunionin. Björnson kirjoitti Strindber-
gille (mahdollisesti hieman ihastuneena), että hän saisi työrangaistuksen. 
Syytteen annettiin kuitenkin raueta.38

Björnson oli epäröimättä ottanut artikkelin nimiinsä, mutta Strindber-
gin tapauksessa oli ongelma. Painovapaussyytteessä vaadittiin ns. nimi-
lappu, jossa kirjailija vahvisti olevansa teoksen tekijä. Ilman nimilappua 
kirjankustantaja joutui kantamaan juridisen vastuun. Se tosiasia, etteivät 
Bonnierit olleet huolehtineet nimilapusta, osoittaa, ettei syytteen mahdol-
lisuus ollut käynyt heidän mielessään. Asiaa mutkisti entisestään se, että 
Strindberg oli ehtinyt matkustaa Geneveen. 

Nyt alkoi pitkä kamppailu, jossa kustantamo ja Strindbergin ystävät 
yrittivät saada tämän palaamaan kotiin puolustamaan teostaan. Jo seuraa-
vana päivänä takavarikon jälkeen Albert Bonnier kirjoitti Strindbergille 
ja ehdotti, että kirjailija kirjoittaisi nimilapun ja että hän saapuisi oikeu-
denkäyntiin. Strindberg kirjoitti nimilapun, jonka Genevessä olevat poh-
joismaalaiset todistivat oikeaksi. Se ei kuitenkaan riittänyt. Albert Bon-
nier aloitti pommituksen kirjeillä ja sähkeillä ja hermostui yhä enemmän 
ajan kuluessa. Juutalaisena maahanmuuttajana hän tunsi itsensä uhatuksi 
ruotsalaisessa yhteiskunnassa, ja sekä isä että poika Bonnier alkoivat huo-
mata konservatismin voiman. He alkoivat muun muassa saada uhkaus-
kirjeitä sekä aiemmilta ystäviltään, jotka pitivät työrangaistusta sopivana 
64-vuotiaalle Albertille, että anonyymeiltä kirjoittajilta, joiden mielestä 
Karl Otto ansaitsi kunnon selkäsaunan pimeällä kujalla.
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Strindberg sitä vastoin otti kaiken melko rauhallisesti. Hän oli alkanut 
käydä nihilistisessä kirjakaupassa Genevessä, ja toverit siellä neuvoivat 
häntä jäämään Geneveen. Bonniereita hän syytti kaikesta maan ja taivaan 
välillä ja käytti yleisenä tekosyynä sairaita lapsia. Hän sääli itseään ja tunsi 
olevansa yksin ”tuomarin, lehtien + hermafrodiittien ja pederastien + ib-
seniläisten = radikaalien (ystävien!)” edessä. Strindberg ei kiellä itseään. 
Lisäksi hän näyttää pitäneen oikeudenkäyntiin saapumista heikkouden 
merkkinä. ”Kotiin rangaistavaksi matkustaminen on sama kuin tunnus-
taisin olevani rikollinen”, hän väitti.39

Albert Bonnierille kävi yhä selvemmäksi, että hän oli vaarassa joutua 
vankilaan. Hän pyysi Strindbergin ystäviä avukseen yrittäessään saada tä-
män palaamaan kotiin. Ystäviin lukeutuivat muun muassa Hjalmar Bran-
ting, Carl Larsson ja Björnstjerne Björnson. Bonnierit pitivät perheneu-
vottelun ja päättivät, että Karl Otto hakee Strindbergin kotiin. Kirjailijan 
kykyä ylipäänsä päättää kotiinpaluusta oli alettu epäillä. Monet myös pi-
tivät Strindbergiä pelkurina - tällaisen mielipiteen voi aistia Per Gedinin 
Karl Otto Bonnierista kirjoittamasta kirjasta.

Strindbergin mukaan Bonnier ilmestyi Geneveen ”koura täynnä uu-
tissähkeitä ja kasvot vihreinä”, mikä on ehdottomasti väärin. Bonnierin 
mukaan Strindberg oli hyvällä tuulella, ja he söivät päivällistä yhdessä. 
Kirjailijalla ei kuitenkaan ollut mitään matkustushaluja. Seuraavana päi-
vänä, 16.10., hän kuitenkin muutti mieltään, kiiruhti matkaan ja näytti 
haluavan kotiin taistelemaan. Hän kirjoitti Carl Larssonille: ”Nyt matkus-
tan kotiin! Nyt teen asiat selviksi heidän kanssaan! Pidän puheen asema-
laiturilla! Olen jo tilannut juhlanäytännön Nya Teatern -teatterista!” Hän 
pitää itseään jälleen synnynnäisenä voittajana. Hän vaipui matkan aikana 
välillä alakuloon, mutta piristyi nähdessään Kielin satamassa aluksen - 
Auguste Victoria. Alus oli kastettu prinsessan mukaan, mutta Strindberg 
näki sen merkkinä siitä, että kaikki menisi hyvin.40 Nimi ennusti, että Au-
gust oli voittaja.

Syyte sai paljon huomiota, ja siitä keskusteltiin lehdissä, joissa esitettiin 
mielipiteitä sekä kirjailijan puolesta että häntä vastaan. Brandell puhuu 
”lehtisodasta”. Tämä oli ilmeisesti ensimmäinen kerta, kun moderni leh-
distön valvonta toimi painovapausoikeusjutussa. Strindberg riitaantui en-
nen pitkää Björnsonin kanssa, joka ei ollut aiemmin joutunut kohtaamaan 
hänen vähemmän miellyttäviä piirteitään. Björnson puolusti kuiten-
kin entistä ystäväänsä Dagens Nyheter -lehden artikkelissa. Keskustelua 
Strind bergistä kirjailijana ja hänen mahdollisesta syyllisyydestään käytiin 
myös muilla tahoilla. Marraskuussa 1884 hän oli aiheena kahdessa Uppsa-
lan opiskelijoiden erittäin aktiivisten keskusteluyhdistysten keskustelus-
sa - 2.11. Södermanland-Neriken osakunta pohti hänen näkökulmaansa 
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naisasiaan ja 22.11. Norlannin osakunta keskusteli Giftas-kokoelman ”si-
veellisyydestä”. Ennen sitä oli kuitenkin ehtinyt tapahtua paljon.41

Konservatiivit toivoivat kovasti, että Strindberg tuomittaisiin. Oskar 
II näyttää innostuneen ajatuksesta ja antautuneen väkivaltafantasioille. 
Kiinnostavaa oli, että myös osa Strindbergin kannattajista toivoi langet-
tavaa tuomiota - näin voitaisiin osoittaa konservatiivisen ryöväriyhteis-
kunnan kohtuuttomuus. Strindbergin ystävät järjestivät veneen, joka oli 
valmiina kuljettamaan Strindbergin tarvittaessa nopeasti Ahvenanmaal-
le. Strindbergin omana suunnitelmana näytti olleen vankilatuomion vält-
täminen pakenemalla ulkomaille ja sakkojen jättäminen Bonnierien huo-
leksi, jos sellaisia tuomittaisiin.

Strindberg saapui Tukholmaan 20.10. Noin 500 henkilöä odotti häntä 
asemalla, ja hän sai pitää suunnittelemansa ”puheen asemalaiturilla”. Sa-
mana iltana esitettiin Strindbergin Lycko-Per (onnen-Pekan matka) näy-
telmän juhlaesitys, ja kirjailija astui lavalle laakeriseppele otsallaan.42

Oikeudenkäynti oli seuraavana päivänä. Strindberg oli kirjoittanut pit-
kän junamatkan aikana puheen, jossa hän puolusti itseään Geijerin tavoin 
vetoamalla Raamattuun. Toisin kuin oikeudenkäynnissä, joka pidettiin 
Uppsalan yliopiston konsistorin edessä 64 vuotta aiemmin - jolloin Al-
bert Bonnier oli vielä kehdossa - Strindbergin oli pakko osoittaa olevansa 
aito kristitty. Oikeuden istuntojen välillä Strindberg eli kiihkeää elämää, 
kävi päivällisillä yhdessä ystävien kanssa ja vietti aikaa ihailijoiden ympä-
röimänä. Strindberg kertoo itse saaneensa tuon vajaan kuukauden aikana 
300 kirjettä ja sähkettä. 

Kahdeksan päivän tauon jälkeen oli syyttäjän vuoro puhua. Valamie-
histö valittiin 4.11. Molemmat osapuolet määräsivät laillisessa järjestyk-
sessä omat edustajansa samoin kuin Geijerin tapauksessa, vaikka osa heis-
tä joutui lehdistön arvostelemaksi.43 

Päätös annettiin 17.11. Strindberg vapautettiin ja takavarikoidut kir-
jat palautettiin. Kun Strindberg palasi Geneveen eikä enää voinut lumota 
Tukholmaa karismallaan, konservatiivit vahvistuivat ja hyökkäsivät kai-
kin tavoin Giftas-kokoelmaa ja Bonnierin perhettä vastaan. Antisemitis-
tiset solvaukset olivat tavallisia, ja Tukholman juutalainen seurakunta 
pyysi, ettei Albert Bonnier painaisi uutta painosta. Bonnier suhtautui epä-
röiden asiaan, mutta piti vapauttamista hyvänä ja ilmaisena mainoksena. 
Strindberg oli tietysti täysin uuden painoksen kannalla: ”Kirja on tulevai-
suuden kirja, ja siitä tulee tyttökoulujen lukukirja tulevaisuudessa.” Toi-
nen painos ilmestyi, mutta Bonnierit saivat läpi useita poistoja novelleissa 
ja suuttumusta herättänyt ”Dygdens lön” jätettiin kokonaan pois.44
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Gustaf Fröding. En morgondröm (Aamulaulu)
1880-lukulaiset pitivät itseään valistuneina ihmisinä, jotka olivat ahdas-
mielisen moraalin ja vanhojen uskonnollisten doktriinien yläpuolella. 
Konservatiivit osoittivat, ettei näin ollut - ei ainakaan kaikissa yhteiskun-
tapiireissä. Seuraava painovapaussyyte nostettiin 12 vuotta Giftas-oikeu-
denkäynnin jälkeen - myös se Bonnier-kustantamon kirjailijaa vastaan, 
tällä kertaa kuitenkin runoilijaa vastaan.45

Gustaf Fröding (1860-1910) julkaisi ensiteoksensa Guitarr och drag-
harmonika vuonna 1891. Hänestä tuli nopeasti rakastettu runoilija. Hän 
kuului uuden ajan virtaukseen eikä ollut äänekäs rabulisti kuten Strind-
berg. Hän kuului introvertteihin, lyyrisiin ja muotokielestä kiinnostu-
neisiin 1890-lukulaisiin. Hänen kevyesti soljuviin, miltei tanssahteleviin 
säkeisiinsä on helppo ihastua. Gedinin mielestä Fröding jopa tavoittaa 
täysin uuden yleisön - ei akateemisen, ei älymystön, vaan ”suuren lukevan 
yleisön”.46 Fröding kuuluu musikaalisimpiin ruotsalaisiin runoilijoihin. 
”Koskaan aiemmin äärimmäinen taiteellisuus ei ole yhdistynyt pakotto-
maan luonnollisuuteen samalla tavoin kuin hänessä”, hänen elämäkertan-
sa kirjoittaja Staffan Bergsten kirjoittaa.47 

En morgondröm (Aamulaulu) -runo sai paljon huomiota ilmestyessään  
vuonna 1896. Gustaf Frödingiä vastaan nostettiin syyte, joka kuitenkin hylättiin.  
Kuva: Melker Dahlstrand.
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Useimmat tässä artikkelissa käsitellyt kirjailijat ovat tunnettuja, ja heitä on 
tutkittu paljon. Artikkelissa käsitellyistä teoksista, joiden perusteella on nos-
tettu syyte, Frödingen En morgondröm (Aamulaulu) on kaikkein tarkimmin 
tutkittu. Germund Michanek on vuonna 1962 tarkastellut teosta vanhan kou-
lukunnan mukaisessa yksityiskohtaisessa tutkielmassaan. Tutkielmassa ku-
vataan runon tausta ja luontiprosessi sekä moraalikeskustelu, painovapaus, 
syyte, lehdistön reaktio ja oikeudenkäynti. Perustan esitykseni sen vuoksi 
suurelta osin Michanekin kirjaan. En morgondröm -runon perusteella nos-
tetulla syytteellä on lisäksi erikoisasema ruotsalaisessa kirjallisuustutkimuk-
sessa, koska motiivi ei ollut poliittinen tai uskonnollinen, vaan moraalinen. 
Michanek osoittaa, miten runosta on usein vaiettu kirjallisuushistoriassa. 
Kun sitä on käsitelty, on se tapahtunut ilman arvoarvostelua. Sukupolvi, jon-
ka edustajat olivat syytteen nostamisen aikaan lapsia, tuntee tarinat lukio-
laisista, jotka kokoontuivat ”puiston syrjäiseen nurkkaan” lukemaan runoa. 
Varsinaiset säkeet ”leivottiin sisään pornografiseen taikinaan”, ja muutamas-
sa romaanissa runoa kuvailtiin vain ”mehukkaana” ja pornografisena.48

”En morgondröm” painettiin Frödingen kolmannessa runokokoelmas-
sa Stänk och Flikar syksyllä 1896. Se on herkkätunnelmainen, utooppinen 
runo miehen ja naisen välisestä yhteiselosta lähinnä paratiisimaisessa ym-
päristössä - ”klassisen paimenidyllin, raamatullisen puutarhan ja värm-
lantilaisen maaseudun risteymä” - jota kutsutaan ”arjalaisten maaksi”. 
Fröding ei tietenkään käytä arjalaiset-käsitettä samalla tavalla kuin nat-
sit myöhemmin. Sana merkitsi muinaista kansanryhmää, joka puhui 
indoeurooppalaisten kielten alkukieltä. ”Arjalaisia” kohtaan tunnettiin 
yleistä kiinnostusta 1800-luvun lopulla, ja Fröding perehtyi useisiin sekä 
germaanista että aasialaista mytologiaa käsitteleviin teoksiin ja oman ai-
kansa rotuteoriaan. Toisaalla hän puhuu ”arjalaisista aurinkounelmista”. 
Auringonpalvonta on ylipäänsä keskeistä ruotsalaisessa vuosisadan vaih-
teen kirjallisuudessa. Ilmeistä on myös se, ettei ”En morgondröm” -runon 
”arjalaisten maa” ole mikään kylmä Skandinavia.49

Runo alkaa unella - kuvaus tuntuu siten fiktiolta fiktion sisällä - maas-
ta, jossa ”där solguden tömde / med givmild hand” (jossa aurinkojulma 
tyhjensi / anteliaalla kädellä) ja jossa asuu ”en naket folk, för stolt för ok, 
/ för rent för dräkternas skökodok” (alaston kansa, liian ylpeä ikeen alle 
/ liian puhdas vaatteilla peitettäväksi). Tässä maassa vaeltaa ”vapaa nuori 
mies”, joka on vahva, atleettinen ja hymyilevä, sekä viehättävä, kiusoit-
televa nainen. Nainen kiusoittelee miestä, jonka jälkeen yksi asia johtaa 
toiseen ja pian ”låg hon naket och utslaget skön / och med vittskilda knän 
och med skälvande sköte /var den älskades åtrå i möte” (nainen makasi 
alastomana ja kauniina / jalat levällään ja syli väristen / rakkaintaan hi-
moiten). Runon neljäs laulu päättyy siihen. Viides alkaa seuraavasti:
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Själ i flamma, blod i dans,
han var hennes, hon var hans,
han blev hon, hon blev han,
ett och allt och tvenne,
när hans unga makt av man
trängde in i henne.

Och med huvudet bakåt i kyssande böjt
och med skötet mot famnaren höjt
drack hon livets och kärlekens yppersta drick
i var störtvåg, hon fick
av hans livseldsaft,
i var gnista, som gick
av hans kraft.50

(Sielu liekeissä, veri tanssien,
mies oli naisen, nainen oli miehen,
miehestä tuli nainen, naisesta tuli mies,
yksi ja kaikki ja kaksi,
kun miehen nuori miehen mahti
tunkeutui häneen.

Pää taaksepäin kallistuneena suudelmaan
ja syli syleilijään päin kohotettuna
nainen joi elämän ja rakkauden hienoimman juoman
ja sai hyökyaallon
miehen elämäntulen mehua,
jossa kipinä siirtyi
miehen voimasta.)

Yhdyntä kuvataan vielä yhdessä säkeistössä ”tills med ens en stråle sköt / 
ur hans liv” (kunnes yhtäkkiä suihku lensi / miehen uumasta) ja kahden 
yhtymistä kuvataan vielä sanoilla ”faderkraft i moderfröt” (isän voima äi-
din siemenessä). Kuvausta leimaa vastavuoroisuus; ei ehkä ole merkillistä, 
että osapuolet ovat nimettömiä - kysehän on unesta. Runon viimeisessä 
säkeistössä pari on tiukasti toisiinsa kietoutunut, täynnä yhdynnän jäl-
keistä onnea ja nähtävästi laillisesti vihittyinä luonnonkansan tavan mu-
kaan. Lisäksi he ovat tulevia vanhempia, jos mainitut mehu, voima ja sie-
men ymmärretään kirjaimellisesti.

Fröding aavisti, että ”En morgondröm” -runon rohkea kielenkäyttö 
ehkä järkyttäisi aikalaisia. Ennen Stänk och flikar -kokoelman julkaisua 
hän antoi ystävien - muun muassa Hjalmar Brantingin, vaimonsa An-
nan (joka oli kirjailija) ja Ellen Keyn - lukea käsikirjoituksen. Lisäksi hän 
antoi Karl Staaffille oikeuden neuvotella julkaisusta Bonnierin kanssa. Tä-
hän ei niinkään vaikuttanut Staaffin liberaali asenne tai asema asianaja-
jana, vaan ennemmin Staaffin tehtävä kirjailijayhdistyksen asiamiehenä. 
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Ajoittain epäkäytännöllinen Fröding oli yksinkertaisesti saanut päähänsä, 
että tämän oli hoidettava neuvottelut. Staaff auttoi lisäksi levittämällä ru-
noja älymystön luettavaksi.51

Staaff raportoi kesäkuussa 1896 Bonnierien kanssa käytyjen neuvot-
telujen tuloksesta. Palkkio olisi hyvä, mutta runoista oli esitetty joitakin 
kommentteja:

Herr Alb. Bonnier har icke själv föreslagit uteslutande av någon utav dik-
terna men däremot framkastat möjligheten av ändringar i ett eller annat 
uttryck av ”En morgondröm” — vilken härliga och på svenskt språk allde-
les enastående dikt han dock icke, på sätt Ellen Key synes fruktat, ville hava 
bort utan tvärtom synnerligen beundrade.52

(Albert Bonnier ei itse ehdottanut yhdenkään runon jättämistä pois, mut-
ta esitti mahdollisuutta muuttaa joitakin ilmaisuja ”En morgondröm” 
-runossa. Hän ei kuitenkaan halunnut poistaa hienoa ja ruotsin kielellä 
ainutlaatuista runoa toisin kuin Ellen Key, joka näyttää pelänneen sen 
kieltä. Bonnier tuntuu päinvastoin ihailleen runoa.)52

Heinäkuussa Albert ja Karl Otto Bonnier lukivat yhdessä runot ”ihaillen, 
mutta hieman levottomina”. He olivat olleet mukana aiemmin esimerkiksi 
Giftas-oikeudenkäynnissä ja pyysivät Frödingiä kesäpaikkaansa Dalarös-
sä - ilmeisesti keskustelemaan ”En morgondröm” -runosta. Tapaaminen 
ei kuitenkaan toteutunut, ja elokuun puolivälissä Stänk och flikar -kokoel-
ma oli oikoluettavana. Fröding teki paljon muutoksia ensimmäiseen oiko-
vedokseen, mutta ei halunnut nähdä toista oikovedosta. Bonnierit pyysivät 
häntä kuitenkin 29.8. ”arvioimaan uudelleen ja mahdollisesti muotoile-
maan uudelleen tietyt ”En morgondröm” -runon rivit”, jotka oli merkitty 
samana päivänä lähetettyyn oikovedokseen. Pyyntö koski edellä esitettyä 
viidettä laulua ja neljännen laulun viimeisiä säkeitä, joissa kuvataan nai-
sen odotuksentäyteistä kiihkoa.53 Frödingillä oli tuohon aikaan iloinen 
ystäväpiiri Sandhamnissa - siihen kuuluivat muun muassa Heidenstam 
ja Albert Engström - ja ystävät neuvoivat häntä olemaan tekemättä pois-
toja ”suvereenia vastuuttomuutta” osoittaen (Michanekin mukaan). Albert 
Engström kertoi paljon myöhemmin:

Vi rådde honom enstämmigt att trycka dikterna, trots att det skulle bli 
ett fasligt liv kring dem — det var ingen konst att förutse — , och vi ta-
lade upp muntrande till honom ungefär som Carlén till den herostratiske 
kapten Lindeberg, vilken partout önskade bli halshuggen för majestäts-
förbrytelse: ”Visst ska du låta halshugga dig. Det gör så gott, så gott!”54

(Neuvoimme häntä yksimielisesti painattamaan runot, vaikka ne herät-
täisivät valtavasti hälyä - sitä ei ollut vaikea ennustaa - ja kannustimme 
häntä suurin piirtein samoin kuin Carlén kannusti kyseenalaista mai-
netta saanutta kapteeni Lindebergia, joka halusi ehdottomasti tulla mes-
tatuksi majesteettirikkomuksesta: ”Totta kai annat mestauttaa itsesi. Se 
tekee hyvää, tosi hyvää!”)54
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Fröding ei kuitenkaan ollut tyhmänrohkea Anders Lindeberg eikä taiste-
lunhaluinen Strindberg. Yhtä kaikki hän kuitenkin ilmoitti Bonniereille, 
että oli keskustellut asiasta Heidenstamin kanssa ja päättänyt olla teke-
mättä poistoja. Yhden läsnäolijoista, suomalaisen kirjailijan Adolf Paulin, 
mukaan Fröding rohkaistui Sandhamnissa viettämiensä päivien aikana 
ja tunsi, ”että hänen tuleva tekonsa oli hengen alttiiksi asettamisen arvoi-
nen”.55

Kirjat tuotettiin tuohon aikaan nopeasti. Stänk och flikar oli kirjakau-
poissa 30.9.1896, ja samana päivänä ilmestyivät ensimmäiset arvostelut. 
Lehdistössä oli liikkunut jo aiemmin kesän aikana huhu siitä, että runo-
kokoelma sisältäisi uskallettuja kohtia. 

Karl Warburg kirjoitti Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning -lehdes-
sä seuraavasti teoksen julkaisupäivänä: ”Tässä ei säästellä sanoja, ei edes 
kaikkein karkeimpia. Eikä halun ja sen täyttymyksen kuvauksessa sääs-
tellä.” Warburg vertasi teosta Kellgrenin ”Sinnenas förening” -runoon, 
henkeäsalpaavan eroottiseen runoon, jossa yhdynnän koko kuvaus on si-
sällytetty yhteen virkkeeseen ikään kuin kertoja ei voisi merkitä pistettä 
ennen runon kliimaksin saavuttamista. Muut kriitikot vaikuttivat lähinnä 
surullisilta ja väittivät, että ”luonnollisen puolen” taiteellisen kuvauksen 
julkisuus tekee siitä ruman. Perikonservatiivinen ja vanhoillinen Carl Da-
vid af Wirsén näki kokoelmassa paljon hyviä asioita, mutta samalla myös 
”hirvittävää raakuutta ja karkeutta”. ”En morgondröm” -runoon hän suh-
tautui osittain myönteisesti - se ”alkaa kauniisti” - mutta runon loppuun 
hän otti etäisyyttä:

Det finnes ett enda namn för ett dylikt skriveri, och det är skamlöshet. 
Den poesi har fallit bra djupt, som skildrar den fysiska akt, vilken annars 
döljes av hemlighet, samt utan ringaste blygsel beskriver de ömtåligaste 
mysterier. [- - -] Man kan blott häpna över att något dylikt kunnat i Sve-
rige tryckas, och den författare, vilken skrivit ett sådant poem som ”Själ 
i flamma, blod i dans”, har förgripit sig på diktningens helgd och kan 
svårligen försona sitt fel. Poesien är visst ej en tvinande nunna, men hon 
får därför ej vara en prostituerad.56

(Tällaista kirjoitusta voi kuvailla vain yhdellä sanalla, ja se on häpeämä-
tön. Runo, jossa kuvataan muutoin salaperäisyyden verhoamaa fyysistä 
aktia, ja jossa ilman häpeän häivää kuvataan kaikkein arimpia mysteere-
jä, on vajonnut alas. [- - -] Voi vain kummastella sitä, että jotain tällais-
ta on voitu painaa Ruotsissa ja että kirjailija, joka on kirjoittanut runon 
”Själ i flamma, blod i dans”, on rikkonut runouden pyhyyttä ja voi tuskin 
sovittaa virhettään. Runous ei ole riutuva nunna, mutta ei sen pidä olla 
myöskään prostituoitu.)56

Ainoa naiskriitikko - Jacobine Ring Nya Dagligt Allehanda -lehdessä - 
ryhtyi henkilökohtaiseen hyökkäykseen Frödingiä kohtaan ja väitti, että 
tämä on mielipuoli.
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Osa kriitikoista oli Frödingin puolella. Nuoressa radikaalissa Upsala 
Nya Tidning -lehdessä (jonka ensimmäisiä työntekijöitä Fröding oli) Karl 
Erik Forsslund maalaili lähinnä utopistisen kuvan tulevasta paremmas-
ta ajasta, jolloin ”laulua luonnollisimmasta asiasta luonnossa - hetkestä, 
jolloin rakkaus saa täyttymyksensä” - ei pidettäisi ”hairahduksena tai 
häpeällisenä tekona”. Myös Emil Kléen Folkets tidning -lehdestä arvosti 
”En morgondröm” -runoa. Kiinnostavaa on, että Forsslund oli 24-vuotias 
ja Kléen 28-vuotias. Heillä oli ehkä nuorempina osittain erilainen siveel-
lisyyskäsitys kuin vanhemman sukupolven kriitikoilla. 31-vuotias päätoi-
mittaja C. N.  Carleson kirjoitti Socialdemokraten-lehdessä myönteisen ar-
vion ”En morgondröm” -runosta ja kuvasi sitä ”fantasiaksi, jossa runoilija 
kuvailee esi-isien vapaata ja mutkatonta elämää historian hämärässä vuo-
sisatoja ennen - kureliivejä ja catolaisten sukupolvea hameessa ja housuis-
sa”. Hän väitti, että runo oli ”vähintään yhtä puhdas kuin C[arl] D[avid af] 
W[irsén]in viattomimmat ajatukset”.57 Kun huomioon otetaan Wirsénin 
moraalisissa kamppailuissa usein lietsoma ilmiömäisen likainen mieliku-
vitusmaailma, Carlesonin väitteellä näyttää olevan vinha perä. 

Arvostelut olivat vain pieni osa sitä, mitä Stänk och flikar -kokoelmasta 
kirjoitettiin. Kaksinaismoraali ja siveellisyysintoilu viettivät voitonjuhlia, 
ja Frödingiä (jolla oli jo tässä vaiheessa ollut psyykkisiä ongelmia) pidet-
tiin mielisairaana ja ”En morgondröm” -runoa silkkana pornona. Samaa 
toistettiin monenlaisina muunnelmina. Budkaflen-skandaalilehdessä 
painettiin kaikkein rohkeasanaisimmat laulut, ja Aftonbladet hyökkäsi 
Bonniereita vastaan artikkelissa, jonka otsikkona oli Fy! (Hyi!). Upsala 
Nya Tidning vastasi Fy!-artikkeliin Frödingiä puolustavalla kirjoituksella. 
Muut ystävät ja puolustajat vertasivat runon alastomuutta antiikin veis-
toksiin, joiden puhtautta ja kauneutta kukaan ei asettanut kyseenalaisek-
si, ja tulkitsivat runon kuvaukseksi alkuperäisestä viattomuuden tilasta. 
Hans Larsson vertasi rohkeaa kielenkäyttöä Horatiuksen kielenkäyttöön 
ja Georg Brandes Bellmanin kielenkäyttöön.58 Kaikki ystävät eivät kui-
tenkaan pysyneet lujina. Heidenstam petti hänet ja kirjoitti lisäksi ”En 
morgondröm” -runosta viheliäisen parodian ja lähetti sen runoilijakolle-
galleen Levertinille.59 

Frödingin syyllisyydestä käytiin vilkasta keskustelua koko syksyn ajan. 
Juorulehdistö, joka oli kasvanut voimakkaasti näinä vuosina, julkaisi ka-
rikatyyrejä eri osapuolista, mieluiten koomisissa ja nöyryyttävissä tilan-
teissa. Uppsalan yliopiston opiskelijat olivat myös tällä kertaa täydessä 
iskussa. Norlannin osakunnan keskustelukerho omisti illan 15.11. ennen 
tuomion julistamista ”En morgondröm” -runolle. Vastaavia keskusteluja 
käytiin varmasti monella taholla opiskelijoiden ja muiden kesken, mutta 
tästä illasta on säilynyt tiivistelmä. Alustaja aloitti lausumalla Frödingin 
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runoja ja ylistämällä hänen suuruuttaan. Mitään keskustelua ei syntynyt. 
Pöytäkirjassa tämä selitetään sillä, että kaikki olivat yhtä mieltä alustajan 
kanssa, mutta kyse saattoi sen sijaan olla myös varovaisuudesta - elleivät 
nuoret sitten joutuneet niin hämilleen Frödingin ilmaisusta, etteivät us-
kaltaneet sanoa mitään.60

Sitten oli itse syyte. Kun Strindbergiä vastaan nostettiin syyte Gif-
tas-teoksesta, hän mietti, kuka sen takana saattoi olla. Syy näytti ainakin 
osaksi olevan Oskar II:n, joka ei pitänyt Strindbergin kirjallisesta tuotan-
nosta. Kuningas piti sitä vastoin Frödingin alkuvaiheen runokokoelmista, 
eikä runoilijan persoonakaan näyttänyt olleen hänelle vastenmielinen - 
kuningas suositteli Frödingiä sopivaksi tuttavuudeksi Karlstadin maaher-
ralle. Stänk och flikar ei sitä vastoin miellyttänyt häntä - kuningas kutsui 
sitä muistelmissaan ”kynäniekka Frödingin surullisen kuuluisaksi, nerok-
kaaksi, mutta siekailemattoman rivoksi kirjoitukseksi”. Huhun mukaan 
kuningas vaati valtioneuvoston istunnossa 9.10.1896 syytteen nostamista 
Stänk och flikar -teoksesta, mutta tästä ei ole todisteita. Selvää on kuiten-
kin, että valtioneuvoston istunto pidettiin kello 11 aamupäivällä ja oikeus-
ministeri antoi kaksi tuntia myöhemmin määräyksen takavarikosta. Moni 
asia puhuu siis hypoteesin puolesta. Oikeuskanslerinvirastolle osoitetussa 
pyynnössä mainitaan erikseen sivut 109-111 eli neljännen laulun kolme 
viimeistä riviä ja ”En morgondröm” -runon koko viides laulu.61

Albert Bonnier sai haasteen maanantaina 12.10. Samoin kuin Gif-
tas-teoksen kohdalla takavarikko ei juurikaan onnistunut. Alkuperäisestä 
4 200 kappaleen painoksesta vain hieman yli 300 onnistuttiin takavari-
koimaan, kun taas Budkaflen-julkaisusta oli jäljellä 1 800 kappaletta. Ta-
kavarikko oli ehkä laiton, koska siihen ryhdyttiin liian myöhään, mutta 
Bonnierit eivät protestoineet.62 Giftas-oikeudenkäynnin tavoin syyttee-
seen asetettiin kirjankustantaja. Gustaf Fröding oli kirjoittanut nimila-
pun, mutta hänkään ei ollut tehnyt sitä oikein - sen olisi pitänyt olla si-
netöidyssä kirjekuoressa kahden todistajan allekirjoituksella varustettuna 
- ja Albert Bonnier pyysi 2.10. uutta nimilappua. Moni Frödingin ystävä 
Tukholmasta kieltäytyi todistamasta kirjekuoren sisältöä oikeaksi siinä 
pelossa, että joutuisi itse syytteeseen. Kun Fröding lähetti 4.10. kuoren, sen 
sisällön todistivat oikeaksi Upsala Nya Tidning -lehden toimittaja ja toimi-
tussihteeri. Albert Bonnier jätti nimilapun 24.10. oikeudelle, minkä jäl-
keen hänet jätettiin jutun ulkopuolelle ja syyte kohdistettiin Frödingiin.63 
Frödingin ja Bonnierien suhde säilyi hyvänä koko oikeudenkäynnin ajan 
- aika oli liberaalimpi kuin 1880-luvulla, eivätkä kirjankustantajat joutu-
neet samanlaisen vainon kohteeksi kuin Giftas-oikeudenkäynnisn aikana. 
Tällä kertaa he myös olivat vakuuttuneita, että tuomio olisi vapauttava.64
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Frödingin puolustus valmisteltiin asianajotoimistossa Uppsalassa, kos-
ka hän asui siellä, mutta häntä puolusti oikeudessa tukholmalainen asi-
anajaja Carl Lagerlöf. Juridisten käänteiden jälkeen on kuitenkin ilmeistä, 
että Fröding muotoili itse puolustuspuheensa. Hän muun muassa toi esiin 
sen, että runossa puhutaan luonnonkansasta (jonka sallittiin käyttäyty-
vän vapaammin kuin 1800-luvun porvariston) eikä se liittynyt mitenkään 
paheellisuuteen.

I dikten förekommer för övrigt ingenting, som motsäger den uppfatt-
ningen, att det är en art av äktenskap, som fullbordas genom famntaget 
i skogen. Att denna skildring är ohöljd, vill jag ej förneka, ej heller att 
den icke motsvarar det, som anses för ärbarhet inom vissa kretsar av nu 
levande människor och därför av dem kan betraktas som skändlig och 
vanhelgande för sederna.

Runossa ei yleisesti ole mitään, joka olisi ristiriidassa sen käsityksen 
kanssa, että syleily metsässä on tietynlaisen avioliiton täyttymys. En ha-
lua kieltää, että kuvaus on peittelemätön eikä vastaa sitä, mitä nykyään 
elävät ihmiset pitävät tietyissä piireissä kunniallisena. Sen vuoksi he voi-
vat pitää kuvausta häpällisenä ja hyviä tapoja loukkaavana.

Lisäksi painotettiin, että Fröding pyrki runossa näyttämään ”luonnon 
kauneuden ja pyhyyden”. Myös kansalliskirjailija Viktor Rydbergin myön-
teiseen arvioon vedottiin puolustuksessa.65 

Lehdissä Frödingiä kuvattiin ”keski-ikäiseksi tummaksi mieheksi, jolla 
on paljas päälaki, harmahtava parta ja suuret ja levottomat silmät. Hän 
näyttää olevan hieman kiusaantunut läsnäolijoiden häneen kohdistamasta 
huomiosta”. Yleisesti häntä kuvattiin ihmisaraksi ja kömpelöksi. Hän oli 
toisenlainen kirjailija kuin Strindberg, mutta häntä saatettiin kuvata myös 
toisenlaisena nerona - ei ekstroverttinä ja rabulistisena, vaan lyyrisen int-
roverttinä.

Toisin kuin Strindberg, Fröding ei pitänyt hovia ja kerännyt kannat-
tajia ympärilleen. Oikeuden ensimmäisen kokoontumisen jälkeen 24.10. 
Fröding söi ensin päivällistä Albert Bonnierin luona ja omistautui sitten 
”juomingeille”, joista hän tokeni vasta viikkoa myöhemmin. Oikeuden-
käynnin jatkuessa Fröding matkusti Tukholmaan kerran viikossa, mikä 
oli hänestä melko raskasta.

Fröding suhtautui melko välinpitämättömästi valamiesten valintaan, 
mutta hänen ystävänsä olivat sitäkin aktiivisempia. Aivan kuten Giftas-oi-
keudenkäynnissä, tasapainoilua käytiin puolustuksen radikaalien ystä-
vien ja syyttäjän konservatiivisten ehdokkaiden välillä. Oikeudenkäynti 
pidettiin 27.11. Valamiehistön odotettiin vastaavan vain kysymykseen, 
oliko kirjoitus rikollinen. Kahden tunnin kokouksen - joka viittaa Mi-
chanekin mukaan melko perusteelliseen neuvotteluun - jälkeen valamie-
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histö vastasi kysymykseen ”Ei” kaikkien allekirjoittaessa päätöksen. Frö-
ding oli kuitenkin niin uupunut, ettei odottanut päätöstä, vaan ”turvautui 
tavalliseen lievitykseen” — alkoholiin — ja palasi Uppsalaan vasta 30.11. 
Hän rauhoittui vasta joulun tienoilla, jolloin hän alkoi kirjoittaa jälleen 
runoja ja tapailla sisariaan.66 

Kun Stänk och flikar -kokoelmasta painettiin toinen painos vuoden 
1896 lopussa, siihen oli tehty poistoja — ”En morgondröm” -runon koko 
viides laulu oli poistettu, mutta ei neljännen laulun kolmea viimeistä riviä. 
Bonnierit olivat siten tällä kertaa varovaisempia kuin julkaistessaan Gif-
tas-teoksesta toisen painoksen.

Konservatiiviset voimat olivat kuitenkin niin järkyttyneitä siitä, että 
syyte Frödingin kirjasta oli hylätty, että ne tekivät jo vuonna 1897 aloit-
teen painovapausasetuksen tiukentamisesta niin, että ”kuria ja siveyttä 
loukkaavien esitysten” perusteella voitiin nostaa syyte. Näin myös tapah-
tui vuonna 1900. Germund Michanek kirjoittaa: ”Syyte Stänk och flikar 
-teosta vastaan on ainutlaatuinen meidän oikeushistoriassamme: syksyllä 
1896 nostettiin syyte 3 §:n 13 momenttin nojalla ensimmäisen ja (toistai-
seksi) viimeisen kerran kaunokirjallisesta kirjoituksesta.”67

Toistuva tekijä tässä artikkelissa kuvatuissa oikeusprosesseissa on kir-
jailijoiden ja ympäristön hämmästys: Emmekö elä valistuksen aikaa? Luu-
limme, että nämä asiat voi sanoa! Poikkeuksena on tietysti Strindberg, 
joka aiheuttaa mielellään sekaannusta ja nauttii pään asettamisesta mes-
tauspölkylle. Strindberg ”does it on purpose”, kuten Virginia Woolf sanoo 
miehisen suorasta kielenkäytöstä A Room of One’s Own -teoksessa, joka 
on tärkeimpiä kirjoja naisten kirjoittamisesta.68 Kiinnostavaa on lisäksi se, 
ettei yksikään naiskirjailija näytä tänä aikana saaneen syytettä kirjoituk-
sistaan. Heitä oli tietysti vähemmän, mutta olivatko he vain varovaisem-
pia - vai olivatko he älykkäämpiä? 

Tässä artikkelissa käsitellyt kirjailijat ovat keskenään hyvin erilaisia. 
Heitä yhdistää vain tahto sanoa sanottavansa seuraamuksista välittämät-
tä. Syytteet vaihtelevat poliittisista Ranskan vallankumouksen aikaisista 
perusteista 1800-luvun uskonnollisiin perusteisiin - ja vuosisadan miltei 
jo vaihtuessa yhtäkkiä myös siveettömyyteen. Frödingin ystävät olivat oi-
keassa - Horatius kirjoittaa paljon uskaliaampia asioita. Karl Warburg 
näyttää pitäneen Kellgrenin ”Sinnenas förening” -teosta kunnollisempana 
kuin ”En morgondröm” -kokoelmaa, vaikkei ole epäselvää, että molem-
missa runoissa osapuolet harjoittavat samaa, erittäin inhimillistä perus-
toimintaa. Kummassakaan ei mainita sukupuolielimiä. Kirje Strindberg-
iltä on suorasanaisempi kuin nämä eroottiset runot. Frödingin puolusta-
jista mainitaan Bellman, mutta ei, outoa kyllä, Fredmanin epistolaa nro 
72, joka alkaa sanoilla ”Glimmande nymf” ja joka on Frödingin kuvausta 
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sensuaalisempi kuvaus yhdynnästä. Bellman ja Kellgren eivät joutuneet 
oikeuteen. Kustavilaisena aikana erotiikka oli ilon aihe ja valistunut ih-
minen pyrki myös kehon valaistumiseen. Painovapauden vaarat olivat po-
liittisissa ja uskonnollisissa harha-askelissa. 1800-luvun moralismi asetti 
toisenlaisia arvoja. Kaikki ei kulje eteenpäin - ei edes sananvapaus.
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Edellinen ja tämä vuosisata
Kaunokirjallisuus ja painovapaus 1900- ja 2000-luvuilla

Agneta Pleijel

Lähtökohdat
Mitä kaunokirjallisuus on, ja miten se eroaa muista ilmaisumuodoista? 
Erään määritelmän mukaan kaunokirjallisuus muodostuu fiktiosta (joka 
tulee latinan sanasta fingere, luoda). Sen vastakohta on fakta, asiaproosa, 
ja se on kokonaan keksittyä, kuten Lewis Carrollin Liisa Ihmemaassa. 
Kirjallisuuden lajityyppien väliset rajat ovat kuin veteen piirretty viiva. 
Kaunokirjallinen teos voi esimerkiksi kuvata todellisuutta subjektiivisesti, 
kirjailijan silmin. Kuvattuja asioita käsitellään muulla kuin objektiivisen 
todellisuuden tasolla. Joskus sanotaan, että kaunokirjallisuudessa asiat 
esitetään as if eli ”ikään kuin”, siten kuin asiat olisivat voineet olla. 

Kaunokirjallisuutena pidetään usein myös kirjallisuuden muotoja, jot-
ka ovat lähempänä asiaproosaa (fakta), jos tekstille on ominaista kielelli-
nen taituruus ja tietty tarkoitus ja laatu eli jos se on ”teostasoa”. Tällaisia 
muotoja ovat esseet, omaelämäkerrat ja dokumentaarinen kirjallisuus. 
Käytän tekstissäni kaunokirjallisuuden laajaa määritelmää. Muutamassa 
tapauksessa käsittelen myös reportaasia ja journalistiikkaa, sillä niillä on 
ollut oma roolinsa paino- ja sananvapaudesta käydyissä keskusteluissa. 

Joskus kaunokirjallisiksi luonnehdituissa teoksissa on epävarmaa, 
mikä on totta ja todellista. Esimerkkinä mainittakoon norjalainen ro-
maani Laulu punaisesta rubiinista, joka herätti ristiriitaisia tunteita myös 
Ruotsissa. Tuohtumusta aiheuttivat voimakkaat seksikuvaukset sekä se, 
että kirjaa luettiin avainromaanina ja sen uskottiin panettelevan tosielä-
män henkilöitä. Agnar Mykle tuomittiin Norjassa vuonna 1957 ”törkeästä 
siveellisyysrikoksesta” ja teos takavarikoitiin (tuomio kumottiin vuotta 
myöhemmin).

Myös Suomessa kaunokirjallisuus on johtanut langettaviin tuomioihin 
myöhään 1900-luvulla lopussa: esimerkiksi romaani Juhannustanssit toi 
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Hannu Salamalle syytteen jumalanpilkasta. Ruotsissa vastaavia tapauk-
sia on vähän, eikä 1900-luvulla kirjallisten teosten painovapautta puitu 
oikeudenkäynneissä lainkaan samalla tavalla kuin 1800-luvulla, jolloin 
August Strindberg sai haasteen jumalanpilkasta ja Gustaf Fröding siveet-
tömyydestä. 

Sen sijaan tositarinat johtivat 1900-luvulla monesti syytteisiin. Viime 
vuosisadan vaihteessa sosiaalidemokraatti Kata Dalström ilmaisi pitä-
vänsä äänioikeuden rajaamista epäoikeudenmukaisena: ”Ensimmäisen 
kamarin valitsivat härät, lampaat, vuohet ja kukkarot, joten voitte itse ku-
vitella, millaisia edustajat ovat.” Vuonna 1909 hän sai syytteen valtiopäi-
vien herjaamisesta. Hänet tuomittiin sakkoihin ja kahdeksi kuukaudeksi 
vankilaan. 

Juuri valmistunut valtiopäivätalo Tukholman Helgeandsholmenissa vuonna 1905.  
Tuntematon kuvaaja. Tukholman kaupunginmuseo.

Toinen kapinallinen, Hinke Bergegren, oli nuorsosialistien Brand-leh-
den toimittaja ja yksi aikansa äänitorvista toisessa luokkakysymyksessä: 
oikeudessa syntyvyyden säännöstelyyn. Hän sai syytteen vuonna 1909 
ja vietti hetken vankilassa. Vuotta myöhemmin voimaan tuli laki, joka 
kielsi kannustamasta ehkäisyn käyttöön. Kansa kutsui lakia nimellä ”Lex 
Hinke”. Viime vuosisadan vaihteessa oli siis laitonta pilkata valtiopäiviä ja 
kampanjoida kondomien puolesta (ja kannattaa vapaata seksuaalisuutta, 
ainakaan alaluokassa). Näissä tapauksissa laki suojeli vallanpitäjiä, valtio-
ta ja kirkkoa. 
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Samoihin aikoihin kirjailija Hjalmar Söderberg sai kritiikkiä romaa-
nistaan Tohtori Glas (1905), jonka katsottiin uhmaavan lakia ja kirkkoa. 
Häntä vastaan ei kuitenkaan nostettu syytettä. Tarkoittaako tämä sitä, että 
kaunokirjallisuus on ollut muita ilmaisumuotoja suosiollisemmassa ase-
massa? Palaan myöhemmin tähän kysymykseen sekä siihen, mitkä muut 
seikat lain lisäksi voivat uhata kirjailijan oikeutta kirjoittaa vapaasti. Kä-
sittelen viidessä luvussa asioita, jotka ovat vaikuttaneet paino- ja sananva-
pauteen Ruotsissa, ja yritän tällä tavoin kuvata kyseistä aikakautta. 

1. ”Pahlen-jupakka” eli ”Krusenstjernan jupakka” sai 1930-luvulla al-
kunsa yhteiskunnallisista ristiriidoista, jotka liittyivät Agnes von Kru-
senstjernan kirjalliseen toimintaan. Ne antavat kuvan 1920- ja 1930-luku-
jen mielialoista suhteessa lainsäädäntöön. 

2. Sodan syttyminen vuonna 1939 ja sotavuodet olivat synkkää aikaa, 
jolloin valtiovalta rajoitti sananvapautta monin tavoin. Rajoituksia alkoi-
vat vastustaa henkilöt, jotka arvostelivat puolueettomuuspolitiikkaa ja 
valtion alistuvaa suhtautumista suurvaltoihin. Luvussa käsitellään valtion 
suhtautumista sekä siirtymistä 1950-luvulle ja rauhan aikaan. 

3. Monien yllätykseksi kirjailija Ing-Marie Eriksson sai vuonna 1965 
syytteen ja tuomion romaanistaan Märit. Tässä luvussa käsitellään ro-
maania, syytettä, tuomiota ja tapauksesta pitkään jatkunutta keskustelua. 
Eriksson tuomittiin ”herjauksesta”. Olisiko sama voinut tapahtua nyky-
päivänä tai puoli vuosisataa myöhemmin? 

4. Vuonna 1973 Ruotsissa nousi maan tiedustelupalveluun (IB) liittyvä 
vakoilukohu. Vaikka kohu aiheutuikin reportaasisarjasta ja faktakirjasta, 
on syytä muistaa toimittajien Peter Brattin ja Jan Guilloun saamat tuo-
miot. Nostetut syytteet eivät nimittäin perustuneet painovapausasetuk-
seen vaan koskivat vakoilua. Tapaus vaikutti myöhemmin painovapaus-
asetukseen. 

5. Kun 1900-luku vaihtui 2000-lukuun, maailmanmenoa leimasivat 
globalisaatio, internet, Lähi-idän sota, hyökkäykset sananvapautta vas-
taan poliittisista syistä uskonnollisten tekosyiden varjolla sekä valtavat 
pakolaisvirrat. Pohdin lopuksi nykysuuntauksia ja tulevaisuutta. 

1. Fröknarna von Pahlen 
Agnes von Krusenstjernan pitkän romaanisarjan Fröknarna von Pahlen 
ensimmäinen osa Den blå rullgardinen vuodelta 1930 sai huippuarvoste-
lut. Kriitikko Allan Bergstrand kirjoitti teoksesta näin: ”Kaikkia edistyk-
sen ystäviä ilahduttaa tieto siitä, että vielä 30 vuotta sitten tämä kirja olisi 
todennäköisesti aiheuttanut siveellisyysskandaalin ja johtanut varmasti 
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painovapausoikeudenkäyhtiin. Maailma kuitenkin muuttuu!” (Arbetet, 
15.12.1930). Bergstrand viittasi eroottisista kuvauksista aiheutuneisiin 
selkkauksiin. 

Krusenstjerna oli arvostettu kirjailija, joka julkaisi kustannusyhtiö 
Bonniersilla useita kaunokirjallisia teoksia, jotka saivat runsaasti vasta-
kaikua. Monet kirjailijat ovat käsitelleet von Pahlen — riitaa — mm. von 
Pahlen-kirjailijan sukulainen Olof Lagercrantz käsitelli riitaa jo varhain 
sekä useat Maispuoliset tutkijat ovat käsitelleet ko. aih-etta viime vuosi-
na.1 Hän ei ollut tuohon aikaan ainoa, joka rikkoi kaunokirjallisuudessa 

seksuaalisuuden tabun. 1920-luvun lopulla vaikutti 
ryhmä ”Fem unga”, johon kuuluivat muun muassa 
Harry Martinson ja Artur Lundkvist. He puhuivat 
”primitiivisyydestä” ja ”elinvoimasta” ja vaativat 
suhtautumaan avoimemmin rakkauteen ja aistilli-
suuteen. 

Krusenstjerna ei kuulunut modernisteihin mutta 
halusi tuoda naisen seksuaalisuuden ja kokemuk-
set esiin. Pahlen-romaanien julkaiseminen ei suju-
nut ongelmitta. Kustannusyhtiön johtaja Karl Otto 
Bonnier lähetti Krusenstjernalle kirjeen: ”Sairas 
halunne käsitellä kieroutuneita poikkeustapauksia 
ja erityisesti halunne kuvata niin yksityiskohtaisesti 
eroottisia kohtauksia ilman minkäänlaista kainos-
telua on kitkettävä kirjallisuudesta.” Yhteistyö vai-
keutui. Karl Otto Bonnier ilmoitti Krusenstjernalle, 
että koko tämän kirjallinen tuotanto oli ”sellaista, 

jota Saksassa kutsutaan nimellä zersetzend ja jota koko ’säädyllinen yleisö’ 
pitää turmiollisena. Yrityksemme toimii lasitalossa tuhansien silmien alla 
ja on ihmisiä, jotka haluavat mielellään heittää kiven” (1933). 

Bonniers kieltäytyi julkaisemasta romaanisarjan kolmea viimeistä osaa. 
Teokset julkaisi sen sijaan avantgardistinen mutta lyhytikäiseksi jäänyt 
pieni kustannusyhtiö Spektrum (1931—1933), joka julkaisi samannimistä 
aikakauslehteä. Lehden toimitukseen kuuluivat Karin Boye, Erik Mester-
ton ja Josef Riwkin2. Siinä käsiteltiin uusia ajatuksia, modernistista ark-
kitehtuuria, psykoanalyysia ja modernia kirjallisuutta. Krusenstjernalle 
kiista Bonniersin kanssa oli kova takaisku. Karl Otto Bonnier oli varmasti 
vilpitön huomauttaessaan Krusenstjernan rohkeista eroottisista aiheista 
(aviorikoksesta, homoseksuaalisuudesta, insestistä, sisarusten välises-
tä rakkaudesta sekä naispäähenkilöiden — Petran ja tämän veljentyttä-
ren Angelan — keskinäisistä eroottisista tuntemuksista). Yhtiön kantaan 
vaikuttivat tuohon aikaan todennäköisesti muutkin seikat. Yksi niistä oli 

Den blå rullgardinen  
(Sininen rullaverho), 1930. 
Kungliga biblioteket.
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kristillisten piirien ja kirkollisten tahojen reaktio kirjallisiin kuvauksiin, 
joiden katsottiin höllentävän moraalia ja uhkaavan perheinstituutiota. 
Toinen oli se, että natsiryhmät tekivät Bonniersiin kohdistuvia antisemi-
tistisiä iskuja. Kustannusyhtiö oli jo pitkään ollut ”lasitalossa”, kuten sen 
johtaja kirjoitti. Bonnierin perhe oli asettunut Ruotsiin 1800-luvun alussa 
ja joutunut jo siitä lähtien antisemitismin kohteeksi. Kun August Strin-
dbergin Palkkapiian poika julkaistiin vuonna 1886, Ruotsin akatemian 
sihteeri Carl David af Wirsén liitti siveettömyyden juutalaisuuteen: ”Pää-
vastuu tästä roskakirjallisuudesta kuuluu kahdelle juutalaiselle.” Juutalai-
suuden yhdistäminen siveettömyyteen ja seksuaalisuuteen kuului tuon 
ajan kliseisiin.

Vuonna 1916 ne juonsivat juurensa Rikt folk -sarjan Fäderneslandet-leh-
destä, jossa Bonniers sai eniten tilaa. Yhtiötä vastaan hyökättiin jatkuvasti 
erilaisissa julkaisuissa, joihin kuuluivat muun muassa Den svenska Natio-
nalsocialisten ja Nationalsocialistisk Tidning.3 Kun natsit nousivat valtaan 
Saksassa vuonna 1933, yhtiöön kohdistui antisemitismia myös tältä suun-
nalta. Vuonna 1934 Nya Dagligt Allehanda -lehden päätoimittaja Leon 
Ljunglund, joka oli lisäksi Publicistklubbenin puheenjohtaja, käynnisti 
yhtiön vastaisen kampanjan, joka kesti monta kuukautta. Per I. Gedin to-
tesi artikkelissaan Litteraturens örtagårdsmästare. Karl Otto Bonnier och 
hans tid” (2003), että ”yksikään juutalaisperhe ei saanut osakseen antise-
mitismistä loanheittoa yhtä paljon kuin Bonnierin perhe”.4

Samaan aikaan, 30-luvun puolivälissä, Englannista liikkeelle lähtenyt 
ahdasmielinen ”Oxfordrörelsen”-moraaliliike alkoi saada jalansijaa myös 
Ruotsissa. Kristillisissä ja kirkollisissa piireissä modernin kirjallisuuden 
seksuaalisten aiheiden vastustus lisääntyi. Teologi Bo Giertz kannusti 
vastustamaan paheellista kaunokirjallisuutta, jota hän kutsui ”kiertelyksi 
roskatynnyreiden ympärillä”. Lundin kristillinen opiskelijayhdistys kerä-
si 126 000 allekirjoitusta vetoomukseen, joka jätettiin oikeusministerille 
vuonna 1934 ja jossa vaadittiin tiukempaa painolainsäädäntöä. Vetoo-
muksessa vaadittiin myös perustamaan kirjastojen hankintoja tukeva 
kirjallisuuslautakunta, joka arvioisi kirjallisia teoksia kristillisten arvojen 
näkökulmasta. 

Vaatimukset eivät johtaneet valtion toimenpiteisiin, mutta ne saivat 
runsaasti huomiota lehdistössä. Lisäksi Giertz kantoi huolta (vuonna 1935 
julkaistussa kirjassaan Kulturkris yhdessä muiden kristillisten kirjoit-
tajien kanssa) siitä, että idästä saapuva hallitsematon muuttoliike ja sen 
mukanaan tuomat vieraat vaikutteet sekoittuisivat ruotsalaiseen kanta-
väestöön. Pahlensviten-sarjan vastustus asetti siis Bonniersin hankalaan 
tilanteeseen. Yhtiö joutui ristiaallokkoon: se kohtasi kirkon kritiikin, jossa 
oli myös nationalistisia sävyjä, sekä loanheittoa vahvistuvan kansallisso-
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sialistisen liikkeen suunnalta. Näitä liikkeitä ei pidä sekoittaa keskenään, 
joskin niillä oli tietyiltä osin yhteneviä piirteitä. Jännitteiden keskiössä oli-
vat Agnes von Krusenstjernan romaanit. 

Lähtölaukauksen Pahlen-jupakalle antoi Karin Boyen artikkeli ”Då 
vinden vänder sig” Social-Demokraten-lehdessä (28.1.1934).5 Boye pa-
heksui sitä, että Krusenstjernan romaanien arvostelijat olivat pysyneet 
hiljaa kustannusyhtiön vaihtamisen jälkeen: ”Kuolemanhiljaisuus, johon 
hyväntahtoiset vanhemmat miehet verhoavat heikkohermoisen nuoren 
naisen pienen harha-askeleen — naisen, joka hetkeä aiemmin kohotettiin 
taivaisiin — on aivan erityisen ystävällistä silloin, kun pieni harha-askel 
on 800 sivun mittainen ja sen tuskin voidaan olettaa syntyneen harkit-
semattomuudesta.” Hän puolusti kirjailijan oikeutta kirjoittaa ilman mo-
raalisensuuria ja muistutti kirjallisuuden tilasta kansallissosialistisessa 
Saksassa. Boyen artikkeli herätti vahvoja vastareaktioita lehdistössä, eri-
tyisesti Svenska Morgonbladetissa, joka piti sitä hyökkäyksenä porvariper-
heitä vastaan, kiitti Ruotsin kristillisten nuorten mielenilmauksia ja tart-
tui myös tilaisuuteen ilmaista ymmärrystä Saksan kirjarovioita kohtaan.

Social-Demokraten-lehti vastasi tähän muutaman päivän kuluttua jul-
kaisemalla kyselyn, johon oli vastannut joukko nuoria kirjailijoita — Artur 
Lundkvist, Eyvind Johnson, Vilhelm Moberg ja Gustav Sandgren — ja jossa 
puolustettiin runouden vapautta. Kolme kuukautta myöhemmin BLM, Bon-
niers Litterära Magasin, teki kirjailijoille uuden kyselyn. Syynä oli se, että 
kristilliset kosiskelivat hallitusta, sekä kulttuurin taantumuksellinen kehitys 
Saksassa. Kyselyyn vastasivat Marika Stiernstedt, Alf Ahlberg ja Ivar Harrie, 
jotka yksissä tuumin vastustivat kirjallisuuden kaikenlaista sensurointia. 

Se, mikä alkoi keskusteluna naiskirjailijan oikeudesta kirjoittaa rohkeis-
ta eroottisista aiheista, muuttui kirjallisuuden vapauden puolustamiseksi. 
Pahlen-jupakassa Krusenstjernan puolelle asettui joukko intellektuelleja: 
kirjailija Johannes Edfelt, kristillisten Sven Stolpe sekä Torgny Segerstedt, 
joka oli natsismia vastustava Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning -leh-
den toimittaja. Myös Krusenstjernan romaanien aatelismiljöötä vierasta-
vat työläiskirjailijat, kuten Ivar Lo-Johansson, pitivät runouden vapautta 
rajoittavaa konservatiivista ideologiaa vaarallisena. Pahlen-jupakka jatkui 
vuoden 1936 alkuun. Sen voidaan sanoa muodostaneen intellektuellin 
vastarinnan natsismille. 

Krusenstjernan puolustajille sananvapaus oli perustavanlaatuinen arvo. 
Tästä näkökulmasta Pahlen-jupakka saattaa vaikuttaa sodan puhkeamis-
ta edeltäneeltä kenraaliharjoitukselta. Maaliskuussa 1939, vain muutama 
kuukausi ennen sotaa, Moa Martinson kirjoitti Karl Otto Bonnierille: 
”Pyydän teiltä, herra kustantaja, että rohkaisette poikianne, sukuanne 
ja rikkaita tuttujanne olemaan antamatta periksi, taistelemaan hirviötä 



Edellinen ja tämä vuosisata

417

vastaan”, millä hän viittasi Saksan kansallissosialismiin. Martinson lisäsi, 
että ”kun natsit tulevat”, sekä sosialistien että juutalaisten loru on loppu. 

Agnes von Krusenstjerna kuoli maaliskuussa 1940 ensimmäisenä sota-
talvena. Hänen romaaninsa eivät johtaneet syytteisiin, vaikka vaatimuksia 
esitettiinkin eri suunnilta. Painovapaus piti siis pintansa tuon aikakauden 
äänekkäistä vaatimuksista huolimatta. Sodan jälkeen Bonniers jatkoi Ag-
nes von Krusenstjernan romaanien julkaisemista. Ensin Bonniers julkaisi 
romaanisarjan Fattigadel, jonka Krusenstjerna ehti miltei saada valmiiksi 
ennen kuolemaansa, ja tämän jälkeen kootut teokset.

2. Toinen maailmansota ja painovapaus
Kun sota puhkesi syyskuussa 1939, valtio kielsi vä-
littömästi ”vieraan vallan” loukkaamisen kirjallisesti 
ja suullisesti. Oikeusministeri K. G. Westman pyyhki 
pölyt pykälästä, jota ei ollut käytetty pitkään aikaan 
ja joka oli miltei unohdettu. Kyseessä oli vuoden 1812 
painovapausasetuksen 3 §:n 9 momentti. Nyt sitä 
kuitenkin tarvittiin, sillä se mahdollisti kirjojen ta-
kavarikoinnin ilman syytteitä ja oikeudenkäyntiä. 

Pykälää sovellettiin ensimmäisen kerran jo 
17.  marraskuuta 1939, kun Gustaf Ericssonin ro-
maani Hitler skjuts kl 24! takavarikoitiin. Ericsson 
oli uskalias ja osittain mytomaaninenkin kirjoittaja, 
joka oli siirtynyt äärivasemmalta kohti oikeaa laitaa.6 
Hänen romaaninsa takavarikointi ei herättänyt sen 
suurempaa huomiota, toisin kuin sen jälkeiset valtio-
vallan toimenpiteet. 

Tässä esiteltäviä painovapauden rajoituksia on käsitellyt tarkemmin 
kirjallisuushistorian tutkija Per-Anders Wiktorsson.7 Tammikuussa 1940 
käyttöön otettiin niin sanotut pakkokeinolait, jotka antoivat poliisille ja 
tiedustelupalvelulle oikeuden pitää kansalaisia silmällä. Samaan aikaan 
perustettiin Statens informationsstyrelse (SIS) — viranomainen, jonka 
tehtävänä oli antaa lehdille ”julkaisutoimintaan liittyviä ohjeita” ja joka 
oli lähinnä sensuuri- ja propagandaelin. Saksaa avoimesti kritisoivat jul-
kaisut takavarikoitiin. Niitä olivat muun muassa Ture Nermanin Europa 
1940, brittikirjailija Harold Nicolsonin Varför är England i krig (Nicol-
son oli naimisissa runoilija Vita Sackville-Westin kanssa) sekä Hermann 
Rauschningin Samtal med Hitler (Rauschning oli saksalainen kirjailija ja 
entinen natsi, joka eli maanpaossa ja vastusti kansallissosialismia). 

Hitler skjuts kl. 24!  
(Hitler ammutaan klo 
24!), 1939. Kungliga 
biblioteket.
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Ruotsin valtiopäivät hyväksyi 28. helmikuuta 1940 kokoomushallituk-
sen ehdotuksesta niin sanotun kuljetuskiellon. Se esti sellaisten painotuot-
teiden kuljettamisen, jotka voisivat ”vahingoittaa Ruotsin suhdetta vieraa-
seen valtaan”, julkisilla kuljetusvälineilla. Ture Nermanin natsisminvastai-
nen julkaisu Trots Allt! oli kuljetuskiellossa huhtikuusta 1940 tammikuu-
hun 1941. Mitään kommunistisia julkaisuja ei saanut kuljettaa postitse ja 
rautateitse maaliskuun 1940 ja maaliskuun 1943 välisenä aikana. 

Suuren päivälehden toimintaan puututtiin ensimmäistä kertaa 16. syys-
kuuta 1940. Kyseessä oli Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning (GHT), 
jonka toimittaja Torgny Segerstedt kirjoitti Saksan tilanteesta kauniste-
lematta. Pääministeri P. A. Hansson kirjoitti päiväkirjaansa, ettei Ruotsi 
voinut ottaa sellaista riskiä, että vieraan valtion kanssa syntyisi konflikti 
siksi, että ”yhden herran on saatava ilmaista itseään mielensä mukaan”. 
Tuolloin ei vielä ollut ennakkosensuuria, vaan toimittajia ja kirjailijoita 
estettiin eri tavoin ilmaisemasta itseään vapaasti. GHT vastusti toimenpi-
teitä julkaisemalla valkoisia palstoja merkkinä poistetuista artikkeleista. 

Kesäkuussa 1941 kokoomushallitus antoi esityksen niin sanotusta sen-
suurilaista, jonka mukaan sodan aikana tai sodan uhatessa kaikki pai-
noaineisto oli tarkastettava etukäteen. Koska perustuslaki suojasi paino-
vapautta, laki jätettiin lepäämään, kunnes seuraavat vaalit olisi pidetty. 
Tuolloin sota oli jo melkein ohi, eikä laki tullut koskaan voimaan. Sodan 
jälkeen siitä luovuttiin. Tällaisella suunnitelmalla oli kuitenkin sodan ai-
kana pelotevaikutus. SIS valvoi vuodesta 1940 paitsi kirjoja, sanoma- ja 
aikakauslehtiä myös suullisia esityksiä, kuvia, elokuvia, radiota ja gramo-
fonilevyjä. 

Toukokuusta 1940 lähtien Ruotsissa harjoitettiin salakuuntelua ja 
tutkittiin huhuja. Tätä teki yli 2 000 henkeä eri puolilta maata, ja heitä 
kutsuttiin ”kansan kulttuurisiksi valmiusjoukoiksi”. Yleisillä paikoilla 
julkaistiin kansalaisille suunnattuja viestejä. Niistä yksi oli junavaunun 
kyljessä, jossa se oli vielä sodan jälkeenkin, jolloin olin juuri oppinut lu-
kemaan. Siinä oli kuva tiikeristä raitoineen sekä teksti ”Ruotsalainen tii-
keri”. Muita viestejä olivat esimerkiksi: ”Vakooja kokoaa palapeliä / Pidä 
kiinni palastasi / Pidä tietosi salassa / Noudata erityistä varovaisuutta ra-
vintoloissa”. ja ”Älkää antautuko keskusteluun tuntemattomien kanssa” 
sekä lähes runollinen teksti ”Vaikeat ajat vaativat / yhteiskuntahenkeä / 
valppautta / vaiteliaisuutta”. Syyskuussa 1941 perustettiin ”lehdistölauta-
kunta”, johon kuului arvostettuja toimittajia ja jonka tehtävänä oli valvoa 
sanomalehtiä. 

Vuosina 1940—1943 takavarikoitiin 315 tekstiä sekä 280 sanoma- ja ai-
kakauslehteä. Ruotsin oma valvonta sai apua Saksan Tukholman-lähetys-
töltä, joka tiedotti jatkuvasti Wiedin prinssin, suurlähettiläs Victor zu 
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Wiedin välityksellä kokoomushallitukselle, mitkä kirjat olivat paheksut-
tavia. Lähetystö valitti Harald Beijerin romaanista Joos Riesler, Vilhelm 
Mobergin romaanista Ratsasta tänä yönä, Eyvind Johnsonin romaanista 
Krilons resa ja Marika Stiernstedtin romaanista Atentaatti Pariisissa. Hal-
litus ei puuttunut näihin romaaneihin — kenties siksi, että kirjailijat olivat 
liian tunnettuja. 

Kielto vaikutti suuressa määrin elokuviin ja teat-
tereihin. Jo lokakuussa 1939 käyttöön otettiin uusi 
elokuvamääräys, jonka seurauksena Charlie Chapli-
nin ”Diktaattoria” ei saanut näyttää ruotsalaisyleisöl-
le julkisesti sodan aikana. Michael Curtizin elokuva 
”Casablanca”, jonka pääosissa ovat Humphrey Bogart 
ja Ingrid Bergman, sijoittui juuri Casablancaan, jota 
Vichyn Ranska hallitsi sodan aikaan. Elokuva voitiin 
näyttää vasta sensuroinnin jälkeen (räjähtävän vichy-
vesipullon katsottiin voivan loukata saksalaismielistä 
Vichyn hallitusta). Sensuuri esti yhteensä 59 elokuvan 
esittämisen. 

Saksan lähetystön ehdotuksesta sensuroitiin näy-
telmiä, kuten dramatisointi Vilhelm Mobergin teok-
sesta Ratsasta tänä yönä, joka esitettiin Dramatenissa 
vuonna 1942. Romaanin ja näytelmän tapahtumat si-
joittuvat 1600-luvun puoliväliin Smålandin maakun-
taan. Maahan on tullut vieraita valtiaita, heidän jou-
kossaan saksalainen Klewen. Hän alkaa sortaa talon-
poikia, jotka ovat aiemmin olleet vapaita. Näytelmää 
pidettiin tuota aikaa kuvaavana allegoriana. Seikat, 
jotka saattoivat luoda assosiaation Adolf Hitleriin, 
poistettiin ja viittaukset saksalaisuuteen korvattiin 
viittauksilla ulkomaalaisuuteen. Ennen Bertil Malm-
bergin näytelmän ”Excellensen” ensi-iltaa puvustuk-
sesta poistettiin univormut, joissa oli hakaristi, ja 
sana ”Heil” korvattiin sanoilla ”hej”, ”hejsan” ja ”hur-
ra”. Myös Stiernstedtin ”Atentaatti Pariisissa” -romaa-
nin dramatisoinnista poistettiin saksalaiset viittauk-
set ja piirteet. Kuninkaallisen oopperan ”Peer Gynt” 
-näytöksestä saksalaiset valittivat ulkoministeriöön. Sen seurauksena esi-
tyksestä poistettiin kohta, joka saattoi jonkun mielestä muistuttaa natsi-
tervehdystä. 

Vuonna 1940 revyykuningas Karl Gerhard joutui poistamaan ”Gull-
regn”-revyystään laulun ”Den ökända hästen från Troja”, kun poliisi oli 

Rid i natt! (Ratsasta 
tänä yönä!), 1941. 
Kungliga biblioteket.

Attentat i Paris (Atten-
taatti Pariisissa), 1942. 
Kungliga biblioteket.



Ylikäskynhaltijanvirasto antoi sensurointipäätöksen Karl Gerhardin teoksesta Den ökända hästen från Troja 
(Tuntematon hevonen Troijasta) Tukholmassa 9. elokuuta 1940. BBB-kokoelma/Historisk Bildbyrå.
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puuttunut asiaan. Perusteluna oli, että laulu voisi aiheuttaa yleisen mel-
lakan. Seuraavissa revyynäytöksissä näyttämölle tuotiin pyörillä kulkeva 
hevonen, jolla oli aiemman vihreän hatun sijasta yömyssy ja sen lisäksi 
kuonokoppa. Kielletyn laulun sijaan Gerhard luki poliisin kieltopäätöksen 
ääneen. Yleisön kerrotaan olleen juonessa mukana ja osoittaneen äänek-
käästi suosiota.

Rajoituksista johtuvien kieltojen rikkomisesta saattoi seurata kanne tai 
syyte, jonka saattoi nostaa joko yksittäinen asianomistaja tai valtiota edus-
tava oikeuskansleri. Elokuussa 1942 oikeusministeri K. G. Westman osal-
listui kirjallisuuskeskusteluun ja ilmaisi olevansa tyytymätön siihen, että 
tuon ajan kirjailijat eivät kyenneet ilmaisemaan ”kansan sielunmaiseman 
liikkeitä jalosti ja vaikuttavasti”. Hän sai osakseen arvostelua. Erityisen 
riidanhaluinen Vilhelm Moberg vastusti painovapauden rajoittamista ja 
puolueettomuuspolitiikkaa. Vuonna 1941 hän kirjoitti Ruotsin kirjalli-
suuden koko perustan olevan uhattuna. 

Hän tarkoitti ennen kaikkea kokoomushallituksen myöntyvyyttä 
Saksaa ja Neuvostoliittoa kohtaan (Neuvostoliiton hyökättyä Suomeen 
vuonna 1939). Sodan aikanana hän keskittyi lähes kokopäiväisesti kii-
hottamaan kansaa hallitusta vastaan, koska halusi vahvistaa ruotsalaisten 
puolustustahtoa. Sodan aikana hän ei saanut lehtiin artikkeleitaan, jotka 
käsittelivät muun muassa Saksan joukkojen ja aseiden kuljettamista junal-
la miehitettyyn Norjaan sekä ”Engelbrecht-divisioonaa”, joka kuljetettiin 
Norjasta Suomeen. Myöskään Bonniers ei uskaltanut julkaista hänen po-
liittisia artikkeleitaan. 

Hän julkaisi ne omin päin lehtisinä. Hän löysi hengenheimolaisen 
Torgny Segerstedtistä, joka julkaisi tuolloin Mobergin pyynnöstä kaiken 
Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning -lehdessä. Vaikka viranomaiset 
eivät puuttuneetkaan suoraan Mobergin toimiin, tällä oli monenlaisia 
hankaluuksia yrittäessään tuoda näkemyksiään esiin. Tiloja saatettiin esi-
merkiksi sulkea, kun Moberg saapui jollekin paikkakunnalle pitämään 
esitelmää, mikä tarkoitti, että paikallisesta valvonnasta vastaavat henki-
löt olivat kuuliaisia viranomaisille. Myös muut kirjailijat ryhtyivät käsit-
telemään sensuuria teoksissaan, kuten Moberg oli tehnyt romaanissaan 
Ratsasta tänä yönä! Esimerkkinä voidaan mainita Karin Boyen romaani 
Kallocain vuodelta 1940 sekä Hjalmar Gullbergin runokokoelma Fem 
korn bröd och två fiskar vuodelta 1942. Natsismia vastustaviin aktivistei-
hin kuului myös Pär Lagerkvist. 

Olen maininnut tekstissäni protestoivia kirjailijoita ja taiteilijoita. On 
kuitenkin mahdotonta tietää, kuinka moni harjoitti itsesensuuria. Sitä-
kään ei tiedetä, kuinka moni myötäili Saksaa. Tästä näkökulmasta sota-
vuodet ja niiden seuraukset ovat tietyllä tapaa tuntematonta aluetta Ruot-
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sin historiankirjoituksessa. Seuraavissa kappaleissa käsitellään sotavuosia 
ja siirtymistä rauhan aikaan. 

Esimerkki nimeltä Israel Holmgren
Yksi esimerkki kansalaisten valvonnasta on Israel Holmgrenin kohtelu. 
Hänen oikeudenkäyntinsä oli ”kenties kaikkien sotavuosien likaisin” (Ola 
Larsmo, Dagens Nyheter 25.7.2004)8. Israel Holmgren ei nimestään huoli-

matta ollut juutalainen, vaan erittäin tunnettu lääke-
tieteen professori, vapaamielinen liberaali ja suosittu 
esitelmöitsijä. Hän perusti Ture Nermanin kanssa 
Kulturkamp-nimisen yhdistyksen. Nerman oli kom-
munistien entinen valtiopäiväedustaja ja vuodesta 
1939 lähtien sosiaalidemokraatti. He molemmat toi-
mivat sivistysliikkeessä Kämpande demokrati ja sai-
vat vankilatuomiot yllytyksestä natsismia vastaan. 

Vuonna 1942 Holmgren julkaisi kirjan Nazisthel-
vetet, jossa kerrottiin juutalaisten joukkoteloituksis-
ta Saksassa ja kidutuksesta norjalaisissa vankiloissa. 
Holmgren myös esitelmöi näistä aiheista. Turvallis-
uuspoliisi Säpo oli tehnyt Holmgrenin luennoista 
pikakirjoituksia, joiden pohjalta vt. oikeusministeri 
Thorwald Bergquist määräsi, että poliisin on otetta-
va kirjan koko painos vakuustakavarikkoon. Tietoa, 

jonka mukaan Saksassa oli teloitettu vuoden aikana 320 000 juutalaista, 
oikeusministeri piti loukkaavana. 

Syyskuussa 1942 Holmgren sai syytteen painovapauden väärinkäytös-
tä. Oikeudenkäynnin aikana syyttäjä totesi, että ”väitteen, jonka mukaan 
hallitus pimitti tietoja, joista yleisön pitäisi olla tietoinen”, oli ”tarkoitus 
herättää halveksuntaa hallitusta kohtaan”. Sillä, olivatko tiedot totta, oli 
vähemmän merkitystä. 

Väite juutalaisten tuhoamisesta oli tuolloin esitetty jo useaan otteeseen 
muun muassa Ture Nermanin julkaisussa Trots Allt! ja aikakauslehdes-
sä Judisk krönika. Lokakuussa 1942 historioitsija Hugo Valentin kirjoitti 
Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning -lehteen pitkän artikkelin, jonka 
otsikko oli ”Utrotningskriget mot judarna” (Sota juutalaisten tuhoami-
seksi). Vaikka juutalaisten joukkotuho Saksassa oli seikka, jonka eri tahot 
tunnustivat tosiasiaksi, ja vaikka tieto oli tavoittanut suuren määrän luki-
joita, Holmgren sai 7. joulukuuta 1942 neljän kuukauden vankeusrangais-
tuksen. 

Nazisthelvetet (Natsi-
helvetti), 1942. Kungliga 
biblioteket.
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Tammi- ja helmikuussa 1943 Svenska Dagbladet, Göteborgs-Tidningen 
ja Dagens Nyheter kirjoittivat jo avoimesti, että Saksan natsit olivat mur-
hanneet kaksi miljoonaa juutalaista. Saksalaisten siirrettyä miehitetyssä 
Norjassa norjalaisia juutalaisia keskitysleireille hovioikeus päätti touko-
kuussa 1943 lyhentää Holmgrenin vankeusaikaa puoleen. Saksalaisten 
tekoja Norjassa käsittelevää osaa kirjoituksesta ei pidetty rangaistavana. 
Syyttäjä valitti tuomion lieventämisestä tuloksetta. 

Lokakuussa 1943 saksalaiset miehittäjät valmistelivat Tanskassa tans-
kalaisten juutalaisten pidätyksiä. Ruotsin hallitus tarjosi juutalaisille tur-
vapaikkaa Ruotsista. Siitä huolimatta Säpo jatkoi Israel Holmgrenin seu-
raamista ja keräsi mappikaupalla Holmgrenia käsitteleviä lehtileikkeitä. 
Viimeisen esitelmän, jonka Säpo pikakirjoitti, Holmgren piti marraskuus-
sa 1943. Tuolloin hänen kirjansa Nazisthelvetet oli päässyt uudelleen kir-
jakauppoihin. Sisältö oli sama, mutta teoksen nimi oli vaihdettu ironisesti 
muotoon Nazistparadiset. 

Staliningradin jälkeen saksalaisten sotaonni kääntyi ja rajoitukset 
Ruotsissa lievenivät. Säpo oli silti yhä kiinnostunut Holmgrenista. Sodan 
jälkeen Holmgren vaati hallitusta ottamaan vastuun sen myöntyväisyy-
destä ja sensuurista, mutta hänen vaatimuksiaan ei kuultu. Vuonna 1946 
hän erosi lääketieteellisestä yhdistyksestä, sillä yhdistyksessä annettiin 
luottamustehtäviä natsivaikutteita omaksuneille lääkäreille. Samana 
vuonna Holmgren täytti 75 vuotta ja Säpo kirjasi ylös hänen onnittelijoi-
densa nimiä. Viimeinen Säpon leike Holmgrenista on nekrologi vuodelta 
1961, jolloin Israel Holmgren kuoli 91 vuoden iässä. Hän oli tuolloin saa-
nut kunniamerkkejä Englannista, Norjasta, Tanskasta ja myös Saksasta. 
Ruotsi ei antanut hänelle vastaavaa tunnustusta. 

Eyvind Johnson ja Krilon-romaanit 
Osa kirjailijoista, joiden sananvapautta rajoitettiin, keksi keinoja rajoitus-
ten kiertämiseksi. Yksi tapa oli kokeilla uusia kerronnan muotoja. Kenties 
merkittävin esimerkki on Eyvind Johnson, joka kirjoitti romaaneja kiin-
teistönvälittäjästä nimeltä Johannes Krilon. Hän kirjoitti kolme romaa-
niaan niin sanotusti reaaliajassa sodan aikana. Ne olivat Grupp Krilon 
(1941), Krilons resa (1942) ja Krilon själv (1943). Per Anders Wiktorsson on 
käsitellyt Johnsonin Krilon-romaaneja kattavasti teoksessaan Den utvid-
gade människan.9 

Wiktorson on tutkinut painovapauden rajoituksia sotavuosien aikana, 
ja olen käyttänyt tässä tekstissä monia hänen esittämiään tietoja. John-
sonin romaanien muotokieli uudistui kirjoitusprosessin aikana. (Johnson 
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sai vaikutteita muilta kirjailijoilta, kuten James Joycelta, Thomas Mannilta 
ja John Dos Passosilta.) Wiktorsson analysoi perusteellisesti romaanien 
kerronnan lukuisia tasoja. Sarja kertoo vertauskuvallisesti toisen maail-
mansodan tapahtumista, jotka loivat perustan kiinteistöalan kehitykselle 
Ruotsissa: teokset kertovat siitä, miten kiinteistöalan huijarit (natsit) saa-
vat yhä enemmän jalansijaa markkinoilla. 

Toisaalta romaaneissa kuvataan Johannes Krilonia, kirjailijan alter 
egoa. Johnsonin viholliset ovat myös Krilonin vihollisia, jotka purkavat 

kiukkuaan Ruotsin kulttuurielämän hahmoihin. Ni-
miä on hieman muutettu. Tällä tasolla teokset heijas-
tavat sotavuosia. Kirjailija lähettää Krilonin salaiselle 
matkalle Norjaan. Johnsonilla oli itsellään hyvät 
kontaktit Norjaan, ja hänellä oli tietoja, joita ei ollut 
saatu julkaista. Monet ruotsalaislehdet olivat yrittä-
neet julkaista asiakirjoja kidutuksesta Norjassa, mut-
ta ne takavarikoitiin 12. maaliskuuta 1942. Kyseisenä 
päivänä Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning jul-
kaisi etusivullaan otsikon ”I norska fängelser och kon-
centrationsläger” (Norjan vankiloissa ja keskityslei-
reillä). Sen alla kolme neljäsosaa sivusta oli tyhjää, 
valkoista tilaa. Johnson sisällytti takavarikoidut teks-
tit suoraan teokseen ”Krilons resa” ja arvosteli käyn-
nissä olevaa takavarikointipolitiikkaa. Krilon-ro-
maanit kirjoitettiin ensisijaisesti norjalais- ja tanska-

laislukijoille ja salakuljetettiin rajojen yli. 
Romaanien kerronnan yhteinen kerros muodostuu miesten keskuste-

luryhmän tapaamisista. Ryhmä keskustelee etiikasta ja estetiikasta histo-
rian eri aikoina. Antiikin Kreikan ja Rooman perintö nostetaan esiin ja se 
tulkitaan ”humanismiksi, vapaudeksi, individualismiksi ja ihmisarvoksi”. 
Pelissä oli koko länsimainen kulttuuri. Runoutta oli puolustettava koko 
ihmiskunnan ilmaisumuotona. On helppo yhtyä Wiktorssonin toteamuk-
seen, jonka mukaan Johnson toi ”natsi-ideologian kommentoinnin ja kri-
tiikin ulottuville”. 

Syvimmällä tasolla Krilon-romaanit ovat kuitenkin aateromaani luo-
misesta ja taiteesta. Johnson osoittaa, mitä sananvapauden rajoittamisesta 
seuraa koko yhteiskunnalle. Teokset kertovat totalitäärisen sorron kehit-
tymisestä, ja sotavuodet tarjosivat kirjailijalle runsaasti aineistoa. Sanan-
vapauden puolustajana sarja on ruotsalaista romaanitaidetta vailla vertaa. 
Sotavuosien aikana kirjamyynti kasvoi ja samoin lukupiirit ja teosten lai-
naaminen kirjastosta lisääntyivät. Sota-ajan kirjallisuus (beredskapslitte-
ratur) sai runsaasti vastakaikua yleisöltä. Eyvind Johnsonin romaanitrilo-

Grupp Krilon, 1941. 
Kungliga biblioteket.
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gia ei kuulunut monimutkaisuu-
tensa vuoksi luetuimpiin, mutta 
sillä oli sensuuria ja diktatuuria 
koskevan näkemyksen johdosta. 
Johnsonin kustannusyhtiö Bon-
niers tuki kirjailijaa vahvasti. 

Sotavuodet ja puolueettomuus-
politiikka merkitsivät Ruotsin 
paino- ja sananvapauden sovel-
tamiselle poikkeustilaa. Sodan 
jälkeen julkinen hiljaisuus kesti 
pitkään. Vuonna 1943 Stalinin-
gradin jälkeen Ruotsin menta-
liteetissa tapahtunut muutos on 
myöhemmin johtanut latautunee-
seen sananvaihtoon Ruotsin ar-
vostelukyvystä. Oliko puolueetto-
muus politiikka pelkuruutta vai 
viisautta? Tekikö Ruotsi turhia 
myönnytyksiä, vai olivatko ne 
tarpeen Ruotsin pitämiseksi sodan ulkopuolella? 1990-luvulta lähtien näitä 
kysymyksiä on käsitelty monissa artikkeleissa ja kirjoissa. Ei liene yllättävää, 
että vastaukset eivät ole olleet yksimielisiä.10 

Sodan jälkeinen aika ja Vilhelm Moberg
Vuonna 1949 rauhan ajan kynnyksellä painovapausasetusta tarkistettiin. 
Perinteiset moraaliset normit vaikuttivat Ruotsissa edelleen vahvoina. 
Ruotsin kirkko oli valtionkirkko vuoteen 2000 saakka. (Vasta vuonna 
1951 voimaan tuli uskonnonvapauslaki, joka antoi kansalaisille oikeuden 
erota kirkosta liittymättä toiseen valtion hyväksymään uskonnolliseen 
yhteisöön.) Seksuaalisuuteen liittyi monia rajoituksia. 

Kirjailija Bengt Anderbergin romaani Kain (1948) aiheutti kiihkeää 
keskustelua. Tämä johtui siitä, että Anderberg suhtautui avomielisesti sek-
suaalisuuteen ja kritisoi dogmaattista kristillisyyttä. Vuotta myöhemmin 
Vilhelm Moberg julkaisi romaanin Maastamuttajat. Se oli emigranttiro-
maani Amerikkaan lähteneistä maastamuuttajista. Helluntailainen Ebbe 
Reuterdahl nimitti sitä roskakirjallisuudeksi ja syytti kirjailijaa epäkris-
tillisestä kielenkäytöstä, säädyttömistä seksikohtauksista ja maastamuut-
tajien panettelusta. Hän sai tukea valtiopäiväedustaja Axel Rubbestadilta 

Tyhjät palstat 12. maaliskuuta 1942 ilmestynees sä 
Göteborgs handels- och sjöfartstidning -lehdessä 
osoittavat, missä sensuroidun artikkeli saksalaisten 
harjoittamasta kidutuksesta piti olla. Norjan 
valtionarkisto.
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(Bondeförbundet), joka toivoi Mobergin päätyvän vankilaan. Reuterdah-
lin ja Mobergin välinen kiista jatkui lehdistössä vuoden, ja sitä alettiin 
kutsua ”Reuterdahl-jupakaksi”. 

Vilhelm Mobergin luottamus vallanpitäjiin sai sotavuosina kovan kol-
hun. Hänen epäluulonsa jatkui 1950-luvulla kamppailuna ”ruotsalaisen 
oikeuden mädänneisyyttä” vastaan. Tällä hän tarkoitti sitä, että poliitikot, 
kirkko ja hovi suojelivat toisiaan. Moberg otti pastori Karl-Erik Kejnesin 
asian omakseen. Kejnes oli ilmoittanut poliisille henkilöistä, joiden hän 
uskoi välittävän nuoria miehiä Tukholmaan homoseksuaalien piireihin, 
muttei saanut poliisilta apua. Moberg ajoi myös Curt Haijbyn asiaa; tämä 
oli kiristänyt hovilta suuria summia lupaamalla pysyä vaiti seksisuhtees-
taan kuningas Kustaa V:n kanssa.11 

Tage Erlanderin hallitus asetti Kejnekomission- (SOU 1951:21), joka eu 
löytänyt väärinkäy töksiä.12 Tämä ei suinkaan lisännyt Mobergin luotta-
musta vallanpitäjiin. Kejnesin kuollessa vuonna 1961 Moberg oli vakuut-
tunut siitä, että tämä murhattiin myrkyttämällä. Mobergin suhde pää-
ministeri Tage Erlanderiin ja myöhemmin Olof Palmeen ei ollut kivuton 
yhdellekään osapuolelle. Mobergia ei koskaan asetettu syytteeseen siitä, 
mitä hän puhui ja kirjoitti. Siispä painovapaus piti pintansa myös hänen 
tapauksessaan. Sen sijaan hän sai tuomion siitä, että oli tutkimustensa 
yhteydessä hankkinut laittomasti tiettyjä viranomaisasiakirjoja ja valoku-
vannut niitä. Tästä hänet tuomittiin päiväsakkoihin. Harva on puolusta-
nut sananvapautta yhtä teräväsanaisesti kuin Moberg. Samalla hän teki 
merkittävää kaunokirjallista kirjailijanuraa. Myöhemmin häntä on arvos-
teltu siitä, että ”oikeuden mädännäisyyden” vastustajat lisäsivät osaltaan 
halveksuntaa homoseksuaalisuutta kohtaan. 

1960- ja 1970-luvun vasemmistolaisuusliike toi mukanaan poliittista ja 
seksuaalista radikalisoitumista ja johti lukuisiin keskusteluihin tasa-ar-
vosta, feminismistä ja naisten kaksinkertaisesta työstä.13 Lähtölaukauksen 
tälle antoi Mobergin tyttären Eva Mobergin artikkeli ”Kvinnornas vill-
korliga frigivning” (Naisten ehdonalainen vapautuminen) vuonna 1961.14 
Naisliike johti moniin tärkeisiin yhteiskunnallisiin uudistuksiin 1970-lu-
vulla. Seksuaalisuuden kuvaaminen herätti kuitenkin närkästystä, erityi-
sesti 1960-luvun alkupuolella. Lars Görlingin romaani 491 vuodelta 1962 
käsittelee nuorisojengiä yhteiskunnan pohjalta. Kirjailija Vilgot Sjöman 
filmatisoi romaanin vuonna 1964.

Teoksen nimi 491 viittaa kristinuskon viestiin, että meidän on annetta-
va anteeksi — ei seitsemän vaan seitsemänkymmentä kertaa seitsemän ker-
taa. Elokuva aiheutti skandaalin, sillä siinä yhdistyivät seksi ja väkivalta 
ja siinä muun muassa esitettiin susikoiran ja Lena Nymanin näyttelemän 
tytön yhdyntä. Se kiellettiin ja siitä sensuroitiin kohtauksia ennen kuin 
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sen sai näyttää elokuvateattereissa. Elokuva esitettiin leikkaamattomana 
vasta vuonna 1975, jolloin elokuvasensuurin säännöt muuttuivat. 

3. Vuoden 1967 langettava tuomio  
romaanista Märit

Kirjailija Ing-Marie Eriksson julkaisi esikoisteoksensa vuonna 1965. Pian 
sen jälkeen häntä vastaan nostettiin syyte ja hän sai tuomion, koska hänen 
Märit-romaaninsa katsottiin ”luvattomia lausuntoja sisältäväksi kirjalli-
seksi painotuotteeksi”. Tuomio herättää keskustelua edelleenkin. Käsitte-
len romaania muutamalla sanalla. Teoksen yhtenä tasona on hieno ja epä-
tavallinen kuvaus nuoren tytön seksuaalisuu-
den heräämisestä. Tapahtumat sijoittuvat 
1930-luvulle, ja kertojana on kahdesta pienes-
tä sisaruksesta vanhempi. Lapset ovat vasta 
muuttaneet Norlantiin torpparialueelle. Per-
heen naapurilla Augustalla on monta lasta, 
joiden sisarpuoli on älyllisesti kehitysvam-
mainen nainen Märit. Hän on perheensä nuo-
rin ja monta vuotta pikkutyttöjä vanhempi. 
Hän antautuu auliisti seksileikkeihin heidän 
kanssaan. Eräänä päivänä tytöt vievät Märitin 
naapurikylään katsomaan junaa. Märit pitää 
vauhtihirmua kiehtovana.

Tämän jälkeen hän pukeutuu miesten 
vaatteisiin, käyttää nimeä Ola ja tekee raakaa 
voimaa vaativia miesten töitä, mistä hän saa 
arvostusta. Hän hullaantuu miehiin, ja hä-
nen perheensä joutuu jatkuvasti käymään etsi-
mässä häntä. Velipuoli Valle raahaa hänet kotiin pystymättä hädin tuskin 
hillitsemään raivoaan. Pikkutytöt puolustavat Märitia perheen sorrolta. 
Kuvaukseen sisältyy osin myyttisiä vivahteita: teemana hillitön seksu-
aalisuus ja tragedia, johon se johtaa. Teos tuo mieleen sen, miten D.  H. 
Lawrence kuvaa luonnon ja kulttuurin sekä seksuaalisuutta hillitsevien 
yhteiskunnan sääntöjen välisiä yhteentörmäyksiä. 

Voiton vie yhteiskuntajärjestys: Märit pakotetaan leikkaukseen. Nuo-
ren tytön kuvauksesta on ymmärrettävissä, että kyseessä on sterilisaatio. 
Märit on tietääkseni ainoa kaunokirjallinen teos, jossa kuvaillaan Ruotsis-
sa tuohon aikaan erityisesti naisille, irtolaisille ja ns. tylsämielisille tehtyjä 
pakkosterilointeja. Kylän nimeä ei mainitta kertaakaan. Sen sijaan kerran 

Märit, 1965. Kungliga biblioteket.
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mainitaan Bräcke, joka on suurempi paikkakunta ja aivan liian kaukana, 
jotta pienet sisarukset voisivat käydä siellä. Tämä viittaus sijoittaa tapah-
tumat Jämtlandiin. Lopulta Märit päätyy mielisairaalaan, ja näin tapahtu-
mat siirtyvät Östersundiin. 

Ing-Marie Eriksson väitti haastatteluissa, että romaanin kuvaukset 
olivat totta. Märitin sukulaiset tunnistivat romaanista itsensä ja edes-
menneen äitinsä ja reagoivat vuonna 1966. Heidän nimensä on teoksessa 
vaihdettu (joskin Augustan oikea nimi on lipsahtanut kerran mukaan), 
mutta he katsoivat, että heille oli aiheutettu suurta kärsimystä varsinkin 
siksi, että kaikki Sikåsin kylässä ja sen ympärillä tunnistivat heidät. Märi-
tin kolme sisarpuolta ja Augustan lapsenlapsi haastoivat kirjailijan ja kus-
tannusyhtiö Bonniersin oikeuteen painovapausasetuksen 7 luvun 4  §:n 
15 momentin ja rikoskaaren 5 luvun 2 §:n nojalla painovapausrikoksesta ja 
törkeästä herjauksesta, joka kohdistui myös edesmenneeseen henkilöön. 
He vaativat huomattavia vahingonkorvauksia. 

Ing-Marie Eriksson kiisti syytökset. Tuomioistuinkäsittelyssä hän kui-
tenkin myönsi, että romaanin hahmojen esikuvina oli kolme asianomis-
tajaa, Augusta, Valle ja Vanja, ”siinä merkityksessä, jossa tätä ilmaisua 
kirjallisuudessa yleensä käytetään”. Eriksson väitti kuitenkin, että tämä 
koski vain kuvausta, jossa Valle pahoinpiteli Märitin, mikä oli ”omiaan 
aiheuttamaan halveksuntaa Vallea kohtaan” herjausta koskevien pykälien 
mukaan. Muut romaanin osat olivat hänen mukaansa tosia ja herjaaviksi.

Oikeudenkäynti alkoi vuoden 1966 lopussa. Useimmissa painovapaus-
jutuissa käytetään valamiehistöä, mutta tässä tapauksessa osapuolet eivät 
sitä halunneet. Raastuvanoikeus tarkasteli neljäätoista otetta, jotka oli ir-
rotettu kirjan muusta sisällöstä. Osan oikeus jätti huomiotta, kuten sen, 
että Augusta tunnettiin koko torpparialueen kevytkenkäisimpänä naisena 
(oikeuden mukaan tätä ”ei voitu pitää herjauksena kirjan kuvaamaan ai-
kaan maaseudulla vallinneiden olosuhteiden valossa”). Jotkin kohdat, ku-
ten Augustan ja Vallen kova tapa kohdella Märitia, katsottiin luonteeltaan 
herjaaviksi. 

Tuomiossa todettiin, että raastuvanoikeuden mielestä tällaisia olivat 
”kaikki katkelmissa esiintyvät pahoinpitely- ja väkivaltakuvaukset” ja 
että ”se, miten loukkaavina pidettyjen tietojen antamista kirjassa voidaan 
pitää puolustettavana, on herkkä asia. Vastakkain ovat yhtäältä Ing-Ma-
rie Erikssonin intressi saada ilmaista vapaasti taiteellista luovuuttaan ja 
toisaalta (asianomistajien) intressi suojella itseään ja äitiään loukkauk-
silta”. Tuomio annettiin 3. huhtikuuta 1967. Kirjailija ja Bonniers saivat 
langettavat tuomiot ja joutuivat maksamaan kuusikymmentä 20 kruunun 
päiväsakkoa sekä vahingonkorvauksena 5 000 kruunua kullekin kolmesta 
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asianomistajasta ja 13 000 kruunua Märitin velipuolelle. Hovioikeus vah-
visti tuomion muutamin muutoksin. 

Oikeuden käsittelemät otteet, joissa kuvataan sitä, miten Valle pahoin-
piteli Märitia, ovat eittämättä rumia—oikeus kutsui niitä sadistisiksi. Ne, 
jotka kuitenkin lukevat koko romaanin eivätkä asiayhteydestään irrotet-
tuja otteita, huomaavat, että tapahtumia kuvailee kaksi pikkutyttöä, jotka 
seuraavat tapahtumia ikkunastaan sydän pamppaillen ja silmät kauhusta 
selällään. Romaanin kertojanäkökulma, point of view, on heidän, ja tämä 
on romaanitaiteessa tavanomaista. On kuitenkin ilmeistä, ettei romaani 
ole kaukana todellisuudesta. Märitia voi lukea kaunokirjallisena teok-
sena, joka kertoo kahden pikkutytön seksuaalisesta heräämisestä ja ha-
vainnoista. Se voidaan nähdä myös dokumenttina tai jopa reportaasina 
1930—1970-lukujen pakkosteriloinneista, joiden kokonaislaajuus paljas-
tui vasta paljon myöhemmin. 

Tapaus havainnollistaa romaanin kokonaisuuden ja siitä irrotettujen 
katkelmien tulkinnan välistä yhteentörmäystä. Kaukana Sikåsin kylästä, 
jossa Ing-Marie Eriksson oli kasvanut ja jota hän kuvaili, tuomio herätti 
närkästystä. Monet kirjailijat, kuten Lars Gustafsson, John Landquist ja 
Stig Ahlgren, protestoivat. Dagens Nyheter -sanomalehdessä Olof Lager- 
crantz moitti hovioikeuden tuomaria ja Ruotsin kirjailijaliiton puheenjoh-
tajaa Jan Gehliniä toteamalla, että tuomion puolustamisen sijaan tämän 
olisi pitänyt torjua ennakkoluuloista ajatusta siitä, että ”kuvaus ja sen esi-
kuva ovat yksi ja sama asia”. Jan Gehlin totesi sen sijaan, ettei Kirjailija-
liitto halunnut antaa yleisölle sitä kuvaa, että kirjailijoilla on etuoikeus va-
hingoittaa muita ihmisiä tai että nämä haluaisivat tällaisen etuoikeuden. 

Noin 30 vuotta myöhemmin, vuonna 1995, kustantaja Thomas von Ve-
gesack otti asian närkästyneenä esiin uudelleen. Hän oli mukana kirjaili-
joiden sananvapausjärjestö PENin toiminnassa Ruotsissa ja kansainväli-
sesti. Hän kirjoitti kulttuurilehti BLM:m artikkelissa, että tuomio muutti 
monitahoisen kirjallisen teoksen ”yksinkertaiseksi avainromaaniksi”.15 
Von Vegesack kääntyi Ing-Marie Erikssonin tuolloisen puolustusasianaja-
jan Göran Luterkortin puoleen. Vuoden 1996 BLM:ssä tämä piti kiinni 
siitä, että tuomio oli oikea: ”Rangaistukselta välttymisen perusteet on ku-
vattu laissa tarkasti, ja siksi puolustuksen on sovitettava argumenttinsa 
vastaamaan niitä. Mihin puolustettavuus sitten perustuisi? Itse asiassa 
siihen — niin kuin kaikki kirjailijat ovat sanoneet — että runoilijalla on 
oikeus käsitellä aihettaan vapaasti, vaikka joku kirjoituksesta loukkaan-
tuisikin. Toisin sanoen kirjailijat tavoittelevat erivapautta, jota muilla ei 
ole. Tuomioistuimet eivät halunneet myöntää tätä erioikeutta Ing-Marie 
Erikssonille.”16
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Lisäksi hän kirjoittaa: ”Kirjailijalla on kyky sisällyttää teokseensa iden-
tifioinnin estäviä fiktiivisiä elementtejä vaarantamatta kuitenkaan teok-
sen päämäärää tai sen taiteellista laatua.” Luterkort viittasi Hans-Gunnar 
Axbergerin tutkielmaan Tryckfrihetens gränser, jossa kirjailijoille ja kau-
nokirjallisuudelle ei anneta erityisiä oikeuksia.17 Von Vegesack ei ollut tyy-
tyväinen: ”Märitin tapauksessa järkyttävintä on se, että rikos määriteltiin 
kirjalliseksi kyvyttömyydeksi. Siinä, missä kriitikot ja palkintotuomarit 
kehuivat romaania karun todellisuuden paljastamisesta, hovioikeus ar-
vosteli sitä siitä, ettei se ole onnistunut naamioimaan todellisuutta riittä-
vän hyvin.” Hän tarkoitti, ettei tuomioistuimissa osattu lukea kaunokir-
jallisuutta. Kirjassa tuotiin ansiokkaasti esiin yhteiskunnallisia epäkohtia.

Von Vegesack vertasi teosta aiempaan romaaniin nimeltä Den gröna ön. 
Sen kirjoitti suomalainen Bruno Poukka, joka tuomittiin ryöstömurhasta 
kahdeksaksi vuodeksi vankeuteen Långholmenin vankilaan. Kun romaa-
ni julkaistiin vuonna 1939, Poukka armahdettiin ja syyte kohdistettiin 
kustantajaan. Tämä sysäsi vastuun Else Kleenille, joka oli ottanut vastuun 
teoksen julkaisemisesta. Kleen halusi, että Poukan romaani julkaistaisiin, 
sillä hän pyrki uudistamaan vankiloita (ja saikin vähitellen asiassa edis-
tystä aikaan). Asia herätti huomiota, sillä Kleen oli naimisissa ministeri 
Gustav Möllerin kanssa. Oikeudenkäynnissä syyttäjä ei puuttunut sur-
keisiin vankilaoloihin, vaan keskittyi ainoastaan siihen, ketkä työntekijät 
katsoivat joutuneensa panettelun kohteeksi. Kleen tuomittiin kahdeksi 
kuukaudeksi vankeuteen ja romaani takavarikoitiin. Kummassakin ta-
pauksessa vastakkain olivat kahdenlaiset intressit: yhtäältä yksityishenki-
löiden kunnian loukkaukset ja toisaalta sosiaalisten epäkohtien arvostelu.

Tutkimusteni perusteella kaunokirjallisuudesta ei ole annettu Märitin 
jälkeen langettavia tuomioita. Tämä saa kysymään, onko lainsäädännön 
ja yleisen mielipiteen suhde muuttunut vuonna 1967 annetun tuomion jäl-
keen. Monissa kirjallisissa teoksissa on myöhemmin mainittu nimeltä ole-
massa olevia henkilöitä. Carina Rydbergin romaanissa Den högsta kasten 
(1987) kuvataan hänen ehdottaneen seksiä nimeltä mainitulle asianaja-
jalle. Rydberg mainitsi motiivikseen koston. Maja Lundgrenin teoksessa 
Myggor och tigrar (2007) mainitaan oikeilla nimillä Tukholman kulttuu-
rielämässä vaikuttavia miehiä ja kerrotaan Lundgrenin suhteista heihin, 
myös seksisuhteista. Lundgren on kertonut halunneensa tuoda esiin mies-
ten harjoittaman sukupuolisyrjinnän. 

Rydbergin ja Lundgrenin romaanien tavoitteena oli oletettavasti ”ai-
heuttaa halveksuntaa asianosaisia kohtaan”, kuten Märitia koskevassa 
tuomiossa todettiin. Molemmat kirjat herättivät vilkasta keskustelua siitä, 
mitä muista saa kirjoittaa, missä etiikan rajat kulkevat ja mikä on kus-
tannusyhtiön vastuu. Kumpikaan teos ei johtanut syytteisiin. On kuiten-
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kin muita tapauksia, joissa syytteen nostamista on ilmeisesti harkittu. Jan 
Myrdalin julkaistua omaelämäkerralliset romaaninsa Barndom (1982), 
Pubertet (1988) ja Tolv på det trettonde (1989) hänen vanhempansa Gun-
nar ja Alva Myrdal katsoivat joutuneensa valheellisen panettelun kohteek-
si. Sanomalehtien mukaan he halusivat haastaa poikansa oikeuteen, mutta 
luopuivat ajatuksesta. Myrdalien elämäkerran kirjoittanut Kerstin Vinter-
hed totesi, että tuomion saaminen kirjailijalle olisi ”mahdotonta painova-
pauden Ruotsissa” (Dagens Nyheter 20.11.2006).

Onkin syytä pohtia, onko ihmisten kyky sietää panettelua kasvanut 
vuosien mittaan. Harkitessaan virallisen syytteen nostamista oikeuskans-
leri soveltaa lainsäädäntöä erityisen rajoittavasti. Syytteitä yksityiselämän 
loukkaamisesta ei kuitenkaan ilmeisesti enää nosteta kaunokirjallisten 
teosten perusteella. Mahtaako tämä johtua siitä, että oikeusprosessin pe-
lätään tuovan asialle ei-toivottua julkisuutta? Ing-Marie Eriksson kuvasi 
teoksessaan ihmisiä, joilla ei ollut muuta keinoa puolustautua. Myöhem-
missä tapauksissa kyse on puolestaan julkisuuden henkilöistä, joiden ken-
ties uskotaan sietävän enemmän. Koska kaunokirjallisten teosten perus-
teella ei ole nostettu syytteitä Märitin jälkeen, ei ole myöskään oikeuskäy-
täntöä.

Tämä tarkoittaa sitä, että sananvapauden rajat ovat kaunokirjallisuu-
dessa epäselvät. Kaunokirjallisen teoksen perusteella ei ole hostettu syy-
tettä Märitin jälkeen, joten on mahdonta arvioida, miten painovapauden 
soveltamiskäytäntö on muuttunut puolen vuosisadan aikana. 

4. Tiedustelupalvelua (IB) koskeva  
kohu ja sen seuraukset 

Tuntemattoman tietotoimiston paljastus tehtiin reportaasissa. Otan asian 
tässä yhteydessä esiin, koska siihen liittyi huomionarvoisia seikkoja ja se 
johti painovapausasetuksen tarkistamiseen. 

Vuonna 1971 perustettiin kirjailija Jan Myrdalin aloitteesta Folket i 
Bild / Kulturfront -niminen aikakauslehti ja samanniminen yhdistys, 
jonka tavoitteena oli edistää paino- ja sananvapautta. Touko—lokakuus-
sa 1973 lehti julkaisi reportaasisarjan, jossa paljastettiin paitsi yleisölle 
myös useimmille poliitikoille tuntematon tiedusteluorganisaatio nimeltä 
”Informationsbyrån” (IB). Reportaasisarjan takana olivat toimittajat Jan 
Guillou ja Peter Bratt. IB:llä oli kytköksiä sosiaalidemokraattiseen puo-
lueeseen, ja sen tehtävänä oli harjoittaa tietynlaista tiedustelutoimintaa. 

Syksyllä 1973 Peter Bratt julkaisi myös kirjan IB och hotet mot vår sä-
kerhet. Se oli yksityiskohtainen selvitys ruotsalaisesta tiedustelu- ja tur-
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vallisuuspalvelusta—sekä sen lainmukaisista että valtiopäivien valvonnan 
ulottumattomissa olevista seikoista.18 Kirjassa kerrotaan, miten IB myi 
suuryrityksille ja puolustusvoimille tietoja ennen kaikkea Neuvostoliitos-
ta ja muista sosialistisista maista, mutta myös Ruotsin kansalaisten poliit-
tisista kannoista, seksuaalisesta suuntautumisesta ja yksityisasioista. IB:n 
toimintaan olivat myötävaikuttaneet Tage Erlander ja myöhemmin Olof 
Palme.19

Poliittisten kantojen rekisteröinti oli kiellettä vuodesta 1969, mutta kiel-
toa kierrettiin ja IB luovutti tietoja elinkeinoelämälle, puolustusvoimille ja 
muille ostajille. Olennainen osa IB:n toimintaa oli se, että se piti ammat-
tiyhdistyksille kirjaa kommunisteista työpaikoilla. Kirjassa Bratt toistaa 
— itsepäisesti kuin roomalainen senaattori Cato, joka katsoi, että Kartago 
pitäisi tuhota — että Ruotsiin pitäisi perustaa puolueeton komissio, joka 
selvittäisi IB:n toimintaa ja tutkisi sen lonkeroita eri aloilla Ruotsissa. Hän 
vaati myös komissioon kaikkien valtiopäiväpuolueiden edustusta. Niin ei 
kuitenkaan tapahtunut. 

Oikeuskansleri tutki reportaasisarjan ensimmäisen artikkelin ja päätti 
olla nostamatta syytettä. Tuolloinen oikeusministeri Lennart Geijer teki 
kuitenkin syyskuussa oikeuskanslerille ilmoituksen sekä Brattin kirjasta 
että ensimmäisestä reportaasista. Toimittajia vastaan ei kuitenkaan nos-
tettu syytettä painovapausrikoksesta. Sen sijaan heidät vangittiin 22. lo-
kakuuta 1973, ja poliisi teki kotietsinnän lehden toimituksessa. Toimitta-
jat pantiin syytteeseen ja tuomittiin käräjäoikeudessa vakoilusta yhdeksi 
vuodeksi vankeuteen tammikuussa 1974. Myös toimittajien käyttämä läh-
de, IB:n entinen toimistosihteeri Håkan Isacson, sai vuoden vankeustuo-
mion vakoilusta ja avunannosta vakoiluun. 

Oikeuskansleri oli aikonut nostaa painovapaussyytteen Brattin kirjan 
pohjalta mutta luopui ajatuksesta, tuomioiden jälkeen. Bratt oli valitta-
nut vangitsemisesta korkeimpaan oikeuteen, mutta se jätti valituksen tut-
kimatta ja totesi, että Brattia syytettiin tietojen laittomasta hankinnasta, 
mikä ei kuulunut painovapausasetuksen soveltamisalaan. Siihen sovellet-
taisiin yleistä lainsäädäntöä. 

Käräjäoikeuden tuomarien ratkaisu herätti julkisuudessa paljon pro-
testeja. Monet pitivät järkyttävänä sitä, että veronmaksajien rahoja käy-
tettiin salaisen puoluepoliittisen vakoiluorganisaation toimintaan ja että 
näin tapahtui Ruotsissa — maassa, joka oli ylpeä demokratiastaan. Monet 
päivälehdet kirjoittivat poliittisten kantojen laittomasta rekisteröinnistä 
työpaikoilla, ja kansankielellä tapaus sai nimen SAPO (SAP: Ruotsin sosi-
aalidemokraattisen työväenpuolueen tiedustelupalvelu). Oikeusministeri 
Lennart Geijer ei onnistunut asian selvittämisessä kovinkaan hyvin. 
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Korkein oikeus ei ottanut asiaa käsiteltäväkseen, mikä tulkittiin julkises-
sa keskustelussa niin, että syyttäjä ja poliisi saattoivat nyt vapaasti sivuut-
taa perustuslain eli painovapausasetuksen. Guillou valitti käräjäoikeuden 
tuomiosta, ja hovioikeus alensi hänen rangaistuksensa 10 kuukaudeksi. 

Painovapausasetus menetti selvästikin merkityksensä. En voi käsitellä 
tässä yhteydessä oikeudellisia arvioita laajasti, mutta lakimies ja kirjailija 
Hans-Gunnar Axberger on analysoinut niitä perusteellisesti teoksessaan 
”Justitiekanslern 300 år” (2013).20 Hän tuo teoksessaan esiin monenlaisia 
näkemyksiä ja arvioi kokonaiskuvan näyttävän siltä, että pysymällä passii-
visena oikeuskansleri ”salli menettelyn, joka tarkoitti käytännössä painova-
pausasetuksen kiertämistä”. Toimimalla päättäväisemmin varhaisemmas-
sa vaiheessa hän olisi varmaankin ”voinut vaikuttaa asian etenemiseen”. 

Monet arvioitisijat ja suuri yleisö katsoivat ja katsovat edelleen, että 
vallanpitäjien poliittiset intressit (eli selkokielellä se, että tuomioistuimet 
myötäilivät sosiaalidemokraattista hallitusta) veivät voiton oikeuskansle-
rista ja perustuslaista. Luottamus ruotsalaiseen sosiaalidemokratiaan ja 
sen pitkään jatkunut katkeamaton hallitusvastuu saivat IB-kohun seu-
rauksena kolhun, joka yhdessä muiden seikkojen kanssa johti siihen, että 
vuonna 1976 valta siirtyi Ruotsissa porvarihallitukselle, joka oli ensim-
mäinen enemmistöhallitus vuoden 1957 jälkeen. 

Hans-Gunnar Axberger on kutsunut IB-kohua ”käännekohdaksi Ruot-
sin painovapauden historiassa”. Vuonna 1978 painovapausasetusta uudis-
tettiin. Axbergerin mukaan tämä oli suora seuraus IB-kohusta.21 Tieto-
jen antamista koskevia sääntöjä vahvistettiin asettamalla selvitys kielto. 
Faktojen tutkimista julkaisutarkoituksessa ei voitu enää pitää rikoksena: 
”Toisin kuin IB-asiassa, syyttäjät ja tuomarit eivät siis voi enää käynnistää 
oikeustoimia julkaisemista edeltävien tekojen perusteella ja kiertää siten 
perustuslain antamaa suojaa.”

Vallanpitäjien ja toimittajien sananvapauskiista 
IB-kohun käsittely julkisuudessa ei kuitenkaan päättynyt toimittajille ja 
heidän lähteilleen langetettuihin tuomioihin, vaan poiki joukon jälki-
seurauksia, joista on syytä käsitellä tässä muutamia. Vuonna 1976 tehtiin 
tukholmalaista bordellitoimintaa eli niin sanottua call-girl-ketjua kos-
keva paljastus. Koska useilla prostituoiduilla oli asiakkaina ulkomaisia 
suurlähettiläitä, turvallisuuspoliisi Säpo oli seurannut toimintaa pitkään. 
Bordellin ”madame” Doris Hopp vangittiin epäiltynä parituksesta, ja hän 
nimesi asiakkaiksi useita arvovaltaisia henkilöitä, muun muassa oikeus-
ministeri Lennart Geijerin. 
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Elokuusta 1976 lähtien ylipoliisipäällikkö Carl Persson toimitti asiasta 
pääministeri Olof Palmelle useita muistioita, joissa korostettiin erityisesti 
turvallisuus- ja kiristysriskejä. Hän katsoi, että hallituksen pitäisi asettaa 
tutkintakomissio selvittämään tapahtumia erityisesti siksi, että ”monet 
toimittajat vaikuttivat työskentelevän asian parissa”. Tutkintakomissiota 
ei kuitenkaan asetettu. 

Peter Bratt, joka työskenteli tuolloin Dagens Nyheter -lehdessä, kir-
joitti vuosi vaalien jälkeen (18.11.1977) artikkelin, jonka mukaan Lennart 
Geijeria oli tämän virkakautena mahdollisesti pidetty turvallisuusriski-
nä, koska hänellä oli yhteyksiä prostituoituihin. Palme ja Geijer kiistivät 
heti artikkelissa esitetyt tiedot ja saivat tukea Hans Holmérilta (joka toimi 
vuonna 1976 Poliisiylihallituksen turvallisuusosaston johtajana), lehdistö-
sihteeri Ebbe Carlssonilta ja Hans Dahlgrenilta (joka työskenteli vuoteen 
1976 valtioneuvoston kansliassa). 

Dagens Nyheterin toimituksen johto piti kiistämistä perusteltuna, pa-
hoitteli asiaa ja maksoi Geijerille vahingonkorvausta (josta tämä teki tut-
kivan journalistiikan stipendin), ja Bratt siirrettiin lehden palveluksessa 
alempiin tehtäviin. Kiistämällä väitteet Palmen voidaan kenties katsoa 
suojelleen oikeusministeriään vaalien alla. Hän ei säästellyt sanojaan, 
vaan vertasi Publicistklubben-seuran tapaamisessa toimittajia ”viemäri-
rottiin, joilla on suuret keltaiset hampaat”. 

Expressen-lehden toimittaja Jan Mosander oli jo vuonna 1977 pyytä-
nyt asiaan liittyvää muistiota turvallisuuspoliisilta. Hänelle ilmoitettiin, 
ettei sellaista ollut. Seuraavalla yrityksellä hän sai jälleen kieltävän vas-
tauksen: hänelle sanottiin muistion olevan salainen. Koska muistio oli 
viranomaisen asiakirja, hän jatkoi itsepintaisesti ja onnistui lopulta — ka-
marioikeuden avustamana — saamaan siitä suurimman osan. Se julkais-
tiin Expressenissä (26.8 1978), ja se vahvisti pääasiassa Brattin artikkelissa 
esitetyt tiedot vain muutamia yksityiskohtia lukuun ottamatta. (Näitä oli-
vat esimerkiksi sekaannus prostituoitujen nimistä, mihin Palme perusti 
kiistämisensä.) Koko jupakka voidaan nähdä toimittajien ja vallanpitäjien 
välisenä kahakkana, joka sai alkunsa IB-kohusta ja jatkui call-girl-ketjua 
koskevana kiistana. 

Kohu ei ottanut laantuakseen. Toukokuussa 1978 televisio-ohjelma Stu-
dio S kertoi lähetyksessään bordellikohusta, mikä johti keskusteluun val-
tiopäivillä. Moniin tuolloin esiin nousseistiin kysymyksiin ei ole vieläkään 
saatu vastausta. Kirjailija Leif G. W. Persson, joka työskenteli IB-kohun 
aikaan Poliisiylihallituksessa, julkaisi vielä vuonna 2011 omaelämäkerran 
nimeltä Gustavs grabb — berättelsen om min klassresa (Gustavin poika — 
kertomus luokkaretkestäni), joka sisältää sisäpiiriläisen selvityksen asian 
käänteistä.22
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Persson oli Peter Brattin ”lähde”, joka oli totuudenmukaisesti myöntä-
nyt Brattille ylipoliisipäällikkö Carl Perssonin antaneen pääministerille 
esityksen, jossa mainittiin tiettyjen poliitikkojen ja Geijerin nimet. Brattin 
artikkeli Dagens Nyheterissä vuonna 1977 perustui tähän tietoon. Pian 
ilmeni, että monet tiedotusvälineet ja viranomaiset eivät piitanneet lähde-
suojasta. Persson joutui jättämään virkansa, ja toimittajat alkoivat jahdata 
häntä. Kirjassaan hän tuo esiin monia lainrikkomuksia, jotka liittyvät en-
nen kaikkea lähdesuojaan. 

Myös hänen tuolloinen esimiehensä, entinen ylipoliisipäällikkö Carl Pers-
son, on kertonut omasta roolistaan Geijer-kohussa kirjassa Utan omsvep.23 
Persson vaati itse 1970-luvulla mediamylläkän aikaan, että oikeuskansleri 
Ingvar Gullnäs tutkisi hänen virkatoimensa. Gullnäsin selvityksessä (1978) 
vahvistettiin, että Carl Perssonin toiminta hallitusta kohtaan oli ollut kaikil-
ta osiltaan asianmukaista ja puolustettavaa. Carl Perssonin mukaan joukko-
tiedotusvälineet ”lahtasivat” oikeuskanslerin 50-sivuisen selvityksen. 

Elokuva ”Call-girl” vuodelta 2012
Bordelliringin asiakaskuntaa käsiteltiin vielä Deanne Rauscherin, Janne 
Mattssonin ja Göran Elmquistin perusteellisessa reportaasissa, joka jul-
kaistiin vuonna 2004 (päivitetty versio julkaistiin vuonna 2012) kirjana 
Makten, männen, mörkläggningen: historien om bordellhärvan 1976.24 
Rauscher oli myös mukana kirjoittamassa käsikirjoitusta Mikael Marci-
manin elokuvaan ”Call girl”, joka perustuu reportaasiin. Näin 1970-luvul-
ta peräisin oleva asiaproosavälittyi taiteen alalle. 

Elokuva alkaa vuoden 1976 vaalikampanjasta, ja pääministeri kuvataan 
olevan bordelliringin asiakkaana. Hänellä on elokuvassa toinen nimi, 
mutta hänen repliikkeihinsä on sisällytetty muutama helposti tunnistetta-
va Olof Palmen lausahdus. Elokuva keskittyy muun muassa siihen, kuin-
ka bordelliringissä käytettiin hyväksi alaikäisiä tyttöjä, mikä olikin tot-
ta. Seksipalvelujen ostaminen oli elokuvan tapahtumien aikaan laillista, 
toisin kuin seksi alaikäisten kanssa. Olof Palme, joka murhattiin vuonna 
1986, ei kuitenkaan todellisuudessa kuulunut ringin asiakkaisiin. Hänen 
omaisensa uhkasivat nostaa kanteen. 

Elokuvan tekijät vastasivat, että pääministeri oli nähtävä vallan sym-
bolina eikä häntä pitänyt tulkita Olof Palmeksi. Palmen omaiset kääntyi-
vät oikeuskansleri Anna Skarhedin puoleen ja pyysivät, että tämä nostaisi 
syytteen sananvapausperustuslain nojalla. Oikeuskansleri päätti olla nos-
tamatta syytettä. Olof Palmen omaisilla oli kuitenkin mahdollisuus nos-
taa itse kanne elokuvayhtiötä vastaan, mitä he eivät tehneet. 
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Siispä taideteos ei tälläkään kerralla johtanut sananvapauskanteeseen, 
vaikka sen lopputulosta olisikin voitu pitää itsestään selvänä. Jos eloku-
vasta olisi nostettu kanne, sananvapauden rajat olisi määritetty oikeuden-
käynnissä, jossa olisi ollut mukana valamiehistö. Asia kuitenkin ratkesi 
eräänlaiseen sovitteluun. Elokuvasta esitettiin leikattu versio. Se sai pää-
asiassa hyvän vastaanoton, joskin sitä arvosteltiin siitä, että sen viesti, mi-
ten vallanpitäjät (poliitikot) suojelivat itseään heikoilta (alaikäisiltä prosti-
tuoiduilta), aiheutti dokumentaarisen muodon vuoksi epäselvyyttä faktan 
ja fiktion välillä. 

Estetiikka, faktan ja fiktion välisen rajan hämärtäminen, oli vahva 
suuntaus myös muissa taidemuodoissa 2000-luvulla.

5. 2000-luvun alku ja tulevaisuus
”Vapaa maa!” huusimme lapsina toisillemme, kun joku sanoi jotakin, mitä 
toiset pitivät vääränä. Se tarkoitti, että sana oli vapaa, ja sillä oli syvempi 
merkitys kuin lapsi pystyi ymmärtämään. Ruotsissa vallitsee sananvapa-
us, joka on väistämätön osa demokraattista valtiomuotoa. Yksikään va-
paus ei kuitenkaan ole rajoittamaton. Erilaisten vapauksien ja oikeuksien 
on oltava keskenään tasapainossa. 

Käsittelen tässä erilaisia ilmaisuja, joiden tarkoituksena voi olla laajen-
taa tai rajoittaa sananvapautta. Monissa viime vuosikymmenten kirjalli-
sissa teoksissa näkyy todellisen ja sepitetyn välisen rajan tietoinen hämär-
täminen. Yksi esimerkki on romaani Regissören vuodelta 2006: kirjailija 
Alexander Ahndoril kirjoitti teokseensa päähenkilöksi vielä tuolloin elossa 
olleen ohjaajan Ingmar Bergmanin, mikä puolestaan ärsytti kovasti Berg-
mania. Ahndoril myönsi haluavansa testata faktan ja fiktion välistä rajaa. 

Vuonna 2007 kirjailija Lars Norén ohjasi näytelmän ”7:3”, joka oli kir-
joitettu yhteistyössä vankien kanssa. Vangit esiintyivät rooleissaan ja esit-
tivät omia mielipiteitään. Heistä muutamia arvosteltiin natseiksi ja anti-
semitisteiksi. Riksteaternin näytöstä arvosteltiin närkästyneenä siitä, että 
natsien annettiin käyttää ruotsalaista näyttämöä juutalaisten vastaiseen 
kiihotukseen. Protestit yltyivät todelliseksi myrskyksi, kun muutamat 
vangit, jotka saivat vankilasta lomaa näyttelemistä varten, osallistuivat 
pankkiryöstöön ja ampuivat kaksi poliisia. 

Metaforien ystävät voivat ajatella Malexander-surmia kirjallisuuden ir-
taantumisena fiktiosta. 2000-luvulle ominaista on ”suoruus”, ”todellisuus” 
ja ”autenttisuuden nälkä”, kenties siksi, että elämä on yhä abstraktimpaa ja 
virtuaalisempaa. Norén julkaisi myöhemmin päiväkirjansa, joista ensim-
mäinen oli En dramatikers dagbok 2008. Niissä hän esittää mielipiteitään, 
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toisinaan loukkaaviakin, muista ihmisistä ja kertoo, mitä mieltä muut 
ovat kolmansista henkilöistä. Ruotsissa ei luultavasti ole julkaistu henki-
lökohtaista päiväkirjaa, jossa olisi yhtä suorasanaisia lausuntoja muista, 
sen jälkeen kun Strindberg julkaisi vuonna 1907 päiväkirjansa Mustat li-
put. Siinä lukijan on kuitenkin pääteltävä, keitä peitenimien takana on. 
Kenellekään ei tullut mieleenkään haastaa Norénia oikeuteen; hänen tai-
teilijantyötään pidettiin kiistämättömänä. Myös kirjailija Stig Larsson on 
loukannut lukemattomia ihmisiä kirjoillaan. Muun muassa runokokoel-
massa Natta de mina 1997 Larsson hyökkää kulttuurielämän hahmojen 
yksityisyyttä vastaan ilman, että nämä voisivat itse puolustautua. 

Pilakuvamainen muotokuva on yksi keino riistää toisilta identiteetti. 
Tapaus en esimerkkiä siitä, miten paljon sallitaan. Jos kulttuurielämän 
hahmoihin kohdistuvat hyökkäykset ovat sananvapaudesta maksettava 
hinta, sitä voidaan pitää verrattain halpana.

Samankaltaista, mutta vakavampaa on niin sanottu identiteettipolitiik-
ka, joka on levinnyt tiedotusvälineiden kulttuurisivuille ja tietyiltä osin 
myös kulttuurilaitoksiin (esimerkkinä Filmhuset, ks. Dagens Nyheter 
27.11.2015). Identiteettipolitiikka tarkoittaa sitä, että oikeus itseilmaisuun 
on vain niillä, jotka kuuluvat tiettyyn ryhmään tai puhuvat tämän ryh-
män nimissä, tai että tiettyihin ryhmiin on suhtauduttava erityisen hieno-
tunteisesti. Tätä voidaan pitää viattomana, mutta se voi tietyllä tapaa myös 
rajoittaa sananvapautta. 

Kyse voi olla esimerkiksi siitä, että muita syytetään ”väärien” mielipi-
teiden esittämisestä siksi, että nämä ovat ”valkoisia miehiä”, näillä on vää-
ränlainen kuva naisista tai näitä kutsutaan rasisteiksi. Mainitsen esimerk-
kinä Stina Wirsénin piirretyn lastenelokuvan ”Lilla hjärtat” (2008), jonka 
viesti on selvästi rasisminvastainen. Elokuva kertoo pienestä mustasta ty-
töstä, ja eräät ryhmät pitivät sitä rasistisena. Kun Wirséniä vastaan oli hyö-
kätty tiedotusvälineissä ja puhelimitse, hän väsyi ja veti elokuvansa pois. 

Sananvapauden rajoittamiseen ei siis tarvita tukahduttavaa valtiota. Vil-
helm Moberg kohtasi 40-luvulla suljettuja huoneistoja tullessaan agitoimaan 
sananvapautta rajoittavia kieltoja vastaan. Sama tapahtuu nykyisinkin: ovet 
suljetaan, kun käsittelyssä on arkaluonteisia asioita, kuten Salman Rushdie 
tai islam. Sama ilmenee toteamuksessa ”Turvallisuutta ei voida taata”. 

Se sisältää vaatimuksen yhdenmukaistamisuudesta ja konsensuksesta. 
”Lilla hjärtat” -elokuvan pois vetäminen on täysin ristiriidassa sen kans-
sa, että antisemitismin ja natsismin kannatus lisääntyy, varsinkin nuorten 
keskuudessa. Historioitsija Heléne Lööw on rinnastanut nykyajan epäde-
mokraattiset ja väkivaltaiset ryhmät 1910- ja 1920-lukujen tilanteeseen ja 
varoittanut niiden sivuuttamisesta.25 Internet on kontrolloimatonta aluet-
ta, jossa viha ja ääriliikkeet lyövät helposti itsensä läpi ja jossa on helppoa 
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tehdä nimettömiä uhkauksia. Verkossa yksittäiset henkilöt voivat luulla, 
että samoin ajattelevia olisi paljon. Juuri näin kävi norjalaisen äärioikeis-
tolaisen Anders Behring Breivikin tapauksessa, ennen kuin hän vuonna 
2011 räjäytti pommin Norjassa valtioneuvoston kanslian edustalla ja tap-
poi kymmeniä nuoria sosiaalidemokraattien leirillä Utöyan saarella.

Tuhannet ihmiset täyttivät Sergelin torin Tukholmassa tammikuussa 2015, kun Toimitta-
jat ilman rajoja ja Svenska Tecknare -järjestö järjestivät mielenosoituksen lehdistö- ja 
sananvapauden puolesta satiirilehti Charlie Hebdoa vastaan Pariisissa tehdyn terrori- 
iskun johdosta. Kuva: Uutistoimisto TT.

Keinoja, joilla sananvapautta testataan tai haastetaan taiteen nimissä, 
saattaa olla vaikeaa erottaa ”kiihottamisesta kansanryhmää vastaan”. Juu-
ri tässä muista huolehtiminen rajoittaa sananvapautta lainsäädännössä. 
Malmössä ”katutaiteilija” Dan Park asetti synagogan eteen Zyklon B:tä si-
sältäviä purkkeja ja sai vuonna 2009 syytteen kiihottamisesta kansanryh-
mää vastaan. Hänet kuitenkin vapautettiin syytteestä. Vuonna 2012 hän 
sai syytteen julkaisemalla ilmoituksen, jossa luki ”Neekeriorja karannut” 
ja jossa oli kuva afrikkalaistaustaisesta ruotsalaisesta. Hän sai ehdollista 
vankeutta ja päiväsakkoja. Vuonna 2014 samankaltainen provokaatio joh-
ti siihen, että hänet tuomittiin kuudeksi kuukaudeksi vankilaan kiihot-
tamisesta kansanryhmää vastaan. Hovioikeus lievensi tuomiota viiteen 
kuukauteen. Korkein oikeus ei antanut hänelle vuonna 2015 muutoksen-
hakulupaa, mitä voidaan pitää terveenä merkkinä. 
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Maailma on nykyisin epävakaa ja osin kaoottinenkin. Kirjailija Salman 
Rushdie sai fatwan romaanista Saatanalliset säkeet 1989 (jota Iranin us-
konnollinen johtaja ajatollah Khomeini piti uhkana islamille)26, vuonna 
2001 New Yorkissa jihadistit tekivät kaksoistorneihin iskun ja vuonna 
2005 tanskalaisen Jyllands-Postenin toimitukseen hyökättiin profeetta 
Muhammedista tehtyjen pilakuvien vuoksi. Esimerkkejä on lukematto-
mia. Charlie Hebdo -lehden27 toimittajien murhat ja juutalaisen kansalai-
sen surma juutalaisessa elintarvikeliikkeessä Pariisissa vuonna 2015 olivat 
ideologisiin syihin perustuvaa jihaditerrorismia, jonka kohteena oli sel-
västi sananvapaus. 

Vastaavia iskuja tapahtuu eri puolilla maailmaa jatkuvasti. Kirjoittaes-
sani tätä marraskuussa 2015 Ranskassa vallitsee poikkeustila. Sen syynä 
on terroristien ammuskelu Pariisissa, ja iskun tekijäksi on ilmoittautunut 
ISIS. ISIS pitää vallassaan suuria alueita, mistä seuraa väkivaltaa. Tämä ja 
Lähi-idän sota ovat synnyttäneet valtavia pakolaisvirtoja, jotka ovat suu-
relta osin lamaannuttaneet Euroopan, ja muukalaisvihamielisyys, kasvava 
nationalismi ja islamisoitumisen pelko näkyvät suuressa osassa väestöä. 

Myös intellektuelleille on usein epäselvää, mitä sananvapaus on ja mistä 
sen puolustamisessa on kyse.28 Vuonna 2015 Yhdysvaltojen PEN myön-
si Charlie Hebdo -lehden palvelukseen jääneelle toimitukselle urhoolli-
suuspalkinnon. Yli kaksisataa kirjailijaa, joista osa on maailmankuuluja, 
vastusti palkintoa ja katsoi sen loukkaavan islamia. Äänekkäimmin heitä 
vastusti Salman Rushdie. ”Ellei sananvapautta nähdä itseisarvona, an-
namme periksi voimille, jotka haluavat estää sen”, hän totesi. 

Kansainvälisen PENin entinen kansainvälinen ja monivuotinen pu-
heenjohtaja Per Wästberg kuvaili Charlie Hebdolle myönnetyn palkinnon 
olevan ”huuto suvaitsevaisuuden ja maallisen avarakatseisuuden puoles-
ta aikana, jolloin jihadistit tappavat juutalaisia, kristittyjä ja muslimeja” 
(Svenska Dagbladet, 12.5 2015).29

Lopuksi 
Demokratiaa, sananvapautta ja yhteiskunnan avoimuutta koetellaan ko-
vemmin kuin pitkään aikaan. Sananvapauden voidaan tavallaan aina 
sanoa olevan tulituksen kohteena. Ruotsi on ollut tähän saakka melko 
onnekas, mutta siihenkin vaikuttavat toki ideologiset vastakkainasettelut 
kotimaassa ja ulkomailla. Globalisaation, internetin, aseiden saatavuuden 
kasvun ja terrorismin myötä ääriliikkeet ovat luonnollisesti saaneet jalan-
sijaa myös Ruotsissa. 
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Se, mitä kirjoitan Ruotsissa ilmenneistä tapauksista, joissa sananvapaus 
on kyseenalaistettu, liittyy niin sanotusti yleisiin aloihin. Kyse on tilan-
teista, joissa idealistiset ja totalitaariset liikkeet yhdistyvät (kuten Kru-
senstjernan romaaneja julkaissutta kustannusyhtiö Bonniersia vastaan). 
Kyse on tilanteista, joissa ulkomaailman mullistavat tapahtumat vaikutta-
vat yhteiskuntaan (kuten sananvapauden rajoitukset sotavuosien aikana). 
Samaa tapahtuu jatkuvasti ja päivittäin monella suunnalla, ja se johtaa 
taisteluun demokraattisten arvojen puolesta.

Kyse on myös tilanteista, joissa ahdasmielisen siveellisyyden kannatta-
jat vaativat riistämään kirjailijalta sananvapauden (tuoreita esimerkkejä 
on monia, mutta yhtenä mainittakoon Vilhelm Mobergin tilanne Maas-
tamuuttajatteoksen jälkeen). Kyse on tilanteista, joissa vallanpitäjät ryh-
tyvät vastaiskuun huomatessaan joutuneensa satimeen (kuten IB-kohus-
sa). Kyse on tilanteista, joissa muita loukataan ja solvataan (kuten Märitin 
tapauksessa). On mainittava, että Märitin tapauksen aikoihin pelkästään 
Tukholman raastuvanoikeudessa painovapaussyytteitä nostettiin reilusti 
yli sata (tuomiot vuosilta 1951—1969). Monet niistä koskivat pornografisia 
teoksia, muutamat poliittisia teoksia. Nämä liittyivät lähinnä väitteisiin 
natsivaikutteista maailmansodan aikaan. Olen huomannut, että syytteitä, 
joita syyttäjä nosti seksuaalisuuteen liittyvien syiden perusteella, vastus-
tettiin 1960-luvun loppua kohti yhä enemmän, mikä heijastaa aikakauden 
seksuaalista vapautumista. 

Tämä tarkoittaa sitä, että paino- ja sananvapaus ovat osittain ajasta riip-
puvaisia. Niillä on kuitenkin oma ytimensä, muun muassa YK:n ihmis-
oikeusjulistuksessa vahvistetun ihmisarvon vartiointi. Kuten edellä on 
ilmennyt, ovat paino- ja sananvapauden valvojat pääosin ottaneet kauno-
kirjallisuuden hyvin huomioon, vaikka heidän voidaan todeta toimineen 
kohtalaisen pidättyväisesti. Ehkä tulevaisuudessa on syytä selventää tar-
kemmin, mitä on suojeltava ja mitä ei. 

Lain edessä kaunokirjallisuudella ja taiteella ei ole mitään erioikeuksia 
muihin ilmaisumuotoihin verrattuna. Sen sijaan niillä on erityisluonne, ja 
tätä on syytä korostaa. Tämä erityisluonne muodostuu — muihin ilmaisu-
muotoihin verrattuna — kirjallisuuden ja taiteen käsittelemistä lukuisista 
kerroksista: niitä ovat halu, kiihko ja tukahdutetut tunteet, jotka eivät aina 
ole miellyttäviä. Taide pyrkii paljastamaan ”koko ihmisen”, kuten Eyvind 
Johnson totesi Krilon-romaanissaan 1940-luvulla. Asialle on ominaista se, 
että se herättää usein erilaisia mielipiteitä. 

Vaikka käsittelemälläni aikakaudella lainsäädäntö ja pidättyvä oikeus-
käytäntö kunnioittavalla tulkinnallaan ovat suojelleet kirjallisuutta, on li-
sättävä, että Ruotsissa kaunokirjallisuus ja taide ovat 1900-luvun alussa ja 
siitä eteenpäin epäilemättä edistäneet yhteiskunnan demokratisoitumista. 
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Ne ovat laajentaneet ihmiskuvaa ja näkemystä suvaitsevaisuudesta, myös 
vilkkaan julkisen keskustelun kautta. Väittelyt kirjallisuudesta ja taiteesta 
ovat osa demokratiaa. Avoimessa keskustelussa esiin pääsevät yhteiskun-
nan arvostukset ja pohjavirrat, eräänlainen yhteiskunnan alitajunta.30

Mahdollisuus ilmaista itseään vapaasti on demokratian kulmakivi. Sa-
nanvapaus ei riipu ainoastaan lainsäädännöstä vaan pitkälti myös siitä, 
miten paljon kansalaisrohkeutta sen puolustajilla on. Tästä on syytä muis-
tuttaa, kun tulevaisuus on epävarma ja uhkaa eri tavoin tärkeitä demo-
kraattisia arvoja, joiden säilyttäminen vaatii kansalaisilta yhteiskuntahen-
keä — viisautta, tietoa ja rohkeutta.
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Ihannekansalaista kasvattamassa — 
Suomalaisen sääntelyn ja sensuurin vuosisata

Kai Ekholm

Tiivistelmä
Suomessa on ollut erityyppistä sensuuria ja sääntelyä 500 vuoden ajan 
aina Kustaa Vaasan ajoista lähtien.

Tämä artikkeli käsittelee suomalaista sensuuria itsenäisyyden aikana ja 
päättyy verkkoajan sääntelyyn ja sensuuriin.

Kirjailija lähtee liikkeelle pohtimalla sensuurin käsitettä ja sensuurin 
sivuilmiöitä: tiedustelu, huolen ilmaus, valitus ja hyökkäys tulkitaan usein 
sensuuriksi siitä huolimatta, että sensuuri tarkkaan ottaen perustuu la-
kiin. Mielikuvamme ja käsitteemme ovat jäänne painoviestinnän ajalta.

Sensorien varhaiset tehtävät liittyivät uskonpuhdistuksen painettuun 
kirjallisuuteen. Reformaation hengessä taisteltiin sekä suomalaisten mui-
naisuskoa että katolisuutta vastaan. Myös kansanrunouden suorasukai-
suudet oli siivottu varsin tarkoin pois siten, että se sopi myös ”herrasväen 
rouvien käsiin”. Tämä näkyy myös kansalliseepoksessa Kalevalassa.

Artikkelissa itsenäisyyden ajan sensuuri jaetaan neljään vaiheeseen ja 
yksityiskohtaisia esimerkkejä annetaan niistä kustakin:

Itsenäisen Suomen historiassa voidaan erottaa neljä vaihetta suhteessa 
sensuuriin:

1917—1939 rajoitetun sananvapauden aika 
1939—1947 sodat ja sensuuri 
1947—1994 arvojen taistelua ja ulkopoliittista itsesensuuria 
Tähän kauteen sisältyvät 1950- ja 1960-luvun kirjasodat ja itsesensuurin 
ja suomettumisen aika. 
1995— EU:n ja Internetin aika.

Mielenkiintoisin näistä kausista on ns. suomettumisen aika, jota kutsu-
taan myös itsesensuurin ajaksi. Itsesensuuri perustui Paasikiven-Kekko-
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sen linjaan, jota valvottiin monin eri tavoin. Ulkoasiainministeri Ahti 
Karjalainen esitti, että lehdistön tulisi valvoa ulkopoliittista linjaa, Yleis-
radio oli institutionalisoituneen itsesensuurin sanansaattaja, ja myös toi-
mittajien esimiehet valvoivat sitä, mikä oli sopivaa sisältöä. Taustalla oli 
Suomen ja Neuvostoliiton välinen laaja idänkauppa, joka on osoittautunut 
Neuvostoliiton tavaksi valvoa myös sisäpolitiikkaa ja viestintää Suomessa.

Tekijä laajentaa sensuurin erittelyn verkkoaikaan ja viittaa joitakin vuo-
sia sitten tekemäänsä tutkimukseen, jossa hän osoitti kymmenen verkko-
ajan suuntausta, joita on syytä valvoa.

Mitä tarkoitamme sensuurilla? 
Mitä tarkoitamme sensuurilla? Se on yksi noista hyödyllisistä termeistä, joista 
tunnumme kaikki olevan samaa mieltä ja jolla on vahva moraalinen lataus. 
Kaikki sensuuriin liittyvää on vastenmielistä, etäistä ja tapahtunut ikään 
kuin sattuman oikusta. Nykypäivään sensuuria ei juuri kukaan halua liittää. 

Aivomme haluavat ajatella sensuurin kohdalla binaarisesti: keskel-
lämme on puhdasta sananvapautta, sensuuri kuuluu menneisyyteen. Me 
emme kuulu niihin. Valitettavasti näin ei ole. 

Sananvapaus on aina jokaisen erillisen periodin rakenteellinen ominai-
suus, johon liittyvät valta, painostus, eturistiriidat, politiikka ja lehdistös-
sä käytävä rajojen määrittely. Itse asiassa vasta tämän tulos on se, mitä 
kutsumme sananvapaudeksi. Ja kun olemme määritelleet sen, olemme jo 
matkalla johonkin muualle.

Kun puhumme sensuurista, tarkoitamme usein ns. klassista sensuuria 
kirjarovioineen, kirjojen polttamisineen ja kirjailijakohtaloineen. Säänte-
lyllä, sensuurilla ja suodattamisella on kuitenkin monia sävyjä ja toteu-
tuksia, etenkin aikana, jolloin virallista, lakiin perustuvaa sensuuria ei 
tunnusteta olevan.

Poliittinen suostuttelu, sopiminen, suodattaminen ja painostus ovat 
tuttuja mm. suomalaiselle itsesensuurin kaudelle, josta puhumme tuon-
nempana enemmän. 

Harva tunnustautuu sensoriksi: jokaisella on vain oma hyödyllinen ja 
‘terve’ agenda ajettavanaan: nyt vain täytyy hieman poiketa totutusta me-
nettelystä ja jättää tämä artikkeli tai teos julkaisematta… Näin toimimme 
viisaasti ja palaamme pian normaalikäytäntöön. Tämä oli mm. perustelu-
na sille, että Aleksander Solženitsynin kirjaa Gulag — vankileirien saaristo 
ei julkaistu vuonna 1974.

Suomen historia tarjoaa viisisataa vuotta erilaisia sananvapauden, kont-
rollin ja sensuurin vaiheita siitä lähtien, kun vuonna 1526 Kustaa Vaasa 
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sulki Söderköpingin kirjapainon, joka oli julkaissut uskonpuhdistuksen 
vastaista kirjallisuutta.

On hyvin rohkeaa ajatella, että tämä kaikki olisi lopullisesti ohi. Lopul-
ta meidän ei pidäkään kysyä, miksi meillä on sensuuria, vaan millaista 
sääntelyä ja sensuuria? En tunne yhteiskuntaa, jossa vallitsisi täysin puh-
das sananvapauden tila. Kyseessä on aina suh-
deluku, jossa aikalaisten ja jälkeläisten tulkin-
nat muuttuvat hyvinkin nopeasti. 

Sensuurin tutkijan on hyvä tehdä selväksi 
myös oma agendansa. Ei ole erityisen hyödyl-
listä moralisoida tai etsiä syyllisiä ja uhreja. 
Sensuurin tutkimus pyrkii parhaimmillaan 
ymmärtämään myös sensorin näkemyksiä ja 
löytämään yleisiä malleja tämän toiminnassa. 

Tieto sensuurista on tietoa meistä, pelois-
tamme, toiveistamme ja sivistystasostamme 
ja myös siitä, mihin kansakuntana olemme 
olleet matkalla.

Sensuurin ja sananvapauden historia on 
meidän yhteistä oppimisprosessiamme. Pa-
radoksaalista kyllä on sanottava, että ilman 
sensuuria emme tietäisi näin paljon ja ilman 
sensuuria olisi mahdotonta määritellä sanan-
vapautta. Eikä näitä asioita saa koskaan unoh-
taa, vaikka ne nyt vaikuttaisivatkin koomisilta tai historiallisilta.

Tässä artikkelissa tarkastelemme kuluneen vuosisadan suomalaisen yh-
teiskunnan sananvapauden ja sensuurin vaiheita. Esimerkeille on annettu 
hieman perusteellisempi tausta Ruotsissa tätä lukevat huomioon ottaen. 
Aineisto koostuu sadoista lehtiartikkeleista, teoksista ja haastatteluista 
sekä teoksista ja artikkeleista, joita olen kirjoittanut noin 20 vuoden ajan.

En kuitenkaan koe millään tavalla omistavani tätä historiaa, kuka ta-
hansa olisi voinut riittävästi uurastaen koota jäljempänä olevat tiedot Suo-
men lehdistöstä ja mediasta.

Yhdistämme sensuurin yleensä kirjallisuuden, lehdistön, elokuvien tai 
taiteen kieltämiseen. Kohteena on konkreettinen teos, jonka jakelu on ha-
luttu estää. 

Kun klassisen, kovan sensuurin kohteena oli kirja, modernin pehmeän 
sensuurin kohteena on ollut lukija. Se merkitsee median ja julkaisujärjestel-
mien hallintaa, laajimmillaan kokonaisten sensuurin järjestelmien luomis-
ta sääntöineen, jossa jokainen kirjailijasta kustantajaan ja lukijaan tietää, 
mitä voi julkaista, mitä ei. Runsaasti käsitelty suomalaisen itsesensuurin tai 

Gulag — Vankileirien saaristo, 
suomenkielinen painos (1974). 
Suomen kansalliskirjasto.



Kai Ekholm

446

suomettumisen kausi edustaa tyypillisesti pehmeää, läsnäolevaa sensuuria. 
Kun ulkoministeri Ahti Karjalainen kertoi julkisesti vuonna 1974 lehdis-
tön olevan vastuussa ulkopoliittisen linjamme valvonnasta, viesti kertoo  
oleellisen aikakauden institutionalisoituneesta itsesensuurista oleellisen. 
Sitä noudattivat Yleisradio, jokainen päivälehti, kustantajat ja yksittäiset 
kirjoittajat ja kolumnistit. Kaikki muu olisikin ollut silkkaa hulluutta. 

Sensuurin käsitettä käytetään usein mielivaltaisesti. Sensuuriksi kan-
nattaa määritellä vain lakiin perustuva suoranainen sensuuri. Näin esim. 
elokuvien ennakkotarkastus ja sen päättyminen saa selkeät muodot. Kaik-
ki muu onkin sananvapautta ja sen erilaisia ilmentymiä, jotka ovat perio-
dikohtaisia, lajikohtaisia ja siten kiinnostavia tarkastelun kohteita.

Yhdysvalloissa on käytetty seuraavia termejä, joilla on sensuurinkaltai-
nen sisältö. Kaikki eivät silti ole sensuuria ja kuvaavat varsin hyvin termi-
nologian ja täsmällisyyden tarvetta. 

Tiedustelu (inquiry). Tiedustelupyyntö, tavallisesti epävirallinen, jolla ha-
lutaan määritellä esim. kirjaston kokoelmassa olevan esineen ’järkevyys’, 
toisin sanoen miksi se on otettu kokoelmaan. 

Samansukuisia toimia voidaan kuvailla mm. seuraavilla termeillä:
Huolen ilmaus (expression of concern). Tiedustelu, jossa on arvottavia sä-
vyjä. Kysyjä on jo ottanut kyseessä olevaan materiaaliin arvottavan (tuo-
mitsevan) asenteen. 

Valitus (complaint). Muodollinen, kirjallinen jonkin materiaalin pitämis-
tä tai sen sopivuutta koskeva valitus, jonka kirjasto on arkistoinut. 

Hyökkäys (attack). Julkisesti esitetty lausunto, joka koskee jonkun aineiston 
arvoa; tavoitteena yleisen hyväksynnän hankkiminen toiminnalle. Tässä yh-
teydessä kirja yleensä nimetään ”uhatuksi” tai ”uhanalaiseksi” (challenged). 

Ja lopuksi todellinen sensuuri (censorship). Aineiston poisto avoimesta 
kokoelmasta, poistajana valtion viranomainen. 

Taustaksi: kansanperinteen kauheus
Kuten totesimme, suomalainen sensuurin historia on yhtä vanhaa kuin 
kirjapainotaito ja sanankäyttö. Sitä edelsi jo kansanperinteen suodatus, 
ja niinpä esim. Kalevalaa luetaan tänään muodossa, joka soveltuu myös 
“perheen rouvasväelle” ja nyttemmin myös koululukemistoksi. Mikäli se 
julkaistaisiin muokkaamattomine suorasukaisine ilmaisuineen, osa sen 
kansalliseepoksen ylevyydestä saattaisi rapista.
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Lönnrotin vanhasta Kalevalasta ja Kantelettaresta siivottiin Europaeuk-
sen pyynnöstä rohkeita käänteitä, ”että Kalevala hyvin sopisi vallasväenkin 
naispuolille”. Vanhassa Kalevalassa Lemminkäinen ei jättänyt saaren im-
pien joukkoon tytärtä, ”jonk ei maloa (= halkeama, rako) maannut, käsi-
vartta vaivutellut”. Korjattuna: ”Kunk ei vierehen venynyt.”

Kansanperinnettä ovat suodattaneet laulajat, kerääjät, 
toimittajat ja julkaisijat. Laulajat jättivät loitsuista 
osia pois, jotteivät ne menettäisi tehoaan. Laulaja 
saattoi myös pelätä joutuvansa käräjille pakanal-
lisista taidoistaan syytettynä. Lisäksi runo tai 
sananlasku voitiin kertoa esim. mieskerääjälle 
rohkeampana. 

Kirjanpainaja Georg Wilhelm Londicer 
julkaisi vuonna 1783 Rantsilan kappalaisen 
Christfrid Gananderin vihkosen Aenigmata 
Fennica. Suomalaiset arwotukset/wastausten 
kansa. Teoksia on julkaistu ainakin kolme 
eriävää painosta. Arvoitus- tai sananlasku-
kokoelmaa ei arvostettu, kuten uskonnollista 
kirjallisuutta, ja sellaisen saattoi polttaa estot-
tomasti. Siksi teos oli jo 1800-luvulla harvi-
naisuus, kuten Lönnrot totesi kokoelmansa edeltäjästä. Laajemmassa lai-
toksessa on 39 arvoitusta, jotka on myöhemmin poistettu, esim. ”Yxi musta 
mulli myllittelee yhdes kirjawas karjas?” (pappi kirkossa), ”Oris orpo lijna 
harja, seiso pyhällä sialla, wihannalla mättähällä?” (kirkko) tai ”Sata sark-
kinen, tuhat turkkinen, pellollen meni, perset näky?” (kana). Elias Lönnrot 
julkaisi vuonna 1829—1831 mm. rahvaanrunoutta sisältävän kokoelman 
Kantele taikka Suomen kansan sekä vanhoja että nykysempiä runoja ja lau-
luja I—IV. 

Lönnrotin arkistossa, Lönnrotianassa on mm. papinpilkkarunojen 
kohdalla lappunen: ”Minä muistutan teillen, että jos työ tätä runoja näy-
tätten muillen niin älkäät sanoko minun tekemäkseni.” 

Suomalaisen sääntelyn historia on pitkä, ja joku voisi sanoa, että Suomi 
on ollut erinomainen sananvapauden ja sensuurin laboratorio.

Sensorien varhaiset kansiot 
Suomalaisen sensuurin historia alkaa varsinaisesti uskonpuhdistuksesta 
niin kuin painettu kirjallisuuskin. Reformaation hengessä taisteltiin sekä 
suomalaista muinaisuskoa että katolisuutta vastaan. Jacobus Finno poisti 

Elias Lönnrot.
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Piae cantiones -laulukokoelmasta näkyvimmät katoliset piirteet. Maskun 
Hemminki muutti katolista henkeä luterilaisemmaksi suomennoksen 
yhteydessä. Kun Finno julkaisi ensimmäisen suomalaisen Virsikirjan n. 
vuonna 1583, hän kielsi kalevalamitan käytön suomalaisessa runoudes-
sa. Näin uskonpuhdistajat tulivat torjuneeksi keskiajan perinnöstä, sen 
upeimmat ilmentymät: kalevalamittaisen runouden ja yleiseurooppalai-
sen hengellisen runouden. Seurauksena oli painetun runoutemme kehi-
tyksen hidastuminen; se oli vuosisatoja kankeaa ja kömpelöä. 

Johan Cajanuksen Yxi hengellinen weisu (Etkös ole ihmis parca aiwan 
arca) joutui 1600-luvun lopulla kartesiolaisuuden ja puhdasoppisuuden 
kiistakapulaksi. 1800-luvulle tultaessa ”avaruuksien ylhäistä musiikkia 
kaikuva hymni latistettiin hengelliseksi vesivelliksi”, kuten uskonpuhdis-
tuksen aikaa tutkinut Kari Sallamaa on todennut. Sellaisena se on luetta-
vissa ja laulettavissa nykyvirsikirjassa, numero 612. 

Suomen sodan jälkeen maamme liitettiin autonomisena suuriruhtinas-
kuntana Venäjän imperiumiin. Ruotsin lait säilytettiin, ja painotointa kos-
ki vuoden 1776 painovapausasetus. 

Vanhan säännöstön perusteella joutui Jacob Judénin (Jaakko Juteinin) 
teos Anteckningar af tankar uti varianta ämnen (Muistiinpantuja ajatuk-
sia erilaisista aiheista) poltettavaksi roviolla Viipurin torilla vuonna 1829. 
Käsiin saadut 190 kappaletta poltettiin, jäljelle on jäänyt vain kourallinen 
suurimpiin kirjastoihin ja arkistoihin, mm. Helsingin yliopiston kirjas-
toon ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistoon. Juteinin teos on 
ainoa virallisesti roviolla poltettu teos sensuurin historiassamme. (Myö-
hemmin tosin Myklen teos joutui tulen ruoaksi.) 

Joudun hyppäämään monta keskeistä vaihetta, mm. autonomian ajan, 
ja siirtymään itsenäisyyden ajan sensuuriin. Autonomian ajan tutkijalle 
Kansallisarkistossa säilytettävä painoasiain ylihallituksen diaari on aarre. 
Yksityiskohtaisen tarkastuksen kohteeksi joutuneet teokset on merkitty 
käsin laajoihin luetteloihin, joiden nimet ovat tuttuja: J.L. Runeberg, Juha-
ni Aho, Ilmari Kianto ... 

Itsenäisyyden ajan Suomi 
Suomessa ei vuoden 1919 hallitusmuodon mukaan ole ennakkosensuuria; 
hallitusmuoto takaa kansalaisille painovapauden. Elokuvien ja videoiden 
julkaisemiseen on sovellettu sitä vastoin ennakkosensuuria. 

Itsenäisen Suomen historiassa voidaan erottaa neljä vaihetta suhteessa 
sensuuriin:
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1917—1939 rajoitetun sananvapauden aika 
1939—1947 sodat ja sensuuri 
1947—1994 arvojen taistelua ja ulkopoliittista itsesensuuria 
Tähän kauteen sisältyvä 1950- ja 1960-luvun kirjasodat ja itsesensuurin ja 
suomettumisen aika. 
1995— EU:n ja Internetin aika.

1917—1939 rajoitetun sananvapauden aika

Koteihin valuva myrkkytulva ja ensimmäiset kirjasodat
1920-luvulla julkaistiin runsaasti saksasta ja englannista käännettyjä 
rakkausromaaneja sekä muuta suomennettua viihdekirjallisuutta, mm. 
dekkareita. Kevyitä rakkausteoksia suomennettiin mm. Hedwig Court hs-
Mahlerilta, Nataly von Eschtruthilta, Charles Garvicelta, Ethel M. Delliltä 
jne. Suomennostulva sai kriitikoilta ynseän vastaanoton, ja sitä kutsuttiin 
koteihin valuvaksi myrkkytulvaksi. Teoksia hankittiin jonkin verran kir-
jastoihin.

Dekkarituotanto oli runsasta 1930-luvun alkuvuosina. Suomeksi kään-
nettiin mm. Freeman Wills Croftsin, S.S. van Dinen, Agatha Christien ja 
Edgar Wallacen tuotantoa. Arvostelevassa kirjaluettelossa myönnettiin 
kirjailijoiden kyvyt, mutta paheksuttiin rikosta teoksen aiheena. Maurice 
Leblancin veijarivaras Arsene Lupiniin suhtauduttiin kielteisesti. Kirjaili-
joista David Hume, Stein Riverton ja Sax Rohmer saivat nihkeän vastaan-
oton. Raymond Chandlerin tuotantoa tarjottiin turhaan Otavalle.

1930-luku oli poikkeuslakeineen ja -asetuksineen vilkasta painokan-
netuomioiden aikaa. Oikeusministeriön painovapausasiamiehet valvoivat 
lain väärinkäyttöä. He olivat kärkkäitä nostamaan syytteitä erityisesti leh-
timiehiä vastaan. 

Kirjallisuuskin sai osansa. Omintakeinen anarkistinen työläisrunoilija 
Kaarlo Uskela (1878—1922) oli vuonna 1921 julkaissut runoteoksen Pillas-
tunut runohepo. Sen jäljelläolevat kappaleet päätettiin vuonna 1933 taka-
varikoida ja hävittää. Ateistiset ja kirkonvastaiset runot olivat räikeimpiä. 
Uskelan useimmat muut teokset oli takavarikoitu jo 1910-luvulla. 

1930-luvulla Elli Tompurin runoillasta Kaunis Saksa — poltettua ru-
noutta tehtiin ilmianto Valpolle. Katri Valan Aseettomuuden voima -ru-
noa käytettiin ainakin kahdesti valtiopetossyytteen perustana. Yksi ur-
heiluseura lakkautettiin Valan Uhrijuhla-runon vuoksi, koska sitä pidet-
tiin epäisänmaallisena ja maanpetoksellisena. 
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Pentti Haanpää irvaili monissa teoksissaan julkista totuutta ja valtaa. 
Hän julkaisi Tulenkantajissa 1933—1934 Nivalan konikapinaa käsittelevät 
vuoropuhelut Pulamiehet puhelevat ja Pulamiehet lähtevät liikkeelle. Oi-
keusministeriö nosti syytteen ja raastuvanoikeus tuomitsi, koska jutuissa 
oli raamatunlausein ja halventaen levitetty lausumia, jotka olivat ”omian-
sa halventamaan julkista viranomaista ja laillista yhteiskuntajärjestystä”. 

Haanpää ja lehden päätoimittaja Erkki Vala saivat kumpikin 2 000 mar-
kan sakot, jotka hovioikeus alensi 1 600 markkaan tai 60 päivän vankeu-
teen. Haanpää oli valmis vankilareissuun, mutta kulttuuripiireissä koottu 
Haanpää-rahasto maksoi köyhän piippolalaisen sakot. Kirjeessään Valalle 
Haanpää toivoi, että viranomaiset antaisivat ohjesäännön, millaisia kirjal-
lisuuden kuvaamien henkilöiden tulisi olla. 

Erkki Valalle tämä oli alkua. Toinen painokanne tuli hänen julkais-
tuaan vuonna 1935 lehdessä otteita Jaroslav Hasekin romaanista Kunnon 
sotamies Svejkin seikkailut maailmansodassa. Uskonnollisia arvoja koske-
neen tuomion Vala sovitti sakoilla. Julkaistuaan eurooppalaisten lehtien 
otteita ns. Antikais-oikeudenkäyntikirjoittelusta Vala sovitti rangaistuk-
sen kuukauden istunnolla Katajanokan lääninvankilassa vuonna 1936. 

WSOY oli vaatinut Haanpäätä poistamaan Kenttä ja kasarmi -novelleista 
uskallettuja sotilashuumorin ilmauksia. Haanpää vaihtoi kustantajan sosia-
lidemokraattiseksi Kansanvallaksi (1928). Seuranneessa kirjasodassa Haan-
pään kirjalliset kanavat katkesivat tunnetusti kymmeneksi vuodeksi. Tois-
takymmentä kustantamoa hylkäsi Noitaympyrän (kirj. 1931, julk. 1956). Sen 
tekivät myös tulenkantajat Olavi Paavolaisen johdolla. Mika Waltari julkai-
si ilmeisesti tilauksesta vastateoksen Siellä missä miehiä tehdään (1929). 

Savupirttimieliala ilmeni myös käännöskirjallisuudessa. Kirjailijaliiton 
puheenjohtaja Eino Railo, joka 16.2.1935 torjui anglosaksisen kirjallisuu-
den: ”Pois ulkomainen kirjallinen rihkama Suomen julkisesta elämästä 
— kansallinen omavaraisuus kunniaan”. Kirjailijaliitto hyväksyi yksimie-
lisesti ponnet ja velvoitti johtokunnan painostamaan kustantajia. Elettiin 
Kalevalan riemuvuotta. 

Suuntana oli kannel ja hakaristi, V.A. Koskenniemen johtama weimari-
lainen kulttuuriretki Euroopan kirjailijaliittoon. Suomalaisilla kirjailijoil-
la oli tiiviit yhteydet Saksaan, vaikka ne eivät aina olleetkaan poliittisia tai 
kritiikittömiä. Saksa koettiin myös kirjallisuuden ”vientimaaksi”, jossa oli 
suuri kiinnostus pohjoismaista kirjallisuutta kohtaan.

Kuvaavaa ajan hengelle oli, että Mika Waltari puolusti Suomalaisessa Suo-
messa (1933:2) modernin anglosaksisen, ranskalaisen ja ruotsalaisen kirjal-
lisuuden kääntämättä jättämistä, koska se oli (1) epäsiveellistä, (2) myrkyl-
listä (so. älykästä) ja (3) yhteiskunnalliseen kumoukseen yllyttävää, joten se 
kehittymättömän lukijan käteen joutuessaan yllyttää joko kiihkeään kan-
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nattamiseen tai vastustamiseen. Ne, jotka halusivat riittävän kypsinä vas-
taanottaa tätä kirjallisuutta, voisivat tutustua siihen Ruotsin kautta. Waltari 
kiisti mm. D.H. Lawrencen, Aldous Huxleyn, Sinclair Lewisin, Th. Dreiserin 
ja Harry Martinsonin kääntämisen ja syytti André Gideä “homoseksualis-
ti-bolsevikiksi, joka on ehtinyt myrkyttää jo kokonaisen sukupolven”.

Kirjastojen kirjavalintaa ohjasi Arvosteleva kirjaluettelo. Sen valinnat 
kertovat paljon vallitsevista arvostuksista. Nuorisokirjallisuudesta vie-
rastettiin mm. Kiljusen Plättää, anarkistista hahmoa, John Masefieldin 
Keskiyön kansaa (1928), E.F. Bensonin Sinistä ovea (1931), Charles Kings-
leyn Vellamon lapsia (1931) ja A.A. Milnen Nalle Puhia. Teoksia pidet-
tiin raskaina, eriskummallisina ja nuoria kiinnostamattomina. Myös J.M. 
Barrien Peter Panin ensimmäistä Pekka Poikanen (1922) -suomennosta 
pidettiin sotkuisena sekamelskana, joka ei ravitse lapsen henkistä olentoa.

1939—1947 sodat ja sensuuri 
Syksyllä 1939 säädetyn tasavallan suojelulain mukai-
nen ennakkosensuuri kohdistui pääasiassa lehdistöön. 
Valtion tiedotuslaitoksen sensorit tarkastivat myös 
painettavaksi aiotun kirjallisuuden vuosina 1939—
1947 talvisodan alusta Pariisin rauhansopimukseen. 
Kaunokirjallisuuden sensuurista on tietoja vain yk-
sittäistapauksista. Välirauhan aikana 1940—1941 ja 
aselevon 1944 jälkeen Haanpäätä vaadittiin poista-
maan ryssä-sanat Korpisotaa-teoksesta (1940) ja ko-
koelmasta Jutut (1946). Haanpään Nykyajan (1942) 
saksalaisironia hipoi sensuurin huumorintajun rajoja. 
Mm. Helvi Hämäläisen sivistyneistöromaani Säädyl-
linen murhenäytelmä I—II (1941) joutui muodollises-
ti kustantajan sensuroimaksi. Se olisi Saksan-kritiikkinsä vuoksi joutunut  
ilmeisemmin sotasensuurin käsiin, ellei poistoja olisi tehty. 

Vuosina 1919—1944 tuomittiin lähes 4 500 henkilöä valtio- tai maanpe-
toksesta tai niiden valmistelusta. Poliittisilta vangeilta oli kielletty monien 
nimeltä mainittujen kirjojen lukeminen jo 1920- ja 1930-luvuilla. Marxin 
teoksia sai jossakin vaiheessa lukea, koska niitä oli käännetty aikanaan 
tsaarin luvalla. Joistakin teoksista leikattiin vankiloissa sivuja. 

Sotien aikana 1939—1944 turvasäilöön sai passituksen hieman alle 
1 000 henkilöä. Kriittinen kirjailijakunta, mm. kiilalaiset Elvi Sinervo, 
Arvo Turtiainen, Jarno Pennanen ja Raoul Palmgren istuivat vankilassa, 
samoin Hella Wuolijoki. Sotaa yleisinhimillisesti kuvannut Iris Uurto ei 
saanut näytelmiään esitetyksi Suomen Kansallisteatterissa. 

Korpisotaa (1940).  
Suomen kansalliskirjasto.



Sodalta evakuoituja kirjoja palautetaan Kansalliskirjastoon Helsinkiin vuonna 1945.  
Tuntematon kuvaaja. Kansalliskirjasto.
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Kirjakauppojen ja yleisten kirjastojen  
kirjapoistot 1944—1946

Sodan jälkeen venäläis-englantilai-
sen Valvontakomission määräyk-
sestä ja oikeusministerin aloitteesta 
poistettiin vuosina 1944—1946 ylei-
sön ulottuvilta ns. poliittisesti arve-
luttavat kirjat. Täsmällinen luettelo 
poistettavista teoksista annettiin 
vain kirjakaupoille. Kahdessa kier-
tokirjeessään vuosina 1944 ja 1945 
Suomen kustannusyhdistys kehotti 
poistamaan myynnistä ja palautta-
maan n. 300 nimekettä. 

Kirjastoista poistettujen teosten 
määrä nousi yli 1 700 nimekkeeseen, 
kaikkiaan yli 30 000 teosta pois-
tettiin yleisistä kirjastoista. Koska 
luetteloa kirjastoissa kielletyistä 
kirjoista ei lähetetty eikä julkaistu, 
kirjastoille jätettiin poistojen suh-
teen suhteellisen vapaa harkinta. 
Poistettavien valikoimasta muodos-
tui kirjava. Useimmissa kirjastoissa 
luetteloihin kertyi kymmeniä, suu-
remmissa kirjastvissa satoja niteitä. 

Teoksia ja poistoprosessia kuva-
taan tarkemmin kirjoittajan väi-
töskirjassa Kielletyt kirjat 1944—1946 (2000). Näitä teoksia säilytettiin ns. 
kirjastojen myrkkykaapeissa tai poliisin hallussa. 

Käsitykset poliittisista syistä kielletyistä kirjoista elivät vielä 1960- ja 
1970-luvuilla sitkeässä, vaikka jo vuonna 1958 annettiin viralliselta tahol-
ta kunnille vapaat kädet palauttaa kirjastoihinsa ne teokset, jotka jatkoso-
dan jälkeen oli naapuruussuhteita loukkaavina poistettu. 

Kun vapauskirje vuonna 1958 annettiin, pidettiin suotavana, että naa-
puruussuhteita loukkaava kirjallisuus jätettäisiin vain tutkijoiden ulottu-
ville, so. tieteellisten kirjastojen varastoihin. Vuosien 1944—1946 kirja-
sensuurin vaikutukset olivat paitsi ajallisia ja paikallisia myös vaikutuk-
siltaan kumuloituvia ja pitkäaikaisia. 

Kirjastonhoitaja Ann-Mari Mickwitz (oikealla) 
ottaa vastaan kirjoja, jotka vapaaehtoiset ovat 
palauttaneet Kansalliskirjastoon Helsinkiin. 
1945. Tuntematon kuvaaja. Kansalliskirjasto.
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Valvontakomission vaatimuksesta kiellettiin kymmeniä saksalaismie-
lisiä elokuvia ja yli 300 kirjanimikettä poistettiin kirjakaupoista ja 1 700 
nimekettä kirjastoista. Vuonna 1945 luovutettiin Neuvostoliittoon 40 ta-
varavaunussa 16 miljoonaa karttalehteä. Ne vapautettiin vasta 1980-luvun 
lopulla. Valvontakomissio määräsi jopa lukuisia edellisten sotien sankari-
patsaita tuhottaviksi. 

1947—1994 arvojen taistelua ja  
ulkopoliittista itsesensuuria

Itsesensuurin kausi yhdistetään tunnetusti viime vuosikymmenten tapah-
tumiin. Sen perinteen voi aloittaa kuvatuista vuoden 1944 aselevon jälkei-
sistä toimenpiteistä. 

Elettiin Stalinin vahvan ulkopolitiikan kautta. Paasikivi siteerasi Bis-
marckia: hallitus ja kansa saavat maksaa lehtimiesten särkemät ikkunat.

Vuonna 1948 Karjalan Maan ja Keskisuomalaisen päätoimittajat ase-
tettiin syytteeseen, koska he olivat kuvanneet Zdanovin hautajaisia sopi-
mattomasti, loukanneet Stalinia otsikoimalla: ”Stalin tappoi Zdanovin”. 
Elettiin Stalinin vahvan ulkopolitiikan kautta.

Poliittinen sensuuri ja sananvapaus Suomessa on noudatellut Neuvosto-
liitossa vallinneita suhdanteita. Stalinin kuoleman jälkeistä liennytyskaut-
ta seurasi mm. Arvo Poika Tuomisen muistelmien menestys 1956—1958. 
Vuonna 1971 ulkoministeri Väinö Leskinen totesi kustantajille pitämäs-
sään puheessa Poika Tuomisen muistelmien ja Unto Parvilahden Berijan 
tarhojen pohjustaneen yöpakkasia 1958. Hän otti esimerkiksi Hrustsevin 
tuoreet muistelmat ja varoitti uusista ulkopoliittisista ongelmista. Suun-
naton mielenkiinto kohdistui ’todelliseen’ elämään Neuvostoliitossa, ja 
kirjat tekivät Poika Tuomisesta miljonäärin. 

Vuonna 1958 neuvostodiplomaatti protestoi Kari Suomalaisen Hrustsev- 
pilapiirrosta vastaan. Samana vuonna ministeri Yrjö Leinon muistelmat 
jätettiin julkaisematta. Kymmenen vuotta myöhemmin suurlähettiläs Ko-
valjov paheksui Karjala-olutpullon etikettiä. 1500-luvulta periytynyt vaa-
kuna ei kestänyt päivänpoliittista semiotiikkaa. 

Tunnetuin sensuuritapaus sattui vuonna 1974, jolloin Tammen kus-
tantamo päätti olla julkaisematta Nobel-kirjailija Aleksander Solženitsy-
nin kirjaa GULAG — vankileirien saaristo suomeksi ja katsoi, että kirjan 
julkaiseminen ei ole maan yleisen edun mukaista. Päätös tehtiin joitakin 
viikkoja kirjailijan karkotuksen jälkeen. Jarl Hellemann kertoi pääminis-
teri Kalevi Sorsan pitäneen julkaisemista ei-toivottavana. Tieto levisi no-
peasti ulkomaille ruotsalaisen Expressenin välittämänä. 
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Tammi oli kustantanut kaikki Solzenitsynin aiemmat teokset ja mm. 
Pasternakin Tohtori Zivagon, josta oli tullut myyntimenestys. Tam-
mi luovutti Vankileirien saariston oikeudet ruotsalaiselle Wahlström & 
Widstrandille, joka myöhemmin, ilmeisesti painostuksesta, luopui jatko-
hankkeesta. Suomalainen Kustannuspiste julkaisi jatko-osat, kuten myös 
teokset Kirje Neuvostoliiton johtajille, Lenin Zürichissä ja Puskipa vasikka 
tammeen. Sama kustantamo julkaisi Andrei Saharovin Maani ja maail-
ma ja Andres Küngin Mitä Baltiassa tapahtuu? (Küngin Mitä Suomessa 
tapahtuu, 1976 on täynnä itsesensuurin dokumentointia). Tuohon aikaan 
Suomessa ei julkaistu ei-venäläisiä neuvostokansallisuuksia, neuvostojuu-
talaisia tai neuvostokristittyjä käsitteleviä tai Neuvostoliittoon kriittisesti 
suhtautuneiden uusvasemmistolaisten teoksia. 

Suomessa käytiin vilkasta kriittistä ulkopoliittista keskustelua viralli-
sen ulkopoliittisen linjan rinnalla. Sune Jungar kuvasi yksimielistä Juri 
Komissarovin Suomi löytää linjansa -teoksen vastaanottoa orjamaiseksi 
itätuulen viestin nöyristelyksi, joka ”herättää ihmetystä ja halveksuntaa 
valistuneissa neuvostoliittolaisissa arvioijissa”. Johannes Salminen piti 
Komissarovin teoksen vastaanottoa pahaenteisenä. Kirjakeskustelun Sää-
tytalossa vaimensi presidentti Kekkosen läsnäolo. 

Itsesensuuri valtikoi myös Yleisradiossa. Ulkoministeri Ahti Karjalai-
nen esitti vuonna 1973 Yleisradion toimilupaan lisättäväksi määräyksen, 
joka velvoittaisi ohjelmapolitiikassa noudattamaan virallista ulkopolitiik-
kaa. Ehdotusta vastustettiin kiivaasti, ja se kuopattiin. 

Kun Ruotsin televisio esitti vuosinanna 1972 Suomessa kielletyn elo-
kuvan Päivä Ivan Denisovitsin elämässä (jota Jörn Donner turhaan yritti 
maahantuoda), Ahvenanmaan relelähetin suljettiin. Vuonna 1973 esitetty 
Silkkisukat, Garbo-elokuva Ninotchkaan perustuva musikaali tuomittiin 
neuvostovastaisena. Ohjelmaa luonnehdittiin MTV:ssä tapaturmaksi, 
minkä myös liikenneministeri Pekka Tarjanne toi esiin.

Samana vuonna presidentti Kekkonen piti Tampereella 21.5.1973 länsi-
maista tiedotusimperialismia käsitelleen puheensa ja suositteli parempaa 
tasapainoa idän ja lännen ohjelmavaihtoon. Neuvostoelokuvien asema pa-
rani puolella. Samaan aikaan kustantamot alkoivat julkaista yhteistä Neu-
vostokirjallisuutta-sarjaa, jonka valinnat olivat sovinnaisia. Kirjat ovat tä-
nään kirjastojen hyllynlämmittäjinä, joskin merkittäviä perusteoksiakin 
julkaistiin, Moskovalle myönteisessä hengessä. 

Finlandia-talon avajaisissa vuonna 1971 Sibelius-Akatemia aikoi esittää 
tsekkiläisen emigrantin Jan Novakin sävellyksen Ignis pro Joanne Palach, 
omistettu polttoitsemurhan tehneen Jan Palachin muistolle. Rauhanpuo-
lustajien pääsihteeri Mirjam Tuominen kääntyi opetusministerin puoleen, 
eikä sävellystä esitetty. Rauhanpuolustajat oli neuvostomyönteinen rau-
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hanliike, jonka suhtautuminen Neuvostoliittoon oli yksipuolista ja kritii-
kitöntä.

Itsesensuurin käsitteen toi julkisuuteen taiteilija-kirjailija Carl-Gustaf 
Lilius Index on censorship-lehdessä ja Kanavassa vuonna 1975. Samana 
vuonna julkaistu Amnesty-raportti Neuvostoliiton mielipidevangeista 
vaiettiin, päinvastoin kuin Ruotsissa. Itsesensuuri oli kehittänyt sisäisen 
eliittikielen, joka vain peitetyin viittauksin käsitteli Neuvostoliittoa arvos-
televia kysymyksiä.

Itsesensuuri juhli vielä presidentti Koiviston kaudella. Pentti Syrjän 
Gruppa Finljandija, Neuvostokomentajan roolissa (1986) käsitteli Frunzen 
sota-akatemian lukuvuotta 1971—1972. Presidentti Mauno Koivisto väitti 
puolustusvoimain ylipäällikön ominaisuudessa Syrjän esittäneen salaise-
na pidettävää aineistoa mm. Neuvostoliiton asevoimista. 

Hans Metzgerin, Saksan sodanaikaisen lehdistöavustajan Poliittiset 
aseveljet (1986) sai Otavan myöntymään Matti Kekkosen vaatimuksiin. 
Kirja vedettiin joulumarkkinoilta ja julkaistiin vuoden kuluttua 1986. 

Beat, sperma ja jumalanpilkka
San Franciscossa 13. lokakuuta 1955 satapäinen runopiiri kuunteli viini-
humalassa uusia runoilijoita. Allen Ginsberg aloitti rauhallisesti runonsa 
Huuto (Howl), mutta messusi pian kuin ”juutalainen kanttori”. Jack Ke-
rouack kannusti runoilijaa go-huudoin, pian myös yleisö. Lawrence Fer-
linghetti pyysi kustannettavaksi Huudon käsikirjoituksen, ja jo vuoden 
kuluttua hän vastasi oikeudessa pornografiasyytteeseen. Teos vapautet-
tiin, tuomari totesi sillä olevan tervehdyttävää yhteiskunnallista merkitys-
tä, ja sitä myytiin pian yli 50 000 kappaletta. 

Suomessa Parnasso (1961) julkaisi osan Huudosta Anselm Hollon suo-
mennoksena kuusi vuotta myöhemmin. Sanojen nussivat, vitun ja sperman 
sekä kulli kohdalla oli rivi asteriskeja (***). Vuonna 1963 turkulainen pien-
kustantaja Tajo julkaisi Matti Rossin ja Anselm Hollon suomentaman Huuto 
ja muita runoja, sensuroimattomana. Pieni bibliofiilipainos tai asiantuntija-
painos, joksi kustantamo sitä kutsui, ei koskaan saavuttanut suurta yleisöä. 

Vasta vuonna 1969 Porin jazzfestivaaleilla äänitetyn, Henrik Otto Don-
nerin tuottaman Huudon esittäminen ennen myöhäisuutisia sai 83 kan-
sanedustajaa tekemään asiasta eduskuntakyselyn, kerääjänä Arne Berner 
(lib.). He tiedustelivat, täyttikö ohjelma Ylen toimilupasopimuksessa ase-
tetut vaatimukset. Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö päätti Ylen 
johtokuntaa kuultuaan, ettei täyttänyt. Yleisradio rankaisi muistutuksella 
ohjelmasta vastannutta Pekka Lounelaa, ja hallintoneuvostoa patistettiin 
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kovempaan kontrolliin. Kyseessä oli myös hyökkäys Eino S. Revon yleisra-
diopolitiikkaa vastaan. Ruotsalainen Aftonbladet ihmetteli, miten sävyisä 
runo aiheutti maanjäristyksen maassa, joka kasvatti Elmer Diktoniuksen. 

Henry Millerin Kravun kääntöpiiri oli kielletty Yhdysvalloissa 30 vuot-
ta. Korkein oikeus vapautti sen niukalla enemmistöllä vasta vuonna 1964. 
Toukokuussa 1962 Suomen oikeusministeri määräsi 
Pentti Saarikosken suomentaman teoksen takavari-
koitavaksi saatuaan epäsiveellisten julkaisujen val-
vontalautakunnan lausunnon. Kirjan oikeudet oli 
siirtänyt Gummerukselle Caius Kajanti; Myklen Lau-
lu punaisesta rubiinista oli vasta tuomittu ja poltettu. 
Gummeruksen kirjallinen johtaja Ville Repo ennakoi 
sensuurin ohittavan ison talon. 

Heinäkuun 3. päivänä Jyväskylän raastuvanoikeus 
tuomitsi Gummeruksen toimitusjohtajan Mauno Sa-
lojärven epäsiveellisten julkaisujen levittämisestä an-
netun lain 1 pykälän 1 momentin nojalla sakkoihin ja 
kirjan tuoton valtiolle menetetyksi. Teoksen jäljellä-
olevat kappaleet tuomittiin valtiolle ja hävitettäviksi. 

Oikeudessa läsnä ollut Pentti Saarikoski puhkesi 
tuomion kuultuaan kättentaputuksiin ja sai sakot oi-
keuden häpäisystä. Teos julkaistiin uudelleen vuonna 
1970. 

Kirjasodan aloittaa yleensä moraalisen enemmis-
tön asialla oleva ilmiantaja, kuten Pekka Tarkka on 
todennut. Paavo Rintalan Sissiluutnantin (1963) ilmi-
antaja oli Yhteishyvä-lehden Seppo Simonen. Hannu 
Salaman Juhannustanssien (1964) ilmiantajana oli 
arkkipiispa Martti Simojoki. Alkoi tunnettu kirja-
sota, jonka Pekka Tarkka on dokumentoinut mm. 
Salama-monografiassaan. Oikeusministerinä oli jo 
Mykle-jupakassa kokemusta saanut J.O. Söderhjelm.

Loppu tunnetaan. Salama tuomittiin ”tahallises-
ta Jumalan pilkkaamisesta” 20.9.1966. Kaksi vuotta 
myöhemmin presidentti Kekkonen kumosi rangais-
tuksen. Vuonna 1990 teos ilmestyi lyhentämättömänä 
versiona ensimmäisen kerran vuoden 1966 jälkeen.

Otavan lakimiesten arvioiden mukaan ajan henki oli muuttunut ja ”raa-
matunkohdilla huvittelu ja travestointi on tullut lähes arkipäiväiseksi jul-
kisuudessa”. Tapaus ei ollut herättänyt keskustelua 20 vuoteen. 

Juhannustanssit (Mid-
sommardansen) (1964). 
Kansalliskirjasto.

Laulu punaisesta rubiinista 
(Sången om den röda 
rubinen), suomenkieli-
nen painos (1957).  
Kansalliskirjasto.
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Mainitut tapaukset kuvastavat jakoa viralliseen ja epäviralliseen sen-
suuriin. Edellistä toteutetaan lain antamin valtuuksin (Salama, Miller), 
jälkimmäistä painostusryhmien ja ”moraalista enemmistöä” edustavien 
järjestöjen kautta (Ginsberg, Rintala). Siksi sensuuria on vaikea ennustaa 
ja vastustaa. 

Suomessa on aina ajateltu, että Ruotsissa ollaan hyvin paljon suvaitse-
vampia. Agneta Plejelin artikkeli tässä teoksessa tarjoaa mielenkiintoisen 
vertailukohteen. Laajempaa arviota ei ole tehty.

Ruotsi on yleisesti ottaen ollut suomalaisen älymystön ulkosatama. 
Historioitsija Matti Klinge on vuonna 1991 todennut, että luonnollisin 
vastalääke ’suomettumista’ vastaan on vuosien ajan ollut tukholmalaisleh-
tien lukeminen, mitä ”monet ovat täällä tehneetkin”.

Gun Forslund tutki 1960-luvulla teoksessaan Farliga böcker? PR-syn-
punkter på bibliotekets förvärv av kontroversiell litteratur (1962) pohjois-
maisten kirjastonhoitajien asenteita kiistanalaisiin kirjoihin. Esim. suku-
puolikirjoihin suhtauduttiin myönteisesti; kirjastonhoitajat kokivat itsen-
sä nykyaikaisiksi, avarakatseisiksi ja ennakkoluulottomiksi. 

Vain suomalaiset kirjastonhoitajat olivat muita vanhoillisempia; su-
kupuolisuutta käsittelevää kirjallisuutta hankittiin vähemmän ja teok-
set joutuivat herkemmin ”myrkkykaappeihin”. Esim. Kinseyn raporttiin 
suhtauduttiin varovaisemmin. Kun kysyttiin kaunokirjallisista teoksista, 
esim. Myklestä ja Milleristä, suomalaisten vastaukset olivat huono vertai-
lukohde, sillä teokset olivat Suomessa takavarikossa. Suomessa oltiin use-
ammassa kirjastossa ylpeitä siitä, ettei kirjastoihin ennen takavarikointia 
ollut aikomustakaan hankkia Mykleä. Tosin Ruotsissa kirjastoihin sopi-
mattomat Ivar Lo-Johanssonin Onni, antologia Rakkaus sekä Annakarin 
Svedbergin homoseksuaalisuutta kuvaava Din egen olivat vapaasti saata-
villa esim. Tampereen kaupunginkirjastossa. 

Myklen Laulu punaisesta rubiinista keskustelutti kirjastopiirejäkin. 
Helle Kannila (Kirjastolehti 1957, s. 171) käsitteli US:ssa julkaistua tohtori 
Vilho Suomen kielteistä käsitystä ja puolusti teoksen taiteellisuutta. Kan-
nila oli sensuurikysymyksissä usein välittävällä kannalla, tässäkin: hän ei 
suosittele kirjan hankimista, mutta ei puolusta vastakkaisiakaan näkemyk-
siä (!). Raoul Palmgren kirjoitti otsikolla Miksi juuri Myklessä olisi vaara 
(Kirjastolehti 1958, s. 81) ja kysyi, ”miksi realistisessa, ajan tapoja kuvaavas-
sa sukupuolikuvauksessa nähdään kirjallis-moraalinen vaara...”. Palmgren 
vetosi Norjan Mykle-jutun yhteydessä esitettyyn lääkärinlausuntoon, jon-
ka mukaan eroottiset kuvaukset eivät vaikuta vahingoittavasti nuorisoon. 
Lääkärin mukaan arveluttavampaa oli tietämättömyys näistä asioista. 
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Kirjastojen myrkkykaapit 
Kirjastojen myrkkykaapeiksi kutsuttiin kirjaston henkilökunnan tiloissa 
olevaa varastokaappia, josta kirjoja annettiin lainaksi vain täysi-ikäisille 
lainaajille. Esimerkiksi Lahden kaupunginkirjaston myrkkykaapissa oli-
vat 1950-luvulla ja 1960-luvun alussa seuraavat teokset:

Aymé, Marcel Vihreä tamma. Kustannusosakeyhtiö Fennia, 1949. Teos 
kuvasi ranskalaista maalaiselämää; siitä on tehty myös elokuva. 

Boccaccio, Giovanni Decamerone. Kuvittanut Arne Ungermann. Tammi, 
1947. 

Kahn, Fritz Sukupuolielämämme. Kustannusosakeyhtiö Maapallo, 1945. 
Saksasta suomennettu sukupuoliopas.

Laclos, Pierre Choderlos de Vaarallisia suhteita. Kustannustalo, 1946. 
1700-luvulla kirjoitettu ranskalainen kirjeromaani. 1980-luvulla teoksesta 
tehty kaksi elokuvaa: Stephen Frearsin Valheet ja viettelijät (1988) ja Milos 
Formanin Valmont (1989).

Lawrence, D.H. Lady Chatterley. K.J. Gummerus, 1950. Lady Chatter-
leyn rakastajan ensimmäinen suomennos, joka julkaistiin ”karkeita koh-
tia hieman siistien”. Myöhemmin teoksesta julkaistiin täydellinen versio.

Sopusuhtainen avioelämä. Toim. A. Coestler. Kustannustalo, 1951. Eng-
lannista suomennettu sukupuoliopas. Esipuheen mukaan ”tämänkaltaiset 
julkaisut ovat tarpeen vaatimia, koska sodanjälkeinen seurusteluelämän 
vapautuminen hillikkeistään — ettemme sanoisi sen hurjistuminen — 
sekä naisten emansipatio vaatii nykyajan ihmiseltä entistä enemmän sek-
suaalielämän tuntemusta”. 

van de Velde, Th. Täydellinen avioliitto. Sen fysiologian ja tekniikan tut-
kimus. 2.p. Kustannus oy Valo, 1933. Sukupuolioppaiden klassikko. 

van de Velde, Th. Avioliiton hedelmällisyys ja syntyvyyden säännöstely. 
3.p. Valokirjat, 1953. 

(Lahden kaupunginkirjaston tiedotteesta, 1994) 

1995— EU:n ja Internetin aika
Nykyisessä tietoyhteiskunnassa emme elä muistamisen vaan kiihtyvän 
unohtamisen aikaa.

Viime vuodet ovat olleet sananvapauden historiallista murrosaikaa, 
joka on jättänyt pysyvän jäljen mediaan, viestintään, poliittiseen histo-
riaan ja kansalaisaktivismiin. Vaikka Arabikevät toi ilahduttavia merk-
kejä muutoksen tuulista ja sananvapauden laajenemisesta, kansainvälinen 
tilanne on edelleen synkkä.
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Joka neljäs maailman kansalainen elää sensuurin olosuhteissa. Inter-
net-sensuuri ja tietovalvonta on hyväksytty maailmanlaajuisesti. Valvon-
nan periaatteita ja lähtökohtia ei enää aseteta kyseenalaisiksi, eikä niille 
enää haeta oikeutusta. Yhä useammin tyydytään pohtimaan, miten ja 
mitä voidaan valvoa. Internetin kehityksen seuraava vaihe, ubiikkiyhteis-
kunta, uhkaa tuoda laajennetun ja reaaliaikaisen tietovalvonnan kaikkial-
le arkiseen ympäristöön.

Kai Ekholm ja Päivikki Karhula tekivät Helsingin sanomain säätiön 
rahoittamana vuonna 2010—2012 kansainvälisen selvityksen verkkoval-
vonnasta. He päätyivät kymmeneen trendiin, joita meidän on valvottava 
(http://www.sananvapausjasensuuriverkkoaikana.com/artikkelit/10-
trendsFIN.html):

1. “Vapaa internet on kuollut” — valvonnasta on tullut globaalia
2. Länsimaat turvautuvat hätävarjelun liioitteluun
3. Internet-sensuurin ja tietovalvonnan monimutkaisuus
4. Arjen kriminalisointi
5. Ubiikkiyhteiskunta — henkilöiden ja asioinnin laajentuva valvonta
6. Tietokantakansalaisuus — uusi kansalaisuuden muoto
7. Internetin valvonnan yksityistäminen
8. Kiristyneet tekijänoikeudet ja patenttilait kaventavat pääsyä tietoon
9. Valvonnan rooli siirtyy välittäjille
10. Kansalaisoikeuksien ja demokratian haaste

Seuraavassa ensimmäisen trendin sisältö:

“Vapaa internet on kuollut” —  
valvonnasta on tullut globaalia

Valvonnan ja sensuurin rajat ovat muuttuneet internetin aikakaudella. 
Internetin alkuaikoja 1990-luvulla väritti idealismi avoimesta ja vapaas-
ta virtuaalitilasta. Sensuuria ja valvontaa ei juuri ollut. Vuosikymmenen 
loppuun mennessä useimmissa maissa internet oli valvonnan ja sensuurin 
ulkopuolella tai sitä säädeltiin hyvin kevyesti. 2000-luvun alussa kehitys 
kääntyi kohti jatkuvasti lisääntyvää valvontaa, joka on sittemmin tarken-
tunut ja muuttunut hienojakoisemmaksi (Deibert et al. 2011).

Sensuurista ja tietovalvonnasta on tullut maailmanlaajuisesti hyväksyt-
tyä. Vuonna 2010 yli 60 maassa sensuroitiin internetiä ja useissa maissa 
oli säädetty kansalaisten ja median sananvapautta rajoittavia lakeja (Re-
porters Without Borders 2010). Kansalaisiin kohdistuva valvonnan tark-
kuus on myös lisääntynyt, sillä useat maat ovat asettaneet verkkoon pää-
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syn ehdoksi käyttäjien tunnistamisen, lisensoinnin tai rekisteröitymisen 
(Palfrey 2010). Monissa maissa myös käyttäjien mahdollisuuksia suojata 
viestintänsä kryptauksella on heikennetty ja estetty (La Rue 2011).

Erilaiset valvonnan muodot ovat lisääntyneet, niiden ala on laajentu-
nut ja niistä on tullut ominaisuuksiltaan kehittyneempiä — ja sama kehi-
tyskulku on nähtävillä sekä demokraattisissa että autoritäärisissä maissa 
(Bitso & Fourie & Bothma 2012). Vaikka Arabikevät osoitti, että internetiä 
ja sosiaalisia verkostoja käytettiin tehokkaasti myös sananvapauden edis-
tämiseen, autoritääriset hallitukset vastasivat aktivistien protesteihin ko-
ventamalla toimenpiteitä ja kiristämällä valvontaa. 

Valvonnan tila kokonaisuudessaan on synkkä: verkkosensuuri lisään-
tyy yhä, mutta vielä enemmän lisääntyy tietovalvonta. Tietovalvonnasta 
on myös tullut yhä läpitunkevampaa (Reporters Without Borders 2012).

Internetiä valvotaan hyvin eri tavoin eri maissa. Valvonnan syyt, käy-
tetyt menetelmät, valvontaa harjoittavat tahot ja rangaistuksien luonne 
vaihtelevat laajalti. Joissakin maissa on laaja-alaisia infrastruktuurin kat-
tavia valvontajärjestelmiä ja kovat rangaistukset sääntöjen rikkomisesta. 
Toisissa maissa sensuuri kohdistuu vain rajatuille alueille ja sensuurikäy-
täntöjen kritiikki on sallittua. Jälkimmäiset käytännöt ovat tyypillisiä län-
simaisille demokratioille. Eroja selittävät maiden oikeudelliset ja taloudel-
liset rakenteet, hallinnon laatu sekä internetin infrastruktuurin tila. (Bitso 
& Fourie & Bothma 2012)

Tiukinta ja laajamittaisinta valvonta on nykyään Kiinassa. Kiinaa räikeä-
nä ääriesimerkkinä käyttäen Evgeni Morozov on osoittanut tärkeässä teok-
sessaan The Net Delusion (Morozov, 2011), miten diktatuurit käyttävät te-
hokkaasti tietoverkkoa kansalaisiaan vastaan. Kiinassa 20 000 kyberpoliisia 
tarkkailee kansalaisten verkon käyttöä. ‘Ihmishakukoneet’ kirjaimellisesti 
noutavat hallituksen vastustajat kotoaan vastaamaan sanoistaan. Kun eräs 
iäkäs kylänmies arvosteli verkossa hallitusta joen saastuttamisesta, hänet 
haettiin kotoa oikeuteen vastaamaan kirjoittelustaan. (Morozov 2011)

Euroopassa maat, jotka ovat viimeksi turvautuneet sensuurin laajenta-
miseen, ovat Unkari ja Turkki. Turkissa jokainen verkonkäyttäjä velvoi-
tettiin käyttämään pakollista suodatinohjelmaa. Vain 22 000 maan 11,5 
miljoonasta verkkokäyttäjästä on kuitenkin ottanut sen käyttöön tähän 
mennessä. (Reporters Without Borders 2012).

Hallitukset ovat keskeisiä internetsensuuria harjoittavia tahoja (Bitso & 
Fourie & Bothma 2012). Valtaosa internetin virtuaalisesta tilasta on kuiten-
kin yksityisten yritysten hallussa ja hallinnassa. Käytännössä eri toimijoi-
den vaikutukset sekoittuvat; jos hallitukset ovat halunneet laajentaa käyt-
täjien valvontaa verkossa, ne ovat usein asettaneet vaatimuksia yksityisen 
sektorin toimijoille (Deibert 2012). Lisäksi monissa valvontaa ja sensuuria 
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edistävissä hankkeissa julkisen ja yksityisen sektorin toimijat tekevät yh-
teistyötä. Yksityisillä yrityksillä voi kuitenkin olla huomattavaa riippuma-
tonta valtaa internetissä: Google, Facebook, eBay ja Amazon ovat hyviä esi-
merkkejä tällaisista monikansallisista yrityksistä (Hamilton & Moon 2012).

Julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden väliset erot, aivan kuten de-
mokraattisten ja totalitääristen valtioiden väliset erot, ja roolit valvonnan 
ja sensuurin edistäjinä eivät kuitenkaan ole selkeitä. Esimerkiksi Kiinan 
Suuri Palomuuri on rakennettu suurten länsimaisten ICT-yritysten, kuten 
Ciscon, Microsoftin, Yahoon ja Googlen tuella (BBC News 2010). Euroop-
palaiset tietotekniikkayritykset ovat myyneet valvontateknologiaa ihmis-
oikeuksia loukkaaviin maihin, kuten Egyptiin, Libyaan, Syyriaan ja Ira-
niin. Näitä teknologioita on käytetty kyseisissä maissa toisinajattelijoiden, 
ihmisoikeusaktivistien, toimittajien, opiskelijajohtajien, vähemmistöjen, 
ammattiliittojen johtajien ja poliittisten vastustajien toiminnan seuran-
taan. Samoja teknologioita on voitu käyttää myös koko väestön tarkkai-
luun. (Privacy International 2011a)

Lopuksi
Runoilija Risto Ahti toteaa: “Äly on nopea, viisaus hidas.” 

Historia ei ole luokkahuone, jossa on oikeita ja vääriä vastauksia. On 
usein vain ihmisiä ajamassa asioitaan parhaalla tietämällään tavalla. 

Osoittaa kuitenkin viisautta oppia menneisyydestä ja tiedon rajoittami-
sesta ja pyrkiä varmistamaan, että tulevaisuudessa tieto on monipuolista 
ja vapaata.
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Avoimuus ja välittäjävapaus
Nils Funcke

Johdanto
On olemassa useita oivaltavia, kourallinen hyvin laadittuja ja vain harvoja 
kattavia kuvauksia siitä, mitä kansalaisten mahdollisuus valvoa julkisten 
asioiden hoitoa merkitsee. Herman Ludvig Rydinin kuvaus vuodelta 1859 
on kattavimpia ja modernissa kieliasussaan selkeä.

Den intresserade medborgarens tillgång till allmänna handlingar ut-
gör en fullständig kontroll över myndigheternas beslut och åtgärder. 
Den utgör en borgen för tjänstemännens redbarhet och förvaltningens 
skötsel men också en garant för den enskildes medborgerliga rättigheter. 
Det finns heller inget som i lika stor grad bidrar till det politiska livets 
utveckling och samhällets förkovran. Inget kan mer sägas bidra till att 
skapa förtroende mellan myndigheterna och medborgarna än rätten att 
utöva insyn och kritisera beslut. Den utgör ett villkor för samhällets ut-
veckling.1

(Kun asioista kiinnostuneet kansalaiset voivat tutustua viranomaisen 
asiakirjoihin, he voivat myös valvoa kunnolla viranomaisten päätöksen-
tekoa ja toimenpiteitä. Tämä takaa virkamiesten rehellisen toiminnan ja 
hyvän hallinnon mutta turvaa myös kansalaisoikeudet. Millään muulla 
seikalla ei ole yhtä suurta vaikutusta poliittisen elämän ja yhteiskunnan 
kehitykseen. Mikään muu seikka ei vahvista kansalaisten ja viranomais-
ten välistä luottamusta enemmän kuin oikeus valvoa ja kritisoida päätök-
siä. Se on yhteiskunnan kehityksen edellytys.)1

Herman Ludvig Rydin oli 1800-luvun lopussa Ruotsin merkittävimpiä 
painovapauden tulkitsijoita. Hän vei analyysinsa vieläkin pidemmälle kä-
sitellessään sitä, miten tämä suhtautumistapa vaikuttaa viranomaisiin. Vi-
ranomaisten arvostelu voi toki olla ”aiheetonta ja ala-arvoista” ja perustua 
”mielipahaan ja pilkkaan”, hän toteaa.

Men även en sådan kritik kan, om den varit ledd av goda avsikter, … haft 
sina goda följder. Om den ej leder till annat, bör den hos en embetsmyn-
dighet, som inser betydelsen av allmänt förtroende för sin förmåga att 
verka gott, uppkalla bemödanden att tillbakakasta anfallet genom att för 
allmänheten tydliggöra embetsåtgärdens betydelse och sålunda rentvå 
sitt embetsmannaanseende från orättvisa beskyllningar.2
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(Jos aikomukset tällaisen kritiikin taustalla ovat kuitenkin hyvät, silläkin 
voi olla hyviä seurauksia. Vaikkei kritiikistä seuraisi mitään muuta, on 
sen herätettävä virkamiehessä - joka ymmärtää sen, millainen merkitys 
yleisön luottamuksella on virkamiehen omaa toimintaa kohtaan - halu 
vastata arvosteluun. Hän voi kertoa yleisölle selvästi virkatoimenpiteen 
merkityksestä ja puhdistaa siten viranomaisen maineen epäoikeudenmu-
kaisilta syytöksiltä.)2

Kulkemalla läpi ”kiirastulen” virkamies ja viranomainen voivat saada lo-
pulta ”enemmän arvostusta ja luottamusta” kuin tilanteessa, jossa kritiik-
kiä ei olisi koskaan esitetty. Muussa tapauksessa moitteet voivat Rydinin 
mukaan helposti paisua piilossa toimintaa ”haittaavaksi epäluottamuk-
seksi”. 

Joskus vaikuttaa siltä kuin viranomaiset pyrkisivät luottamuksen sijaan 
rakentamaan epäluottamusta. Monet viranomaiset eivät ymmärrä, että 
viime kädessä avoimuus hyödyttää niiden omaa toimintaa, vaikka vaatii-
kin ylimääräistä työtä ja on ärsyttävää. Vuoden 1766 jälkeen valtiopäivät 
on kehittänyt ja vahvistanut sääntelyä mutta tästä ei juurikaan ollut hyö-
tyä, sillä perusajatus julkisuudesta ei ole vakiintunut osaksi viranomaisten 
toimintaa edes 250 vuoden kuluessa.

Yhtenä esimerkkinä voidaan mainita Ruotsin posti- ja televiranomai-
nen (Post- och telestyrelsen, PTS).

Kakku syödään ja säästetään
Kun EU:n tuomioistuin hylkäsi toukokuussa 2014 EU:n direktiivin tun-
nistamistiedon tallentamisesta, PTS päätti lakata valvomasta teleoperaat-
toreiden velvollisuutta tallentaa televiestinnän ja sähköisen viestinnän 
tunnistamistietoja. PTS selvensi, etteivät ruotsalaiset direktiivin täytän-
töönpanosäännökset olleet sovellettavissa, koska ne olivat vastoin tuomio-
istuimen päätöstä.3 

PTS:n kannanotto sai hallituksen ja opposition reagoimaan, sillä tun-
nistamistietojen puuttuminen vaikeuttaisi rikostorjuntaa. PTS kutsuttiin 
valtiopäivien oikeusvaliokunnan kuultavaksi, ja samaan aikaan hallitus 
käynnisti erityisen selvityksen.

Rikostorjunnan tehokkuuden ja yksityisyydensuojan välinen punnin-
ta herättää kansalaiskeskustelua ja närkästystä. Viime vuosina protesteja 
ovat aiheuttaneet paljastukset ruotsalaisten ja ulkomaisten viranomaisten 
kansalaisiin kohdistuneesta valvonnasta ja rekisteröinnistä riippumatta 
siitä, onko se perustunut rikosepäilyyn. Pahastuneisuus on johtanut sii-
hen, että monet ovat ryhtyneet jyrkästi vastustamaan kaikenlaista tietojen 
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tallentamista sen päämäärästä ja tietojen käyttötarkoituksesta riippumat-
ta.

Kun kysymyksenasettelu konkretisoitui EU:n tuomioistuimen päätök-
sen myötä ja kuohunta alkoi, PTS vaikeni täysin. Viranomaisselvitystä, 
jossa tutkittiin, vastaako Ruotsin lainsäädäntö EU:n tuomioistuimen pää-
töstä, ei julkistettu.4

Kun valtiopäivien oikeusvaliokunta pyysi perusteita kirjallisesti, PTS 
vastasi, että oikeusselvitys voidaan toki toimittaa. PTS kuitenkin lisäsi, 
että siitä aiheutuisi haittaa, koska tällöin selvityksestä tulisi julkinen asia-
kirja. 

Kirjeessään valiokunnan kanslialle PTS:n pääjohtaja Göran Marby to-
tesi: 

Vi vill dock naturligtvis förse justitieutskottet med så mycket information 
som möjligt och redogör därför här för de huvudsakliga resonemang som 
vi fört i hanteringen av den uppkomna situationen.

(Haluamme toki antaa oikeusvaliokunnalle mahdollisimman paljon tie-
toa ja esitämme siksi tässä tärkeimmät periaatteet, joita syntyneen tilan-
teen käsittelyssä on noudatettu.)

Valiokunnalle osoitetussa kirjeessä (jota ei kirjattu viranomaisen keskus-
rekisteriin) PTS kuitenkin toi esiin, että se voisi sekä syödä kakun että 
säästää sen — eli että se voisi toimia avoimesti valtiopäiviä kohtaan mutta, 
pitää asioita salassa suurelta yleisöltä.

Tällaiset luovat yritykset rajoittaa julkisuutta eivät ole yleisiä, tai aina-
kin ne harvoin tulevat julki, mutta päivänvaloon tulee silti esimerkkejä 
peittelystä turhauttavan säännöllisesti.

Ajoittain avoimuutta on rajoitettu pykälillä ja niiden soveltamisella. 
Tämä juridisten ja käytäntöihin perustuvien rajoitusten yhteisvaikutus on 
ollut erityisen selvä silloin, kun Ruotsin rajojen lähellä on sodittu. Se on 
kuitenkin nähtävissä nykyäänkin, kun Ruotsi osallistuu kansainväliseen 
rauhanturvaamiseen sota- ja konfliktialueilla eri puolilla maailmaa. Ruot-
sin päätös osallistua yhä tiiviimpään kansainväliseen yhteistyöhön on vai-
kuttanut avoimuuteen.

Ruotsalaisten sinnikäs työ on tosin saanut muut maat sekä ylikansal-
liset ja kansainväliset organisaatiot, joissa Ruotsi on jäsenenä tai mukana 
vaikuttamassa, ottamaan askeleen kohti avoimuutta. Yhteistyöllä on myös 
ollut hintansa, sillä Ruotsin omaa säännöstöä ja soveltamiskäytäntöä on 
rajoitettu. 

Ennen kuin palaan nykyaikaan, PTS ja tietojen säilyttämistä koske-
va direktiivi antavat aiheen syventyä muutamaan seikkaan avoimuuden 
200-vuotisen, myötä- ja vastoinkäymisiä sisältäneen taipaleen aikana.
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Vuoden 1809 mullistus
Kuten muista tämän teoksen artikkeleista käy ilmi, vuoden 1766 paino-
vapausasetukseen perustuva vapaus julkaista tekstejä ilman ennakkotar-
kastusta sekä julkistaa ja painaa viranomaisasiakirjoja jäi lyhytikäiseksi. 
Oikeus julkaista viranomaisasiakirjoja palautettiin perustuslakiin vasta 
vuoden 1809 vallankumouksen myötä. Siitä säädettiin perustuslain 86 
§:ssä. Sen mukaan jokainen ”ruotsalainen mies” sai oikeuden julkaista 
kirjoituksia ilman ennakkorajoituksia, ja lisäksi siinä todettiin seuraavaa:

Alla handlingar och protokoll i vad mål som helst, de protokoll undan-
tagna, som uti statsrådet och hos konungen i ministeriella ärenden och 
kommandomål föras, må ovillkorligen genom trycket kunna utgivas.5 

(Mitä tahansa asiaa koskevat asiakirjat ja pöytäkirjat, paitsi valtioneu-
voston ja kuninkaan pöytäkirjat, jotka liittyvät ministeriöiden asioihin ja 
käskyasioihin, on ehdottomasti voitava julkaista painettuna.)5

Kun uusi painovapausasetus hyväksyttiin maaliskuussa 1810, myös oikeus 
saada, jäljentää ja toisintaa viranomaisen asiakirjoja saatettiin lähemmäk-
si vuoden 1766 painovapausasetuksen mukaista sananvapautta. Oikeuteen 
kuului myös se, mitä me kutsumme nykyään joutuisuusvaatimukseksi - 
eli asiakirjat on luovutettava ”välittömästi ja viipymättä”. Tämä koskee 
kaikkia, ei pelkästään niitä, joiden intressejä asia koskee. Perustuslakiin 
kirjattiin myös oikeus saada asiakirjoista maksusta oikeaksi todistettuja 
jäljennöksiä.

Samassa perustuslaissa säädettiin myös poikkeuksista asiakirjojen jul-
kisuuteen. Poikkeukset säilyivät laissa vuoteen 1937. Tuolloin tapahtui 
periaatteellinen läpimurto: nämä säännökset siirrettiin erilliseen lakiin. 
Palaan tähän perustavanlaatuiseen muutokseen myöhemmin.

Valtiopäivät perusti vuonna 1809 erityisen valvontaelimen; oikeusasia-
miehen, joka sai tehtäväkseen seurata, että viranomaiset noudattivat ase-
tuksen kirjainta ja henkeä. Oikeusasiamies hoiti tehtävänsä raivokkaasti. 
Siitä lähtien oikeusasiamies on merkittävästi vaikuttanut siihen, miten 
viranomaisten asiakirjojen julkisuutta koskeva käytäntö on kehittynyt. 
Lainsäätäjä on tarttunut käytäntöön monta kertaa ja muuttanut sen pe-
rusteella lainsäädäntöä. Esimerkkinä voidaan mainita, että juuri konk-
reettiset tapaukset saivat oikeusasiamiehen vaatimaan, että viranomais-
ten pitäisi ylläpitää asiakirjarekisteriä. Ilman rekistereitä oikeus tutustua 
julkisiin asiakirjoihin jää pitkälti kuvitelmaksi.

Oikeusasiamies saattoi 1800-luvun alussa ojentaa uppiniskaisia viran-
omaisia nostamalla syytteitä virkamiehiä vastaan. Oikeusasiamies ajoi 
menestyksekkäästi syytteitä virkavelvollisuuden laiminlyönneistä. Yhden 
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syytteen sai kuninkaallisen valtiokonttorin pääjohtaja, sillä valtiokont-
tori oli ”kaikkien muiden virastojen tavoin” ehdottomasti velvollinen pi-
tämään kirjaa kaikista asioista niiden lajiin katsomatta. Asiat piti kirjata 
listoihin, rekistereihin tai diaareihin.

Oikeusasiamies voi edelleenkin nostaa syytteitä virkamiehiä vastaan, 
jos nämä ovat rikkoneet säännöksiä, jotka koskevat viranomaisten asia-
kirjojen käsittelyä ja julkisuutta. Tällaiset syytteet ovat nykyään kuitenkin 
hyvin harvinaisia. Oikeusasiamies yrittää sen sijaan korjata viranomaisten 
toiminnassa ilmeneviä puutteita antamalla huomautuksia ja lausuntoja.

Valtion roolin kasvu ja avoimuus
Valtion ja kuntien osallistuminen yhteiskunnan eri aloille kasvoi 1900-lu-
vun alussa suorastaan räjähdysmäisesti. Asioista, jotka yksityishenkilöt 
olivat hoitaneet aikaisemmin itse, tuli koko yhteiskunnan ja sen instituu-
tioiden asioita.

Yhteiskunnan palvelujen rakentaminen johti tarpeeseen tarkistaa sa-
lassapitosäännöksiä. Niin yksityishenkilöt, viranomaiset, oikeusasiamies 
kuin valtiopäivätkin esittivät hallitukselle ehdotuksia salassapitolainsää-
dännön selvittämisestä. Lisäksi valtiopäivillä tehtiin useita aloitteita. Vaa-
timukset koskivat muun muassa sitä, että viranomaisten pitäisi suojella 
yksityisyyteen liittyviä tietoja, mutta myös salassapitoaikojen tarpeetto-
man pitkästä kestosta esitettiin kritiikkiä.

Valtiopäivät toimitti hallitukselle 11.  kesäkuuta 1921 kirjelmän, jossa 
muun muassa todettiin, että sitä mukaa kuin valtio on ottanut hoitaakseen 
tehtäviä, joista huolehtiminen kuului aiemmin yksityisille, painovapaus-
asetuksen salassapitosäännöksiä on jouduttu täydentämään jatkuvasti. 
Kirjelmän mukaan lisää olisi vielä tulossa.

Valtiopäivät otti esiin myös kysymyksen, jota myöhemmin vatvottiin 
selvitys selvitykseltä, eli valtion liiketoiminnan suojan. Kirjelmän mukaan 
tietojen salaaminen oli ja tulisi olemaan valtion liiketoiminnassa välttä-
mätöntä, jotta ”valtio ei joutuisi epäedulliseen asemaan suhteessa yksityi-
siin toimijoihin” siksi, että sen olisi pakko julkistaa sellaista, minkä ”pitä-
misen salassa ja omana tietonaan jokainen yksityinen liikemies katsoisi 
ehdottomasti oikeudekseen”.

Toinen syy salassapidon lisääntymiseen oli tarve suojella yksityisyyttä. 
Tietoja henkilöstä, joka oli jostakin syystä ”joutunut henkilökohtaisissa 
asioissaan yhteistyöhön viranomaisten kanssa”, ei saanut luovuttaa, jos ne 
olisivat voineet vahingoittaa kyseistä henkilöä tai aiheuttaa hänelle hait-
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taa. Esimerkkinä voidaan mainita lääkärinlausunnot ennen avioitumista 
tai avioeroa sekä tieto alkoholismin hoidosta.

Valtiopäivät toimitti hallitukselle vuonna 1921 ennen Herlitzin selvi-
tystä kirjelmän. Siinä todettiin, että painovapausasetuksen 2 §:n 4 mo-
mentin salassapitosäännökset olivat ”paisuneet muodoltaan hyvin hanka-
liksi”. Valtiopäivät pelkäsi tämän kehityksen jatkuvan. Siksi kirjelmässä 
toivottiin lukuisten ”melko hajanaisten ja yksityiskohtaisten säännösten” 
yhdistämistä. Valtiopäivät halusi, että salassapitosäännökset koottaisiin 
lainsäädännössä yhteen ja että salassapidon kestoa samalla tarkistettai-
siin. Valtiopäivät kyseenalaisti myös sen, että tietyt asiakirjat pidetään sa-
lassa pysyvästi, josta voidaan poiketa vain hallituksen päätöksellä.

Valtiopäivät totesi myös, että sotavuosina 1914-1918 ”erittäin suu-
ri osa” asiakirjoista leimattiin salassa pidettäviksi. Tällaisia olivat muun 
muassa asiakirjat, jotka koskivat Ruotsin suhteita muihin maihin. Niiden 
salaaminen saattoi olla aiheellista sodan aikana, mutta salassapidon ei pi-
täisi jatkua ikuisesti.

Hallitus hyväksyi valtiopäivien pyynnön ”pikaisesta tarkistuksesta” ja 
antoi joulukuussa 1924 oikeusministeriön asiantuntijalle Nils Herlitzille 
tehtäväksi selvittää salassapitosäännöksiä.

Herlitzin ensimmäinen selvitys
Ensimmäisessä ehdotuksessa painovapausasetuksen 2 momentiksi oli 50 
kohtaa. Neljässä ensimmäisessä kohdassa määritettiin, mihin ja miten jul-
kisuusperiaatetta sovellettaisiin. Kolme viimeistä kohtaa koskivat muun 
muassa rangaistussäännöksiä, ja loput 43 kohtaa sisälsivät poikkeuksia 
julkisuusperiaatteen pääsäännöstä.6

Ensimmäisen kohdan mukaan kaikki valtion viranomaisten säilyttä-
mät asiakirjat, joita eivät koske poikkeussäännökset, ovat julkisia. Valtion 
viranomaiseksi laskettiin muun muassa valtiopäivät, yleinen kirkollisko-
kous, tuomioistuimet, virastot ja kaikki muut valtionhallinnon elimet, ku-
ten työryhmät ja komiteat.

Samassa kohdassa vahvistettiin myös, että vaatimus koski ”lajiin kat-
somatta” kaikkia asiakirjoja, jotka viranomainen on vastaanottanut tai 
laatinut. Herlitz määritteli ”virallisen asiakirjan” olevan asiakirja, joka on 
viranomaisen hallussa, kuuluu se pitää salassa tai ei.

Viranomaisen oli luovutettava muut kuin salassa pidettävät asiakir-
jat ”viipymättä”, ellei tämä haittaisi ”muita yhtä tärkeitä virkavelvoittei-
ta”. Luovutuksen piti tapahtua niin, että viranomainen laatii asiakirjasta 
jäljennöksen ja luovuttaa sen. Jos jäljennös oli mahdollista tuottaa ilman 
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”merkittävää estettä”, siitä ei saisi periä maksua. Näiden maksun perimis-
tä koskevien ajatusten voidaan sanoa vaikuttavan yhä voimassa olevaan 
maksuasetukseen, sillä yhdeksän ensimmäisen kopion on oltava maksut-
tomia.

Kohdassa 2 Herlitz ehdotti, että valtion viranomaisia ja elimiä koske-
vien vaatimusten tulisi koskea myös ”kuntien kaikkien viranomaisten 
asiakirjoja”. Kunnan viranomaisella tarkoitettiin kaikkia kunnan hallin-
toelimiä, kokouksia, johtokuntia, lautakuntia ja muita.

Kaksi seuraavaa kohtaa sisälsivät lisää säännöksiä, jotka ovat voimassa 
tänäkin päivänä. Niissä säädetään esimerkiksi siitä, että asiakirjan luovut-
tamispyynnön käsittelee se virkamies, jonka vastuulle asiakirjasta huoleh-
timinen on annettu. Ellei viranomaisessa ole päätetty, kuka tällaiset asiat 
käsittelee, pyynnön käsittely on viranomaisen vastuulla. Samoissa kohdis-
sa on myös säännöksiä poikkeuksista eli asiakirjoista, jotka on toimitettu 
viranomaiselle ainoastaan säilytettäviksi.

Nils Herlitzin mielestä julkisuusperiaatteen soveltamisalan laajentami-
nen edellytti ehdottomasti sitä, että salassapitosäännöksiä lisätään perus-
tuslakiin. Mietinnössään hän perusteli myös sitä, miksi salassapitosään-
nökset olisi siirrettävä perustuslaista osaksi muuta 
lainsäädäntöä. Hänen mukaansa vahvat syyt tosin 
puolsivat poikkeuksien jättämistä perustuslakiin. 
Silloin viranomaisiin kohdistuvaa avoimuusvaati-
musta olisi vaikeampaa supistaa, koska rajoitusten 
asettaminen edellyttäisi päätöstä kaksilla valtio-
päivillä, joiden välillä on toimitettu vaalit. Se, mitä 
perustuslain muuttaminen edellyttää, tarkoitti 
kuitenkin myös sitä, että salassapitosäännökset oli-
si vaikeampi kumota. Herlitzin mukaan salassapi-
tosäännösten säilyttämiseen perustuslaissa liittyi 
se suuri vaara tai puute, että niistä tehtäisiin väl-
jempiä ja hämärämpiä, jotta ne kattaisivat sellaiset 
salassapitointressit, jotka eivät olleet vielä ilmeisiä 
säätämisajankohtana. Herlitz tuo myös esiin, että yksityisyyden suojaa ei 
voitaisi toteuttaa heti uudistuksen myötä. Yksityisyydensuoja saisi sen si-
jaan odottaa, kunnes perustuslakiprosessi olisi saatettu päätökseen. Toi-
nen järjestys voisi Herlitzin mukaan haitata tai viivästyttää kiireellisten 
sosiaalisten uudistusten tekemistä.

Herlitz oli pannut merkille, mistä tuuli puhaltaa, ja totesi, että ”tällai-
selle muutokselle ei liene mahdollisuutta saada valtiovallan hyväksyntää”. 
Herlitzin ajatuksiin salassapitosäännösten kokoamisesta erityiseen lakiin 

Nils Herlitz.
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ei tartuttu valtiopäiväkäsittelyn aikana. Valtiopäivät ei myöskään tehnyt 
päätöstä julkisuusperiaatteen ulottamisesta kunnallisiin asiakirjoihin.

Herlitzin toinen toimeksianto
Kun Herlitz sai vuonna 1933 toisen kerran hallitukselta tehtäväksi tarkas-
tella viranomaisen asiakirjoihin liittyvää sääntelyä, keskustelu aiheesta oli 
kääntynyt hänen kannattamaansa suuntaan.

Mietinnössään vuonna 1935 Herlitz totesi, että 1900-luvulla oli otettu 
käyttöön joukko avoimuutta rajoittavia poikkeuksia. Ne olivat syntyneet 
kutakuinkin ”suunnittelematta” ratkaisuina äkillisiin ongelmiin. Niiden 
tarkoituksena ei ollut suojella ainoastaan viranomaisten toimintaa vaan 
myös henkilöiden yksityisyyttä.

Herlitz esitti selvityksessä ”välitöntä uudistusta”, jonka myötä salassapi-
tosäännökset siirrettäisiin perustuslaintasoisesta painovapausasetuksesta 
erilliseen lakiin. Hän muistutti, että sama ehdotus esitettiin jo aiemmassa 
selvityksessä, mutta perusteet muutoksen toteuttamiselle olivat vahvistu-
neet viranomaisten toiminnan laajentumisen myötä. 

Koska säännökset jakautuivat eri lakeihin, kansalaisten oli vaikea tie-
tää, mitä sääntöjä pitäisi noudattaa. Herlitz katsoi, että yhteenkootulla ja 
tiukalla lainsäädännöllä taattaisiin se, että salassapidon laajennukset to-
teutettaisiin ottaen huomioon viranomaisten toiminnan julkisuus.

Herlitz otti uudelleen esiin myös vuoden 1927 ehdotuksen julkisuus-
periaatteen ulottamisesta koskemaan kunnan asiakirjoja. Hän tyytyi uu-
dessa selvityksessään tarkempien perusteiden sijaan vain toteamaan, ettei 
sen jälkeen, kun valtiopäivät vuonna 1925 nimenomaan pyysi julkisuus-
periaatteen ulottamista kunnallisiin asiakirjoihin, ole ollut erimielisyyttä.

Kolmas Herlitzin ehdottama suuri muutos koski asiakirjapyyntöjen kä-
sittelyn uudistamista. Oli perusteetonta, että henkilön, jolta oli evätty hä-
nen pyytämänsä asiakirja, olisi käynnistettävä oikeudenkäynti yksittäistä 
virkamiestä vastaan tuomioistuimessa oikeusasiamiehen kautta. Nämä 
olivat seikkaperäisiä prosesseja, jotka usein pitkittyvät. Lisäksi Herlitz 
katsoi prosessin olevan ”kohtuuton” - eli olevan liian raskas - yksittäi-
selle virkamiehelle.

Herlitzin mukaan aika oli kypsä hallintovalitusmenettelyn perustami-
selle. Hallintotuomioisistuimen (Regeringsrätten) perustaminen oli luo-
nut edellytykset asiakirjapyyntöjen epäämispäätösten ”asiantuntevalle ja 
puolueettomalle” käsittelylle. Selvityksen mukaan asia piti saada käsitel-
täväksi korkeimpaan instanssiin periaatteessa samoin kuin muista viran-
omaispäätöksistä valitettaessa. 
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Selvityksessä esitettiin myös konkreettisia säännöksiä erilliseen salas-
sapitolakiin. Sen 43 pykälässä määritetään salassa pidettävät tiedot. Vain 
hallituksen luvalla saisi julkistaa tietoja, joita käsiteltiin ulkoasiainminis-
teriössä ja jotka koskivat ”vierasta valtaa tai sen suhteita”. Lisäksi pykälät 
sisälsivät joukon rajoituksia, joiden tarkoituksena on suojella yksityisyyttä. 
Esimerkkinä mainittakoon kirkonkirjojen merkinnät ”sielunhoidosta” tai 
”kirkkokurista” taikka muut tiedot yksityishenkilön elämäntavoista. Täl-
laisia tietoja voidaan luovuttaa vain asianomaiselle itselleen tai muulle hen-
kilölle, jonka tämä olisi valtuuttanut vastaanottamaan tietoja. Valtuutusta 
koskeva vaatimus on yhä voimassa muutamin poikkeuksin.

Salassapidon sijoittaminen lainsäädäntöön
Vuosina 1936 ja 1937 valtiopäivät teki muutoksia avoimuutta koskevaan 
lainsäädäntöön. Käyttöön otettiin ”viranomaisen asiakirjan” käsite. Jul-
kisuusperiaatetta oli sovellettava myös muistioihin ja selvityksiin, joihin 
viranomaiset perustivat päätöksensä ja toimenpiteensä.

Vuodesta 1937 lähtien kävi selvästi helpommaksi valittaa viranomai-
sen kielteisestä päätöksestä antaa asiakirja. Ennen lainmuutosta sen, jonka 
asiakirjapyyntö oli evätty, oli pakko kääntyä tuomioistuimen puoleen ja 
nostaa syyte päätöksen tehnyttä virkamiestä vastaan.

Muutos merkitsi myös sitä, että viranomaispäätöksestä oli mahdollista 
valittaa korkeampaan oikeusasteeseen. Nykyään tästä käytetään ruotsiksi 
nimitystä ”beslut med besvärshänvisning” (päätös, johon on liitetty vali-
tusosoitus). Se tarkoittaa, että viranomaisen on perusteltava, miksi asia-
kirjaa ei luovuteta, viitattava sovellettavaan lainkohtaan ja ilmoitettava, 
minne ja miten päätöksestä voi valittaa. 

Jo vuonna 1912 laaditussa mietinnössä esitettiin, että kunnalliset asia-
kirjat olisi rinnastettava valtiollisiin, mutta vasta 35 vuotta myöhemmin 
Herlitzin kahden selvityksen jälkeen asia oli perustuslakivaliokunnan 
mukaan ”valmis ratkaistavaksi”7.

Valiokunta totesi, että kunnallisten asiakirjojen asema on epäselvä. 
Kunnilla oli erilaisia käytäntöjä, eikä tuomioistuinkäytäntö ollut yksise-
litteistä siitä, oliko asiakirjoja pidettävä julkisina vai ei. Valiokunnan mu-
kaan oli aika ratkaista asia.

Ehdotus sai kritiikkiä muun muassa Tukholman kaupungilta. Kaupun-
ginvaltuutettujen mukaan kaupungin taloutta ja taloushallintoa koske-
vien asiakirjojen ei pitäisi pääsäätöisesti olla julkisia. Perustuslakivalio-
kunta piti tätä kuitenkin ”periaatteellisesti ja käytännössä vääränä”, koska 
yleisön oikeudella valvoa taloushallintoa on suuri arvo ja se hyödyttää toi-
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mintaa aikaa myöten. Valiokunnan mielestä Tukholman kaupungin huo-
mautuksen taustalla ei ollut huoli julkisuusperiaatteesta, vaan pyrkimys 
salassapidon lisäämiseen. Siksi valiokunta ei pitänyt huomautusta kovin-
kaan huomionarvoisena. 

Valiokunta katsoi, että valtion talousasioissa yleisen salassapitosään-
nöksen sijaan salassapitotarve pitää tyydyttää erityissäännöksin.

Eniten keskustelua ja kyseenalaistamista aiheutti ehdotus, joka koski 
salassa pidettäviä asiakirjoja ja tietoja koskevan sääntely siirtämistä pe-
rustuslaista tavalliseen lakiin. Perustuslakivaliokunnan mukaan siirto oli 
perusteltu muun muassa siksi, että näin vältyttäisiin siltä, että perustus-
laissa olisi suuri määrä yksityiskohtaisia säännöksiä. Ellei erityistä lakia 
olisi, perustuslakia olisi yhteiskunnan nopean kehityksen vuoksi muutet-
tava tiheään tahtiin.

Hilding Eek kuului tuon ajan merkittävimpiin painovapauslainsäädän-
nön asiantuntijoihin, ja hän arvosteli terävästi salassapitosäännösten siir-
tämistä pois perustuslaista:

Resultatet har … blivit, att grundsatsen om allmänna handlingars of-
fentlighet icke längre åtnjuter något egentligt grundlagsskydd i vårt land. 
Lagstiftningen markerar på detta sätt en vändpunkt i den svenska tryck-
frihetens historia.8 

(Tuloksena on – – – se, että maamme perustuslaki ei enää suojaa perus-
periaatetta viranomaisten asiakirjojen julkisuudesta. Tämä on oikeudel-
linen käännekohta Ruotsin painovapauden historiassa.)8

Eek totesi, että esitys oli herättänyt vain vähän keskustelua ja että vaarana 
oli se, että hallituksen ylenpalttinen sanatulva julkisuusperiaatteen mer-
kityksestä sumentaisi kansanedustajien arvostelukyvyn. Vaikka ministeri 
totesikin juhlallisesti julkisuusperiaatteen olevan korvaamaton luotta-
muksen säilyttämiseksi hallintoa kohtaan, se ei ilmennyt ”selvästi uusien 
säännösten sanamuodoista” . Eekin oli vaikeaa peitellä pettymystään val-
tiopäivien osoittamaa ”vähäistä mielenkiintoa” kohtaan.

Hänen mukaansa hallitus antoi käytännön syille, byrokraattisille int-
resseille, suuremman painoarvon kuin sääntelyn taustalla vaikuttavil-
le periaatteille. Hänen kritiikkinsä voidaan katsoa kohdistuvan suoraan 
myös oikeusasiamieheen, joka näki siirrossa suuria ”käytännön hyötyjä” 
ja totesi, että esitetyille ”pääasiassa periaatteellisille syille” ei saisi antaa 
”ratkaisevaa merkitystä”. Hilding Eek totesi, että hän olisi kaikesta huo-
limatta pitänyt siirtoa hyväksyttävänä, jos painovapausasetukseen olisi 
samalla lisätty tarkennuksia siitä, mitkä tiedot voidaan säätää tavallisessa 
laissa salassa pidettäviksi.
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Perustuslakivaliokunnan eh-
dotuksessa painovapausasetuk-
sen muuttamiseksi salassapito 
on perusteltua vain silloin, kun 
syynä on valtion turvallisuus, 
suhde vieraaseen valtaan, rikol-
lisuuden torjunta tai ehkäisy, 
valtion tai yksityisen henkilön 
taloudellinen intressi ja yksi-
tyiselämän loukkaamattomuus. 
Eekin mukaan kohdat olivat 
liian yleisluonteisia ja kaipasi-
vat täsmennystä. Sitä vastoin 
perustuslakivaliokunta torjui 
hallituksen esityksen siitä, että 
syynä voisivat olla myös ”muut 
yhtä painavat syyt”. Tämän 
säännöksen soveltamista oli-
si ollut vaikeaa estää, ja se olisi 
antanut avoimen mandaatin 
toimia oman mielen mukaan ja 
kulloinkin sopivalta tuntuvalla 
tavalla.

Valtiopäivät oli vuodesta 1937 alkaen lisännyt painovapausasetukseen 
muita aloja, joilla salassapitoon saa turvautua. Sellaisia ovat muun muassa 
valtion rahapolitiikka sekä eläinlajien suojelu. Nykyiset seitsemän intres-
sialaa, joilla salassapito sallitaan, koskevat suurin piirtein koko yhteiskun-
taelämää. Lisäksi ne on muotoiltu niin yleisluonteisesti, että melkeinpä 
minkä tahansa tiedon voidaan katsoa kuuluvan niiden piiriin. Hilding 
Eek ei ollut tuolloin tyytyväinen eikä taitaisi olla nytkään.

Tarkasteltaessa vuoden 1937 muutosta, jonka myötä salassapidosta voi-
tiin säätää ilman pitkällistä perustuslakiprosessia, on muistettava, että 
Eurooppaa varjostivat tummat pilvet. Samaan aikaan, kun julkisuussään-
telyä muutettiin, myös painovapautta rajoitettiin monin tavoin.

Ruotsissa aloitettiin juridinen mobilisointi. Säännökset asetettiin so-
tajalalle. Vaivalla ja monesti kovien kiistojen tuloksena vuosikymmenten 
saatossa saavutetut työn tulokset haihtuivat huolestuttavan nopeasti.

Hilding Eek, taiteilija Caje Hussin maalaus.  
Kuva: Staffan Westerlund. © Caje Huss 2016.
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Toinen maailmansota
Publicistklubben kutsui salkuttoman ministerin Thorwald Bergquistin 
12.11.1942 pidettyyn keskustelutilaisuuteen. Illan aiheena oli viranomais-
ten toiminnan julkisuus. Ennen keskustelutilaisuutta uutistoimisto Tid-
ningarnas Telegrambyrån (TT) toimittaja Timus Fredrik Winqvist yritti 
selvittää, minkä verran asioita oli merkitty kolmessa ministeriössä salai-
siksi. Hänelle vastattiin, että myös tieto lukumäärästä oli salainen.

Keskustelun aikana Winqvist kertoi, että lehdistölle ei luovuteta tietoa 
asioista, jotka voidaan merkitä uuden salassapitolain säännösten nojalla salai-
siksi, muttei myöskään sellaisia tietoja, joiden viranomaiset ”katsovat” olevan 
luottamuksellisia. Winqvistin mukaan virastot pitivät lehdistöä jollakin tapaa 
vaarallisena toimijana, jolta oli salattava mahdollisimman paljon tietoa.

Hän sai tukea TT:n johtajalta Gustaf Reuterswärdiltä. Reuterswärd kat-
soi, että uusi salassapitolaki oli luonut sääntöviidakon ja synnyttänyt vi-
ranomaisiin kohdistuvan ilmapiirin, jollaista ei ollut ennen vuotta 1937.

Bergquist myönsi heidän olevan osittain oikeassa. Hänen mukaansa 
uutta salassapitolakia kyllä tarvittiin, mutta silti viranomaiset olivat alka-
neet ”melko mielivaltaisesti salata asiakirjoja”. 

Aivan kuten monta kertaa ennenkin, avoimuuden rajoittaminen johti 
tietojen julkistamista koskeviin rajoituksiin. 

Yksi sääntö aiheutti paljon ärsytystä ja epäselvyyttä. Sitä alettiin kutsua 
säännöksi numero 197. Tiedoksiannossa, jonka hallitus antoi huhtikuussa 
1940, esitettiin yleinen kielto julkaista tietoja lukuisista asioista aina sota-
voimien vahvuudesta kansantalouteen. 

Statens Informationsstyrelse eli SIS sai tehtäväkseen antaa lehdistölle 
ohjeita, jotka liittyvät tähän miinoja täynnä olevaan asetukseen. Lisäksi 
SIS sai tehtäväkseen käsitellä lehdistön pyynnöt, jotka koskivat julkaisu-
kiellosta poikkeamista.

SIS:n ohjeiden mukaan oli muun muassa kiellettyä kertoa, että puolus-
tusvoimat oli ampunut alas saksalaisen lentokoneen, joka oli loukannut 
Ruotsin ilmatilaa, vaikka paikallinen väestö oli nähnyt sen. Publicistklub-
benissa Winqvistin kollega Ewald Beckman kertoi, että säännön nro 197 
nojalla SIS oli kieltänyt julkaisemasta, että jäänmurtaja Ymer oli uponnut 
Vaxholmin edustalla.

SIS vaikutti hyvin keskeisesti henkiseen valmiuteen sodan aikana. 
Hallituksen vuoden 1940 ohjeistuksen mukaan sen piti ”valvoa tarvitta-
valla tavalla kaikkea yleisölle suunnattua uutisointia”. Tarkoituksena oli 
”ehkäistä poliittisen ja sotilaallisen tilan valossa ei-toivottua uutisointia”. 
SIS:ssä oli erityinen tarkastusyksikkö, jonka päivittäisiin tehtäviin kuului 
muun muassa lehdistön valvonta. Artikkelit, joista SIS katsoi aiheelliseksi 
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antaa huomautuksen, lähetettiin eteenpäin asiasta vastaaville viranomai-
sille. SIS:n johtajan Sven Tunbergin mukaan viranomaisen piti ottaa yh-
teyttä kyseiseen lehteen, jotta virhe ei toistuisi. SIS ei ollut mikään pyyntö-
jä ja suosituksia esittävä paperitiikeri vailla todellista valtaa. Julkaisuista, 
joiden katsottiin ”vahingoittavan maata”, piti ilmoittaa oikeusministerille 
mahdollisen syytteen nostamista tai muuta toimenpidettä varten.

Ulkoministeri Christian Günther ratsastaa ”ruotsalaisella tiikerillä” (En svensk tiger — 
ruotsalainen vaikenee). Ivar Starkenbergin pilapiirros vuodelta 1943. Historisk Bildbyrå.

SIS lähetti myös noin 260 ”harmaata lappua”, jotka TT jakoi lehdistölle. 
Laput — joka itse asiassa olivat harmaita, sinisiä, vihreitä ja keltaisia - 
sisälsivät lehdille suunnattuja julkaisukehotuksia ja vielä enemmän tietoa 
siitä, mitä yleisölle ei ollut sopivaa kertoa. 

SIS teki läheistä yhteistyötä hallituksen kanssa. Se piti tiiviisti yhteyttä 
ulkoministeriöön ja oikeusministeriöön mutta myös puolustusvoimiin ja 
turvallisuuspalveluun. 

SIS:n voidaan ajatella olleen tiedotusosasto tai virkamiesten omin sanoin 
”hallituksen lehdistökanslia”. Suositusten lisäksi SIS lähetti myös valmiiksi 
kirjoitettuja artikkeleita julkaistavaksi. Esimerkiksi jotkut ulkoministeriön 
virkamiehet teettivät itsestään haastatteluja ja kirjoittivat artikkeleita, joita 
lähetettiin TT:n kautta lehtiin. Tunnemme nykyäänkin kampanjat ”Ruot-
salainen tiikeri” ja ”Vihollinen kokoaa palapeliä”, mutta niiden lisäksi SIS 
harjoitti myös hämäräperäisempää toimintaa, johon kuului tiedusteluta-
paamisia ja epävirallista yhteydenpitoa yksittäisten toimittajien kanssa.

Sodan aikana painovapauden rajoitukset menivät kuitenkin paljon la-
puilla ohjaamista ja julkisuusperiaatteen rajoituksia pidemmälle.
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Epämuodollista painostusta ja  
kuolleen lain elvyttämistä

Jo ennen kuin sota puhkesi vuonna 1939, hallitus alkoi pyytää lehdistöltä 
malttia. Lokakuun 7. päivänä 1938 päivätyssä luottamuksellisessa kirjeessä 
kaikille päätoimittajille pääministeri Per Albin Hansson ja ulkoministeri 
Richard Sandler peräänkuuluttivat huomattavaa malttia, jotta ”Ruotsia ei 
voitaisi epäillä puolueellisuudesta minkään vallan tai valtaryhmittymän 
suuntaan”. Sananvapaus oli ministerien mukaan ilman muuta säilytettä-
vä, mutta kritiikkiä voitiin ”varmastikin ilmaista ottaen asianmukaisesti 
huomioon kotimaan intressit sekä ilman ylisanoja ja tarkoituksellisesti 
loukkaavaa ilmaisutapaa”.

”Luottamukselliseksi” merkityssä kirjelmässä huomautettiin, että vie-
raat vallat reagoivat Ruotsin lehdistön kirjoituksiin ottamalla yhteyttä ul-
koministeriöön. Monisanainen kirjelmä päättyi ”ystävälliseen pyyntöön” 
tarkastaa erityisesti ulkomaan kirjeenvaihtajilta tulevat viestit, yleisön-
osastokirjoitukset sekä ”piirrokset, erityisesti karikatyyrit, ja otsikkojen 
osalta myös lööpit”.9

Hansson ja Sandler olivat omaksuneet Saksan entisen rautakanslerin 
Bismarckin teesin ”Valtio saa maksaa lehdistön rikkomat ruudut”. Tämä 
oli ensimmäinen konkreettinen irtiotto aikaisemman ulkoministerin 
Östen Undenin periaatteesta, jonka mukaan hallitus ei vastaa siitä, mitä 
lehdistö kirjoittaa. Jos joku valitti, Undenin mukaan oli vastattava, ettei 
hallitus vastaa eikä voi vastata siitä, mitä lehdet julkaisevat.

On kyseenalaista, oliko epämuodollinen vetoaminen lehdistöön ja pi-
dättyväisyyden pyytäminen sopivaa. Sitä vastoin oli täysin sopimatonta 
tehdä näin julkisesti, sillä tällä tavoin annettiin se vaikutelma, että hallitus 
tunnustaa olevansa vastuussa siitä, mitä lehdissä julkaistaan. Saksan hyö-
kättyä Puolaan pääministeri Per Albin Hansson esiintyi julkisuudessa ja 
peräänkuulutti ”itsekuria”.

Vain kolme kuukautta myöhemmin äänensävy kiristyi ja hallitus ryh-
tyi ensimmäisiin toimenpiteisiin, joiden myötä se teki itsestään välillisesti 
vastuullisen siitä, mitä julkaistiin.

Offentliga anmaningar ha visat sig icke vara nog. Med sin höga upps-
kattning av det fria ordet vill regeringen icke gärna använda sig av de 
möjligheter till reaktion som beslag och åtal erbjuda. Men även denna 
utväg har måst anlitas.10 

(Viralliset kehotukset ovat osoittautuneet riittämättömiksi. Koska halli-
tus pitää sananvapautta tärkeänä, se ei mielellään reagoi takavarikolla ja 
syytteillä. Silti näitäkin keinoja on voitava käyttää.)10



Pääministeri Per Albin Hanssonin ja ulkoministeri Rickard  
Sandlerin kirje 7. lokakuuta 1938 ruotsalaisille päätoimittajille.  
Ruotsin Valtionarkisto. 
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Oikeusministeri ja oikeushistorioitsija K.  G. Westman löysi painova-
pausasetuksesta kuolleen säännöksen ja elvytti sen. Säännöksen mukaan 
kirjoitus voitiin takavarikoida ilman oikeudenkäyntiä, jos vieraan vallan 
kanssa oli tullut väärinkäsitys. Perustuslain tulkitsijat pitivät säännöstä 
kuolleena lainkohtana, joka oli ollut painovapausasetuksessa sata vuotta, 
mutta sitä ei oltu koskaan käytetty.

Westman totesi päiväkirjassaan, että säännöksen avulla päästäisiin kä-
siksi lehdistön räyhääjiin ja vältyttäisiin ulkopoliittisesti taitamattomilta 
juryiltä. Hallitus voisi luottaa onnistumiseen ja välttyisi siltä häpeältä, että 
jury hylkäisi hallituksen nostaman syytteen.

Ensimmäinen kirjoitus, joka takavarikoitiin ilman oikeudenkäyntiä, 
oli Göring, Tysklands farligaste man. Sen oli kirjoittanut saksalainen toi-
mittaja Kurt Singer, joka työskenteli lyhyen aikaa Ture Nermanin Trots 
Allt! -lehdessä. Pian tämän jälkeen takavarikoitiin kirja Hitler skjuts kl 24. 
Se oli Westmanin mukaan ”lahjattoman kirjailijan roskakirja”. 

Nämä kaksi takavarikkoa tehtiin eräänlaisina tunnusteluina, eikä leh-
distö puuttunut niihin. K. G. Westman oli enemmän kuin tyytyväinen ja 
tiivisti Publicistklubbenilla käydystä keskustelusta saamansa vaikutelmat 
päiväkirjaansa näin: ”Kukaan ei puuttunut takavarikkoihini, vaan kaikki 
vaikuttivat äärimmäisen hyväntahtoisilta.”

Takavarikkoja kuitenkin myös vastustettiin, ja yksi vastustajista oli 
kirjailija Vilhelm Moberg. Hän vertasi niitä ”hirttämiseksi vaahteraan”, 
sillä asianosainen ei saanut puolustautua eikä edes saanut selville, mistä 
toimenpide johtui. 

Lehdistölautakunta, valtion etu ja sensuuri
Hallitus pyrki säilyttämään puolueettomuuden hengen monin tavoin: 
rajoittamalla avoimuutta - siltä osin uusi salassapitolaki sopi sille kuin 
hansikas käteen - informaatio-ohjauksella, vetoomuksin ja takavarikoin. 
Lisäksi se otti vielä yhden askeleen lisää, kun ulkoministeriö valitsi maan 
julkaisijoiden kermasta jäsenet erityiseen lehdistöneuvostoon. Vuonna 
1941 neuvoston nimi vaihtui lehdistölautakunnaksi (Pressnämnden) ja 
siitä tuli yksi maan 35 keskeisestä kriisielimestä, joihin kuului myös SIS.

Sen puheenjohtajaksi valittiin Dagens Nyheterin toimittaja ja toimitus-
johtaja Sten Dehlgren. Lautakunnan jäseninä toimivat myös muun muassa 
Göteborgs Postenin Harry Hjörne ja Svenska Dagbladetin Ivar Anderson. 
Lisäksi mukana oli Journalistförbundetin edustaja.

Lehdistölautakunta antoi suoria tai julkisia varoituksia kollegoille, joi-
den ei katsottu käyttäneen painovapautta oikein. Varoitukset eivät olleet 
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mikään hyväntahtoinen kollegiaalinen mielipiteenilmaisu, vaan oikeudel-
lisesti katsoen suorastaan rangaistus, koska sen antoi viranomainen.

Toinen painovapausasetuksen henkeä rikkonut viranomaistoimenpide 
oli se, että hallitus asetti tietyt sanomalehdet kuljetuskieltoon. Hallitus 
katsoi voivansa kieltää julkisia liikennelaitoksia jakelemasta painovapaus-
asiassa tuomion saanutta lehteä. Ture Nermanin viikkolehden Trots Allt! 
kuljettaminen junalla ja linja-autoilla kiellettiin. Toimenpide oli kova eri-
tyisesti siksi, että Nerman suoritti tuolloin rangaistusta Långholmenilla 
Hitlerin herjaamisesta. Hallitus venytti myös kuljetuskieltoon liittyviä 
säännöksiä ja kielsi lööpit julkisilla paikoilla. 

Hallituksen vetoomuksista alkaneita toimia voimistettiin hallinnolli-
silla toimenpiteillä ja painostuksella, ja lisääntyneen salassapidon voidaan 
sanoa saavuttaneen päätepisteensä, kun etukäteistarkastusten eli sensuu-
rin käyttöönotto päätettiin sallia.

Kesäkuussa 1941 valtiopäivät teki toisen päätöksen, jolla vahvistettiin 
vuotta aiemmin tehty päätös perustuslain muuttamisesta siten, että sodan 
aikana tai sen uhatessa valtiopäivät voi ottaa käyttöön maata vaarantavien 
lehtien etukäteistarkastuksen.

Hallituksen esityksessä sensuurilaiksi painotettiin ”yhteenkuuluvuuden 
tunteen” ja ”yhteiskuntahengen” merkitystä. ”Epätoivoa ja alakuloa” ai-
heuttavien tietojen levittäminen väestön keskuudessa piti voida pysäyttää.

Hallituksen tuolloisen määritelmän mukaan valtion etu meni painova-
pauden edelle. Lehdistö nähtiin osana valtion koneistoa, jonka avulla hal-
lituksen tavoitteet voitaisiin saavuttaa. Hallitus kirjoitti esityksessä, että se 
odotti lehdistöltä lojaalisuutta.

Den övervägande delen av pressen företräder en meningsriktning öve-
rensstämmande med regeringens och på denna grundval lojalt samarbe-
tar med den ansvariga statsledningen.11 

(Suurin osa lehdistöstä edustaa samankaltaista ajattelusuuntaa kuin hal-
lituskin ja tekee tältä pohjalta lojaalisti yhteistyötä vastuullisen valtion-
johdon kanssa.)11

Hallituksen mukaan epälojaalisuustapaukset olivat yksittäisiä poikke-
uksia, mutta kuitenkin mahdollisia. Epälojaali toiminta saattoi aiheuttaa 
vaaraa, ja hallituksen mukaan tarvittiin ”tehokas” tapa puuttua ”painova-
pauden väärinkäyttöön”.

Painovapauden nähtiin olevan hyvä ja hyödyllinen asia, kunhan sitä käy-
tettäisiin oikein, mikä vie ajatukset Kustaa III:een. Kuningas kumosi vuo-
den 1766 painovapausasetuksen huhtikuussa 1774 ja julisti, että ”painovapaus 
ei ole vahingoksi yleisölle, vaan vaarallinen ainoastaan väärinkäytettynä”.
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”Overallt har vi med glaede konstateret svenskernes ubetingede tro paa seieren.” 
(Olemme iloksemme saaneet todeta ruotsalaisten ehdottoman uskon voittoon kaikkial-
la.) ”Vilken seger?” (Mihin voittoon?) ”Det maa vi her i Sverige ikke udtale os om.” (Siitä 
täällä Ruotsissa ei saa puhua.) Göteborgs handels- och sjöfartstidning -lehdessä toisen 
maailmansodan aikana julkaistu norjalaisen salanimellä Stig Höök kirjoittaman pilapiirtäjän 
Ragnvald Blixin piirustus ”Danskt journalistbesök” (tanskalaistoimittajien vierailu).

Valtiopäivillä oikeusministeri K. G. Westman kertoi, mitä hallitus ajatteli 
lehdistöstä. 

I ett demokratiskt styrt land regeringen, riksdag och press stå på en 
gemensam grundval, att pressen lika väl som regeringen och riksdagen 
är en funktion av folket…

(Demokraattisesti johdetussa maassa hallituksella, valtiopäivillä ja leh-
distöllä on yhteinen perusta, eli hallituksen ja valtiopäivien tapaan leh-
distö palvelee kansaa...)

Sensuurilaki herätti keskustelua kummankin äänestyksen yhteydessä. 
Yksi kovimmista kriitikoista oli ulkoministeri Östen Undén. Hän katsoi 
lain heikentävän henkistä valmiutta.

Sensuurilakia ei koskaan otettu käyttöön, mutta se häilyi Damokleen 
miekkana lehdistön yllä. 

Historiallisesta näkökulmasta on huolestuttavaa, että kokoomushallitus 
ylipäänsä saattoi ajatella asettavansa epäluotettavina pidetyille sanomaleh-
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dille valtiolliset sensorit. Se olisi vastannut siirtymistä takaisin vuotta 1766 
edeltävään aikaan, jolloin tarkastajat päättivät, mitä sai painaa. 

Hallituksen vetoomuksilla ja toimenpiteillä oli yhteisvaikutuksia, joiden 
myötä vuodesta  1766 alkaneen painovapauskehityksen pääpiirteistä luo-
vuttiin pitkäksi aikaa. Näitä rajoituksia voidaan niiden seurausten vuoksi 
verrata hyvin siihen, mitä tapahtui kustavilaisen yksinvallan aikaan.

Painovapauden rajoitusten lisäksi käyttöön otettiin salaiset pakkokei-
not, eli kirjeitä alettiin avata ja puhelimia kuunnella. Tätä tehtiin erittäin 
laajalti, ja sen kohteena olivat myös lehdistö ja sen edustajat. Turvallisuus-
poliisi piti myös kattavasti kirjaa ns. englanninystävistä ja muun muassa 
Trots Allt! -lehden tilaajista.

On varmaankin muodollisesti väärin ja liioiteltua väittää, että paino-
vapausasetus olisi lakkautettu ja sensuuri otettu käyttöön. Tosiasiassa toi-
menpiteet kuitenkin vaikuttivat näin.

Hilding Eek muotoili tämän tutkielmassaan vuonna 1942 seuraavasti: 

Det betraktas självfallet som illojalt och — med hänsyn till de alltmer 
skärpta regeringsbefogenheterna i fråga om ingrepp såväl mot pressen 
som enskilda personer — även riskabelt att åsidosätta informationssty-
relsens direktiv och önskemål. Då dessa varit vittgående är det icke allde-
les omotiverat att hävda, att den svenska pressen redan genom sekretess- 
och ”informations”-politiken rent faktiskt ställts under viss censur.12 

(SIS:n ohjeiden ja toiveiden sivuuttaminen katsotaan automaattisesti epä-
lojaaliksi ja vaaralliseksi, ja hallituksen valtuudet ryhtyä toimenpiteisiin 
niin lehdistöä kuin yksityishenkilöitäkin kohtaan ovat kasvaneet jatku-
vasti. Nämä ohjeet ja pyynnöt ovat olleet varsin mittavia, minkä vuoksi ei 
ole lainkaan perusteetonta sanoa, että salassapito- ja tiedustelupolitiikan 
myötä Ruotsin lehdistöä on jo todella alettu eräällä lailla sensuroida.)12

On huomattava, että Eek lisäsi viimeiseen lauseeseen sanat ”eräällä lailla”. 
Tämä osoittaa hänen selvästikin ymmärtäneen, että muodollisesti etu-
käteistarkastusta eli sensuuria ei ollut, mutta todellisuudessa kuitenkin 
oli. Kuvauksen juridinen tarkkuus ei ole pilkunviilaajan mielestä riittävä, 
mutta perustuslakiasiantuntijalta tämä on osuva tapa kuvata todellisuutta.

Vuoden 1949 painovapausasetus
Valtiopäivät kumosi sensuurilain muodollisesti kahdella päätöksellä, jot-
ka tehtiin vuosina 1944 ja 1945. Jälkimmäisen päätöksen aikaan ryhmä 
nimeltä 1944 års tryckfrihetssakkunniga (Vuoden 1944 painovapaus-
asiantuntijat) oli aloittanut työnsä, koska painovapausasetus piti tarkistaa 
ja uudistaa perusteellisesti.
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Selvitystyön tuloksena syntyi esitys13 vuoden 1949 painovapausasetuk-
seksi, joka on pääosin voimassa yhä edelleen. Valtiopäivät hyväksyi esityk-
sen lähes muutoksitta, ja se tuli voimaan 1.1.1950. Se oli tilinteko sodanai-
kaisen painovapauspolitiikan kanssa.

Mitä tuli viranomaisten asiakirjojen julkisuuteen, asiantuntijat eivät 
ehdottaneet salassapitosäännösten palauttamista painovapausasetukseen. 
Koska perustuslaissa kuitenkin lukee, että painovapaudella on oltava pe-
rustuslaillinen asema, muutamissa valtiopäiville tehdyissä aloitteissa tor-
juttiin ajatus siitä, että painovapausasetuksesta siirrettäisiin lisää sään-
nöksiä tavalliseen lainsäädäntöön.

Hallitus oli asiantuntijoiden kanssa samaa mieltä. Esityksessä hallitus 
totesi myös, ettei nyt ollut oikea aika käsitellä sitä, pitäisikö salassapito-
säännösten olla laissa vai perustuslaissa. Se pitkittäisi ja vaikeuttaisi pai-
novapausasetuksen kiireellistä muutostyötä.

Hallituksen mukaan salassapitosäännösten, joiden soveltamisesta oli 
kertynyt kokemusta vuodesta 1937 lähtien, uudistaminen piti toistaiseksi 
panna jäihin. 

Salassapitosäännösten sijoittamisesta lakiin tai perustuslakiin on kes-
kusteltu ja sitä on selvitetty useaan otteeseen tämän jälkeen. Valtiopäiville 
ei ole koskaan annettu esitystä salassapitosäännösten palauttamisesta pai-
novapausasetukseen.

Tietokoneistuminen ja potentiaaliset asiakirjat 
Vuonna 1969 hallitus asetti komitean tarkistamaan julkisuusperiaatetta. 
Komitean nimeksi tuli Offentlighets- och sekretesslagstiftningskommit-
tén (OSK) (Julkisuus- ja salassapitolainsäädäntökomitea),14 ja sen pääteh-
tävänä oli tarkistaa säännökset, jotka koskivat mahdollisuutta tutustua 
viranomaisten hallussa oleviin tietoihin, joita ei voinut saada paperilla.

Oikeuskäytännön mukaan viranomaisten sähköiset asiakirjat katso-
taan painovapausasetuksen määritelmän mukaisiksi asiakirjoiksi. OSK:n 
mukaan kuluneiden 15  vuoden aikana tapahtunut kehitys oli johtanut 
siihen, että painovapausasetuksen käsite ”asiakirja” oli laajentunut katta-
maan myös esimerkiksi ”reikäkortit ja reikänauhat”. Se totesi, että reikien 
muodosta ja niiden keskinäisestä sijainnista muodostuu kuva, joka ”kuu-
lunee laatunsa puolesta asiakirjoja koskevien säädösten soveltamisalaan”.

Komitean mukaan oikeuskäytäntö oli aika ilmaista konkreettisesti ja 
selvästi painovapausasetuksen toisessa luvussa. 

OSK:n mukaan lainsäädäntöä tarvittiin kipeästi, sillä tietokoneilla yllä-
pidettävien rekisterien määrä kasvoi voimakkaasti. Komitean selvityksen 
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mukaan julkisella sektorilla oli vuonna 1971 kaikkiaan 339 tietojärjestel-
mää (ATK-rekisteriä). ATK:ta, automaattista tietojenkäsittelyä, käytettiin 
muun muassa väestökirjanpidossa ja kiinteistöjen rekisteröinnissä.

Lisäksi eri rekisterien tietoja oli mahdollista yhdistellä, ja näin voitiin 
luoda uusi asiakirja. OSK:n mukaan myös ”tietokoneiden yhdistäminen 
tele- ja radiotekniikan avulla” oli teknisesti mahdollista. Komitea katsoi, 
että kehitys oli oikeastaan vasta alkanut ja että se, että viranomaiset käsit-
televät suuria määriä henkilötietoja, saattoi vaarantaa yksityishenkilöiden 
yksityisyyden. Lisäksi se katsoi jo tuolloin viranomaisten järjestelmien 
olevan käsitellyn ”laajaa ja syvää”.

Komitean mietinnön pohjalta oikeusministeri Lennart Geijer laati kau-
kokatseisen lakiehdotuksen15.. Ehdotus, jonka valtiopäivät hyväksyi, sel-
vensi viranomaisten sähköisten asiakirjojen tilaa.

Oikeusministeri totesi, että tietoja käsitellään sähköisesti ”melkein-
pä kaikilla yhteiskuntaelämän osa-alueilla”. Lakiehdotuksen mukaan oli 
suljettava pois se mahdollisuus, että ”yleisön oikeus saada tietoa viran-
omaisen hallussa olevista tiedoista riippuisi tietojen tallennusmuodosta”. 
Hallitus ei halunnut tietojen tallennusta koskevaa erityissääntelyä vaan 
selvästikin lisätä painovapausasetukseen ”automaattisella tietojenkäsitte-
lyllä tehtävän tai muun tallennuksen, joka on luettavissa tai kuunneltavis-
sa vain teknisillä välineillä”.

Ilmaisu on säilynyt tuosta lähtien ennallaan vain pienin muutoksin. 
Erityisen kaukokatseisena voidaan pitää sitä, että hallitus ei maininnut 
pelkästään ATK:ta vaan viittasi myös ”muuhun tallennukseen”. Tämä on 
osoitus lainsäätäjän kunnianhimoisesta pyrkimyksestä kehittää yleiskä-
sitteitä, jotka kattaisivat niin tunnetut kuin tulevatkin tekniikan muodot, 
jotka tunnistamme painovapausasetuksen soveltamisalaan liittyvästä 
myöhempien vuosien lainsäädäntötyöstä.

Esityksen mukaan yleisön oli voitava saada tutustua myös viranomais-
ten ATK-tallenteisiin. Hallitus kuitenkin esitti, että oikeus tutustua asia-
kirjoihin ei tarkoittaisi sitä, että viranomaisten olisi koottava tai käsiteltä-
vä tietokannoissaan olevia tietoja yksittäisen pyynnön mukaisesti. Viran-
omainen voisi tehdä tällaista työtä palvelun vuoksi, mutta ei painovapaus-
asetukseen perustuvasta velvoitteesta. Tilanne ei ollut tyydyttävä, koska se 
johti erilaisiin soveltamiskäytäntöihin ja mielivallan vaaraan. Selvityksen 
vastaisesti hallitus halusi ”periaatteessa” velvoittaa viranomaiset tuotta-
maan pyydetyt asiakirjat näiden käytettävissä olleilla tietokoneohjelmilla. 
Tämän oikeuden ei pitänyt kuitenkaan johtaa viranomaisen velvoitteeseen 
tuottaa sellaisia asiakirjoja, jotka edellyttäisivät uusien tietokoneohjelmi-
en hankkimista tai monimutkaista ohjelmointia. Se johtaisi hallituksen 
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mukaan kohtuuttomiin kustannuksiin ja aiheuttaisi normaalin toimin-
nan lisäksi ”merkittävästi ylimääräistä työtä”.

Yksityisyyden suojaamiseksi hallitus esitti rajoituksia sähköisten asia-
kirjojen saatavuuteen. Viranomaisten olisi tarjottava yleisölle mahdolli-
suus tutustua tietoihin tietokoneruudulta, mutta koostetta ei saisi luovut-
taa sähköisessä muodossa. Oikeutta tutustua asiakirjoihin päätteellä ei 
tarvitsisi myöskään myöntää, jos sille olisi ”merkittävä este”, kuten se, että 
henkilökunta olisi varattuna ja hoitaisi muita tärkeitä tehtäviä. Jos asiakir-
ja olisi luettavassa muodossa toisella viranomaisella eikä tästä aiheutuisi 
”huomattavaa haittaa”, voitaisiin tietoja pyytänyt henkilö ohjata toisen vi-
ranomaisen luo. Huomattavana haittana voitiin pitää hallituksen mukaan 
esimerkiksi sitä, että henkilö ohjattaisiin toisessa kunnassa sijaitsevan vi-
ranomaisen luo.

Hallitus esitti myös ”tulostamista koskevan poikkeuksen” käyttöönot-
toa. Viranomaisella ei pitäisi olla velvollisuutta luovuttaa sähköisesti tal-
lennettuja tietoja sähköisessä muodossa, esimerkiksi muistina. Poikkeus 
syntyi huolesta, että yksityishenkilöt hankkisivat viranomaisilta valtavan 
määrän henkilötietoja ja loisivat omia tietokantojaan, jotka uhkaisivat yk-
sityisyydensuojaa.

Rajoituksista huolimatta vuoden 1973 lainmuutokset vahvistivat julki-
suusperiaatetta.

Komitea jatkoi julkisuusperiaatteen tarkastelua ja luovutti lopullisen 
mietintönsä vuonna 197516. Myös tämän mietinnön tuloksena hallitus 
antoi esityksen painovapausasetuksen muuttamisesta. Muutosten ei voida 
sanoa olleen erityisen mullistavia, mutta yhdessä ne vahvistivat julkisuus-
periaatetta. Laintasoisiin säädöksiin ei esitetty muutoksia, vaan hallitus 
ilmoitti aikovansa palata asiaan tällaisten ehdotusten merkeissä.

Esitys sisältää monia pieniä muutoksia, mutta sen suuri ansio on, että 
siinä perustellaan kunnolla ja kaukokatseisesti, miten julkisuutta tulisi 
vahvistaa ja soveltaa.17 Esityksen monet osat elävät ja vaikuttavat vielä tänä-
kin päivänä, kun sen antamisesta valtiopäiville on kulunut lähes 40 vuotta.

Lausuntokierroksella muun muassa tietosuojan tarkastuslaitos Da-
tainspektionen varoitti, että käynnissä oleva tietokoneistuminen uhkaa 
viranomaistoiminnan julkisuutta. Hallitus oli samaa mieltä. Oikeusmi-
nisteri Lennart Geijer kertoi pelkäävänsä sitä, että tietotekniikan vieras-
taminen heikentäisi monien valmiuksia ja mahdollisuuksia hyödyntää 
julkisuusperiaatetta. Hän vaati hallitukselta erityistoimia ja puhui paljon 
siitä, että olisi ”otettava lisää askeleita ja tutkittava sitä, voisiko tietotek-
niikasta tulla keino” parantaa tiedonsaantia. Hallitus katsoi, että tämä 
paransi yleistä osaamistasoa ja antoi siten julkisuusperiaatteelle uuden 
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ulottuvuuden, niin että periaatteessa olisi kyse enemmästä kuin vain vi-
ranomaistoiminnan julkisuudesta.

Perusajatuksena oli se, että viranomaiset ja kansalaiset olisivat peri-
aatteessa tasavertaisessa asemassa. Jos viranomaisilla olisi mahdollisuus 
hakea jokin tieto, se olisi myös voitava luovuttaa, ellei se olisi salassa pidet-
tävä. Tämä ”tasavertaisuusperiaate” sisältyi hallituksen esitykseen ja on 
voimassa yhä, joskin sitä on täydennetty siten, että viranomaisilla ei ole 
velvollisuutta hakea tietoja, joita he eivät saa itse käsitellä.

Yhtiöittäminen ja julkisuus
Ruotsin kunnissa ja maakäräjillä levisi 1970- ja 1980-luvuilla liiketoimin-
ta-ajattelu: toimintaa oli tehostettava veronmaksajien hyväksi. Liiketoi-
mintaa harjoittavien kunnan viranomaisten ja laitosten tilalle nousi kun-
nallisia osakeyhtiöitä kuin sieniä sateella. Sähkölaitos, puhdistuslaitos ja 
kiinteistötoiminnot katosivat yhdessä yössä julkisuusperiaatteen piiristä. 
Samalla päättyi yleisön mahdollisuus valvoa niiden toimintaa, samoin 
kuin työntekijöiden oikeus paljastaa epäkohtia.

Kuntalakiin tosin lisättiin vuonna 1992 säännöksiä kuntayhtiöiden toi-
minnan julkisuudesta. Säännöksiä pidettiin kuitenkin vain väliaikaisjärjes-
telynä, eivätkä ne olleet kovinkaan velvoittavia, sillä sääntelyä viranomais-
ten asiakirjojen saatavuudesta käytettiin kuntayhtiöissä vain ”esikuvana”.

Perustuslakivaliokunta toi esiin kuntalain muutosesitystä koskevassa 
lausunnossaan sen, että kunnan pitää toimia yhtä avoimesti riippumatta 
siitä, minkä organisaatiomuodon kunta toiminnalleen valitsee. 

Bildtin hallitus antoi paikallisdemokratiakomitean mietinnön18 poh-
jalta valtiopäiville esityksen lokakuussa 1993. Esityksen mukaan kunnan 
osakeyhtiöiden, säätiöiden, kauppayhtiöiden ja taloudellisten yhdistysten 
oli tietyin ehdoin noudatettava julkisuusperiaatetta. Ehtona oli se, että 
kunnalla tai maakäräjillä oli itsellään tai yhdessä muiden kuntien kanssa 
oikeudellinen määräysvalta toiminnasta. Vaatimus täyttyy, jos kunta va-
litsee yli puolet edustajista tai omistaa yli puolet yhtiön osakepääomasta.

Komitean ehdotus ei herättänyt kunnissa vastakaikua. Lausuntokier-
roksella muun muassa Ruotsin kuntaliitto totesi, että kuntalain säännök-
set julkisuudesta riittävät. Uumajan kunta piti riittävänä sitä, että sovel-
tamisalaan kuuluisivat vain kuntien kokonaan omistamat yhtiöt eivätkä 
yhtiöt, joissa on osaomistajana jokin yksityinen taho.

Hallitus piti pintansa. Asiasta vastaava julkishallinnon ministeri Inger 
Davidsson kirjoitti esityksessä, että yhä useammat aiemmin täysin kun-
nalliset toiminnot oli nyt yhtiöitetty. Yhtiöittämiseen oli turvauduttu eri-
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tyisesti sellaisissa toiminnoissa, joihin liittyi kaupallisia piirteitä ja joissa 
yhtiö toimi markkinoilla kilpailluilla. Ministeri katsoi yhtiöittämisen ole-
van niin laaja-alaista, että näitä yhtiöitä piti säännellä samoin ja niiden 
piti toimia yhtä avoimesti kuin viranomaisten. Hallitus katsoi seuraavaa:

de rättsliga möjligheterna till insyn och kontroll inte vara beroende av 
i vilken form som kommuner och landsting väljer att bedriva sin verk-
samhet.19 

(lakiin perustuva julkisuus ja valvonta ei saa riippua siitä, missä muodos-
sa kunnat ja maakäräjät päättävät harjoittaa toimintaansa.)19

Porsaanreikien tukkimiseksi hallitus otti mukaan myös toiminnot, joita 
kunnat ja maakäräjät harjoittavat muiden yhtiöiden tytäryhtiöissä.

Henkilö, jolta jokin kunnallinen osakeyhtiö oli evännyt asiakirjan, ei 
voinut valittaa kuntalain nojalla. Valitusoikeus edellytti uusia säännöksiä. 
Myös tämä puute korjattiin lisäämällä jäljentävää paperia viranomaisia ja 
kuntayhtiöitä koskevien sääntöjen väliin.

Välittäjävapaus (meddelarfrihet) oli hallituksen mukaan yksi sanan-
vapauden tärkeimmistä osista. Epävarmuus ja oikeuskäsittelyt jatkuivat 
kymmenen vuotta, kunnes oikeus ilmiantaa epäkohtia alkoi koskea myös 
kuntayhtiöitä 1.7.2006. Sääntely toteutettiin lisäämällä salassapitolakiin 
säännös, jossa kuntayhtiöiden todettiin olevan julkisia elimiä. Siten niiden 
työntekijät saivat oikeuden ilmoittaa epäkohdista ja yhtiötä kiellettiin ak-
tiivisesti etsimästä vuotoja ja selvittämästä jälkikäteen, kuka ilmoituksen 
oli tehnyt. Säännökset siirrettiin sisällöllisesti muuttamattomina osaksi 
julkisuus- ja salassapitolakia (Offentlighets- och sekretesslagen, OSL), kun 
sillä korvattiin salassapitolaki vuoden 2009 puolivälissä.

Kunnallisia yhtiöitä ei ole ollut helppoa saada noudattamaan julkisuus-
periaatetta. Liiketoiminta-ajattelu ja tavoite tuloksen tekemiseen elävät 
vahvoina - joskus niinkin vahvoina, että omistussuhteita on muutettu 
avoimuusvaatimusten kiertämiseksi. Yhtiö, jonka piti järjestää hiihdon 
MM-kisat Falunissa, lähetti osakkailleen sähköisen kirjeen, jossa yhtiön 
toimitusjohtaja oli epätavallisen avoin. Hän kertoi kyllästyneensä siihen, 
että joutui selvittämään toimintaa ulkopuolisille ja käsittelemään jatku-
vasti pyyntöjä, jotka koskevat tutustumista yhtiön asiakirjoihin. Hän vaati 
poliitikkoja muuttamaan omistussuhteita niin, että julkisuusperiaatteen 
soveltaminen päättyisi, tai kuntaa palkkaamaan henkilön, jonka ainoana 
tehtävänä olisi käsitellä asiakirjapyyntöjä. ”Meidän on saatava työrauha”, 
toimitusjohtaja totesi ja sai, mitä halusi. Ruotsin murtomaahiihtoliitto 
otettiin mukaan osakkaaksi 10 prosentin omistusosuudella. Näin päättyi 
kunnan enemmistöomistus ja siten myös avoimuusvelvoite.
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Julkisuusperiaatteen soveltamisala kierrettiin samaan tapaan kuin 
1980-luvulla ja näin vesitettiin periaatteen merkitys täysin. Laajamittaisen 
yritystoiminnan seurauksena 2000-luvulla on maksettu satoja miljardeja 
kruunuja verovaroja yksityisille oikeushenkilöille, joiden toiminnalta ei 
edellytetä avoimuutta. Samaan aikaan sadat tuhannet työntekijät ovat me-
nettäneet suojan, jonka turvin he saattoivat luovuttaa tietoja julkaistavaksi.

On syytä muistuttaa Bildtin hallituksen ja perustuslakivaliokunnan 
katsoneen, että organisaation muodosta riippumatta julkisuusintressi on 
tärkeä, kun kyse on yhteisten varojen käyttämisestä. Yritystoiminnan joi-
denkin osien suhteen on myös ehdotettu uutta ”temppua” vuoden 1995 
tapaan, mutta tätä kirjoittaessani valtiopäivät ei ole tehnyt asiasta min-
käänlaista päätöstä.

Kansainvälinen yhteistyö ja avoimuus
Viranomaistoiminnan julkisuus on saanut kolhuja vuodesta 1766 alkaen, 
ja tiettyinä ajanjaksoina sitä ei ollut lainkaan. Kysymys kuitenkin kuuluu, 
eikö kansainvälistyminen ole silti suurin haaste julkisuusperiaatteen kan-
nalta sitten toisen maailmansodan.

Ruotsin kansainvälisiä suhteita koskevissa asioissa salassapidolla on ollut 
aina vahva asema. Ulkoministeriö on aina halunnut sanoa viimeisen sanan, 
kun kyse on sellaisten asiakirjojen julkisuudesta, jotka voivat olla arkaluon-
teisia ja häiritä suhteita muihin maihin tai kansainvälisiin organisaatioihin.

On tietysti perusteltua, että tietojen antamista arvioidaan yhtenäisel-
lä tavalla, jotta viranomaiset toimivat yhdenmukaisesti eivätkä harjoita 
”omaa ulkopolitiikkaa”. Yhtenäisyydellä on kuitenkin hintansa, joka nä-
kyy muun muassa pitkinä käsittelyaikoina. Ulkoministeriö ei ole varan-
nut resursseja siihen, että painovapausasetuksen vaatimusta kohtuullises-
ta käsittelyajasta voitaisiin noudattaa. Sen sijaan se on ilmoittanut, että 
päätöksenteko on monimutkaistunut ja ettei diaarijärjestelmä ole toimi-
nut vuosiin niin kuin sen pitäisi. Oikeusasiamies ja valtiopäivien perus-
tuslakivaliokunta ovat toistuvasti arvostelleet ulkoministeriötä siitä, ettei 
se ota pitkiä käsittelyaikoja riittävän vakavasti eikä noudata perustuslain 
vaatimusta käsittelyn joutuisuudesta.

Ruotsalaiset viranomaiset joutuvat yhä useammin hankalaan välikä-
teen. Niiden pitää sekä syödä kakku että säästää se - toisin sanoen niiden 
on osallistuttava yhteistyöhön tinkimättä perustavanlaatuisista kansalli-
sista oikeusperiaatteista. Ennen liittymistä EU:hun vuonna 1995 hallitus 
otti opposition suostumuksella selvän linjan ja antoi jäsenvaltioille, EU:n 
toimielimille ja Ruotsin viranomaisille selvän viestin.
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Offentlighetsprincipen, särskilt rätten att ta del av allmänna handlingar, 
och grundlagsskyddet för meddelarfriheten, är och förblir grundläggan-
de principer som utgör en del av Sveriges konstitutionella, politiska och 
kulturella arv.20

(Julkisuusperiaate, erityisesti oikeus tutustua viranomaisen asiakirjoihin 
ja perustuslain suojaama välittäjävapaus, ovat nyt ja tulevaisuudessa pe-
rusperiaatteita sekä osa Ruotsin perustuslaillista, poliittista ja kulttuuris-
ta perintöä.)20

Valtiopäivien perustuslakivaliokunta on koonnut yhteen salassapitosään-
nösten muutokset EU:hun liittymisen jälkeen vuodesta 1995 vuoteen 
2012.21 Tänä aikana julkisuus- ja salassapitolakiin on tehty 65 olennaista 
muutosta, jotka johtuvat suoraan EU:n asetuksista ja direktiiveistä. Tämän 
lisäksi juuri liittymistä ennen tehtiin joukko muutoksia, joiden tarkoituk-
sena oli yhtenäistää Ruotsin ja muiden EU-maiden avoimuussääntöjä.

Vaikka salassapitosäännöksiä on lisätty tai tiukennettu, on myös sa-
nottava, että Ruotsi on osaltaan lisännyt avoimuutta EU:n toimielimissä. 
Ruotsi toimi EU:n puheenjohtajamaana vuonna 2000. Puheenjohtajakaut-
ta koskevassa arvioinnissa sanotaan, että hallitus piti kiinni julkisuusperi-
aatteesta eikä luopunut siitä ja että hallitus myös onnistui saamaan aikaan 
EU:n toimielinten avoimuutta edistäviä sääntöjä.

Mutta se oli silloin se.
Sen jälkeen julkisuusperiaate on saanut kovia iskuja törmätessään 

brittiläis-mannereurooppalaiseen hallintoperiaatteeseen, jonka mukaan 
kaikki on salaista, mikä ei nimenomaisesti ole julkista. Vuosina 2009-
2012 tehdyistä 53:sta salassapidon tiukennuksesta 20 johtui suoraan 
EU-jäsenyydestä.

Perustuslakivaliokunta on arvostellut hallitusta siitä, että se on unoh-
tanut julkisuusperiaatteen neuvotellessaan muiden EU-maiden kanssa. 
Valiokunnan mukaan on käynyt helposti niin, että ”asiakysymykset ovat 
hallinneet ja perustuslailliset kysymykset ovat unohtuneet”.

Ulkopolitiikassa salassapitoasioihin sovelletaan nykyisin selkeää va-
hinkoedellytystä. Arvioidessaan, voidaanko jokin tieto luovuttaa, ulko-
ministeriön on punnittava sitä, voiko tiedon luovuttaminen häiritä tai 
vahingoittaa Ruotsin suhteita. Tammikuun 1. päivänä 2014 tuli käyttöön 
vielä uusi salassapidon taso. Julkisuus- ja salassapitolain 1 luvun 1 a §:an 
mukaan tietoja voidaan salata, jos niiden julkistaminen voisi heikentää 
Ruotsin yhteistyömahdollisuuksia.22

Tämän uuden säännöksen lisäksi Ruotsi on tehnyt joukon päätöksiä, 
joilla se on peukaloinut julkisuusperiaatetta toteuttavaa säännöstöä, kuten 
sitä, että asiakirjapyynnön käsittelee viranomainen, jonka hallussa asia-
kirja on. Joissakin tapauksissa tosin vaaditaan, että viranomainen neuvot-
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telee esimerkiksi ulkoministeriön kanssa, mutta aikaisemmin harkintaa 
ei ole siirretty ulkomaisille viranomaisille - ei ainakaan muodollisesti.

Hallituksen hyväksymässä EU:n sisäisessä verotusratkaisussa tästä peri-
aatteesta kuitenkin tingittiin. Ratkaisu merkitsi sitä, että sen sovelta misalaan 
kuuluvia tietoja saa luovuttaa vain EU:n komission suostumuksella.

Valtiopäivien perustuslakivaliokunta arvosteli ratkaisua. Se huomautti 
sen loukkaavan myös välittäjävapautta. Poikkeama ei ollut yksittäinen vir-
he tai toimenpide, joka johtui valppauden tilapäisestä herpaantumisesta. 
Eräässä esityksessä hallitus toteaa, että toisinaan Ruotsi ei saa läpi pyyn-
töään siitä, että sopimukseen ei kirjattaisi julkisuuden estävää veto-oi-
keutta. Jos kansainvälisiä sopimuksia kuitenkin pidetään tärkeinä Ruot-
sille, hallitus hyväksyy myös keskinäiset sopimukset asiakirjan laatineen 
tahon salassapito- tai veto-oikeudesta.23

Vuoden 1995 julistus ei vaikuta syöpyneen viranomaisten ja poliitik-
kojen muistiin. Siksi on syytä toistaa, että julkisuusperiaate ja ilmoitta-
misvapaus ”ovat nyt ja tulevaisuudessa perusperiaatteita sekä osa Ruotsin 
perustuslaillista, poliittista ja kulttuurista perintöä”.24

Välittäjävapaus (meddelarfriheten)
Den fungerar således som en ventil som mjukar upp den stelhet i regle-
ringen av offentlighet och sekretess som följer av att regleringen är utfor-
mad med tanke på normala fall men utan hänsyn till att det i andra fall 
kan finnas ett särskilt intresse av att uppgiften lämnas ut.25 

(Se toimii siis kuin venttiili, joka vähentää julkisuus- ja salassapitosään-
telyn jäykkyyttä, joka johtuu siitä, että sääntelyä laadittaessa on ajateltu 
normaalitapauksia mutta huomioon ei ole otettu sitä, että muunlaisissa 
tapauksissa tietojen luovuttamiseen voi liittyä erityisiä intressejä.)25

Hallituksen kuvaus vuodelta 1993 kertoo siitä, millaisen merkityksen 
lainsäätäjä antaa oikeudelle luovuttaa tietoja julkaistavaksi.

Turva, jolla pyritään varmistamaan tietojen tulo julkisuuteen, juontaa 
juurensa vuoden 1766 painovapausasetuksesta. Siinä sanotaan, että kirjan 
painaja ei saa ilmoittaa kirjailijan nimeä, jos tämä haluaa pysyä nimettö-
mänä. Kirjoittajalla on myös oikeus julkaista kirjoituksensa salanimellä 
välttääkseen kritiikin tai hankaluudet. Julkaisija, joka paljastaa kirjailijan 
nimen ilman tämän suostumusta, voi saada 200 riikintaalerin sakkoran-
gaistuksen. Vuoden 1766 painovapauslain nojalla painaja voi rikkoa vai-
tiolovelvollisuuttaan vain, jos tuomioistuin velvoittaa hänet kertomaan, 
kuka tekstin on kirjoittanut.

Jos kirjoitus sisältää jotakin rikollista eikä kirjoittaja ole tiedossa, rikos-
oikeudellisen vastuun sisällöstä kantaa kustantaja.
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Vastuusääntöjä muutettiin jo kahdeksan vuoden kuluttua painovapa-
uslain voimaantulosta. Kustantajan vastuuta lisättiin, ja tietyissä tapauk-
sissa sekä kustantaja että kirjoittaja voitiin asettaa vastuuseen yksittäisestä 
julkaisusta. Vuodesta 1792 lähtien kirjoituksessa piti aina ilmoittaa kir-
joittajan nimi.

Painovapauslakiin vuonna 1809 tehtyjen muutosten myötä kirjoittaja 
saattoi jälleen kirjoittaa nimettömänä. Samalla voimaan tuli kuitenkin 
vaatimus, jonka mukaan kirjoittajan oli toimitettava aina kustantajalle 
niin sanottu nimilappu. Jos kustantaja kieltäytyi näyttämästä nimilappua 
suojellakseen kirjoittajaa tai jos kustantajalla ei ollut näyttää nimilappua 
oikeudenkäynnissä, hän sai kantaa vastuun julkaisusta yksin.

Nimilappujärjestelmässä erottuu piirteitä nykypäivän yksinomaisen 
vastuun sekä painovapausasetuksen ja ilmaisuvapausperustuslain ns. 
vastuuketjujen säännöistä. Ruotsin käsite yksinomainen vastuu (ensa-
mansvar) tarkoittaa, että yhden henkilön voidaan katsoa olevan vastuus-
sa julkaisusta. Toisin sanoen oikeuskansleri ei voi nostaa painovapausri-
koksesta syytettä sekä kirjoittajaa että kustantajaa vastaan. Kun kyse on 
epäsäännöllisesti julkaistavista kirjoituksista, kuten kirjoista, vastuu on 
ensisijaisesti kirjoittajalla. Jos hänen nimeään ei ilmoiteta tai jos hän ei 
saavu oikeudenkäyntiin, vastuun kantaa kustantaja, painaja tai joissakin 
tapauksissa myös jakelija tässä järjestyksessä. 

Vuoden 1810 painovapausasetuksella vahvistettiin anonymiteettisuojaa 
vielä muun muassa kieltämällä kysymästä kirjoittajan nimeä oikeuden-
käynnissä, jos rikoksen ei arvioitu olevan vakava.

Vuonna 1912 julkaistussa mietinnössä painovapausasetuksesta tode-
taan, että kirjoittajan ja tietojen antajan anonymiteettioikeus on painova-
pausasetuksen tärkein momentti. Oikeuden toimia nimettömästi todet-
tiin olevan välttämättömyys, jotta ryhmähenki, perhesiteet tai esimiesten 
pelko eivät estäisi yhteiskunnan ”itsetutkiskelua ”. Selvityksessä katsottiin 
väärän yhteishengen ja väärän solidaarisuudentunteen olevan ”yhteiskun-
taa vahingoittavia tekijöitä”.

Vuoden 1912 mietinnössä todettiin päivälehdistä ja aikakausijulkai-
suista, että ”yhteinen lämpö, jolla aikakausijulkaisujen toimitukset suh-
tautuvat tähän suojaan, on – – vahva todiste” anonymiteettioikeuden mer-
kityksestä.

Vastuuketju, joka kehitettiin vuoden 1812 jälkeen, jolloin aikakausijul-
kaisujen  käsite otettiin käyttöön, merkitsi sitä, että vastuun kantaa julkai-
sija, omistaja, painaja ja jakelija tässä järjestyksessä. Aivan kuten epäsään-
nöllisesti julkaistavien kirjoitusten osalta, vain yksi tässä ketjussa voidaan 
asettaa vastuuseen ja syytteeseen painovapausasetuksessa ja ilmaisuvapa-
usperustuslaissa mainituista teoista. 
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Tarkkaan määriteltyjen vastuuketjujen vuoksi tietojen antajaa, kirjoit-
tajaa, valokuvaajaa tai muuta kirjoituksen laatimiseen myötävaikuttanut-
ta henkilöä vastaan ei voida koskaan nostaa syytettä paino- tai ilmaisuva-
pausrikoksesta. Tämä on keskeinen osa välittäjävapautta.

Anonymiteettisuojan tarve oli vuoden 1944 painovapauden asiantun-
tijoiden mukaan yhtä tärkeää lehdistölle kuin kirjoittajille. Vaikka selvi-
tyksen laatijat totesivat, että Ruotsista puuttui oikeuskäytäntö, joka takaisi 
tiedonantajien välittäjien oikeuden anonymiteettiin, he eivät kuitenkaan 
ehdottaneet säännöksen lisäämistä painovapausasetukseen. Selvityksessä 
todettiin, että yksinomainen vastuu itsessään riitti ja että tiedonantajan 
suojasta lehdistön olisi itse vastattava.

Säännösehdotuksen puuttuminen suututti monet lausunnon antajat. 
Ruotsin lehtikustantajien järjestö, Svenska Tidningsutgivareföreningen, 
kertoi tietävänsä tapauksia, joissa toimittajia on painostettu paljastamaan 
tietolähteensä. Jotta toimittajat eivät joutuisi ”pakkotilanteeseen”, tarvit-
tiin säännökset anonymiteettioikeudesta, jolla edistettäisiin ”lehdistön 
mahdollisuuksia saada tietoa”.

Ruotsin sanomalehtimiesyhdistys eli Svenska Journalistföreningen ja 
Publicistklubben ajattelivat samoin. Sanomalehtimiesyhdistyksen mu-
kaan selvityksen ehdotus oli ”riittämätön” eivätkä yksittäisen henkilön 
oikeudet saisi riippua lehden harkinnasta. Publicistklubben varoitti, että 
toimittajien painostaminen paljastamaan tietolähteensä voisi olla ”rasitta-
vaa” varsinkin pienemmille lehdille.

Hallitus otti onkeensa kritiikistä. 
Välittäjävapautta koskeva säädös, jonka valtiopäivät hyväksyi ja joka 

tuli voimaan 1.1.1950, antoi kaikille oikeuden luovuttaa mistä tahansa 
asiasta tietoa julkaistavaksi painovapausasetuksen soveltamisalaan kuulu-
vissa kirjoituksissa. Se, joka ilmoittaisi tietolähteen nimen tämän tahdon 
vastaisesti tai muulla tavalla antaisi tietolähteen tai kirjoittajan paljastavia 
tietoja, voidaan tuomita sakkoihin tai, raskauttavien asianhaarojen valli-
tessa vankeuteen.

Vuoden 1950 jälkeen ilmoittamisvapautta koskeviin periaatteisiin ja tie-
tolähteen suojaan on tehty useita muutoksia. Hallitus esimerkiksi ehdotti 
vuonna 1956 antamassaan esityksessä lisättäväksi tahoja, joille tietoja voidaan 
antaa julkaisua varten perustuslain suojassa. Esitykseen perustuvan lain mu-
kaan tietolähteen asema on sama, kun hän antaa tietoja uutistoimistolle tai 
suoraan kirjoittajalle, toimittajalle tai toimitukselle julkaisemista varten.

Rikoskaaren voimaantulo vuonna 1965 heikensi välittäjän suojaa. Pai-
novapausasetuksen 7  luvun 3  §:ään perustuslain tietolähdesuojan poik-
keuksista lisättiin säännös, jonka mukaan se, joka rikkoo rikoskaaren 
säännöksiä vakoilusta ja rikoksista valtion turvallisuutta vastaan, voidaan 
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asettaa syytteeseen. Rikosoikeuskomitea perusteli muutosta sillä, että ar-
kaluonteisten tietojen vuotaminen voi vaarantaa valtion turvallisuutta. 
Komitea katsoi, että tilannetta, jossa vastaava toimittaja on yksinomaises-
sa vastuussa, ei voitu pitää tyydyttävänä. Säännös pani pisteen yksinomai-
sellevastuulle.

Painovapausasetukseen tehdyn lisäyksen turvin toimittajat Peter Bratt 
ja Jan Guillou ja heidän lähteensä, salaisen tiedusteluorganisaation IB:n 
palveluksessa työskennellyt Håkan Isaksson, asetettiin vuonna 1974 syyt-
teeseen ja tuomittiin vankeuteen vakoilusta. Tuomion johdosta painova-
pausasetusta muutettiin vuonna 1978. Välittäjävapauden palauttamisen 
kannalta oli tärkeää myös ottaa käyttöön tiedonhankintavapaus. Sään-
nöksen mukaan itse tietojen hankkiminen julkaisutarkoitukseen ei voi 
koskaan olla rangaistavaa ja tietolähteen suoja on voimassa riippumatta 
siitä, julkaistaanko tiedot vai ei. Sen sijaan tiedon hankkimiseksi tehdys-
tä rikoksesta tuomitaan rangaistus lain mukaan. Tällaisia rikoksia voivat 
olla esimerkiksi murto, tietomurto tai salakuuntelu.

Samaan aikaan säädettiin nimenomainen kielto, jonka mukaan viran-
omaiset ja muut julkiset elimet eivät saa etsiä vuotoja eivätkä tutkia sitä, 
kuka on osallistunut kirjoituksen laatimiseen tai antanut tietoja, joita on 
julkaistu tai ollut tarkoitus julkaista painovapausasetuksen piiriin kuulu-
vassa kirjoituksessa.

Vuotojen etsimistä koskevaa kieltoa täydennettiin asettamalla tietojen 
vastaanottajalle kattava vaitiolovelvollisuus. Esimerkiksi tuomioistuinten 
on otettava huomioon vaitiolovelvollisuus silloin, kun tutkiminen on sal-
littu. Tämä antaa niille, jotka tietävät, kuka tiedot luovutti, oikeuden kiel-
täytyä vastaamasta kysymyksiin siinäkin tapauksessa, että on tapahtunut 
välittäjävapautta loukkaava rikos.

Kieltoa, jonka mukaan lähdettä ei voida syyttää painovapausrikok-
sesta, sekä tutkimiskieltoa ja vaitiolovelvollisuutta täydennettiin vuonna 
2011 kieltämällä nimenomaisesti kaikenlaiset tietolähteisiin kohdistuvat 
toimet. Pidemmälle menevät toimenpiteet, kuten erottaminen, irtisano-
minen tai kurinpitotoimenpiteestä ilmoittaminen, ovat rangaistavia.

Välittäjävapautta on paitsi vahvistettu myös laajennettu laventamalla 
vastaanottajien piiriä. Niin sanottu kopiosääntö, joka otettiin käyttöön 
1970-luvun lopussa, tarkoitti sitä, että henkilö, joka luovutti tietoja kirjoi-
tukseen, josta julkaistiin useita kopioita ja jolla oli alkuperätiedot tai jul-
kaisutodistus, sai saman suojan kuin vakiintuneiden tiedotusvälineiden 
käyttämät tietolähteet. Vuoden 1992 ilmaisuvapausperustuslaissa sääntöä 
laajennettiin koskemaan myös vakiintuneiden tiedotusvälineiden verkko-
sivustoja, ja vuodesta 2005 suoja on koskenut myös niitä, jotka jättävät 
viestejä verkkosivuille, joilla on julkaisutodistus.
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Nykyaika ja tulevaisuus
Julkisuusperiaatteen ja koko sananvapaussääntelyn kehitykselle on omi-
naista eri intressien välinen jatkuva köydenveto. Toisinaan on otettu taka-
pakkia, toisinaan taas on menty eteenpäin uudella voimalla, kuten vuosi-
na 1809 ja 1949.

Toisinaan poliitikot ovat jättäneet sananvapauden rauhaan ja tiedotus-
välineet ovat pitäneet siitä huolta.

Nykyään painovapausasetukseen ja ilmaisuvapausperustuslakiin koh-
distuu paineita, jotka johtuvat Ruotsin kansainvälisistä sitoumuksista ja 
yhä tiiviimmästä yhteistyöstä muiden maiden kanssa esimerkiksi terroris-
min torjumiseksi. Terrorismin torjumiseksi jopa vakaissa demokratioissa, 
kuten Yhdysvalloissa, on purettu väärinkäytösten ja salakuuntelun esteitä.

Ruotsissa kansainvälinen yhteistyö on rajoittanut julkisuusperiaatetta, 
mutta myös valittäjävapaus on menettänyt osan voimastaan ja laajuudes-
taan. Ilmaisuvapauskomitean ehdotus siitä, että Ruotsissa toimivien ulko-
maankirjeenvaihtajien käyttämien tietolähteiden suojaa nimenomaisesti 
heikennettäisiin, sai Ruotsin valtiopäivien hyväksynnän vuonna 2014.26

Kaikista komitean esittämistä ehdotuksista hallitus päätti viedä eteen-
päin vain sananvapautta heikentäviä ehdotuksia. Sen sijaan sivuutettiin 
ehdotukset, jotka olisivat vahvistaneet sananvapautta, kuten ehdotus ja-
keluvelvoitteen lisäämisestä.

Tämä ei hallituksen mukaan kuitenkaan riittänyt. Käytännössä heti 
sen jälkeen, kun Ilmaisuvapauskomitea oli jättänyt mietintönsä, asetet-
tiin Mediaperustuslakikomitea.27 Uusi komitea sai tehtäväkseen ehdottaa 
muutoksia, joiden turvin Ruotsi voisi nykyistä enemmän auttaa muita 
maita selvityksissä, jotka kohdistuvat painovapausasetuksen ja ilmaisuva-
pausperustuslain soveltamisalaan. Niiden myötä voisi tehdä kuulusteluja 
tai takavarikkoja, jotka eivät nyt ole mahdollisia.

Tämän lisäksi vaadittiin yksityisyydensuojaa vahvistavia toimenpiteitä, 
joiden yhteydessä sananvapaus sivuutetaan joskus aivan liian helposti.

Ehdotukset saattavat tuntua pieniltä ja merkityksettömiltä ja joissakin 
tapauksissa jopa perustelluilta. Juhliessamme vapaan maan silmäterän 
250-vuotista taivalta on kuitenkin syytä muistuttaa, että pienet muutokset 
kasautuessaan aiheuttavat merkittäviä seurauksia.

Säännösten muutos on helppo nähdä, mutta niiden seurauksia voi jos-
kus olla vaikeampaa ennakoida. Sen sijaan julkisuusperiaatetta ja välittäjä-
vapautta on vaikeampaa suojata sisältä käsin tapahtuvalta rapautumiselta. 
Tätä aiheuttavat viranomaiset, jotka eivät ole tutustuneet Herman Ludvig 
Rydiniin ja ymmärtäneet omaa merkitystään tunnistamistietojen tallen-
tamista. 
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Saan tästä syyn palata tietojen säilyttämistä koskevaan EU:n direktii-
viin ja Ruotsin posti- ja televiranomaiseen PTS:ään.

PTS kieltäytyi luovuttamasta selvitystä siitä, onko EU:n direktiivi yhden-
mukainen Euroopan ihmisoikeussopimuksen kanssa, ja vetosi siihen, ettei se 
ole viranomaisen asiakirja. Se on luokiteltu sisäiseksi muis-
tioksi, muistiinpanoasiakirjaksi, jota ei ole arkistoitu, 
koska se ei ole tuonut yksittäiseen asiaan lisätietoa. 
Sitä ei ole myöskään jaettu muille viranomaisille.

Koska selvitys ei ole PTS:n mukaan viran-
omaisen asiakirja, sen luovuttamisesta mah-
dollisesti aiheutuvaa haittaa ei voida arvioida. 
PTS:n mukaan asiakirja ei yksinkertaisesti 
ole muodollisesti viranomaisen hallussa.

Tämän luvun kirjoittaja pyysi teleope-
raattori Bahnhofin edustajana kamarioi-
keutta tutkimaan selvityksen oikeudellisen 
luonteen. Perustellusti voidaan katsoa, että 
asiakirja on ollut viranomaisten toimin-
nan perustana ja että viranomaistoiminnan 
avoimuus edellyttää sitä, että on mahdollista 
seurata ja ymmärtää, miksi viranomainen on kääntänyt takkinsa. Avoi-
muudessa on kyse myös viranomaistoiminnan kohteena olevien oikeus-
turvasta.

Kamarioikeus totesi, että oikeusselvitystä ei ole jaettu eikä se ole tiet-
tyyn asiaan liittyvä muistiinpano. Tuomioistuimen mukaan selvitys on 
kuitenkin päivätty ja ”sen pohjalta PTS on julkaissut tietoja verkkosivuil-
laan, sen pääjohtaja on antanut lausuntoja eli viranomainen on ilmaissut 
virallisen kantansa heti EU:n tuomioistuimen tuomion jälkeen”.

Kamarioikeus katsoi selvityksen olevan sen vuoksi viranomaisen asia-
kirja. Kamarioikeus viittasi painovapausasetuksen säännökseen, jonka 
mukaan jakamaton tai arkistoimaton asiakirja voidaan katsoa ”muilta 
osiltaan valmiiksi”. Se nojasi siis näin säännökseen, jonka on ollut tarkoi-
tus koskea sellaisiakin asiakirjoja, jotka eivät täytä mitään perustuslain 
kriteeriä.

Valtiopäivien lakivaliokunnalle lähetettyä kirjettä, jossa kerrotaan osit-
tain selvityksen sisällöstä, ei kirjattu PTS:n diaariin. Sen sijaan asiakirjaa 
säilytettiin PTS:n oikeudellisessa yksikössä. Siten se on vaikeasti PTS:n 
kirjaamon löydettävissä ja muille miltei mahdoton löytää. Asiankäsitte-
lyssä ei tehty muodollista virhettä, mutta käytännössä julkisuusperiaatetta 
kierrettiin.

Herman Ludvig Rydin.
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Vastaava julkaisija
Ruotsin ainutlaatuinen yhden henkilön vastuu -malli

Pär-Arne Jigenius

Painovapausasetus. Maistele sanaa. Ruotsalaisille, ennen kaikkea toimit-
tajille ja lakimiehille, sana merkitsee lehdistönvapautta, sananvapautta ja 
oikeutta valvoa viranomaisten toimintaa julkisuusperiaatteen pohjalta. 
Tätä tiedämme painovapausasetuksen käytännössä tarkoittavan.

Yleisön lehdistöasiamiehenä olen pitänyt monesti englanninkielisiä esi-
telmiä ruotsalaislehtien etiikasta ja käyttänyt iloisesti painovapausase-
tus-sanan virallista englanninkielistä käännöstä The Freedom of the Press 
Act, vaikka alkuperäisessä ruotsinkielisessä sanassa tryckfrihetsförordning 
ei viitata sanallakaan lehdistöön.

Jos tämä ruotsinkielinen termi haluttaisiin kääntää sanatarkasti, lähin 
vastine olisi varmaankin The Freedom of the Printing Act. Painovapaus-
asetus on tekniikkalähtöinen pe-
rustuslaki, jossa säädetään siitä, 
mikä oli lain syntyaikoina ainoa 
joukkoviestinnän muoto, eli pai-
notekniikasta. Sanan kirjaimel-
linen merkityshän vie ajatukset 
lähinnä ammattikunnan sään-
töihin, painoyritysten toimintaa 
sääntelevään alakohtaiseen sään-
nöstöön. 1700-luvun jälkipuo-
lella sanomalehtien julkaisutoi-
minta oli vaatimatonta ja lähinnä 
kirjanpainajien sivubisnestä.

Kun painovapausasetus säädettiin 250 vuotta sitten, Ruotsissa oli hädin 
tuskin yhtään lehtipainoa. Kyse oli oikeudesta ja vapaudesta käyttää pai-
nokoneita aikakausjulkaisujen, traktaattien ja pamflettien painamiseen. 

Sivu Riksdagens ordlista (Ruotsin valtiopäivien 
sanastosta). Kuva: Melker Dahlstrand.
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Lehtien painaminen yleistyi 1800-luvulla ja siitä tuli uutisvälityksen ja 
mielipidevaikuttamisen keino. Painovapausasetuksesta tuli silloin — ellei 
nimeltään niin vaikutuksiltaan — perustuslaki, joka suojasi sanomaleh-
tien toimintaa.

The Freedom of the Printing Act sai uuden merkityksen: The Freedom of 
the Press Act. Se on silti edelleen perustuslaki, jossa ei sanallakaan mainita 
lehdistöä, toimittajaa tai lehtimiestä.

Kirjapainotaito levisi nopeasti Euroopassa 1400-luvun puolivälissä.  
Kuva Samuel Ampzingin kirjasta vuodelta 1628. Kungliga biblioteket.
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Tähän saakka painovapausasetus on hyvin vahvasti haluttu säilyttää en-
nallaan. Muunlaisesta joukkoviestinnästä, joka toteutetaan toisella teknii-
kalla, säädetään ilmaisuvapausperustuslaissa, joka on ruotsiksi yttrande- 
frihetsgrundlagen. Kehitys kulkee kaikesta huolimatta teknisesti neutraa-
lien ratkaisujen suuntaan. Ruotsin lehdistö on tähän mennessä torjunut 
ajatukset painovapausasetuksen ja ilmaisuvapausperustuslain korvaa-
misesta teknisesti neutraalilla ilmaisuvapausperustuslailla. On syytä 
huomata, että samalla lehdistö yrittää löytää keinoja toteuttaa yhteinen, 
teknisesti neutraali eettinen uudistus. Yleinen lehdistöasiamies käsittelee 
lähinnä painettuja tekstejä, ja suunnitelmissa on, että hänet korvataan 
media-asiamiehellä, joka arvioisi painojulkaisuja, televisiota ja verkko-
julkaisuja. Olipa kyse sitten painetuista lehdistä, televisiosta tai radiosta 
taikka yleisradiotoiminnasta tai kaupallisista tiedotusvälineistä, toiveena 
on, että yleisön valitukset vastaanottaisi ja toimitustyötä arvioisi yksi ja 
sama eettinen elin. Toinen aikamme merkki on se, että ”tv-luvasta” pitäisi 
tulla teknisesti neutraali eli maksu pitäisi maksaa riippumatta siitä, millä 
tavalla ohjelmia seuraa.

Nykyään yksi ja sama mediatalo voi tuottaa painojulkaisuja sekä radio- 
ja televisio-ohjelmia. Yhden työpäivän aikana toimittajaa voidaan pallo-
tella erilaisten tiedotusvälineiden välillä ja hän voi työskennellä usean eri 
perustuslain suojassa. Vastaavat julkaisijat ovat nykyisin kaikkea muuta 
kuin teknisesti neutraaleja: he ylittävät päivittäin monenlaisia tekniikan 
rajoja ja soveltavat toimitustyössään eri perustuslakeja.

Poliittisissa keskusteluissa on peräänkuulutettu sitä, että lehdistötu-
kea pitäisi nykyaikaistaa. On mahdollista, että tulevaisuudessa tukea ei 
myönnetä painetuille lehdille vaan tietyt ehdot täyttävälle journalistiikal-
le riippumatta siitä, levitetäänkö journalistisen työn tuloksia painetussa 
lehdessä, verkossa vai muulla, toistaiseksi vielä tuntemattomalla tavalla. 
Tiedotusvälineiden maailmassa päivälehden asema muuttuu nopeasti ja 
journalistiikan ehdot muuttuvat olennaisesti. Monet seikat viittaavat sii-
hen, että tulevaisuudessa ”lehdistötuki” on teknisesti neutraalia ja muut-
tuu journalismin tueksi.

Mielestäni kaikesta voi helposti päätellä, että median kehityksen myötä 
myös Ruotsi tulee saamaan yhteisen, teknisesti neutraalin ilmaisuvapaus-
perustuslain. 

Suomi oli osa Ruotsia vuoteen 1809 asti. Yksi Ruotsin ainutlaatuisan pai-
novapausasetusaloitteen tekijöistä olikin suomalainen valtiopäiväedustaja 
ja pappi Anders Chydenius Kokkolasta. Vaikka Suomen ja Ruotsin paino-
vapauslainsäädännöillä on yhteiset juuret, Suomi on nykyaikana valinnut 
toisenlaisen mallin kuin Ruotsi.
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Suomen perustuslaki on vuodelta 2000, ja sen yhdessä pykälässä turva-
taan sananvapaus ja julkisuus turvataan yleisellä säännöksellä. Suomella 
on siis kansainvälisesti katsoen ”normaali” lainsäädäntömalli: sananva-
paus turvataan yleisellä säännöksellä perustuslaissa ja yksityiskohdista 
säädetään tavallisessa laissa. Ruotsin ratkaisu on sidoksissa tekniikkaan: 
painetuista kirjoituksista säädetään painovapausasetuksessa ja muusta 
tekniikasta ilmaisuvapausperustuslaissa. Suomi on valinnut perustusla-
kiinsa teknisesti neutraalin ilmaisutavan; suoja koskee kaikkia julkaisu-
tekniikoita ja -menetelmiä.

Ruotsalaisesta näkökulmasta on mielenkiintoista, että Suomen melko 
uudessa perustuslaissa annetaan nimenomaan tuomioistuimille tehtäväk-
si ratkaista, onko lainsäädäntö perustuslain mukaista. Järjestelmässä, jos-
sa paino- ja sananvapaus turvataan perustuslain pykälällä, on tärkeää, että 
tuomioistuimilla on tällainen itsenäinen asema, koska yksittäistapaukses-
sa ne vahvistavat painovapauden rajat.1

Suomessa ei tunneta enää Ruotsin mallin mukaista yhden henkilön 
vastuuta. Vastuun voi kantaa niin kirjoittaja kuin toimittajakin. Erityi-
nen vastuu on toki julkaisupäätöksen tehneelläkin. Näillä päätoimittajan 
erityisasemaa koskevilla säännöillä pyritään välttämään se, että vastuu 
kohdistuisi useisiin mediayhtiön työntekijöihin, jotka ovat osallistuneet 
eri tavoin lainvastaisen artikkelin laatimiseen.

Lähitulevaisuudessa Ruotsi luultavasti seuraa Suomen esimerkkiä ja 
ottaa käyttöön sananvapauden teknisesti neutraalin perustuslaillisen suo-
jan. Tämä antaa meille vieläkin suuremman syyn juhlia vuonna 2016 sitä, 
että Ruotsin painovapausasetuksen periaatteet on säilytetty 250 vuoden 
ajan. Painovapausasetus syntyi noin 150 vuotta ennen demokratian läpi-
murtoa, ja se on tämän jälkeen pitänyt pintansa yhteiskunnan satavuoti-
sen demokratiakehityksen ajan. Voidaan hyvinkin sanoa, että se on kau-
konäköistä ja laajakatseista lainsäädäntöä.

Päivälehtien myrskyisät läpimurtovuodet
Sanomalehtien julkaiseminen oli 1700-luvulla kirjanpainajille lähinnä 
lisäbisnestä, keino hyödyntää vapaata painokapasiteettia. Sanomalehtien 
painokset kasvoivat 1800-luvulla räjähdysmäisesti. Lehdet hankkivat 
omia painokoneitaan, ja jotkin päivälehdet jopa rakensivat sanomalehti-
teollisuuden toimintaan tarkoitettuja rakennuksia. Yksi varhaisimmista 
taloista on Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning -lehden kiinteistö, joka 
on yhä pystyssä.2 Päivälehden tie vakiintuneeksi joukkotiedotusvälineeksi 
oli kuitenkin myrskyisä.
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Hovikanslerille annettiin vuoden 1812 painovapausasetuksella oikeus 
keskeyttää sanomalehden tai aikakauslehden julkaiseminen, jos sen voitiin 
arvioida ”vaarantavan yleisen turvallisuuden tai loukkaavan yksityisoi-
keutta ilman syytä ja näyttöä tai olevan luonteeltaan jatkuvasti herjaava”.

Kruununprinssi ja myöhempi kuningas Kaarle XIV Juhana vastusti li-
beraalin lehdistön kasvua Ruotsissa 1820- ja 1830-luvuilla ja käytti ahke-
rasti takavarikointivaltaansa. Julkaisemisen keskeyttäminen johti siihen, 
että jotkut taloudellisesti heikoissa kantimissa olleet lehdet joutuivat lo-
pettamaan toimintansa.

Suurin ja taloudellisesti menestynyt lehti, tukholmalainen Aftonbladet, 
pystyi hyvin selviytymään hovikanslerin hyökkäyksistä eli julkaisutodis-
tuksen peruuttamisesta ja julkaisijaa vastaan nostetuista painovapaus-
syytteistä. Aftonbladetin oli perustanut Lars Johan Hierta vuonna 1830. 
Tuon ajan oloihin nähden lehden painos kasvoi nopeasti suureksi ja sen 
sisältö oli poikkeuksellisen laajaa ja monipuolista.

Hierta oli tutkinut, miten hovikansleri oli toiminut muiden lehtien 
kanssa. Esimerkiksi Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidningiä oli saa-
tu julkaista nimillä Götha Runor tai Sjömannasällskapets Calender.3 Kun 
Hierta sai vuonna 1835 hovikanslerilta kirjeen julkaisun keskeyttämises-
tä, hän oli valmistautunut: hänellä oli ”valmiina kokonainen nippu lupa-
todistuksia ja niistä kullekin vastaava julkaisija, sillä se, jonka lehti takava-
rikoitiin, menetti oikeuden jatkaa lehden julkaisemista”.4

Sanomalehtien julkaisijat, Lars Johan Hierta etunenässä, käyttivät bul-
vaanijärjestelmää. Toisin kuin nykypäivän postilaatikkoyritykset, jotka 
käyttävät alkoholisteja, Hierta harjoitti kuitenkin sosiaalisesti vastuullis-
ta toimintaa. Sanomalehtien nimet numeroitiin, eli esimerkiksi Det sjette 
Aftonbladet -lehden jälkeen julkaistiin Det sjunde Aftonbladet. Bulvaani-
julkaisija saattoi olla Aftonbladetin palveluksessa työskentelevä kirjanpi-
täjä tai kirjaltaja. Näitä tilapäistoimittajia kutsuttiin ”vastuuhenkilöiksi”. 
Hierta teki kunkin vastuuhenkilön kanssa sopimuksen ja huolehti bulvaa-
nijulkaisijan perheestä, jos tämä jäisi hovikanslerin kynsiin.

Kuninkaan hedelmättömät yritykset ohjailla lehdistöä julkaisutodis-
tuksia perumalla päättyivät käytännössä 1830-luvun lopussa, ja muutama 
vuosi myöhemmin takavarikointioikeudesta luovuttiin. Painovapausase-
tus ei salli enää sitä, että vastaavaksi julkaisijaksi valittaisiin ”vastuulli-
nen” eli henkilö, joka ei voi käytännössä vaikuttaa millään tavalla lehden 
sisältöön.
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Sanomalehdistä yhtiöitä,  
journalistiikasta elinkeino

Aiemmin lehden julkaiseminen oli kirjanpainajien sivutoimi ja toimittajat 
yleensä elättivät itsensä muulla työllä. 1800-luvun jälkipuoliskolla monis-
ta lehdistä tuli vakiintuneita yrityksiä, joilla oli vakituista henkilökuntaa, 
ja journalistiikasta tuli elinkeino, joskin epävarma eikä kovin arvostettu. 
Monet lehtitalot yrittivät käyttää joutoajalla painokoneita muihin paino-
töihin; ne painoivat kirjoja, kunnallisia asiakirjoja ja kaikenlaista, mille 
paikallisilla markkinoilla ylipäänsä oli kysyntää. Roolit vaihtuivat siis täy-
sin: siinä, missä lehden julkaiseminen oli aiemmin ollut kirjanpainajien 
sivutoimi, kirjojen painamisesta tuli lehtiyhtiöille täydentävää toimintaa.

Vaikka mahdollisuus julkaisuluvan peruuttamiseen olikin poistet-
tu, ”vastuuhenkilöt” saivat toisinaan kantaa julkaisijan vastuun paino-
vapausjutuissa. Tuon ajan tunnetuin sensaatiolehti oli Fäderneslandet. 
Se sai 1850- ja 1860-luvuilla noin 60  painovapaussyytettä, ja julkaisijaa 
esittäneet bulvaanit suojelivat todellista vastaavaa julkaisijaa. Lars Johan 
Hierta, joka oli itse käyttänyt ”vastuuhenkilöitä”, piti järjestelmää turmel-
tuneena. Valtakunnallisessa lehtimieskokouksessa Hierta esitti, että leh-
distön arvostukseen liittyvistä syistä bulvaanijärjestelmä pitäisi kieltää, ja 
muun muassa S. A. Hedlund oli hänen kanssaan samaa mieltä.5

Hiertan toiminta bulvaanitoimittajien käyttöä koskevassa kysymykses-
sä voi vaikuttaa aluksi kaksinaismoralistiselta. Hän oli itse 1830-luvulla 
osa järjestelmää, jossa Aftonbladetin julkaisemista suojeltiin käyttämällä 
avuliaita ”vastuuhenkilöitä”. Joitakin vuosikymmeniä myöhemmin hän 
tuomitsi S.  A.  Hedlundin kanssa bulvaaneja käyttävät kollegansa. Hier-
ta kuitenkin käytti bulvaaneja taistellakseen kuninkaan valtaa vastaan 
ja luodakseen valtiovallasta vapaan lehdistön. Kolmekymmentä vuotta 
myöhemmin pari häikäilemätöntä julkaijaa käytti lehdistön vasta saamaa 
vapautta yksittäisten kansalaisten loukkaamiseen kantamatta julkaisusta 
henkilökohtaista vastuuta. 

Käsitykseni mukaan Lars Johan Hierta ansaitsee kunnian siitä, että 
hän taisteli lehdistön riippumattomuuden puolesta bulvaanijärjestelmäl-
lä, jonka ansiosta Aftonbladetin julkaiseminen saattoi jatkua. Aivan yhtä 
lailla hän ansaitsee kunnian siitä, että hän myöhemmin tuomitsi ”vastuu-
henkilöiden” käytön, kantoi huolta lehdistön arvostuksesta ja raivasi tieltä 
uhkia, jotka liittyivät mahdollisiin uusiin valtion toimenpiteisiin.

Sanomalehdet voitiin 1800-luvun puolivälissä jakaa kolmeen pääluokkaan: 
konservatiivisiin oikeistolehtiin, nopeasti kasvavaan liberaalilehdistöön sekä 
”kansanlehtiin”. Kansanlehdet olivat uusia, kansaa kiihottavia ja viihdyttäviä 
lehtiä, ja ne vetosivat ihmisiin, joita tulvi kaupunkeihin teollisuustyöhön.
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Painovapaussyytteitä sateli tiheään tahtiin varsinkin kansanlehdille 
helposti ymmärrettävistä syistä. Folkets Röst -niminen lehti vetosi nimen-
omaan työväenluokkaan, ja monissa porvarilehdissä sitä kutsuttiin sen-
saatiojulkaisuksi. Folkets Röst oli 1800-luvun viimeisinä vuosikymmeni-
nä muotoutuneen sosiaalidemokraattisen lehdistön edelläkävijä.

Tämän päivän mittapuulla jako oikeisto- ja vasemmistolehdistöön on 
omalaatuinen. Liberaaleja lehtiä pidettiin vasemmistolehtinä, kun taas 
sosiaalidemokraattisia lehtiä kutsuttiin sosialistisiksi. Tunnettu liberaa-
li ja porvari, Göteborgs-Posten- lehden päätoimittaja Harry Hjörne toimi 
pitkään vasemmistolaisen lehdistöyhdistyksen Vänsterpressföreningenin 
puheenjohtajana, ja yhdistyksessä oli mukana myös esimerkiksi Vestman-
lands Läns Tidning -lehden ja Nerikes Allehanda -lehden toimittajia.

”Lars Johan Hierta 1801—1872. Vapaan lehdistön ja kansanvaltaisen yhteiskuntajärjes-
tyksen uranuurtaja.” Patsas oli alun perin lehtikorttelissa Klaran kirkon hautausmaan 
vieressä Tukholmassa. Patsaan pystytti Publicistklubben. Nyt patsas on Storkyrko brinken-
kadun päässä. Kuva vuodelta 1950. Tukholman kaupunginmuseo.
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Painovapausasetuksen vaatimus  
vastaavasta julkaisijasta

Jo Hierta kirjoitti päiväkirjassaan bulvaanijärjestelmän ja vastuuhenki-
löiden yhteydessä vastaavasta julkaisijasta. Termi ”vastaava julkaisija” on 
kuitenkin vapaasti muodostettu. Painovapausasetuksessa puhutaan vain 
julkaisijasta. Jokaisessa ruotsalaisessa lehdessä ja aikakauslehdessä ilmoi-
tetaan lehden vastaava julkaisija. Voidaankin kysyä, miksi painovapaus-
asetuksessa käytetty ytimekäs ilmaisu ”julkaisija” on saanut lisämääreen 
”vastaava”.

Sanalla utgivare (julkaisija) on ruotsin kielessä monta merkitystä. Leh-
tikonsernin omistajan voidaan sanoa olevan kolmen päivälehden julkaisi-
ja, vaikka hän ei vastaisi yhdenkään lehden sisällöstä. Jotta omistukseen 
perustuva julkaiseminen ja toimituksellinen julkaiseminen toimittajan 
roolissa voitiin erottaa toisistaan, jälkimmäistä alettiin kutsua ”vastaavak-
si julkaisijaksi” (ansvarig utgivare). 

Vastaavan julkaisijan valitsevat lehden omistajat. Julkaisijaksi valit-
tavalta henkilöltä ei edellytetä mitään erityisiä ansioita. Hän ei saa olla 
alaikäinen eikä konkurssissa, eikä hän saa asua ulkomailla. Näitä muoto-
seikkoja lukuun ottamatta kuka tahansa voidaan valita julkaisijaksi. Kyse 
on kansalaisoikeudesta. 

Jos omistaja valitsee henkilön julkaisijaksi ”näön vuoksi” eli siten, ettei 
kyseinen henkilö voi arvioida sisältöä ja vaikuttaa siihen, on omistaja itse 
vastuussa.

Painovapausasetuksessa puhutaan julkaisijan ”tehtävästä”. Lehdessä 
työskentelevällä päätoimittajalla voi olla tietty irtisanomisaika. Päätoimit-
taja ei kuitenkaan työskentele vastaavana julkaisijana samoin ehdoin. Jul-
kaisijan tehtävän omistaja voi perua milloin tahansa ja julkaisisija voi itse 
luopua välittömästi ilman minkäänlaista irtisanomisaikaa.

Vastaava julkaisija voi puolestaan valita itselleen yhden tai useamman 
sijaisen. Jos julkaisijan tehtävä jostakin syystä päättyy, samoin käy myös 
sijaisen tehtävälle.

Painovapausasetus ei ole painotoiminnan harjoittajille ja toimittajille 
suotu kuppikunnan oma etuoikeus. Painovapausasetuksessa säädetään 
kansalaisoikeuksista, joita kaikki voivat käyttää. Asian luonteeseen kuu-
luu, että toimittajat joutuvat ammatissa toimiessaan vetoamaan painova-
pausasetukseen useammin kuin muut kansanryhmät.

Painovapausasetuksen ensimmäisen vuosisadan aikana oli tavallista, 
että lehtorit, papit, alemmat virkamiehet ja muut porvarillisessa ammatis-
sa toimivat henkilöt harjoittivat ansiotyönsä ohella julkaisutoimintaa. Sitä 
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mukaa kuin lehdistö teollistui ja mediatarjonta monimuotoistui, toimitta-
jat ja ammattimaiset julkaisijat alkoivat hallita alaa.

Nyt uuden informaatioteknologian ansiosta heiluri on heilahtamassa 
takaisin 1700-luvun suuntaan. Enää ei tarvita valtavia investointeja paino-
koneisiin tai kalliiksi käyvää fyysistä jakelua. Nykyään muutama opiskeli-
ja — tai kuka kansalainen tahansa — voi julkaista faktoja ja näkemyksiään 
verkossa pikkurahalla.

Tässä mielessä painovapausasetus ja ilmaisuvapausperustuslaki palaa-
vat yleiseksi kansalaisoikeudeksi. Kolikolla on kääntöpuolensa. Samalla 
hämärtyy raja ammattitoimittajien ja omia näkemyksiään suorasukaisesti 
esittävän yleisön välillä, mikä aiheuttaa ongelmia monille, joita loukataan 
kirjoituksissa.

Painovapausasetuksen rikosluettelo
Painovapausasetuksessa luetellaan kaikki painovapausrikokset eli teot, 
jotka ovat rangaistavia, jos niiden tekemiseen käytetään painettua tekstiä. 
Painovapausrikoksen muotoja on kaikkiaan 21, ja niistä säädetään paino-
vapausasetuksen 7 luvun 4 ja 5 §:ssä.

Yhdeksän ensimmäistä kohtaa vaikuttavat harvoin tavallisen julkaisi-
jan arkeen rauhan aikaan. Niihin kuuluvat valtiopetos, yllyttäminen so-
taan, maanpetos ja kapina. Pari kertaa vastaavaa julkaisijaa on syytetty 
salaisen tiedon luvattomasta hallussapidosta ja vakoilusta. Nykyaikainen 
tiedustelutoiminta perustuu suurelta osin avoimesti saatavilla olevaan tie-
toon, esimerkiksi lehdissä esitettyihin tietoihin, mutta ne ovat lähes aina 
tietoja, jotka vastaava toimittaja on saanut käsiinsä asiallisin keinoin.

Painovapausasetuksen 7 luvun 4 §:n muut kohdat ovat lyhykäisyydes-
sään seuraavat:

 • Rikokseen yllyttäminen: On rikos yllyttää jotakuta laiminlyömään kan-
salaisvelvollisuutensa tai vastustamaan viranomaista.

 • Kiihottaminen kansanryhmää vastaan: Säädöksen perusteella rangais-
taan sitä, joka esittää uhkauksen tai halveksuntaa jotakin kansanryh-
mää tai muuta henkilöryhmää kohtaan rodun, ihonvärin, kansallisen 
tai etnisen alkuperän, uskonnon tai seksuaalisen suuntautumisen 
perusteella.

 • Rikos kansalaisvapautta vastaan: Kyse voi olla esimerkiksi yrityksestä 
rajoittaa poliittisen organisaation toiminnanvapautta.

 • Laiton väkivallan kuvaaminen: Kyse on seksuaalisen väkivallan tai pakot-
tamisen esittämisestä kuvallisesti. Samoin kuin lapsipornografiaan liitty-
vissä rikoksissa, tietyt olosuhteet saattavat tehdä teosta puolustettavan.
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 • Herjaus: Herjaus on painovapausrikoksista tavanomaisin. Tältä osin 
laki kuuluu seuraavasti: ”Herjaus tarkoittaa sitä, että joku väittää toi-
sen olevan rikollinen, ilmaisee tämän elintapojen olevan paheksuttavia 
tai esittää muita tietoja, jotka ovat omiaan aiheuttamaan tätä kohtaan 
muiden halveksuntaa, ja jos panettelun kohteena oleva henkilö on 
menehtynyt, teko loukkaa hänen omaisiaan tai sen voidaan muuten 
katsoa loukkaavan edesmenneille kuuluvaa rauhaa, paitsi jos olosuh-
teet huomioiden tietojen antaminen asiasta on puolustettavissa tai teon 
tehnyt henkilö osoittaa, että tiedot ovat tosia tai niille on asialliset pe-
rusteet.”

 • Solvaaminen: Solvaaminen tarkoittaa sitä, että jotakuta pilkataan louk-
kaavilla haukkumasanoilla tai muulla loukkaavalla käytöksellä.

 • Laiton uhkaus: Kyseessä on painovapausrikos, jossa joku uhkaa toista 
rikollisella teolla ja uhkaus on omiaan aiheuttamaan vakavaa pelkoa 
oman tai toisen hyvinvoinnin tai omaisuuden puolesta.

 • Virkamiehen uhkaaminen: Tämä rikos tarkoittaa sitä, että henkilöön 
käydään käsiksi väkivallalla uhaten hänen hoitaessaan virkatehtäviään.

 • Oikeudenkäytössä uhkaaminen: Tässä jotakuta uhataan väkivallalla 
siksi, että tämä on esimerkiksi tehnyt ilmoituksen, nostanut kanteen 
tai antanut todistajanlausunnon.

On mahdollista, että vastaava julkaisija voi pitää julkaisuhetkellä luotetta-
vina tietoja, jotka osoittautuvat myöhemmin virheellisiksi. Tällöin hänellä 
on ollut ”asiallinen” peruste julkaisupäätökselleen. Myöhemmin — kun 
faktat tiedetään — vastaavalla julkaisijalla on vaikea tehtävä, sillä hän jou-
tuu vakuuttamaan tuomioistuimen siitä, että tiedot tarkistettiin kaikin 
kohtuullisin keinoin ennen niiden julkaisemista.

Kunnianloukkaus talousasioissa
Rikosluetteloa koskevan luvun päätteeksi nostan esiin teon, jota ei mainita 
luettelossa mutta jonka pitäisi joidenkin mielestä olla painovapausrikos: 
kyse on talousasioihin liittyvästä kunnianloukkauksesta. Painovapausri-
kokseksi voidaan katsoa henkilöön kohdistuva loukkaus, joka on omiaan 
aiheuttamaan halveksuntaa häntä kohtaan. Painovapausrikokseksi ei kui-
tenkaan katsota harhaanjohtavien tai virheellisten tietojen antamista yhti-
östä, vaikka tämä voi aiheuttaa suurta taloudellista vahinkoa.

On selvää, että julkaisemalla virheellisiä tietoja tiedotusvälineet voivat 
aiheuttaa oikeushenkilöille valtavia vahinkoja. Toisaalta ruotsalaiset ja 
ennen kaikkea kansainväliset suuryhtiöt voisivat pelotella taloudellisesti 
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tiukoilla olevat mediayhtiöt hiljaisiksi uhkailemalla näitä kalliilla oikeu-
denkäynneillä ja vahingonkorvausvaateilla.

Lainsäätäjä on selvästikin katsonut, että tiedotusvälineiden pitää voida 
tarkastella avoimesti kaikkea yhteiskunnassa tapahtuvaa toimintaa, myös 
suuryritysten toimintaa. Tämä edellyttää sitä, että tiedotusvälineet käyt-
tävät tätä vapauttaan vastuullisesti. Voidaan yksinkertaisesti kysyä, mi-
ten tärkeää on, että tiedotusvälineet voivat tehdä puolueettomia arvioita 
uusista autoista, ilman että niiden tarvitsee varoa valtavia vahingonkor-
vausvaateita, jos auto on huonosti tasapainotettu ja kaatuu helposti väistö-
liikettä tehtäessä. (Juuri tätä eräs tekniikan alan aikakauslehti joutui poh-
timaan Ruotsissa muutama vuosi sitten.)

Kysymys kunnianloukkauksesta talousasioissa nousee Ruotsissa aika 
ajoin esiin. Esimerkiksi tämä kysymys nousi esiin keskusteltaessa siitä, 
onko voimakas makeutusaine syklamaatti terveydelle vaarallista. Uskon, 
että niin kauan kuin tiedotusvälineet kohtelevat oikeushenkilöitä vastuul-
lisesti, vaatimus siitä, että kunnianloukkaaminen talousasiossa säädettäi-
siin rikokseksi, ei saa vastakaikua. Käsitys saattaa muuttua helposti, jos 
tiedotusvälineet tekevät muutaman ilmeisen virheen.

Jury painovapauskiistoissa
Vuoden 1815 painovapausasetukseen on ujutettu englanninkielinen sana 
jury — lautamiehet. Painovapauskiistoja koskevan luvun alussa käytetään 
vierasperäistä jury-sanaa kerran, mutta sen jälkeen käytetään johdonmu-
kaisesti nimitystä nämnden (lautamiehet). ”Syytteen kohteena olevien pai-
nettujen tekstien sisältöä arvioi tästä lähtien aina jury tai lautamiehet...”. 
Juryn käsite siis hiipi ruotsalaiseen lakitekstiin vuonna 1815.6

Edelleen, 200 vuotta myöhemmin, lienee niin, että juryä käytetään 
vain painovapausoikeudenkäynneissä. Nyt yleisö kuitenkin tietää juryn 
roolista tuomioistuimessa. Tämä tietämys perustuu paljolti televisiossa 
esitettyihin oikeudenkäynteihin amerikkalaisissa ja englantilaisissa tuo-
mioistuimissa.

Nykyisessä ruotsinkielisessä painovapausasetuksessa käytetään joh-
donmukaisesti sanaa jury eikä sen synonyymia lautamiehet. Nykyään 
juryn jäsenet valitsee maakäräjät. He ovat Ruotsin kansalaisia, joiden on 
voimassa olevan painovapausasetuksen mukaan ”oltava arvostelukykyi-
siä, itsenäisiä ja oikeamielisiä”. Vuonna 1815 edellytettiin ainoastaan, että 
henkilöt olivat ”hyveellisiksi tunnettuja kansalaisia”.

Ruotsalainen jury joutui koetukselle toisen maailmansodan aikana. So-
tavuonna 1939 oikeusministeri K. G. Westman nosti useita painovapaus-



Pär-Arne Jigenius

510

syytteitä. Torbjörn Vallinder toteaa teoksessaan Nio edsvurna män, että 
ensimmäisenä sotavuotena jury antoi langettavan tuomion lähes kaikissa 
tapauksissa, mutta vuodesta 1940 se alkoi antaa yhä useammin vapautta-
via tuomioita.

Monet katsoivat, että painovapauskiistoissa jury oli sananvapauden 
puolustaja. Mutta kun jury antoi vapauttavia tuomioita painovapaus-
jutuissa, valtiovalta ryhtyi muihin toimenpiteisiin. Vastaperustettu de-
mokratiaa puolustava lehti Trots allt! joutui pitkään kuljetuskieltoon ja 
seitsemästi takavarikkoon ilman oikeudenkäyntiä. Torbjörn Vallinderin 
mukaan ”juryn vapauttavat tuomiot eivät ehkä sittenkään vähentäneet 
painovapauden oikeudellista rajoittamista”.

Painovapaussyytteitä saivat lukemattomat julkaisut, jotka poliittisen 
värinsä perusteella kuuluivat eri ryhmiin — niiden joukossa oli niin de-
mokraattisia, kommunistisia kuin natsijulkaisujakin. Syytteillä oli usein 
ulkopoliittiset perusteet: kyse saattoi olla ”herjaavista, loukkaavista tai 
epäsopua aiheuttavista lausunnoista, jotka kohdistuivat vieraisiin valtoi-
hin” tai ”perättömistä huhuista tai valheellisista lausunnoista, jotka olivat 
omiaan vaarantamaan valtakunnan turvallisuuden”.

Kummallista kyllä, Ruotsin merkittävin natsisminvastainen kirjoittaja, 
Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning -lehden (GHT) Torgny Seger stedt 
ei saanut koskaan syytettä. Göteborgs-Posten-lehden päätoimittaja Harry 
Hjörne kuvailee muistelmateoksessaan Äventyr i tidningarnas värld sitä, 
miten SIS:n puheenjohtaja Sven Tunberg suhtautui painovapaus juryyn.7

Tunbergilla oli joukko GHT:stä leikattuja sanomalehtileikkeitä, jotka 
osoittivat, miten Segerstedt kerta kerran jälkeen rikkoi lain henkeä ja kir-
jainta. Jos kuka tahansa muu toimittaja olisi kirjoittanut niin kuin Seger-
stedt, hän olisi saanut syytteen ja tuomion. Harry Hjörne oli tästä väit-
teestä samaa mieltä. Oli selvää, että kun oikeusministeri K. G. Westman 
harkitsi GHT:n natsisminvastaisen toimittajan syytteeseenpanoa, toisessa 
vaakakupissa painoi se, että ministeri oli lähettänyt Tunbergin Götebor-
giin tunnustelemaan maaperää.

Harry Hjörne totesi vain: ”Göteborgiin ei saada jurya tuomitsemaan 
Torgny Segerstedtiä.” SIS:n puheenjohtaja reagoi tähän kipakasti: ”Eikö 
olekin kamalaa? Eikö Ruotsi olekaan valtio, jossa laki on voimassa kaik-
kialla? Lain on oltava sama niin Länsi-Ruotsissa kuin maan muissakin 
osissa. Juryinstituutio on (nykymuodossaan) haaste oikeusvaltiolle, ja siitä 
on päästävä eroon.”

Myöhemmin hän ja oikeusministeri saivat vettä myllyyn, kun Göte-
borgissa painovapausjury vapautti kiistellyn ja saksalaismielisen rovastin 
Ivar Rhedinin, jota syytettiin Stalinin herjaamisesta. Stalinia, joka kerran 
erotettiin pappisseminaarista Georgiassa, sanottiin herjatun Göteborgs 
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Stifts-Tidning -lehdessä! Kansanomaisen rovastin puolustusasianajajana 
toimi Ivar Glimstedt, jonka tiedettiin kuuluvan Torgny Segerstedtin kan-
nattajiin.

Yksityisessä keskustelussa Harry Hjörnen kanssa K. G. Westman pa-
heksui painovapausjurya ja arvoituksellista Göteborgia: ”Natsia syytetään 
Stalinin törkeästä herjaamisesta. Laki on selvä. Siispä hänen puolustajak-
seen ilmestyy yksi Segerstedtin pahimmista kannattajista.” Harry Hjörne 
selitti yhä ärsyyntyneemmälle ministerille asianajaja Glimstedtin kenties 
epäilevän, että Tukholmassa haluttiin valmistella syytettä Segerstedtiä 
vastaan antamalla langettava tuomio rovasti Rhedinille.

Professori Tunberg ja oikeusministeri olivat luultavasti oikeassa siinä, 
että Tukholmassa toimiva koko maan yhteinen painovapausjury olisi luul-
tavasti antanut langettavan tuomion Segerstedtin arvioista, jotka koskivat 
Hitleriä ja Göringiä. Jäljelle jää kysymys siitä, onko juryn alueellinen tai 
paikallinen leima eduksi vai ei.

*

Lainsäädäntö on harvoin kuin kaunokirjallisuutta, mutta painovapaus-
asetuksessa on hyvin kaunis ja vakava luku, jossa on vanhanaikainen 
sointi. Painovapausoikeudenkäynneissä juryn jäsenille on tapana lukea 
ns. painovapausasetuksen ohjeet, jotka muistuttavat siitä, missä hengessä 
päätös on tehtävä:

Envar, vilken blivit förtrott att döma över missbruk av tryckfriheten eller 
eljest vaka över denna förordnings efterlevnad, bör därvid städse hava i 
åtanke att tryckfriheten utgör grundval för ett fritt samhällsskick, alltid 
fästa sin uppmärksamhet mera på ämnets och tankens än på uttryckets 
lagstridighet, på syftet än på framställningssättet, samt i tvivelsmål hellre 
fria än fälla. 

(Jokaisen, jolle on uskottu tehtäväksi arvioida painovapauden väärinkäy-
töstä tai muutoin valvoa tämän asetuksen noudattamista, on siten aina pi-
dettävä mielessään, että painovapaus on vapaan yhteiskunnan edellytys, 
kiinnitettävä aina enemmän huomiota aiheen ja ajatuksen kuin ilmaisun 
ristiriitaan lain kanssa ja enemmän tavoitteeseen kuin esitystapaan sekä 
epäselvissä tapauksissa ennemminkin vapautettava kuin langetettava.)

Puoluelehtien aika
Puoluelehtien aikaan jokaiseen mielipidevaikuttajana toimineeseen lehteen 
liitettiin jokin puoluepoliittinen määre: Arbetet (s), Göteborgs-Posten (fp), 
Svenska Dagbladet (h) ja niin edelleen.8 Päätoimittaja keskittyi usein kom-
mentoivaan lehtityöhön pääkirjoitus- ja kulttuurisivuilla, kun taas uutis-
työtä johti toimituspäällikkö. Tavallinen työnjako oli se, että poliittisesta 
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sisällöstä vastaava henkilö toimi myös vastaavana julkaisijana. Nämä oli-
vat käytännössä portinvartijoita: heidän oli varmistettava, että sellainen, 
mikä vahingoitti lähipuoluetta tai omaa ideologiaa, suodatettiin pois. Kyse 
saattoi olla vaikkapa siitä, miten kysymys tulleista ja tullisuojasta pitäi-
si muotoilla tai voitiinko elokuvateatterin ilmoituksia julkaista lehdessä, 
jonka lukijakunta kuului vapaakirkkoon.

Monet katsoivat, että tällainen julkaisijan rooli oli ristiriidassa painova-
pausasetuksen ”hengen kanssa”. Painovapausasetuksen tehtävänähän oli 
turvata sananvapautta ja mielipiteenvapautta. Idea on, että painovapaus-
asetus tekisi mahdolliseksi kaikkien ajateltavissa oleviden mielipiteiden 
esittämisen painettuna. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että lehden tai 
aikakauslehden pitäisi olla avoin kaikenlaisille mielipiteille. Päinvastoin 
lehti voi olla puolueellinen ja yksipuolinen. 

Puoluelehtien aikaan ne, jotka lukivat lehtiä päivittäin, saivat toden-
näköisesti muunnellun tai yksipuolisen kuvan todellisuudesta. Ne, jotka 
lukivat useita, eri väriä tunnustavia lehtiä, saattoivat vertailla niitä ja in-
nostua muodostamaan oman käsityksensä. Mutta kuinka monet lukivat 
päivittäin monia lehtiä?

Ammattimaistumisen seuraukset
Ruotsalaiset toimittajat kokoontuivat 1800-luvun lopussa yleisiin lehtimies-
tapaamisiin. Yhtenä tavoitteena oli ottaa etäisyyttä sensaatiolehdistöön. 
Toisena tavoitteena oli kohottaa lehdistön etiikkaa. Kesti kuitenkin kauan, 
ennen kuin lehtien julkaisijat ja toimittajat pääsivät yksimielisyyteen erityi-
sen toimittajakoulutuksen tarpeellisuudesta. Akateemista toimittajakoulu-
tusta ryhdyttiin tarjoamaan vasta 1900-luvun jälkipuoliskolla.

Samalla kun puoluelehdistö alkoi muuttua vanhanaikaiseksi, toimitta-
jakoulutus lisääntyi, toimittajan työ ammattimaistui ja valtion lehdistö-
tuki otettiin käyttöön, vastaavan julkaisijan asema ja tehtävä muuttuivat. 
Aikaisemmin lehtitalon vahtikoirana oli toiminut poliittinen päällikkö. 
Nyt toimituspäälliköstä tuli vastaava julkaisija ja päätoimittaja. Vastaa-
van julkaisijan ei odotettu kiinnittävän huomiota mitättömiin poliittisiin 
seikkoihin, vaan tekevän ammattimaisia toimituksellisia arvioita ja nou-
dattavan lehdistön yleisesti hyväksymiä eettisiä pelisääntöjä.

Ammattimaistuminen todennäköisesti paransi toimitustyön laatua, 
mutta toisaalta taas sanomalehdistä tuli väistämättä enemmän toisten-
sa kaltaisia. Uutistoimittajilla on lehden poliittisesta väristä riippumatta 
sama koulutus, ja vastaava julkaisija noudattaa päätöksenteossaan samoja 
periaatteita kuin kollegansa.
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Nykyään vastaavia julkaisijoita ei rekrytoida ensisijaisesti tyylillisen 
lahjakkuuden ja toimittajakokemuksen vaan pikemminkin talous- ja 
hallintoasioihin liittyvän osaamisen perusteella. Nykyään yksi ja sama 
henkilö saattaa toimia päätoimittajana, vastaavana julkaisijana ja sa-
nomalehtiyhtiön toimitusjohtajana. Ei ole yllättävää, ettei henkilö, jolla 
on tällainen työmäärä, voi käydä työntekijöiden ja työnjohtajien kanssa 
jatkuvaa vuoropuhelua siitä, minkä suunnan toimitus työssään valitsee. 
Joissakin toimituksissa on päädytty siihen ratkaisuun, että vastaavan jul-
kaisijan sijainen, jonka puoleen työntekijöiden on helpompi kääntyä, tekee 
käytännössä päätökset, vaikka vastaava julkaisija on toimessa ja kantaa 
muodollisen vastuun. Tämä ei kuitenkaan ole ollut painovapausasetuksen 
tarkoitus. Sijaisen pitäisi kantaa vastuu vain, kun julkaisija on tilapäisesti 
estynyt hoitamasta tehtävää esimerkiksi sairausloman tai pitkän loman 
vuoksi.

Painovapausasetuksen päävaatimuksen mukaan lehden on nimettävä 
aina selvästi henkilö, joka kantaa vastuun julkaisusta suhteessa muuhun 
maailmaan. Näin kaikki toimii muodollisesti oikein. Jos myöhemmin 
painovapausjutussa ilmenee, että vastaava julkaisija ei tiennyt etukäteen 
vaikeasta julkaisupäätöksestä, josta hän joutuu jälkikäteen kantamaan 
vastuun, kyseessä on julkaisijan ja lehden omistajan sisäinen ongelma.

Vastaava julkaisija lehtikonserneissa
Ruotsin lehtien mainostulot pienenevät ja lehtien on supistettava toimi-
tuksiaan ja uudistettava toimintaansa. Syntyy uusia lehtikonserneja ja me-
diataloja. Selkeänä tavoitteena on jakaa yhteiset kehityskulut ja muut kulut 
usean lehden kesken. 

Vuonna 2015 monet lehtikonsernit ovat ilmoittaneet, että konsernin 
lehdille valitaan yhteinen vastaava julkaisija. Näin Eskilstuna-Kurirenin 
entisestä vastaavasta julkaisijasta on tullut kokonaisen konsernin lehtien 
julkaisija. Jönköpingissä toimitaan samoin lehdissä, jotka kuuluvat Jönkö-
pings-Postenin kanssa samaan konserniin.

Tämä johtuu siitä, että osa konsernin kaikkien lehtien sisällöstä tuo-
tetaan yhteisessä keskustoimituksessa. Osa kunkin paikallislehden sisäl-
löstä tuotetaan kyseisellä paikkakunnalla ja nimenomaan kyseistä lehteä 
varten. Painovapausasetuksessa ei ole huomioitu tätä uutta vastuunjakoa. 
Jos yksi henkilö konsernissa toimii konsernin kaikkien lehtien vastaavana 
julkaisijana, hänellä ei ole minkäänlaisia mahdollisuuksia arvioida etukä-
teen kuhunkin paikallislehteen paikallisesti tuotettua materiaalia.
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Jos lehden omistaja antaa kunkin paikallislehden päätoimittajan toi-
mia vastaavana julkaisijana, kyseisellä henkilöllä ei ole taaskaan käy-
tännössä minkäänlaisia mahdollisuuksia arvioida etukäteen tekstejä ja 
kuvia, joita konsernin yhteinen keskustoimitus tuottaa. Jälkimmäiseen 
ongelmaan on törmännyt Göteborgs-Posten, jolla on yhteinen tuotanto 
ja toimitus Ruotsin länsirannikolla ilmestyvien saman konsernin lehtien 
kanssa. Tähän saakka jokaisella lehdellä on ollut sen kokoon katsomatta 
oma vastaava julkaisijansa. Yksittäisten vastaavien julkaisijoiden pitäisi 
kuitenkin käytännössä saada korjata sitä, mitä keskustoimituksesta lä-
hetetään.

Nykyään sanomalehtiin toimitetaan materiaaleja, jotka saatetaan aika-
taulu- ja muista syistä julkaista ilman, että vastaava julkaisija on voinut 
arvioida sisältöä. Joku voisi todeta, että jos vastaava julkaisija on hyväksy-
nyt tällaisen toimitustavan, saa hän kantaa vastuun. Tämä ei silti edelleen-
kään vastaa painovapausasetuksen vaatimusta, jonka mukaan julkaisijan 
on voitava arvioida julkaistavaa materiaalia etukäteen.

Norjan malli: monta vastaavaa toimittajaa
Norjassa samassa lehdessä voi toimia useita vastaavia toimittajia. Norja-
laisten ajattelutavan mukaan Svenska Dagbladetin kaltaisella lehdellä voi-
si olla vastaava julkaisija, joka vastaisi värittömälle paperille painetusta 
päälehdestä, ja toinen, joka vastaisi vaaleanpunaiselle paperille painetuista 
talous- ja urheilu-uutisista.

Tällä järjestelyllä voitaisiin ratkaista koko konsernin yhteisestä vastaa-
vasta julkaisijasta aiheutuva ongelma. Lähellä keskustoimitusta toimiva 
henkilö vastaisi sen tuottamasta sisällöstä; paikallinen päätoimittaja taas 
vastaisi paikkakunnalla tuotetusta sisällöstä.

Ruotsalaisilla päivälehdillä on taloudellisia paineita, ja ne turvautuvat 
toimenpiteisiin, joilla pyritään leikkaamaan kustannuksia ja tehostamaan 
tuotantoa. Konsernin yhteisen vastaavan julkaisijan käyttöön johtanutta 
kehitystä onkin tarkasteltava tätä taustaa vasten. Jäljelle jää kysymys sii-
tä, voidaanko konsernin yhteisellä vastaavalla julkaisijalla katsoa olevan 
mahdollisuutta arvioida etukäteen konsernin lehtien sisältöä painova-
pausasetuksessa edellytetyllä tavalla.

Norjan ”Grunnlovenin” 100  § on norjalaiselle päätoimittajalle sama 
kuin painovapausasetus ruotsalaiselle kollegalle. Pykälässä säädetään sa-
nanvapauden perustuslaillisesta suojasta Norjassa. Aikaisemmin se koski 
painettuja tekstejä, mutta muutettuna se ei nykyään enää ole riippuvainen 
tiedotusvälineestä tai tekniikasta.
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On myös syytä huomata, että Norjan vastine lehdistön mielipidelauta-
kunnalle eli Pressens Faglige Utvalg arvioi nykyään myös radion ja tele-
vision sisältöä. Ruotsissa vastaavasta uudistuksesta on keskusteltu, mutta 
päätöksiin on vielä matkaa.

Ruotsin tuomioistuimista poiketen Norjan tuomioistuimet voivat mää-
rätä lehdet maksamaan huomattavia vahingonkorvauksia, miljoonasum-
mia, jotka ovat raskaita myös varakkaille lehdille.

Vastaava julkaisija televisiossa
Ruotsin lehdillä on satavuotinen perustamisvapauden perinne: painetun 
lehden julkaiseminen on kansalaisoikeus. Tämä on yksi painovapausase-
tuksen kulmakivistä. Sen sijaan sähköisessä joukkoviestinnässä on vallin-
nut alusta asti täysin päinvastainen tilanne. Pula taajuuksista johti siihen, 
että Radiotjänst toimi aluksi valtion monopoliyhtiönä.

Pressens Opinionsnämnd, lehdistön mielipidelautakunta, syntyi en-
simmäisen maailmansodan aikaan ennen valtakunnallisia radiolähe-
tyksiä ja kauan ennen televisiolähetysten alkamista. Ennen ensimmäistä 
maailmansotaa ja sen aikana Ruotsin lehdistö välitti kansainvälisiä uutisia 
ja sotaraportteja, joita se sai kilpailevilta uutistoimistoilta. Uutismateriaali 
oli monesti puutteellista, ja uutistoimistot olivat usein puolueellisia ja riip-
puvaisia sodan jonkin osapuolen tuesta. Tältä pohjalta syntyi vuonna 1917 
Pressens Opinionsnämnd — elin, jonka tavoitteena oli lehtien itsesääntely 
ja lehtien laadun parantaminen. Muutamaa vuotta myöhemmin lehdistö 
perusti asiakkaiden omistaman ja luotettavan uutistoimiston nimeltä Tid-
ningarnas Telegrambyrå (TT).

Nykyisten radio- ja televisiokanavien toimintaa säätelevät radio- ja 
televisiolaki sekä hallituksen kullekin yhtiölle myöntämät lähetysluvat. 
Vastaavan julkaisijan tehtävä on periaatteessa siirretty painovapausase-
tuksesta ilmaisuvapausperustuslakiin; radio- ja televisiotoimittajilla on 
sama asema kuin sanomalehti kollegoillaan. Toisaalta sähköisten jouk-
kotiedotusvälineiden julkaisijat hoitavat monitahoisempaa mutta samalla 
rajatumpaa tehtävää kuin päivälehtien julkaisijat.

Radio- ja televisiolaissa ja lähetysluvissa vahvistetaan rajat mediayhti-
öille — ei yhdelle toimihenkilölle — ja yritystä edustavat sen johtokunta ja 
toimitusjohtaja eikä vastaavaksi julkaisijaksi valittu henkilö. Esimerkiksi 
yleisradiotoimintaa harjoittavan televisioyhtiön vastaavalla julkaisijalla 
on ilmaisuvapausperustuslain mukaan henkilökohtainen vastuu; lisäksi 
hänellä on yrityksen johdon antama tehtävä varmistaa, ettei lähetys riko 
voimassa olevaa lähetyslupaa.
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Jos lähetys rikkoo ilmaisuvapausperustuslakia, julkaisija kantaa vas-
tuun ja häntä voidaan rangaista henkilökohtaisesti. Jos lähetys rikkoo 
lähetyslupaa, vastuun kantaa yhtiö, jolle voi aiheutua suoria ja välillisiä 
seuraamuksia; viime kädessä tulilinjalle joutuvat tuolloin johtokunta ja 
toimitusjohtaja.

Päivälehti on julkaisijan näkökulmasta kokonaistuote ja voi siten kuu-
lua yhteisen vastuun piiriin. Televisioyhtiöissä asian määrittely ei ole yhtä 
yksinkertaista. Televisiokanava voi nimetä koko toiminnastaan vastaavan 
julkaisijan tai useita julkaisijoita, jotka vastaavat kukin omasta toimituk-
sellisesta alueestaan, uutisohjelmista, kulttuuriohjelmista jne.

Norjassa päivälehtiä ei pidetä kokonaistuotteena — tai tarkemmin sa-
noen siellä lehden eri osilla voi olla omat vastaavat julkaisijansa. Jos päivä-
lehteen halutaan suhtautua samoin kuin televisioyhtiöön, on luonnollista 
käyttää järjestelmää, jossa useat vastaavat julkaisijat tekevät yhteistyötä.

Vastuun kannalta yleisradiotoimintaa harjoittavan televisioyhtiön or-
ganisaatio on leveä ja matala. Tämä tarkoittaa sitä, että yhtiön valitsemia 
vastaavia julkaisijoita on useita. Tarkkasilmäinen televisionkatsoja voi 
huomata, että yhteiskunnallisesti tärkeiden ohjelmien lopussa ilmoitetaan 
usein myös vastaavan julkaisijan nimi. Tällä tavoin toimituksiin luodaan 
ilmapiiri, jossa ohjelmasta viime kädessä vastuun kantava henkilö myös 
työskentelee lähellä ruohonjuuritasoa.

TV4-kanavalla on valittu pikemminkin ylhäältä käsin ohjattu organi-
saatio, jossa varsinaisia vastaavia julkaisijoita on vähän ja jossa ”valtuutuk-
sen saaneita” vastaavan julkaisijan sijaisia on paljon. Sijaisilla on johdolta 
saatu tehtävä toimia käytännössä vastaavina julkaisijoina päivittäisessä 
toiminnassa. Jos ylitsepääsemättömiä ongelmia ja konflikteja ilmenee, ne 
ratkaisee johtoon kuuluva, keskeisessä asemassa toimiva vastuuhenkilö. 
Asian luonteeseen kuuluu se, että kaupallista toimintaa harjoittava me-
diayhtiö haluaa toiminnalleen vahvan keskusjohdon, samalla kun kaikki 
rutiinipäätökset tehdään mahdollisimman alhaalla organisaatiossa.9

Sijaiset
Painovapausasetuksen ja ilmaisuvapausperustuslain mukaan sijaisen pi-
täisi hoitaa vastaavan julkaisijan tehtäviä vain silloin, kun tämä on esteel-
linen esimerkiksi sairausloman tai lomamatkan vuoksi.

Perustuslain kirjaimen mukaan vastaavan julkaisijan sijainen on hen-
kilö, joka käyttää päätöksenteko-oikeutta silloin, kun julkaisija on estynyt 
käyttämästä kyseistä oikeutta; perustuslain näkökulmasta vastaavan jul-
kaisijan sijainen on varahenkilö, joka ei useimmiten hoida kyseistä teh-
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tävää. Käytännössä työpaikoilla sijaisesta on tullut vastaavan julkaisijan 
apulainen, joka tekee jopa päivittäin julkaisupäätöksiä, kun vastaava jul-
kaisija on budjetti- tai ammattiyhdistysneuvotteluissa.

Monet mediatalot — niin kaupalliset televisioyhtiöt kuin suuret päivä-
lehdetkin — ilmoittavat nykyään toimitukseen kuuluvan useita vastaavan 
julkaisijan sijaisia. Painovapausasetuksen mukaan lehden on ilmoitetta-
va painopaikka ja vastaavan julkaisijan tiedot. Useiden sijaisten nimien 
julkaisemiseen ei ole mitään muodollista syytä. Käytännön työssä siitä 
voi olla omanlaistaan etua, jos valittavat lukijat tyytyvät esittämään nä-
kemyksiään sijaiselle, kun vastaavaa julkaisijaa ei saa kiinni. Toimituksen 
kokoonpanosta kertovasta ruudustahan ilmenee, että sijainen on tavallaan 
toimittajan oikea käsi.

Toimituksen sisäisen työskentelyn kannalta on eduksi, että on päätös-
valtaisia sijaisia, kun vastaava julkaisija saa nykyisin monissa mediatalois-
sa yhä useammin toimia yritysjohtajana.

Aiemmassa luvussa kerroin siitä, miten samaan konserniin kuuluvil-
le lehdille tai mediayhtiöille valitaan yhteinen vastaava julkaisija ja miten 
vastaavan julkaisijan sijaiseksi valitaan paikallisen lehden toimittaja. Näin 
painovapausasetuksen ei ole tarkoitus toimia, vaan tämä on käytännön 
sanelema ja epäsovinnainen ratkaisu nykyongelmaan.

Nykyajan ongelmista puheen ollen nykyjärjestelmä, jossa toimitukset 
käyttävät alihankkijoita, aiheuttaa julkaisuvastuuseen liittyviä ongelmia. 
On tavallista, että sanomalehdet käyttävät nykyisin itsenäisiä toimitus-
työtä tekeviä yrityksiä, joilta ne saavat esimerkiksi talous- tai urheiluai-
heista aineistoa. Freelancetoimittajat ja heidän yrityksensä toimittavat 
yleisradiotoiminnan harjoittajille tärkeää ja arkaluonteista aineistoa. Lain 
näkökulmasta vastuukysymys on yksinkertainen: vastuun kantaa koko-
naisuudessaan se, joka julkaisee tiedot. Käytännössä ongelmana on se, että 
vastaavalla julkaisijalla ei ole mahdollisuutta tarkistaa, miten alihankkija 
toimii kentällä tuottaessaan artikkelia tai radio-ohjelmaa. On yhä tavalli-
sempaa, että vakituiset työntekijät korvataan ostamalla palvelu alihankki-
joilta, ja tämä järjestely heikentää vastuujärjestelmää. Se, joka vastaa käy-
tännössä tekstin tai ohjelman valmistelutyöstä ja tuottamisesta, ei kanna 
lainkaan vastuuta julkaisemisesta. Vastaavalla julkaisijalla on puolestaan 
todellisuudessa huonot edellytykset tietää, onko aineisto lehdistön etiikan 
ja ammattietiikan näkökulmasta asianmukaista.

Lopuksi on todettava, että vastaavat julkaisijat ovat mediayhtiöiden 
omistajien valitsemia ja että vastaava julkaisija puolestaan valitsee oman 
sijaisensa. Tämä tarkoittaa sitä, että jos vastaava julkaisija syystä tai toises-
ta päättää irtisanoutua tehtävästään, päätös koskee myös sijaisia.
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Perustuslain suojaamat verkkosivustot
Painovapausasetuksen nimestä voisi luulla, että lehti- ja kustannustoimi-
aloja säännellään perustuslain avulla. Kyse ei ole painotoiminnan har-
joittajille suodusta, kuppikunnan omasta etuoikeudesta. Painovapausase-
tuksessa ei ylipäänsä edes mainita päätoimittajan ja toimittajan kaltaisia 
ammatteja. Sen sijaan sana ”toimitus” mainitaan ohimennen tahona, jolle 
henkilö voi antaa tietoja, ilman että hänen henkilöllisyytensä paljastuu. 

Painovapaus on yleinen kansalaisoikeus. Kun lehtiyhtiöt alkoivat 
1800-luvun loppupuolella kasvaa suuriksi yhtiöiksi, päivälehtien julkaisu 
vaati yhä suurempia investointeja painokoneisiin ja latomoihin. Periaat-
teessa jokaisella kansalaisella oli oikeus julkaista päivälehteä, mutta käy-
tännössä kuitenkin vain harvat saattoivat käyttää tätä perustuslaillista 
oikeuttaan.

Nyt heiluri heilahtaa kuitenkin takaisinpäin. Uuden joukkoviestintä-
tekniikan ansiosta yksittäinen kansalainen voi käytännössä toimia mieli-
pidevaikuttajana ja tiedonlevittäjänä. Media-alan ulkopuolella toimivilla 
yksittäisillä henkilöillä ja yrityksillä on oikeus hakea julkaisutodistusta 
saadakseen suojan verkkosivustolleen. Näin sivustolle voidaan saada sa-
manlainen ilmaisuvapausperustuslakiin perustuva suoja kuin asemansa 
vakiinnuttaneilla joukkoviestintäyhtiöillä on.

Sivustolle on valittava julkaisija, joka kantaa vastuun mahdollisesta sa-
nanvapausrikoksesta. Tiedonantajilla eli tietolähteillä on oikeus pysyä ni-
mettöminä, eivätkä työntekijät saa paljastaa lähteidensä henkilöllisyyttä. 
Painovapauslainsäädännössä asetettu yleinen sensuurikielto koskee myös 
näitä sivustoja, eli viranomaiset eivät saa tarkastaa julkaisuja etukäteen. 
Jos ilmaisuvapausperustuslaki ja henkilötietolaki ovat ristiriidassa, etusi-
jan saa ilmaisuvapausperustuslaki.

Radio- ja televisiotoiminnasta vastaava viranomainen myöntää verk-
kosivulle julkaisutodistuksen hakemuksesta. On tärkeää huomata, että 
viranomainen ei saa arvioida verkkosivuston sisältöä tai toiminnan tar-
koitusta. 

Julkaisutodistuksen saaneet verkkosivustot voivat siis julkaista yksit-
täisten henkilöiden nimiä ja osoitteita vapaasti henkilötietolain rajoituk-
sia noudattamatta. Monien yksityishenkilöiden on vaikeaa hyväksyä sitä, 
että heidän nimensä esiintyy kyseenalaisilla verkkosivustoilla ja että näin 
voidaan tehdä perustuslain turvin — ja että televisio- ja radiotoiminnasta 
vastaavan viranomaisen on myönnettävä julkaisutodistus.

Laajaan sananvapauteen liittyy aina sen väärinkäytön riski. Jos sanan-
vapautta säännellään tiukasti kaikkien väärinkäytösten estämiseksi, ei sa-
nanvapaus ole todennäköisesti kovinkaan laajaa.
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Vastuuvapauslauseke ja avustajasopimus
Päivälehden vastaava julkaisija ei voi sopia kiistanalaisen tekstin kirjoitta-
jan kanssa, että tämä ottaa vastuun julkaisun mahdollisista oikeudellisista 
seuraamuksista. Monet kirjoittajat ottaisivat mielellään julkaisijavastuun 
artikkelistaan saadakseen sen julkaistuksi.

Henkilö, joka kirjoittaa suuttumusta herättävän ja mahdollisesti louk-
kaavan artikkelin, ei aiheuta minkäänlaista julkisuusvahinkoa itse kir-
joittamisellaan. Artikkeli ei aiheuta ympäristölle haittaa niin kauan kuin 
se pysyy kirjoituspöydän laatikossa tai tietokoneen kiintolevyllä. Jos joku 
kuitenkin päättää julkaista sen, lampun henki pääsee vapaaksi.

Tämän katsantokannan mukaan julkisuusvahinko ei aiheudu itse kir-
joittamisesta vaan kirjoitetun tekstin julkaisemisesta. Julkaisijalla on valta 
ja velvollisuus ratkaista, mitä voidaan ja mitä ei pidä julkaista.

Jos meillä olisi järjestelmä, jossa kiistaa aiheuttavat, äärimmäisyyksiin 
menevät kirjoittajat voisivat kantaa henkilökohtaisen vastuun omasta ar-
tikkelistaan, sanomalehdet alkaisivat muistuttaa roskajulkaisuja ja vastaa-
van julkaisijan rooli kapenisi.

Ilmaisuvapausperustuslaissa vahvistetaan, että suorat uutislähetykset 
ja tietyt jumalanpalvelukset eivät kuulu julkaisuvastuun piiriin (ilmaisu-
vapausperustuslaki 1:8). Samoin joissakin tilanteissa julkaisija voi sopia 
avustajan kanssa, että tämä ottaa henkilökohtaisen vastuun omasta osuu-
destaan. Tuolloin kyse ei ole siitä, että vastaava julkaisija ei uskaltaisi ot-
taa vastuuta, vaan siitä, että käytännön tilanne ja tekniset olosuhteet ovat 
sellaiset, ettei julkaisija halua ottaa vastuuta. Suorana lähetyksenä esitetyt 
jumalanpalvelukset suunnitellaan usein hyvissä ajoin, ja nykyään ne lähe-
tetään usein uusintana, mikä vaikuttaa vastuukysymykseen.

Joku saattaa siksi ajatella, ettei jumalanpalvelus voi aiheuttaa ongelmia 
julkaisijalle. Kyllä kuitenkin voi. Pappi saattaa esittää homoseksuaalisuu-
desta ja sukupuolineutraalista avioliitosta uskontoon perustuvia mielipi-
teitä, joita voidaan pitää kiihottamisena kansanryhmää vastaan. 

Oikeudellisen pääoman tuhoaminen
Vuonna 2016 painovapausasetus saavutti kunnioitettavan 250 vuoden iän. 
Tämä ainutlaatuinen laki syntyi ennen demokratian läpimurtoa, edisti 
demokratian kehittymistä ja on pitkään suojellut demokratiaa. 

Voi vaikuttaa tahdittomalta ja epähienotunteiselta, että nyt, painova-
pausasetuksen juhlavuotena, pohditaan sitä, tarvitseeko Ruotsi modernin, 
tekniikasta riippumattoman ilmaisuvapausperustuslain. Kun uudesta pe-
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rustuslaista on käyty aiemmin keskustelua, keskustelussa on noussut esiin 
osuva ilmaus ”oikeudellisen pääoman tuhoaminen”.

Mediayhtiöt ja toimituspäälliköt ovat tekniikasta riippumattomia, kun 
taas vastaavien julkaisijoiden työ pohjautuu vuoroin painovapausasetuk-
seen, vuoroin ilmaisuvapausperustuslakiin. Jos lehdistötuki säilytetään ja 
sitä uudistetaan, tuesta tulee varmaankin teknisesti neutraali. Media-ala 
tavoittelee yhteistä, teknisesti neutraalia eettistä arviointia. Tätä taustaa 
vasten, tiedotusvälineiden muuttuessa nopeasti, Ruotsin kaksijakoinen 
malli näyttää yhä vanhanaikaisemmalta; siinähän on kaksi tekniikkaläh-
töistä perustuslakia.

Olen toiminut vastaavana julkaisijana päivälehdissä yli kahdenkym-
menen vuoden ajan. Vaalin julkaisuperinnettä, koska suuresti kunnioitan 
Ruotsin painovapausasetusta ja luotan siihen. Kunnioitus on nyt kasvanut 
entisestään, mutta luottamus on muuttunut. Vuosien aikana olen ymmär-
tänyt, että tarvitsemme joustavan, teknisesti neutraalin ratkaisun.
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Kolme askelta eteenpäin, kaksi  
taaksepäin — painovapaus ja ”edistys”  

250 vuoden aikana
Yhteenveto

Ola Larsmo

Edistysajattelu
Kesäaamuna 1706 Johan Heinrich Schönheit teloitettiin Marstrandin 
linnoituksessa. Hänen nimensä ei ole erityisen tunnettu osa Ruotsin kir-
jallisuutta, mutta hänellä on oma merkittävä ja synkkä roolinsa Ruotsin 
painovapauden historiassa: hän nimittäin sai luultavasti kaikkien aikojen 
kovimman tuomion painovapausrikoksesta. Schönheit oli kääntänyt ja 
julkaissut vuonna 1696 Grimmelshausenin romaanin — ei tämän tunne-
tuinta teosta Simplicissimus vaan Den kyske Josefs levnadsbeskrivning, sa-
tiirinen muunnelma Raamatun kertomuksesta. Ajan tavan mukaan kirja 
kävi läpi ennakkosensuurin. Sensori piti sitä ”karkeana” ja ”rienaavana” ja 
takavarikoi koko painoksen. Uumajan viskaalina toiminut Schönheit pa-
keni ulkomaille Hampuriin välttääkseen syytteen. Hänet kuitenkin pet-
kutettiin palaamaan Ruotsiin, otettiin kiinni ja saatettiin oikeuden eteen.

Tuolloin elettiin luterilaisen ortodoksian loppua, ja ilmassa oli uskon-
nollista kapinahenkeä. Sellissään Schönheit koki, uskonnollisen käänty-
myksen ja alkoi saarnata pappeutta ja hovioikeutta vastaan. Hän myös 
kehitti ehtoollisesta oman version, joka oli tietenkin rienaava. ”Tottelema-
ton” ja ”uppiniskainen” Schönheit sai useita syytteitä ja lopulta kuoleman-
tuomion. Tuomio pantiin täytäntöön siten, että ensin häneltä hakattiin irti 
oikea käsi (jolla hän kirjoitti), sitten vedettiin koukulla ulos kieli (joka oli 
tuottanut loukkaavat sanat) ja lopuksi häneltä katkaistiin kaula. Tämän 
jälkeen hänen ruumiinsa ja takavarikoidut kirjoitukset poltettiin ja käsi ja 
kieli pantiin häpeäpaalun nokkaan.1



Ola Larsmo

524

Tämä oli viimeinen kerta, kun Ruotsissa teloitettiin ketään painova-
pausrikoksesta. Schönheitin voidaan väittää saaneen tuomion ennen 
kaikkea ”rienaamisesta”. Vankilaan joutuminen johtui kuitenkin ensisi-
jaisesti siitä, että hän käänsi kaunokirjallisen teoksen, ja hänen ruumiinsa 
polttaminen yhdessä hänen kirjoitustensa kanssa oli valtiovallalta selvä 
viesti. Rangaistavat ajatukset ja niitä ajatellut hävitettiin samalla kertaa.

Valtion poliittinen ilmapiiri voi kuitenkin muuttua varsin nopeasti: kuu-
sikymmentä vuotta myöhemmin Ruotsi oli maailman ensimmäinen maa, 
jossa perustuslaki suojasi painovapautta. Omalta osaltani uskon, että täl-
laiset perustavanlaatuiset muutokset tapahtuvat nykyään tietysti vieläkin 
nopeammin.

On kiehtovaa huomata, että monet niistä, jotka ovat vuosisatojen aikana 
kirjoittaneet paino- ja sananvapaudesta, yhdistävät sen jatkuvasti täysin 
selvään ja ristiriidattomaan edistysajatteluun. Ne, jotka ajoivat 1700-lu-
vulla lakisääteistä sananvapautta ja painovapautta, käyttivät meidän 
tapaamme häilyvästi kahdenlaisia perusteluja: yhtäältä luonnonoikeu- 
dellista argumenttia, jonka mukaan ihmisen vapaus on Jumalan lahja, ja 
toisaalta hyötyperusteista argumenttia, jonka mukaan käsityöläisyyden 
eri muodot eli erilaiset elinkeinot voivat kasvaa ja kehittyä vain mahdol-
lisimman vapaan ajatusten- ja tiedonvaihdon kautta. Jälkimmäinen on 
valistusajan argumentti, joka ei oikeastaan koskaan ole menettänyt pai-
noarvoaan osana sananvapauden ja painovapauden puolustusta. Sen taus-
ta-ajatuksena on, että ”asiat muuttuvat näin kaikille paremmiksi” ja että 
tiedon vapaus johtaa sekä hengelliseen että taloudelliseen kasvuun.

Tämä tausta-ajatus on löydettävissä jatkuvasti sanan- ja painovapauden 
puolustajien argumentoinnista. Esimerkkeinä voidaan mainita Anders 
Nordencrantz ja Anders Chydenius, joita siteerataan monin paikoin tässä 
teoksessa. Lisäksi on muistettava, ettei kyse ole vain kauniista vapausaja-
tuksista, vaan painovapautta pidettiin jo alusta asti keinona torjua korrup-
tiota, jota peitellään salassapitoleimasimella. Tämä ajatus vaikutti erityi-
sesti vuoden 1766 asetukseen, josta julkisuusperiaate myöhemmin kehittyi. 

Poliittisten vastustajien tiedonsaannin estäminen oli tärkeä ase hat-
tujen ja myssyjen valtataistelussa, ja käytännön pelisääntöjen luominen 
politiikkaan ja hallintoon oli itsessään tärkeä hyötyargumentti. Tätä on 
joskus nimitetty vapauden ”Pandoran paradoksiksi”: ne, jotka ryhtyvät 
ajamaan avoimuuteen ja viime kädessä demokratiaan tähtääviä rohkeita 
uudistuksia, eivät aina ymmärrä, miten perustavanlaatuisia seuraukset 
ovat pitkällä aikavälillä. Sama koskee myös niitä valkoisia miehiä, jot-
ka omistivat orjia ja allekirjoittivat Yhdysvaltojen itsenäisyysjulistuksen 
kymmenen vuotta sen jälkeen, kun Ruotsin valtiopäivät oli hyväksynyt 
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painovapausasetuksen. On epäselvää, ymmärsivätkö kaikki, mitä seuraisi 
valtion perustamisesta sille kiveen kirjoitetulle teesille, että kaikki ihmiset 
ovat syntyneet samanarvoisiksi ja että Jumala antaa heille luovuttamatto-
mat oikeudet. Siten kysymys kuuluu, ymmärsivätkö painovapausasetuk-
sen alullepanijat todella sen, mitä heidän käynnistämästään laaja-alaisesta 
kehityksestä seuraisi.

Ei myöskään ole mitenkään ihmeellistä, että kirjallisella teoksella oli niin 
tärkeä osa Ruotsin painovapaushistorian pimeimpään aikaan. Riippumat-
ta siitä, kuinka laadukkaina pidämme yksittäisiä teoksia, kaunokirjalli-
suudella ja fiktiolla on ollut (aivan kuten edistysajattelullakin) koko ajan 
keskeinen rooli painovapauden historiassa onnettomasta Grimmelhau-
sen-painoksesta (1696) aina meidän päiviimme asti. Myös kysymys tai-
teen omasta ulottuvuudesta — siitä, onko se erityistapaus kirjoittamisen 
ja painamisen kannalta — nousee jatkuvasti uudelleen esiin.

Kuten Carina Burman osoittaa artikkelissaan, myös runot ovat joutu-
neet alusta asti ristiaallokkoon, sillä vuoden 1766 jälkeen muotoutunutta 
vapautta ryhdyttiin Kustaa III:n vallankaappauksen jälkeen supistamaan. 
Burmanin esimerkit — Kellgrenin teatterihistoriaan liittyvästä uutises-
ta (Låt vara respektlös, 1778) Thorildin vuonna 1792 saamaan vakavam-

Muslimien mielenosoitus Muhammed-piirustuksia vastaan, mutta sananvapauden  
puolesta Sergelin torilla Tukholmassa helmikuussa 2008. Kuva: Uutistoimisto TT.
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paan syytteeseen — noudattavat samaa kaavaa, jota voidaan seurata pit-
källe 2000-luvulle. Juuri kaunokirjallisuus onkin usein rajamaastossa ja 
koettelee sitä, mitä saa sanoa ja mitä ei. Sama suuntaus oli vallalla jälleen 
1800-luvulla. Esimerkkinä mainittakoon Magnus Jacob Crusenstolpen 
tapaukseen liittyvät levottomuudet kesäkuulta 1838, jolloin Crusenstolpe 
vangittiin ”majesteettirikoksesta”. Toinen esimerkki vuosisadan lopulta 
ovat Frödingin ja Strindbergin oikeudenkäynnit, jotka muistetaan tänä 
päivänä paremmin. (Crusenstolpen tapaus on mutkikas juttu: se sai al-
kunsa julkisesta protestista suositun, joskin skandaalissa ryvettyneen 
kirjailijan sekä sanan- ja painovapauden puolustamiseksi, mutta muuttui 
lopulta lähinnä joukkoväkivallaksi. Tukholman vanhan kaupungin juuta-
laisasukkaiden ikkunoita rikottiin ja ihmisiä jahdattiin hirtettäviksi. Ne, 
joiden oli määrä joutua uhreiksi, olivat kuitenkin lähteneet kaupungista.)

Kysymystä siitä, kuka viime kädessä vastaa painetuista ja kiistanalaisista 
teksteistä — mitä ne sitten ovatkaan — pallotellaan edestakaisin kuin kuu-
luisaa kuumaa perunaa. Vuoden 1766 tienoilla käydyt keskustelut painajan, 
julkaisijan ja kirjailijan vastuusta sekä 1800-luvun lopun kysymys Bonnier-
sista Strindbergin ollessa poissa olivat juridinen riesa, joka seurasi siitä, että 
kirjallisessa tekstissä asetettiin rienaavasti ehtoollisviinipullolle hinta. 

On myös kiehtovaa huomata, että printtimedia kehittyy tavalla, joka joh-
taa ajatuksemme kasvavaan digitaaliseen julkisuuteen, jonka parissa olem-
me 1990-luvulta lähtien eläneet ja johon liittyy samankaltaisia ongelmia 
ja mahdollisuuksia. Palaan tähän aiheeseen myöhemmin. Ennen kaikkea 
kuitenkin Pär-Arne Jigeniuksen ajatuksenkulku vastaavan julkaisijainsti-
tuution synnystä osoittaa, että niin painovapauteen kohdistuvat hyökkäyk-
set kuin sen kasvavan merkityksen puolustus ovat osa lehdistön etiikan 
kasvua ja puolustusta — ja tässä palaamme jälleen edistysajatteluun.

Jos tarkastelemme painovapauden kehityksen historiaa Ruotsissa, 
voimme selvästikin havaita eräänlaisen ”kolme askelta eteenpäin, kaksi 
taaksepäin” -kaavan. Nopeaa kehitystä seuraa aina takaisku. Kustaa III 
ryhtyi rajoittamaan vuoden 1766 painovapausasetusta jo vuonna 1774, ja 
rajoituksia tiukennettiin vähitellen. Vasta vuoden 1809 hallitusmuoto ja 
vuoden 1810 painovapausasetus johtivat siihen, että sananvapaus sai uu-
den perustan, jota on taas vastikään ryhdytty purkamaan.

Kun tarkastellaan Kai Ekholmin historiikkia painovapauden kehityk-
sestä Suomessa, herää kiinnostava kysymys, mitkä painovapauteen liitty-
vät kehityssuunnat olivat perua Ruotsin lainsäädännöstä. Suomi irrotettiin 
Ruotsista historiallisella hetkellä, jolloin kustavilainen rampa painovapaus-
asetus oli yhä voimassa. Olisiko painovapaus laajentunut Suomessa no-
peammin, jos Suomella olisi ollut radikaalimpi painovapausasetus, kuten 
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se, joka palautettiin vuosina 1809—1810? Luultavasti ei, sillä suhde miehit-
täjään ja suureen naapuriin Venäjään olisi kuitenkin varjostanut kehitystä. 

Nämä kysymykset jäävät vaille vastausta, kuten Tage Danielsson olisi 
sanonut.

Sananvapaustaistelun tietyt sivut jäävät muistiin ja osaksi yleistä histo-
riankirjoitusta, toiset taas painuvat unholaan. Tämä voi liittyä osin ”anek-
doottiarvoon” eli siihen, onko juttu itsessään mieleenpainuva, ja osin 
myös erilaisiin poliittisiin ilmapiireihin. Tarinoihin, jotka jäävät elämään, 
kuuluu esimerkiksi Lars Johan Hiertan ja Aftonbladetin kissa ja hiiri -leik-
ki Kaarle XIV:n ja tämän virkamiesten kanssa. Siinä painovapauden vas-
tustajat ovat mänttejä — niin kuin konstaapeli vanhoissa Chaplinin eloku-
vissa — ja heitä pyörittelevät fiksumpi Hierta ja hänen bulvaaninsa, jotka 
ovat koko ajan valmiina vetämään kirjoituspöydän laatikosta vielä yhden 
julkaisutodistuksen. Samaa lajia on kertomus Anders Lindebergistä, jonka 
kiivas kuningas tuomitsi vuonna 1839 kuolemaan majesteettirikoksesta. 
Tällä oikeusmurhalla piti olla pelotevaikutusta, mutta yritys epäonnistui, 
sillä Lindeberg totesi rauhallisesti, että hänelle sopii hyvin, että häneltä 
katkaistaan kaula syntymäpäivänään. 

Lindebergin saamaan tuomioon liittyy se kiinnostava seikka, että syyte 
perustui oikeusasiamiehelle lähetettyyn käsin kirjoitettuun kirjelmään, 
jossa tuotiin esiin kuninkaaseen kohdistuneet herjat (tämä liittyi Linde-
bergin yritykseen perustaa teatteri), eikä siihen versioon samasta tekstistä, 
jonka Lindeberg painatti. Syyttäjä toimi näin välttyäkseen siltä, että jutus-
ta tulisi painovapaus oikeuden käynti, sillä hän halusi välttä juryn. Tämä 
voi vaikuttaa tekniseltä yksityiskohdalta, joka se tietysti onkin, mutta 
taktiikasta itsessään kehittyi mielenkiintoinen kuvio. Painovapausasetuk-
sella on perustuslaillinen asema, ja jos toisinajattelijat halutaan vaientaa, 
heihin on päästävä käsiksi muulla tavalla kuin painovapausasetuksella, 
joka usein on radikaalimpi ja progressiivisempi kuin vallanpitäjät itse — 
ainakin toisinaan. 

Kertomukset Hiertasta ja Lindebergistä ovat historiallisesti tositarinoi-
ta, mutta ne sopivat hyvin myös yleiseen kertomukseen, johon viittasin 
alussa, eli kehyskertomukseen eräänlaisesta katkeamattomasta edistyk-
sestä. Siinä ”luonnollisesti” kasvavaan paino- ja sananvapauteen kohdis-
tuvat vastalauseet ja hyökkäykset nähdään vanhanaikaisina ja näiden va-
pauksien vastustajat menneisyyden portinvartijoina. Tämä kuva mutkis-
tuu huomattavasti lähestyttäessä vähitellen 1900-luvun vaihdetta ja toista 
maailmansotaa.
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Syytevimma
Kirjailijat, kuten Strindberg, esiintyivät ajoittain modernin ja uuden edus-
tajina. Runossaan Esplanadsystemet (1883) Strindberg kirjoittaa ”här rivs 
för att få luft och ljus” (täällä puretaan, jotta saadaan ilmaa ja valoa). Hä-
nelle — samoin kuin niille, jotka tukivat Frödingiä tämän painovapaus-
jutussa — kyse oli yleisestä kulttuuriradikalismista. Strindberg kuului 
kuitenkin niihin, jotka asettuivat elämänsä loppupuolella lähelle vasem-
mistoliberaaleja ja sosiaalidemokraatteja, ja antoi näiden ylistää itseään 
jonkinlaisena vasemmiston kansallisrunoilijana. Yksi ylistäjistä oli nuori 
Hjalmar Branting. 

Kuten tiedetään, Branting eteni liberaaliopiskelijoiden yhdistyksestä 
Verdandista sosiaalidemokraattien johtoon. Hän ja hänen vasemmisto-
laisystävänsä saivat tuta niin sanotun syytevimman, jonka ensimmäinen 
aalto nousi jo 1880-luvulla ja joka kärjistyi uudelleen Ådalin ampuma-
välikohtauksen aikaan vuonna 1931. Aivan kuten aiemminkin, tuolloin 
pyrittiin kovasti löytämään keinoja, joilla voitaisiin puuttua painetussa 
tekstissä esitettyihin epämiellyttäviin näkemyksiin ilman painovapausoi-
keudenkäynnin riskejä ja ristiriitoja painovapausasetuksen kanssa. Sama 
kaava toistui myöhemmin toisen maailmansodan aikana, joskin tuolloin 
kirjoituspöydän takana istuivat toiset vallanpitäjät. Vuoden 1880 jälkeen 
vuosien saatossa tuomittiin ja vangittiin juuri vasemman laidan toisina-
jattelijoita, jotka olivat esittäneet ”kiellettyjä ajatuksia” painettuna. Joskus 
tämä perustui muihin syihin kuin painovapausasetuksen rikkomiseen. 

Vuonna 1887 sosiaalidemokraatti August Palm sai eräänlaisen ”pal-
joustuomion” useista rikoksista, jotka hänen väitettiin tehneen. Tuomio 
perustui osaksi (suulliseen) kiihottamiseen, johon Palmin katsottiin syyl-
listyneen pitäessään puhetta Hudiksvallissa. Siihen kuitenkin lisättiin 
myös muita tuomioita esivallan edustajien ”herjaamisesta”, johon hänen 
väitettiin syyllistyneen painetussa tekstissä Social-Demokraten-lehdessä. 
Näistä rikoksista olisi itse asiassa pitänyt saada sakkoja, mutta yhdistettyi-
nä ne riittivät kolmen kuukauden vankeustuomioon, jonka Palm suoritti 
Långholmenilla vuosina 1887 ja 1888.2

Vuotta myöhemmin Hjalmar Branting vuorostaan vangittiin samas-
sa Social-Demokraten-lehdessä julkaistujen artikkelien vuoksi. Nyt kyse 
oli jumalanpilkasta tai pikemminkin Jumalan kieltämisestä, joka kuului 
edelleen painovapausasetuksen soveltamisalaan. Branting oli painattanut 
uudelleen Axel Danielssonin artikkelin malmölaisesta Arbetet-lehdestä, 
ja tuomion perusteena oli lyhyesti ”Jumalan ja kuolemanjälkeisen elämän 
kieltäminen”. Kiinnostavaa oli kuitenkin se, että syyttäjä nojasi tuolloin 
lainkohtaan, johon ei ollut nojattu sen jälkeen, kun Erik Gustaf Geijer sai 
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syytteen vuonna 1821. Kyseessä oli painovapausasetuksen 3 §:n 2 moment-
ti. Branting tuomittiin kolmeksi kuukaudeksi vankeuteen, ja hän suoritti 
rangaistuksensa vuonna 1889.3 

Noina vuosina tuomioita satoi ropisemalla juuri vasemmiston mieli-
pidevaikuttajille, ja listaa niistä, jotka saivat tuomion kirjoittamistaan ja 
painamistaan teksteistä, voitaisiin jatkaa pitkään. Oli myös ilmeistä, että 
esimerkiksi Branting halusi osalliseksi painovapausoikeudenkäyntiin. Sil-
lä olisi symbolista merkitystä, sillä se osoittaisi, etteivät vallanpitäjät kun-
nioittaneet sananvapautta, jolla oli vahvin mahdollinen eli perustuslail-
linen asema. Tällaisilla syytteillä pyrittiin koettelemaan julkisesti, mitä 
sananvapausasetus salli ja mitä ei, sekä mieluiten siirtämään rajoja. Sa-
nanvapauden rajoja haluttiin venyttää. Muutamaa vuotta aiemmin Bran-
ting kertoi kirjeessään August Strindbergille nimenomaan haluavansa 
painovapaussyytteen. Hän oli todennäköisesti kuitenkin laskenut saavan-
sa sakkoja vankeustuomion sijaan. Seuraavina vuosina syytteitä nostet-
tiin silmiinpistävän usein toimittajia vastaan. Usein yritettiin kuitenkin 
välttää painovapausoikeudenkäynti, mikä johtui suurelta osin mukaan 
otettavan juryn arvaamattomuudesta. Rauhankokoukseen osallistunut 
toimittaja Zeth ”Zäta” Höglund tuomittiin vuonna 1917 ”maanpetoksen 
suunnittelusta”. Tuomio oli kova, kokonaiset kolme vuotta, ja se lyhennet-
tiin myöhemmin puoleen. 

Sen sijaan Else Kleen, jonka tapausta Agneta Pleijel käsittelee essees-
sään, tuomittiin vuonna 1939 vankilaan painovapausasetuksen mukaises-
ti. Esipuheessaan murhasta tuomitun Bruno Poukan pamflettiin Den grö-
na ön — joka oli laadittu romaanin muotoon ja joka käsit-
teli huonoja oloja Långholmenin saarella, missä 
Poukka suoritti rangaistustaan — Kleen kirjoitti, 
että kirja oli romaani, mutta perustui kirjailijan 
omiin kokemuksiin ja kertoi huonoista olosuh-
teista, jotka hän on itse päässyt toteamaan 
toimittajana. Kleen oli tehnyt Bonniersin 
kanssa sopimuksen, jossa hän otti vastuun 
Poukan kirjan julkaisemisesta. Siispä hän 
kantoi kirjailijan ja kustantajan sijaan juridi-
sen vastuun Poukan väitteistä, jotka koskivat 
sitä, miten vankeja kohdeltiin Långholmenil-
la. Kleen tuomittiin kahdeksi kuukaudeksi 
vankilaan ”vakavasta sananvapauden vää-
rinkäytöstä”, ja hän suoritti rangaistuksensa 
juuri Långholmenilla talvella 1940.4

Zeth ”Zäta” Höglund.
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Toinen maailmansota ja sen seuraukset
Kuten monet tähän teokseen osallistuneet kirjoittajat kuvaavat, painova-
paustilanne oli toisen maailmansodan aikana mutkikas ja omituinen. 
Teoksessaan Att bo granne med ondskan historioitsija Klas Åmark käy laa-
jalti läpi Ruotsin tilannetta sodan aikaan ja osoittaa, että sotavuosina kai-
kista Euroopan maista lehdistöä valvottiin vähiten juuri Ruotsissa, mu-
kaan lukien Britannia.5 Ruotsin lehdistö pantiin silti koville. Tämä johtui 
paitsi pääministerin ja ulkoministerin suorista määräyksistä myös vuosi-
na 1940—1943 kummallisesta viranomaisrakennelmasta nimeltä ”Statens 
informationsstyrelse”, jota käsitellään Nils Funcken artikkelissa. Suoraan 
sanottuna Ruotsin lehdistö oli sodan aikaan ”puolittaisen sensuurin” tilas-
sa — varsinkin sen jälkeen, kun oikeusministeri K. G. Westman otti käyt-
töön vuoden 1810 painovapausasetuksen 3 §:n 9 momentin säännöksen. 
Sen nojalla tiettyihin ulkopoliittisesti sopimattomiin lausuntoihin voitiin 
puuttua ilman oikeudenkäyntiä, kun kyse oli ”vieraisiin valtioihin kohdis-
tuvista herjaavista, loukkaavista tai ristiriitoja herättävistä lausunnoista”. 
Seuraava askel oli se, että Westman otti käyttöön saman pykälän seuraa-

van kohdan. Kyseinen kohta 
oli lisätty asetukseen vuonna 
1812, ja sen perusteella voi-
tiin tehdä takavarikointi il-
man oikeudenkäyntiä, kun 
kirjoitus ei ollut herjaava eikä 
loukkaava mutta ”mahdollis-
ti väärinkäsityksen vieraan 
vallan kanssa”. Funcke käsit-
telee tätä yksityiskohtaisem-
min. Kuten Klas Åmark ku-
vailee teoksessaan Att bo 
granne med ondskan, taka-
varikointioikeutta käytettiin 
useimmiten vasemmiston sa-

nomalehdissä, mutta myös liberaalien lehdet, kuten GHT ja Eskilstuna-Ku-
riren, saivat siitä osansa.

Kun Nobel-palkittu kirjailija Thomas Mann saapui sodan kynnyksel-
lä syyskuussa 1939 Ruotsiin pitämään puheen PENin kansainvälisessä 
kongressissa, toimittiin vieläkin varovaisemmin: Ruotsin ulkoministe-
riö etsi Mannin käsiinsä ja taivutteli häntä olemaan pitämättä puhetta 
”Das Problem der Freiheit”, sillä se voisi aiheuttaa ristiriitoja natsi-Saksan 
kanssa. Ulkoministeriön ei olisi tarvinnut olla huolissaan, sillä kongres-

Trots Allt! -lehti 9. joulukuuta 1939.  
Kungliga biblioteket.
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si peruttiin muun muassa sodan puhkeamisen vuoksi (mutta puheen piti 
Ruotsissa samana vuonna saksaksi maanpakoon joutunut kustantaja Ber-
mann-Fischer).

Sen sijaan kehnommin kävi Ture Nermanille, joka sai jo ensimmäisen 
maailmansodan aikana syytteen kunnianloukkauksesta. Syyte liittyi pai-
novapausjutun sijaan kuitenkin siihen, että Nerman oli huutanut ”murhaa-
jat” paraatissa, johon osallis-
tuneet sotilaat olivat olleet 
vapaaehtoisesti mukana niin 
sanotussa ”Ruotsin prikaa-
tissa” Suomen sisällissodassa 
valkoisten puolella. Nerma-
nin puolustuspuhe oikeu-
denkäynnistä dokumentoi-
tiin Svarta Brigaden -nimi-
sen pamfletin muotoon.6 Ky-
seisellä kerralla Nerman 
tuomittiin sakkoihin.

Kun Nerman kirjoitti syk-
syllä 1939 tunnetussa natsis-
minvastaisessa aikakausleh-
dessään ”Trots Allt!” Hitleriin 
kohdistuneesta epäonnistu-
nestamurhayrityksestä otsi-
kolla Hitlers helvetesmaskin, 
Ruotsin viranomaiset antoi-
vat periksi Saksan lähetystön 
painostukselle (joita esiintyi 
säännöllisesti erilaisten leh-
tiartikkelien johdosta). Ner-
man tuomittiin painovapausasetuksen mukaisesti. Yhtäkkiä käyttöön otet-
tiin Ruotsin painovapauslainsäädännön fossilisoituneita osia. Näin sodan 
varjossa otettiin selvästikin ”kaksi askelta taaksepäin”. Nerman tuomittiin 
pääkirjoituksestaan kolmeksi kuukaudeksi Långholmenille vuonna 1940.

Kun Karl Gerhard esitti kuuluisan kuplettinsa ”Den ökända hästen 
från Troja” Folkteaternissa heinäkuussa 1940, maailmanlaajuisesta näkö-
kulmasta tilanne oli se, että Saksa oli periaatteessa voittanut sodan Eu-
roopassa. Yhdysvallat ei vielä ollut mukana sodassa, ja Saksa oli tehnyt 
Neuvostoliiton kanssa hyökkäämättömyyssopimuksen. Tilanne oli selvä, 
ja Saksa hallitsi tuolloin Eurooppaa. Tuolloin Karl Gerhard uskalsi esit-
tää kupletin, jossa varoitettiin kotimaisten natsien olevan maanpetturei-

Ture Nerman radion studiossa vuonna 1958.  
Kuva: Uutistoimisto TT.
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ta ja käsiteltiin tuolloin käynnistettyä kauttakulkuliikennettä maan läpi 
vertaamalla molempia ilmiöitä Troijan hevoseen. Karl Gerhard väitti itse, 
että Per Albin Hansson ja ulkoministeri Günther suostuttelivat molem-
mat häntä lopettamaan esityksen — kunnes järjestysvalta epätavallisella 
tavalla ryhtyi käyttämään aivan muuta lakia, valtakunnan kaupungeille 
annetun kuninkaan järjestyssäännön 13 §:ää, jossa kiellettiin sopimaton 

Artikkeli saksalaisten raakuuksista norjalaisissa vankiloissa ja keskitysleireillä piti painaa 
useissa ruotsalaisissa päivälehdissä 12. maaliskuuta 1942. Göteborgs handels- och sjö-
fartstidning jätti leipätekstille varatun tilan tyhjäksi, mutta otsikko ”I norska fängelser 
och koncentrationsläger” (Norjalaisissa vankiloissa ja keskitysleireillä) sai jäädä paikalleen. 
Norjan valtionarkisto.
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esiintyminen julkisella paikalla. Kupletti ei siis ollut painotuote, vaan sitä 
esitettiin näyttämöllä. On silti hyvä huomata, että ”sopimattomien” näke-
mysten esittäminen vaiennettiin jälleen soveltamalla lakia epätavalliseen 
tapaan ja että tällä kaikella yritettiin vältellä myöntämästä sitä, että Ruot-
sin kuningaskunnassa harjoitettiin sensuuria ja että painovapausasetuk-
sesta viis veisattiin — niin kuin tilanne käytännössä kuitenkin oli. (Juuri 
tämän lain käyttö saattoi myös olla Karl Gerhardille varoitus siitä, että 
muutoin hänen yleisessä tiedossa olevaa homoseksuaalisuuttaan saatettai-
siin käyttää häntä vastaan. Homoseksuaalinen teko oli rikos vuoden 1944 
lainmuutokseen saakka.)

Kuten muun muassa historioitsija Paul Levine on osoittanut, Ruotsin 
politiikassa tapahtui merkittävä suunnanmuutos pakolaisten ja ylipäänsä 
natsi-Saksan suhteen marras—joulukuussa 1942.7 

Yksi aihe, jonka mainitseminen oli kielletty Ruotsin sanomalehdissä ja 
jonka käsittely johti poikkeuksetta SIS:n huomautukseen, oli Norjan van-
kiloiden ja vankileirien tilanne. Siksi Göteborgs Handels- och Sjöfartstid-
ning -lehti (GHT) julkaisi 12.3.1942 etusivullaan kuuluisaksi tulleen suu-
ren valkoisen laatikon, jonka kohdalle artikkeli olisi tullut, ja otsikoi sen 
I norska fängelser och koncentrationsläger (Norjan vankiloissa ja keskitys-
leireillä). GHT oli asetettu vakuustakavarikkoon. Syynä oli ruotsalaisten 
lehtien yhteinen aie kiinnittää samana päivänä huomiota Norjan tapahtu-
miin, mutta niitä kaikkia kiellettiin julkaisemasta artikkeleitaan. Tyhjän 
kohdan jättäminen lehteen oli Torgny Segerstedtin toimituksellinen ne-
ronleimaus. Norjan tilanne — tai tarkemmin sanottuna avoin keskustelu 
siitä — oli yksi arimmista asioista SIS:lle. 

Se oli myös asian ydin Israel Holmgrenia vastaan nostetussa syytteessä, 
jota Agneta Pleijel käsittelee tyhjentävästi artikkelissaan. Syyskuussa 1942 
julkaistussa pamfletissaan Nazisthelvetet Holmgren oli kertonut paitsi 
juutalaisten joukkotuhosta Puolassa myös sotavankien ja poliittisten van-
kien kohtelusta miehitetyssä naapurimaassa Norjassa. Ruotsin turvalli-
suuspoliisin arkistosta löytyy 22. syyskuuta päivätty vt. oikeusministerin 
Thorwald Bergquistin allekirjoittama oikeusministeriön pyyntö, jossa po-
liisia kehotetaan asettamaan kiireesti koko painos vakuustakavarikkoon.

Samana päivänä hallitusneuvos Bergqvist jätti oikeuskanslerille pyyn-
nön selvittää edellytyksiä nostaa Holmgrenia vastaan syyte. Syytteen nosti 
Tukholman vt. kaupunginviskaali Österdahl jo 26. päivä — toisin sanoen 
samaan aikaan kuin Auschwitz-Birkenaun kaasukammioihin alkoi saa-
pua suuria määriä juutalaisia vankeja.

Holmgrenin oikeudenkäynti oli monivaiheinen, ja erityisesti Ruotsin 
natsit seurasivat sitä hyvin kiinnostuneina. Holmgrenia syytettiin paino-
vapausrikoksesta — tai tarkemmin sanottuna ”vieraisiin valtioihin koh-
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distuvista herjaavista, loukkaavista tai ristiriitoja herättävistä lausunnois-
ta, jotka koskivat pääasiassa Saksan sisäisiä asioita” ja ”Saksan ulkoisia 
suhteita”. Oikeudenkäynti kesti monta kuukautta ja sai 16. marraskuuta 
päivätyn pöytäkirjan mukaan absurdin huipentuman. Holmgrenin asi-
anajaja Hemming-Sjöberg esitti kysymyksen takavarikoitujen kirjoitusten 
totuudellisuudesta: oliko sillä mitään merkitystä, oliko kielletty totta vai 
ei? Olivatko kaikki loukkaavat asiat todella tapahtuneet? Syyttäjä Öster-
dahl vastasi tähän seuraavasti: ”Syyttäjän käsityksen mukaan ei ole olen-
naista, ovatko esitetyt tiedot totta. Ratkaisevaa on se, millä tavalla, missä 
yhteydessä ja missä olosuhteissa tiedot esitetään.”

Holmgrenin oikeudenkäynnin aikana poliittinen ilmapiiri kuitenkin 
muuttui. Lehti lehden perään alkoi kirjoittaa avoimesti juutalaisten joukko-
tuhosta Saksan hallinnassa olevilla alueilla. Koko oikeudenkäynti kuvataan 
historioitsijoiden Mattias Tydénin ja Ingvar Svanbergin asiakirjakokoel-
massa nimeltä Sverige och Förintelsen8. Siitä käy ilmi, että yhä useampi lehti 
julkaisi periaatteessa paikkansapitäviä faktoja ja lukuja joukkotuhosta sen 
ollessa käynnissä. Esimerkiksi GHT julkaisi 18.10.1942 etusivullaan histo-
rioitsija Hugo Valentinin nelipalstaisen artikkelin otsikolla Utrotningskri-
get mot judarna. Muut lehdet seurasivat perässä, ja pian kansanmurhasta 
uutisoitiin paikkansapitävästi Dagens Nyheter- ja Upsala Nya Tidning -leh-
dissä. Takavarikko ei näytä vaikuttaneen yhteenkään näistä artikkeleista. 

Kun Norjan valtion poliisi teki marraskuun 1942 lopussa ratsioita juu-
talaiskoteihin ja lähetti yli tuhat norjanjuutalaista laivalla Auschwitziin, 
ruotsalaiset järkyttyivät. Tästä seikasta — saksalaisten politiikasta mie-
hitetyn naapurimaan kansalaisia kohtaan — oli aivan erityisen kiellettyä 
keskustella julkisesti. Ruotsin kirkko ja Ruotsin baptistiseurakunta valit-
sivat vuoden 1942 ensimmäisen adventin esirukouspäiväksi norjanjuu-
talaisten puolesta — luultavasti kiertääkseen mahdolliset yritykset estää 
uutisointi — ja Göteborgin tuomiokirkon ympärillä tuhannet soihtuja 
kantavat ihmiset osoittivat mieltään naapurimaan tapahtumien vuoksi. 
Tämä mursi padon: oikeistohallitus ymmärsi selvästi yleisen mielipiteen 
tukevan juutalaisia, ja norjalaisilta poistettiin kaikki rajoitukset ylittää 
Ruotsin raja. 

Kun Dagens Nyheter kysyi joulukuussa lukijoiltaan vuoden 1942 tär-
keimmästä tapahtumasta, suurin osa vastasi ”Norjan juutalaisten karko-
tus”. Uutinen asiasta julkaistiin etusivulla 31. joulukuuta. Uuden vuoden 
alkaessa myös painovapaustilanne oli muuttunut, ja lokakuussa 1943 ku-
ningas armahti Israel Holmgrenin.
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Sodan jälkeen — ”kiihottaminen  
kansanryhmää vastaan”

Ennen sotaa ja sen aikana nostettiin useita syytteitä myös eri natsiryhmit-
tymiä vastaan. Siten NSAP:n jäsenet lindholmilaiset saivat useita tuomioi-
ta ”vihan lietsonnasta” ryhdyttyään 1930-luvulla levittämään Tukholmas-
sa antisemitististä propagandaa. 

Sodan päättymisen jälkeen yhteiskunnalla oli käsiteltävänään muuta-
kin — joukkotuhosta oli tullut historiallinen tosiasia. Samaan aikaan an-
tisemitismi ja natsipropaganda jatkoivat leviämistään sodan runtelemassa 
Euroopassa, ja Ruotsi oli tämän keskus. Monien painotuotteiden takana 
vaikuttivat kaksi henkilöä, jotka olivat olleet sodan aikaan hyvin aktiivisia 
natseja: kirjakauppias Einar Åberg ja liikemies Carl Ernfrid Carlberg. 

Vuonna 1948 painovapausasetukseen tehtiin lisäys, jonka myötä ”kii-
hottaminen kansanryhmää vastaan” kriminalisoitiin — laki tunnettiin 
aluksi myös nimellä ”Lex Åberg”.9 Einar Åberg oli jatkanut antisemitistis-
ten ja rasististen pamflettien julkaisemista monella kielellä, ja kansainvä-
liset organisaatiot ja muiden maiden hallitukset kritisoivat Ruotsia. Åberg 
sai ensimmäisenä tuomion tästä rikoksesta. Ensin hän sai toistuvasti sak-
koja, mutta vuosina 1954 ja 1956 hänet tuomittiin myös kolmeksi kuukau-
deksi vankilaan.

Kiihottamiista kansanryhmää vastaan koskevasta pykälästä on käyty 
tiukkaa keskustelua, sillä se rajoittaa sananvapautta selvästi, ja myös ra-
sistisesta propagandasta irtisanoutuvien välisessä keskustelussa ovat jat-
kuvasti vastakkain kaksi argumenttia. Ensimmäisen mukaan vastenmie-
lisiä ideologioita ei voida kieltää, kuten ei myöskään niiden esiintuontia 
kirjallisesti ja painotuotteissa, vaan niitä on vastustettava asiallisin argu-
mentein. Toisen mukaan jo pelkästään historialliset syyt osoittavat, että 
vihapropagandan ja kansanmurhan välillä vallitsee selvä yhteys, ja siksi 
oikeusvaltion on asetettava rajat.

Einar Åberg tuli tunnetuksi myös siitä, että hän kiisti selvästi holokaus-
tin. Monissa kirjoituksissaan hän yritti väittää, ettei natsi-Saksassa kos-
kaan tapahtunut juutalaisten ja romanien kansanmurhaa. Ruotsissa lain-
säädäntöä ei ole kuitenkaan viety yhtä pitkälle kuin Ranskassa ja Itäval-
lassa, missä holokaustin kiistäminen on rikos. Ruotsissa on katsottu, että 
kyseessä on historiallinen tapahtuma, josta täytyy voida puhua avoimesti, 
varsinkin hirvittävistä rikoksista. Yllyttäminen etnisten, uskonnollisten 
ja seksuaalisten ryhmien halveksuntaan ja niihin kohdistuvaan väkival-
taan on toki rikos. Ruotsin (ja pohjoismaiden) lainsäädännössä otettu 
kanta on siis välimaastossa.
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Mitä on fiktio?
Tunnetuimmissa 1800-luvun kirjallisiin teoksiin kohdistuvissa painova-
pausjutuissa, joista Carina Burman kertoo yksityiskohtaisesti ja jotka kos-
kevat Strindbergin teosta Giftas ja Frödingin runoa En arisk morgondröm, 
ei ollut kyse siitä, olivatko kuvatut asiat tapahtuneet oikeasti (mitä Israel 
Holmgrenin asianajaja kysyi myöhemmin aivan toisessa yhteydessä). Ku-
kaan ei väittänyt Frödingin todella uskovan idylliseen seksikuvaukseensa, 
vaan itse aihe oli kielletty.

Myöhemmin, 1900- ja 2000-luvulla, kysymys on muuttunut ja harvois-
sa, mutta hyvin kiinnostavissa ja arkaluonteisissa kaunokirjallisiin teok-
siin liittyneissä painovapauskiistoissa, joita on syntynyt tai uhannut syn-
tyä, kyse on pikemminkin ollut siitä, mitä on fiktio ja onko teksti fiktiota.

Tapauksista tunnetuin on Ing-Marie Erikssonin romaani Märit, jota 
Agneta Pleijel käsittelee perusteellisesti. Romaani johti vuonna 1966 syyt-
teeseen, sillä jotkut henkilöt tunnistivat romaanista itsensä (ja yhdessä 
tapauksessa talonsa) ja katsoivat, että romaani kuvasi heidän syyllisty-
neen tekijöinä väärinkäytöksiin, jotka kohdistuvat Märit-nimiseen kehi-
tysvammaiseen tyttöön. Pleijelin ylistämä Thomas von Vegesack käsit-
telee asiaa perusteellisesti esseessään ”Skandalen Märit”, joka julkaistiin 
Bonniers Litterära Magasin (BLM) -lehden numerossa 4/1996. Siinä von 
Vegesack huomauttaa olevan absurdia, että monet oikeudenkäyntiin osal-
listuneet juristit — kuten Erikssonin oma puolustusasianajaja Göran Lu-
terkort, joka toimi tuolloin kirjailijaliiton puheenjohtajana (mikä tekee 
asiasta vielä hämmästyttävämmän), ja hovioikeudenneuvos Jan Gehlin — 
eivät käsittele Erikssonin kertomusta fiktiona, vaikka kansilehdellä lukee 
sana ”romaani”. Mielikuvitusta, jos sellaista edes on, käytetään poikkeus-
tapauksessa. Von Vegesack kirjoittaa Luterkortin aloittaneen ”käsittelyn 
siten, että hän myönsi asianomistajien olevan oikeassa väittäessään, että 
heitä oli käytetty romaanin fiktiivisten henkilöiden esikuvina, ja että mo-
net syyttäjän mainitsemista kohdista olivat ’omiaan aiheuttamaan hal-
veksuntaa asianosaisia kohtaan’”. Luterkort kuitenkin lisäsi, että ”väitteet 
olivat tosia ja kirjailijalla oli asiallinen syy tuoda niitä esiin”.

Romaanin hahmojen ei vain olisi pitänyt olla identtisiä oikeiden ihmis-
ten kanssa — huolimatta niistä moitteista, joita kirjailija esittää asianosai-
sia kohtaan. Puolustuksen linjaa voi pitää kummallisena. Samalla silti 
myös Gehlin, joka oli lakimies ja myös Ruotsin kirjailijoiden ammatti-
kunnan pääedustaja, arvioi romaanifiktiota näin: ”Haluammeko todella-
kin yleisön saavan sen käsityksen, että kirjailijoilla on etuoikeus vahin-
goittaa muita ihmisiä tai että he haluaisivat tällaisen etuoikeuden?”
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Eriksson katsottiin syylliseksi ja tuomittiin sakkoihin. Vaikuttaa kiel-
tämättä siltä kuin tuomioistuin ei kelpuuttaisi enää fiktiota, mielikuvitus-
ta, romaanitaiteen ainesosaksi. 

Kun von Vegesack kirjoitti tapauksesta BLM:ssä 30 vuotta myöhem-
min, konflikti heräsi uudelleen eloon ja Göran Luterkort vastasi von Ve-
gesackille seuraavassa numerossa. Von Vegesack totesi kuivasti: ”Göran 
Luterkort ei ymmärrä, että romaanin sisältö ja todellisuus ovat eri asioita.”

Pitääkö fiktion aste ratkaista tuomioistuimessa? Ing-Marie Erikssonin 
romaanin tuomitsemisesta on kulunut nyt viisikymmentä vuotta, mutta 
kysymystä ei ole vieläkään ratkaistu. Märitin jälkeen Ruotsin tuomiois-
tuimissa ei ole annettu tuomiota yhdestäkään romaanista — mutta tämä 
mahdollisuus on olemassa. Pleijel mainitsee, että elävät henkilöt ovat tun-
nistaneet itsensä Carin Rydbergin romaanin Den högsta kasten (1997) ja 
Maja Lundgrenin romaanin Myggor och tigrar (2007) henkilöistä ja kat-
soneet myös muiden lukijoiden voivan tehdä niin. Teokset eivät johtaneet 
syytteisiin, eikä näin tapahtunut myöskään naapurimaassa Norjassa, kun 
Karl-Ove Knausgårdin sukulainen katsoi tämän herjaavan sukulaisen 
kuollutta isää Min kamp (2009) -teoksen ensimmäisessä osassa. Rydber-
gin, Lundgrenin ja Knausgårdin romaaneissa pyritään peilaamaan fiktion 
ja todellisuuden eroa ja välimatkaa. Tämä on tietysti vakava kysymys ro-
maanitaiteelle tutkittavaksi ja asia, jota romaanitaiteessa on myös tutkittu 
koko sen olemassaolon ajan. Toisinaan joku on halunnut käsitellä asiaa 
oikeussalissa. Mahtaisiko tuomioistuin sitten tänä päivänä antaa varmasti 
fiktion kannalta myönteisen tuomion?

Eräs alemman oikeusasteen tuomioistuinhan tuomitsi fiktion lapsipor-
nografiana yhdessä tähän mennessä eniten huomiota saaneista 2000-lu-
vun oikeusjutuista. Niin sanotussa Manga-jutussa (2010—2012) fiktio esi-
tettiin piirrettyjen fantasiahahmojen muodossa. 

Japanilaisten Manga-sarjojen kääntäjä sai syytteen siitä, että hänen 
suuressa (digitaalisessa) sarjakuvakokoelmassaan oli myös albumeja, jois-
sa lapsia muistuttavat piirroshahmot tekivät sellaista ja niille tehtiin sel-
laista, minkä kuvailtiin olevan ”seksuaalista toimintaa” ja/tai väkivaltaa. 
Edelleen voimassa olevan, vuonna 1999 annetun lain valmistelutyöstä käy 
ilmi, että myös lapsipornografiset piirrokset katsotaan rikoskaaren nojalla 
kriminalisoitaviksi. Yksi kriminalisointia puoltavista argumenteista on 
se, että kuvien avulla lapsia voidaan houkutella seksuaalisiin tekoihin.

Laissa ei siis tehdä periaatteellista eroa piirrosten eli fiktiivisten esitys-
ten sekä oikeisiin lapsiin kohdistuvaa hyväksikäyttöä esittävien todellisten 
valokuvien tai videoiden välillä — tämä on merkillinen muutos Ruotsin 
lainsäädännössä, ja sitä on myös monesti kritisoitu. 
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Kääntäjä tuomittiin ensin alemmassa oikeusasteessa, mutta korkein oi-
keus vapautti hänet lopulta vuonna 2012. Korkeimman oikeuden päättely 
ei liittynyt perustuslain mukaiseen sananvapauteen ja tiedonvälityksen 
vapauteen — painovapausasetusta ja perustuslain kohtia sananvapaudesta 
ei voitu soveltaa tapaukseen, joka koski 38:aa kuvaa. Korkein oikeus kat-
soi, että näiden fantasiahahmoja sisältävien kuvien kriminalisointi menisi 
pidemmälle kuin oli tarpeen rangaistusmääräysten tarkoitus huomioiden 
(vrt. suhteellisuusperiaate). Kuvan arvioitiin kuitenkin olevan todellisuu-
denmukainen ja kuuluvan rangaistusmääräyksen soveltamisalaan. Kuvan 
sisältöä pidettiin silti puolustettavana niiden syiden valossa, joiden vuoksi 
se oli kääntäjän hallussa, ja siksi hänet vapautettiin. Oikeusneuvos Göran 
Lambertz kommentoi tuomiota Aktuellt-ohjelmassa sanomalla, ettei fan-
tasiapiirroksia voida kriminalisoida, sillä se loukkaa sananvapautta. (15.6. 
2012). Fiktiiviset kuvat voivat kuitenkin olla rangaistavia.

Julkisuusperiaate, digitalisaatio ja  
EU: ongelmanäkymä

Tiedotusvälineiden ja asiakirjojen digitalisaatio on tietyllä tapaa osoitta-
nut, miten moderni vuoden 1766 alkuperäinen painovapausasetus oli ja 
on edelleen. Samoista kysymyksistä, joita Chydenius ja muut kaukokat-
seiset reformistit ja valistusfilosofit yrittivät ratkaista, tuli uudelleen latau-
tuneita ja provosoivia, kun julkisten asiakirjojen asettaminen saataville 
digitaalisessa muodossa kävi mahdolliseksi. Tuskinpa myöskään vuonna 
1766 kukaan painovapauden puolustaja kuvitteli, että ihmiset ryntäisivät 
kuninkaan linnaan tai valtiopäivien kansliaan ja vaatisivat pinoittain kai-
kenlaisia asiakirjoja; he yrittivät yksinkertaisesti luoda selvät pelisäännöt 
politiikkaan ja hallintoon sekä estää sen, että salassapitoleimasinta käytet-
täisiin puoluepoliittisena aseena. Muiden reformistien tavoin he kuitenkin 
avasivat myös suuremman Pandoran lippaan kuin itse ymmärsivätkään 
— ja sittemmin tämä lipas on osoittautunut hankalaksi sulkea. 

Julkisuusperiaatteesta tuli voimakas ase korruption torjunnassa. Ny-
kyään me painimme sen kanssa, miten asiakirjat on asetettava saatavil-
le, kun itse kukin voi poimia luettavakseen viranomaisten pöytäkirjoja ja 
kirjeenvaihtoa useiden vuosikymmenten ajalta puolessa sekunnissa yh-
dellä painalluksella. Yksityisyyden ja julkisuuden vastakkainasettelu on 
voimakkaampi kuin koskaan ennen. Mitä tapahtuu tällaisessa tilanteessa 
suurelle määrälle nimiä ja henkilötietoja, jotka realistisesti arvioiden eivät 
ole salattavissa tai joiden saamista ei voida estää — ja onko tällainen sa-
laaminen edes toivottavaa? Digitalisaation sekä internetin ja sosiaalisten 
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medioiden synnyn myötä olemme tilanteessa, jossa joudumme määritte-
lemään uudelleen ”yksityisen” ja ”julkisen” käsitteet ja jonka mittasuhteita 
edes asiantuntijat eivät täysin ymmärrä.

Tältä osin Ruotsin henkilötietolaissa (PUL) ja EU:n lainsäädännön yhden-
mukaistamiseen tähtäävissä uudistuksissa perusongelma onkin nykyään lä-
hinnä se, miten yksilön yksityisyys voidaan taata, eikä niinkään enää se, mi-
ten salassapitoleimojen väärin-
käyttö voidaan estää. Kuten Nils 
Funcke toteaa artikkelissaan, 
tämä on ollut demokratian kan-
nalta suuri ongelma Ruotsin so-
peutuessa yhteistyöhön EU:ssa. 
Unionin jäsenvaltioissa on julki-
suuden suhteen kaksi erillistä tra-
ditiota: pääsääntönä on useimmi-
ten keskieurooppalainen salassa-
pitokulttuuri, kun taas julkisuus-
kulttuuri on poikkeus, joka on 
ensin testattava — ja Ruotsin kult-
tuuri vuodelta 1766 on täysin 
päinvastainen. Esimerkiksi Sak-
sassa salassapitoa puolustetaan mielellään yksityisyyden suojelemisella. Voin 
nykyään saada luettavakseni tiettyjä perustietoja Ruotsin pääministerin ve-
rotuksesta, mutta en Saksan liittokanslerin. En saa kuitenkaan tutustua pää-
ministerin enkä liittokanslerin sairauskertomuksiin. Yksityisyyden suojele-
misen osalta rima asetetaan usein eri korkeuksille, joskus taas samalle kor-
keudelle. En haluaisi omien sairauskertomusteni olevan julkisia tai niiden 
lojuvan pöydällä hakiessani työtä. Samalla tiedän, että julkisuuden poikke-
uksellisen vahva asema Ruotsin hallinnossa on paras tapa ehkäistä korrup-
tiota, joka on kansainvälisesti katsoen ollut Ruotsissa perinteisesti vähäistä. 

Ongelmaa ei kuitenkaan ole millään tavalla ratkaistu, ja myöhemmis-
sä selvityksissä painovapausasetuksesta ja ilmaisuvapausperustuslain 
kohdista (esimerkiksi SOU 2006:96) on yritetty löytää jonkinlainen yh-
denmukaisuus. Siinä painovapaus ja julkisuusperiaate olisivat tekniikas-
ta riippumattomia, ilman että laskemme rimaa tasolle, jonka muut EU-
maat mahdollisesti hyväksyisivät mielellään, mutta jolla ainutlaatuinen 
ja valistuksen näkökulmasta demokratiaa edistävä julkisuusperiaate olisi 
vähemmän radikaali. Tässä työssä kaivataan samaa kaukokatseisuutta ja 
omaperäisyyttä, jota vuoden 1766 ajattelijat edustivat. Heidän ajatuksensa 
olivat hyvin lähellä 1900- ja 2000-luvuilla toimineiden digiaktivistien so-
tahuutoa ”Information wants to be free!”. 

Sosiaaliset mediat tarjoavat uusia mahdollisuuksia. 
Kuva: Melker Dahlstrand.
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Funcke viittaa myös toiseen varsin merkittävään ongelmaan — siihen, 
että yksityiset yritykset hoitavat nykyään suuren osan julkisista palveluis-
ta niin sanotun tilaaja-toimittajamallin mukaisesti, jolloin julkisuuspe-
riaatteesta joudutaan osin luopumaan. Tältä osin jo 1990-luvulta lähtien 
on käyty ajoittain kuumentunuttakin keskustelua siitä, miten tämä malli 
on rajoittanut julkisuusperiaatetta ja miten tilanteen hyödyntäminen on 
edistänyt korruptiota, jonka painovapausasetuksen julkisuussäännöt ovat 
toistaiseksi onnistuneet pitämään kurissa. Ruotsin valtiopäivät käy par-
haillaan asiasta tärkeää keskustelua, ja kun tämä teksti julkaistaan, asiasta 
on tehty selvitys.

Kai Ekholmin esseen loppusivuilla esitetään myös toinen tärkeä ja osu-
va jatkokysymys; esseessä käsitellään sitä, mitä internetin räjähdysmäisen 
kasvun aluksi aikaan saamalle sananvapauden äkilliselle kasvulle oikein 
tapahtuu. Huomaamme nykyisin, miten Kiina, suuri valtio ja merkittävä 
talouden toimija, on alkanut valvoa yhä ahkerammin koko kiinankielistä 
internetiä — eikä tämä uusi kehityssuunta pysähdy tähän, vaan saamme 
todisteita siitä, että verkkoon kirjoitettuja asioita, jotka ovat vallanpitäjien 
mukaan merkityksellisiä Kiinan suhteille, valvotaan ja tukahdutetaan. 
Muilla mailla, kuten Iranilla ja Venäjällä, on pitkälle kehitetyt valvonta-
ohjelmat, joilla ohjataan sitä, mitä kansalaiset voivat nähdä verkossa ja 
paikallisissa medioissa. Esimerkkejä on valitettavasti valtavan paljon.

Teknologian kehitystä ei voida kelata taaksepäin, eikä se olisi edes toi-
vottavaa. Se, että Kiinan ja Iranin kaltaiset epädemokraattiset maat käyt-
tävät digitaalista valvontaa pitääkseen kansalaisensa ruodussa, ei yllätä 
ketään — sellainen on totalitaarisen valtion luonne. Samaan aikaan myös 
demokraattisten valtioiden ”vakoiluohjelmat” lisäävät sananvapauteen 
kohdistuvaa uhkaa — perusteena on koko ajan kansalaisten ”turvalli-
suus”. Värtetään, että voidakseen suojella sinua on kartoitettava kaikkea 
digitaalista liikennettä, ellei sisällön osalta niin siltä osin, kuka viestii 
kenen kanssa ja koska. Muutoin kansalaiset ovat vaarassa. Kerta kerralta 
kuitenkin näemme, miten näiden tietojen avulla nakerretaan kansalaisten 
vakiintuneita oikeuksia. 

Kirjailijajärjestö Amerikan PEN  julkaisi marraskuussa 2013 tutkimuk-
sen, joka perustui sen omien jäsenten haastatteluihin. Tutkimus osoitti, 
että nykyään joka kuudes kirjailija varoo kirjoittamasta tiettyjä asioita 
digitaalisiin ja sosiaalisiin medioihin, sillä he tietävät oman maansa val-
vovan heitä ja pelkäävät joutuvansa osaksi kartoitusta. Itsesensuuri on ny-
kyään tosiasia myös maissa, jotka pitävät itseään demokraattisina.

Kuten sanottu, tekniikasta ei voida hankkiutua eroon. Tietoa ei voida 
haudata. Meidän on kuitenkin tiedostettava, että valvojia on valvottava, 
ja tämä tietoisuus on nostettava sellaiselle tasolle, että kykenemme vaati-
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maan vastuuta niiltä, jotka pitävät meitä silmällä, vaikka nämä itse väittä-
vätkin vain valvovansa. 

Kummallista kyllä, uudet vapauteen liittyvät kysymykset ovat lähes sa-
moja kuin aikoinaan 1760-luvun Ruotsissa. Uuden tekniikan myötä jul-
kisuusperiaatteen kannattajien ja valtiovallan valvojien väliset ristiriidat 
voivat ilmetä uusilla tavoilla, mutta itse kysymykset ovat edelleen miltei 
samoja. Haluan itse uskoa vuoden 1766 reformistien lailla, että edistys 
kulkee samalla tavalla kohti kansalaisten vapauden kasvua — ja että ny-
kyiset tapahtumat ovat kaksi askelta taaksepäin, joiden jälkeen otetaan 
taas kolme askelta eteenpäin. Meidän on kuitenkin jatkuvasti muistutet-
tava itsellemme, että pelissä on perintö, josta meidän on pidettävä huolta.

Jatkoa on tulossa.
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Sananvapauden perustuslainsuoja
Suomi: Ristiriitoja ja murroskohtia

Martin Scheinin

Tämä luku jakautuu neljään pääjaksoon. Tässä ensimmäisessä johdatta-
vassa jaksossa luodaan yleisluonteinen katsaus sananvapauden perustus-
lainsuojan kehittymiseen Suomessa Ruotsin vallan ajalta uuden perustus-
lain voimaantuloon vuonna 2000. Muilta osin luku keskittyy sananvapau-
den kolmeen merkittävään haasteeseen perustuslain kokonaisuudistuksen 
jälkeen, siis 2000-luvulla.

Toisessa pääjaksossa käsitellään terrorismin vastatoimien ja sananva-
pauden välistä suhdetta vuoden 2001 syyskuun 11. päivän terrori-iskujen 
jälkeen. Kolmannessa pääjaksossa puolestaan esitellään ja arvioidaan sa-
nanvapautta Suomessa koskeva Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
käytäntö pyrkien erityisesti hakemaan vastausta siihen, miksi Suomi on 
saanut ihmisoikeustuomioistuimessa niin useita langettavia tuomioita 
juuri sananvapauden alalla. Luvun päättää lyhyt neljäs pääjakso, jossa ar-
vioidaan internetin muodostamaa haastetta perinteisille sananvapauskä-
sityksille, erityisesti Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen Delfi-ratkai-
sun valossa.

Katsaus: Sananvapaus Suomessa 1809—2000

Autonomian aika
Vuoden 1766 Ruotsin painovapausasetuksen perinnettä seuraten itse-
näisessä Suomessa on pidetty itsestäänselvyytenä, että perustuslaki tur-
vaa sananvapauden. Sama ajatus eli vahvana myös Venäjän vallan aikana 
1809—1917, jolloin Suomi oli Venäjän Keisarikunnan autonominen osa, 
jolla periaatteessa ja vuodesta 1863 lukien myös käytännössä oli oma val-
tiosääntönsä ja lainsäädäntönsä. Silti Venäjän viranomaiset ja lainsäädän-
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tö ulottivat vaikutuksensa Suomeen muistuttaen suomalaisia paitsi sanan-
vapauden myös oman valtiosäännön tärkeydestä.

Kun Suomi sulautettiin vuonna 1809 Venäjän keisarikuntaan sen auto-
nomisena osana, keisari Aleksanteri I lupasi Porvoon valtiopäivillä kun-
nioittaa sen omaa valtiosääntöä, uskontoa ja lainsäädäntöä. Vaikka Suo-
mella oli periaatteessa oma neljästä säädystä koostuva lainsäädäntöelin, 
sitä ei puoleen vuosisataan kusuttu koolle. Hallinnollisessa järjestyksessä 
Venäjä ulotti vuonna 1829 ennakkosensuurin Suomeen, siis aikana jolloin 
säädyt eivät kokoontuneet. 

Kun Aleksanteri II viimein elvytti maapäivien, sittemmin valtiopäivien, 
toiminnan, säädyt käyttivät heti ensimmäisen tilaisuutensa eli vuosien 
1863—64 valtiopäivät säätääkseen lain sananvapaudesta. Keisari vahvisti 
lain, mutta olemaan voimassa vain seuraavien eli vuoden 1867 valtiopäi-
vien loppuun. Siitä lähtien hallinnollinen ennakkosensuurijärjestelmä oli 
taas voimassa, käytännössä vaihtelevalla intensiteetillä.1

Aleksanteri I avaa Porvoon valtiopäivät vuonna 1809. Emanuel Thelningin maalaus.  
Ruotsin valtiopäiväjärjestyksen mukaan kokoontuneet Suomen säädyt vannoivat uskollisuutta keisarille. 
Suomi sai kuitenkin säilyttää valtiosääntönsä, lakinsa ja oman uskontonsa. Porvoon tuomiokapituli.



Marraskuun manifesti vuodelta 1905, otsikkona ”Keisarillisen majesteetin armollinen 
julistuskirja toimenpiteistä laillisen järjestyksen palauttamiseksi maahan”.  
Kansallisarkisto.
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Sananvapaus oli vakavasti uhattuna erityisesti niin sanottuina sortokau-
sina, jolloin Venäjä pyrki vahvistamaan otettaan Suomessa tämän auto-
nomista asemaa horjuttaen tai loukaten. Ennakkosensuuri oli käytössä.2 
Helmikuun manifestilla3 keisari Nikolai II pyrki vuonna 1899 saattamaan 
Suomessa voimaan niin sanotut yleisvaltakunnalliset eli venäläiset lait ja 
myös toteuttamaan miesten yleisen asevelvollisuuden Venäjän sotavoi-
mien osana. Manifesti avasi ns. ensimmäisen sortokauden ja johti laa-
jamittaisiin protesteihin, mukaan lukien ns. Suuri adressi4 ja sittemmin 
kutsuntalakko. Suomalaisten aktiivinen ja passiivinen vastarinta jatkui 
koko ensimmäisen sortokauden ajan, kunnes Japanin kanssa käydyn so-
dan heikentämä Venäjä taipui vuoden 1905 suurlakon lopettamiseksi ku-
moamaan Helmikuun manifestin. Keisari Nikolai II antoi käänteenteke-
vän Marraskuun manifestin,5 jossa luvattiin kutsua taas säätyvaltiopäivät 
koolle ”Suomen kansan perustuslaissa säädettyjen oikeuksien kehittämi-
seksi”. Ennakkosensuuri lakkautettiin, ja jo seuraavana vuonna säädettiin 
ns. kansalaisvapausperustuslaki lausunto-, kokoontumis- ja yhdistymis-
vapaudesta.6 Tämän hankkeen rinnalla toteutettiin eduskuntauudistus 
säätämällä perustuslakina vuoden 1906 valtiopäiväjärjestys, jolla sääty-
valtiopäivät korvattiin ajankohtaan nähden kovin edistyksellisellä yksi-
kamarisella eduskunnalla, jonka vaaleissa seuraavana vuonna 1907 myös 
naiset tulivat olemaan äänioikeutettuja ja — ensimmäisenä maana maail-
massa — vaalikelpoisia.7

Merkittävistä perustuslakireformeista huolimatta sananvapauden suo-
ja oli epävakaa. Vaikka keisari vahvisti kansalaisvapausperustuslain, hän 
jätti vahvistamatta sen nojalla laaditut tavalliset lait painovapaudesta ja 
yhdistymisvapaudesta. Jo vuonna 1908 alkoi Venäjän vallankumoukseen 
ja Suomen itsenäistymiseen asti (1917) jatkunut ns. toinen sortokausi, jolle 
ominaista oli Venäjän taas kiristyvä ote Suomesta, sen lainsäädännöstä ja 
kansalaisvapauksista. Ennakkosensuuri oli jälleen käytössä hallinnollisin 
säädöksin.8

Maailmansotien välinen aika
Suomen itsenäistyttyä vuoden 1917 lopussa painovapauslaki saatiin sää-
detyksi,9 mutta vuoden 1918 sisällissota punaisten ja valkoisten välillä 
jätti jälkeensä pahasti vajaalukuisen ns. tynkäeduskunnan, kun sosialistit 
olivat kuolleet, maanpaossa tai vangittuina. Pian sisällissodan päättymi-
sen jälkeen tynkäeduskunta sääti lain väliaikaisista toimenpiteistä yleisen 
järjestyksen ja turvallisuuden voimassa pitämiseksi, joka rajoitti paino-, 
yhdistymis- ja kokoontumisvapautta. Siitä seurasi joukko ankaria rajoi-



Eetu (Edvard) Iston Hyökkäys-maalauksesta tuli venäläistämiseen kohdistuvan suomalaisen vastarinnan 
symboli. Vuonna 1899 maalatussa taulussa Venäjän kaksipäinen kotka yrittää repiä lakikirjan Suomi-neidon 
käsistä. Suomen museovirasto.
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tuksia, mukaan lukien mahdollisuus lehtien lakkauttamiseen hallinnol-
lisin määräyksin. Saksan tappio ensimmäisessä maailmansodassa käänsi 
poliittiset asetelmat Suomessa tasavaltalaisen valtiomuodon hyväksi, ja 
vuoden 1919 eduskuntavaalien jälkeen säädetty Suomen Hallitusmuo-
to tuli sisältämään vuoden 1906 kansalaisvapausperustuslakia vastaavat 
säännökset mm. sananvapaudesta.

Koko maailmansotien välisen ajan sananvapauden suoja Suomessa oli 
epävakaa. Lehtien lakkauttaminen oli toistuvaa 1920-luvulla, ja vuonna 
1930 säädettiin ns. kommunistilait, kun eduskunta taipui oikeistolaisen 
Lapuan liikkeen painostukseen, jonka takia oli jo aiemmin hallinnollisin 
toimin estetty kommunististen lehtien painaminen.10 Oikeusministeriö, 
siis hallitusviranomainen tuomioistuimen sijaan, sai toimivallan väliai-
kaisesti lakkauttaa painotuotteita, ja poliisi sai laajat takavarikointival-
tuudet. Sinänsä merkittävää ja tulevia perusoikeuksien suojalle myöntei-
sempiä aikoja ennakoivaa oli, että niin sanotun kiihotuslain11 eduskun-
takäsittelyssä vuonna 1934 eduskunnan perustuslakivaliokunta edellytti 
lakiin tehtäviksi joukon pehmennyksiä perustuslaissa turvattujen perus-
oikeuksien suojaamiseksi.12 Kyseessä oli omana aikanaan varsin merkittä-
vä periaatteellinen askel, sillä vasta toisen maailmansodan jälkeen ensin 
omaisuuden perustuslainsuoja ja vuodesta 1971 lukien muutkin perusoi-
keussäännökset alkoivat saada todellista vaikutusta lakien säätämisessä, 
juuri eduskunnan perustuslakivaliokunnan toiminnan kautta.

Vuoden 1919 Suomen Hallitusmuodon 10 §:ssä turvattiin Suomen kan-
salaisille ”sanan vapaus sekä oikeus kirjoituksen ja kuvallisen esityksen pai-
nosta julkaisemiseen kenenkään niitä ennakolta estämättä”. Vuoden 1766 
painovapausasetuksen perinne ja Venäjän vallan ajan kokemukset näkyvät 
säännöksessä, jossa sananvapauden ydinalueeksi kohoaa hallinnollisen en-
nakkosensuurin kielto. Sananvapautta ei — kuten ei muitakaan perusoi-
keuksia — luvattu muille kuin maan omille kansalaisille. Ajan yleisen perus-
tuslakikäsityksen mukaisesti kyse oli siinä mielessä heikosta perusoikeudes-
ta, että säännökseen sisältyi toisena momenttina yleinen lakivaraus: ”Sään-
nöksiä näiden oikeuksien käyttämisestä annetaan lailla.” Ennakkosensuuri 
siis kiellettiin perustuslain tasolla, mutta muilta osin sananvapauden sisältö, 
suoja ja rajat jätettiin eduskunnan tavallisella lailla säänneltäviksi.

Poikkeuslaeista uuteen perusoikeuskäsitykseen
Edes toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä perustuslain sään-
nöksiä sananvapauden ja muiden perusoikeuksien suojasta ei Suomessa 
otettu järin vakavasti. Eduskunnan perustuslakivaliokunta kyllä tarkkaili 
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lainsäädäntöhankkeiden perustuslainmukaisuutta, mutta sen päähuomio 
kohdistui taloutta ja työelämää sääntelevään lainsäädäntöön, jonka toteut-
tamisen usein katsottiin muodostavan uhkan perustuslaissa turvatulle 
yksityiselle omistusoikeudelle. Laajojen koalitiohallitusten aikakautena 
johtopäätöksenä usein kuitenkin oli tarvittavan määräenemmistön kokoa-
minen, jotta sinänsä tarpeelliseksi katsottu laki voitaisiin hyväksyä niin sa-
nottuna poikkeuslakina perustuslain estämättä. Poik keuslakeja säädettiin 
myös suhteessa muhin perustuslainsäännöksiin kuin omaisuuden suojaan, 
ja Paavo Kastarin ilmausta seuraten suomalaista perustuslakikäsitystä voi 
luonnehtia ”jäykänjoustavaksi”: perustuslaki nähtiin muodollisella tasolla 
sitovana ja sitä tulkittiin tiukasti, mutta käytännössä lainsäätäjällä oli laaja 
vapaus perustuslain estämättä hyväksyä mielensä mukaisia lainsäädäntö-
hankkeita, kunhan niille turvattiin laaja poliittinen kannatus. 

Edellä jo viitattiin vuoden 1934 kiihotuslain käsittelyyn airueena edus-
kunnan perustuslakivaliokuntaan keskittyvästä lainsäädännön perustus-
lainmukaisuuden ennakkovalvontajärjestelmästä. Toisen maailmansodan 
jälkeen valiokunnan asema vahvistui ensin talouselämän sääntelyn kysy-
myksissä ja sittemmin yleisesti vuoden 1919 Suomen Hallitusmuodon pe-
rusoikeusluettelon kattamissa asioissa. Erityisesti perustuslakivaliokunnan 
vuonna 1971 antamaa lausuntoa lentokenttien turvatarkastuksista on pidet-
ty tärkeänä perusoikeussuojan laajentamisessa ja tehostamisessa lainsäätä-
misvaiheessa.13 Perusoikessuoja oli kuitenkin korostetun muodollista, kun 
se ensi sijassa vaikutti lakiehdotuksen käsittelyjärjestykseen, asettaen vaa-
timuksen riittävän määräenemmistön saavuttamisesta, jos perustuslaista 
poikkevaksi katsottu lainsäädäntöhanke kuitenkin tahdottiin toteuttaa. 

Seuraava tärkeä uusi virike suomalaiselle perusoikeuskäsitykselle liit-
tyi kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Keskeiset Yhdistyneiden 
kansakuntien yleissopimukset yhtäältä taloudellisista, sosiaalista ja sivis-
tyksellistä oikeuksista (TSS-sopimus) ja toisaalta kansalais- ja poliittisis-
ta oikeuksista (KP-sopimus) tulivat kansainvälisesti ja Suomea sitovina 
voimaan vuonna 1976. Niistä viimeksi mainittu tuli myös osaksi valtion-
sisäistä oikeutta lailla säädetyn voimaansaattamisen (inkorporoinnin) 
kautta. Uskonnollista opetusta ja kasvatusta kouluissa ja päiväkodeissa 
koskeneiden lainsäädäntöhankkeiden yhteydessä eduskunnan perustus-
lakivaliokunta arvioi vuonna 1982 ensimmäistä kertaa asiaa paitsi kan-
sallisen perustuslain myös KP-sopimuksen valossa ja päätyi lausumaan, 
että vaikka määräenemmistöpäätöksellä voitiin säätää poikkeuksia Suo-
men omasta perustuslaista, tämä ei oikeuttanut poikkeamaan Suomea vel-
voittavien kansainvälisten ihmisoikeussopimusten sisällöstä.14 Suomessa 
siirryttiin ihmisoikeussopimusten aikakauteen, ja samalla perusoikeuk-
sien (tai ihmisoikeuksien) suoja muuttui muodollisesta aineelliseksi, kun 
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yhä useammin päädyttiin perustuslaista poikkeavan poikkeuslain sijasta 
muuttamaan hallituksen lakiehdotuksia perustuslakivaliokunnan ohjeis-
tamalla tavalla sopusoinnun saavuttamiseksi perustuslain ja ihmisoikeus-
sopimusten kanssa.15 

Vuonna 1990 Suomi liittyi Euroopan ihmisoikeussopimukseen. Vuon-
na 1995 saatiin päätökseen pitkään valmisteltu perusoikeusuudistus, 
jonka kantaviin ajatuksiin kuuluivat kansallisen perusoikeusluettelon 
modernisointi kansainvälisten ihmisoikeussopimusten valossa, perusoi-
keuksien tekeminen tuomioistuimissa suoraan sovellettaviksi ja vanhan 
poikkeuslakimenettelyn eliminointi.16 Uudet perusoikeussäännökset sää-
dettiin ensin vuoden 1919 Hallitusmuodon toisen luvun kattavana uudis-
tuksena ja vuonna 1999 ne siirrettiin uuteen Suomen perustuslakiin, joka 
tuli voimaan 1.3.2000.17

Sananvapaus luonnollisesti sisältyy myös uuteen perusoikeusluetteloon, 
nyt 12 §:nä, jonka 1 momentti turvaa sananvapauden ja painovapauden ja 
2 momentti — vuoden 1766 painovapausasetuksen perinnettä seuraten — 
viranomaisasiakirjojen julkisuusperiaatteen. Pitkän harkinnan jälkeen 
Suomessa päädyttiin jättämään kysymys perusoikeuksien hyväksyttävis-
tä rajoituksista pitkälti perusoikeuksien yleisten oppien kysymykseksi18 
niin, ettei esimerkiksi perustuslain 12 § sisällä kattavaa rajoituslauseketta 
hyväksyttävien sananvapausrajoitusten piiristä. Säännös sisältää säänte-
lyvarauksen, jota tulkitaan perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten 
valossa, ja erillisen oikeutuksen kuvaohjelmiin kohdistuvien rajoitusten 
säätämiseksi lasten suojelemiseksi.19 

Perustuslain 12 § kokonaisuudessaan kuuluu:
12 §. Sananvapaus ja julkisuus
Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, jul-
kistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään en-
nakolta estämättä. Tarkempia säännöksiä sananvapauden käyttämisestä 
annetaan lailla. Lailla voidaan säätää kuvaohjelmia koskevia lasten suo-
jelemiseksi välttämättömiä rajoituksia.
Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei 
niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoi-
tettu. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta ja tallenteesta.

Sananvapaus ja terrorismin vastatoimet
Sananvapauden ja terrorismin torjunnan välinen suhde on hyvin haa-
voittuva. Yhtäältä tilanteissa, joissa terrorismin uhka mielletään suureksi, 
valtiot tai turvallisuudesta vastaavat yksittäiset viranomaiset usein katso-
vat välttämättömäksi rajoittaa sananvapautta. Syyt tähän pyrkimykseen 
vaihtelevat tarpeesta kriminalisoida väkivaltaan yllyttäminen ajatukseen, 
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että terroristeilta ja heidän kannattajiltaan on estettävä julkisuuden hy-
väksikäyttö. Sananvapaus, erityisesti tiedotusvälineiden käyttämänä, on 
kuitenkin myös terrorismin oloissa olennaisen tärkeä sekä terroristien että 
hallituksen propagandan julkisen kritiikin kanavana ja luotettavan infor-
maation tarjoamiseksi konflikteista ja niiden syistä. YK:n ihmisoikeusko-
mitean yleinen kannanotto sananvapaudesta tuo esiin tämän jännitteen.20 
Siinä korostetaan, että terrorismin vastatoimien on kunnioitettava KP-so-
pimuksen 19 artiklan 3 kappaleen ehtoja hyväksyttäville sananvapauden 
rajoituksille. Yleisessä kannanotossaan komitea myös korostaa, että mah-
dollisten rikostunnusmerkistöjen ‘terrorismin ylistämistä’ tai ‘terrorismin 
puolustelemista’ koskien tulee olla tarkasti muotoiltuja, jotta ne eivät joh-
taisi sananvapauden rajoittamiseen tavalla, joka ylittäisi välttämättömyy-
den ja suhteellisuuden vaatimukset. 

Tässä jaksossa tarkastellaan sananvapauden ja terrorismin vastatoi-
mien välistä suhdetta ensisijaisesti yleismaailmallisten ihmisoikeuksien 
valossa, siis Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusnormiston pohjalta, 
osin perustuen kirjoittajan kokemuksiin ensin vuosina 1997—2004 edellä 
mainitun ihmisoikeuskomitean (Human Rights Committee)21 jäsenenä ja 
sittemmin vuosina 2005—2011 hallitusten välisen YK:n ihmisoikeusneu-
voston (Human Rights Council) erityisraportoijana ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamisesta ja edistämisestä terrorismia torjuttaessa. 
Vertailevassa tarkoituksessa tekstissä viitataan myös eurooppalaisiin ter-
rorismin torjuntaa koskeviin asiakirjoihin sekä YK:n turvallisuusneuvos-
ton toimintaan terrorismia vastaan. 

Oikeusnormit
Yleismaailmallisella tasolla painovapaus turvataan osana sanan- tai il-
maisuvapautta (freedom of expression), jota koskeva tärkein ihmisoikeus-
määräys on vuoden 1966 yleissopimuksessa kansalaisoikeuksista ja poliit-
tisista oikeuksista (ICCPR tai Suomessa yleisesti KP-sopimus), jonka 19 
artikla turvaa sananvapauden ja lisäksi 3 kappaleessa määrittellään, millä 
ehdoin sananvapautta voidaan hyväksyttävästi rajoittaa. Terrorismin vas-
tatoimien kannalta on huomionarvoista, että kansallinen turvallisuus ja 
yleinen järjestys (ordre public) molemmat mainitaan hyväksyttävinä tar-
koitusperinä, jotka oikeuttavat sananvapausrajoitukset, kunhan kaikki 
muut rajoitusehdot täyttyvät. Sananvapauteen kajoavat terrorismin vasta-
toimet saattavat siis olla sallittuja — mutta eivät pelkästään hyväksyttävän 
tarkoitusperänsä takia. Niiden tulee olla myös laissa säädettyjä ja ”välttä-
mättömiä”, toisin sanoen sekä tehokkaita hyväksyttävän tarkoitusperänsä 
saavuttamiseksi että oikeasuhtaisia saavutettuun hyötyyn nähden.
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On myös huomionarvoista, että 19 artiklan 3 kappaleen ohella KP-so-
pimukseen sisältyy myös eräitä muita määräyksiä, joihin voidaan vedota 
sananvapautta rajoittavien terrorismin vastatoimien oikeuttamiseksi. Ar-
tikla 4 tarjoaa valtiolle mahdollisuuden tilapäisesti poiketa monista ih-
misoikeuksista, mukaan lukien sananvapaus, jos kansakunnan normaali 
elämä on uhattuna ja tähän vedoten valtio on virallisesti julistanut yleisen 
hätätilan. KP-sopimuksen 5 artikla puolestaan epää suojan ihmisoikeuk-
sien väärinkäytöltä tarkoituksessa oikeuttaa ihmisoikeuksien tuhoami-
seen tähtäävä toiminta. Edelleen 20 artikla ihmisoikeussopimusten jou-
kossa poikkeuksellisella tavalla ei vain oikeuta vaan suorastaan velvoittaa 
sopimusvaltiot toteuttamaan tiettyjä sananvapauden rajoituksia suhteessa 
sellaiseen kansallisen, rodullisen tai uskonnollisen vihan lietsontaan, joka 
muodostuisi syrjintään, vihamielisyyteen tai väkivaltaan yllyttämisek-
si. Vaikka kaikki nämä määräykset ovat potentiaalisesti merkityksellisiä 
arvioitaessa sananvapauden ja terrorismin torjunnan keskinäissuhdetta, 
käytännössä valtiot eivät ole turvautuneet 4 artiklan tarjoamaan hätäti-
lakonstruktioon sananvapauspoikkeusten oikeuttamiseksi terrorismia 
torjuttaessa, ja YK:n ihmisoikeuskomitea puolestaan on ollut hyvin pidät-
tyväinen 5 tai 20 artiklaan viittaamisessa valtioiden sopimusvelvoitteita ja 
niiden noudattamista arvioidessaan. Onkin oikeutettua todeta, että käy-
tännössä KP-sopimuksen 19 artiklan 3 kappale on ollut se mittapuu, jota 
vasten terrorismin vastatoimia on arvioitu, silloin kun ne muodostuvat 
sananvapauden rajoituksiksi. 

Lukuun ottamatta KP-sopimuksen 20 artiklaa, jolla ei ole vastinetta 
muissa ihmisoikeussopimuksissa, edellä sanottu pätee myös vuoden 1950 
Euroopan ihmisoikeussopimukseen (EIS), sellaisena kuin se on nykyisin 
voimassa lisäpöytäkirjoin muutettuna ja täydennettynä.22 Eurooppalai-
sella tasolla on kuitenkin laadittu syyskuun 2001 jälkeisenä aikakautena 
erillisiä oikeudellisia asiakirjoja, joilla reagoidaan terrorismia tavalla tai 
toisella edistäviksi katsottuihin ilmaisuihin. KP-sopimuksen 20 artik-
lan tapaan niiden peruslähtökohtana on kiihottamisen kriminalisointi, 
mutta niihin liittyy myös tärkeitä lisävivahteita. Euroopan neuvosto hy-
väksyi vuonna 2005 yleissopimuksen terrorismin ennaltaehkäisemisestä, 
joka velvoittaa sopimusvaltiot kriminalisoimaan mm. julkisen yllytyk-
sen terrorismirikokseen (5 artikla), värväyksen terrorismiin (6 artikla) ja 
kouluttamisen terrorismiin (7 artikla). Näistä erityisesti ensiksi mainittu 
sopimuskohta on tässä yhteydessä merkityksellinen, se kun velvoittaa kri-
minalisoimaan julkisena yllytyksenä terrorismiin sellaisen viestin levit-
tämisen yleisölle tai muun yleiseen tietoisuuteen saattamisen, ”jonka tar-
koituksena on taivuttaa terrorismirikoksen tekemiseen ja joka aiheuttaa 
yhden tai useamman terrorismirikoksen vaaran, riippumatta siitä, sisäl-
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tääkö viesti tällaisten rikosten nimenomaista suosittamista”.23 Sopimus-
kohdan sanamuoto on kompromissi eri euroopplaisten valtioiden näke-
mysten välillä eikä sen takia selkeydeltään ja täsmällisyydeltään vastaa sitä 
laatutasoa, mitä ilmaisujen kriminalisoinnilta tulisi edellyttää. 

Kun yleissopimus vuonna 2005 laadittiin, jotkin jäsenvaltiot sovelsivat 
laaja-alaisia kriminalisointeja esimerkiksi terrorismin ylistämisestä tai 
puolustelemisesta kun taas jotkin toiset eivät kriminalisoineet edes suora-
naista yllyttämistä terrorismiin. Kirjaimellisesti luettuna yleissopimuksen 
5 artikla edellyttää, että kyse on yllyttämisestä terrorismiin, kun sopimus-
kohta edellyttää sekä subjektiivista tarkoitusta yllyttää (engl. incite) joku 
toinen tekemään terrorismirikoksen ja lisäksi objektiivista vaaraa, että tä-
män seurauksena tämä toinen henkilö todella tekee terrorismirikoksen. 
Vaikka sopimuskohta siten periaatteessa on sopusoinnussa rikosoikeu-
dellisen legaliteettivaatimuksen kanssa, sen soveltamista hämärtää lau-
seke ”riippumatta siitä, sisältääkö viesti tällaisten rikosten nimenomaista 
suosittamista”. Tuon lausekkeen takia on varsin mahdollista, että jotkin 
sopimusvaltiot pyrkivät kansallisessa laissaan kriminalisoimaan sopi-
mukseen viitaten myös tekoja, jotka eivät sisällä varsinaista yllyttämistä 
rikokseen, ja siksi nuo lait saattavat muodostaa uhan sananvapaudelle.24 
Rikosoikeudellisen legaliteettivaatimuksen kanssa sopusoinnussa on tul-
kita sopimuskohtaa siten, että ”ei-nimenomaisella” yllyttämisellä tarkoite-
taan symbolisen viestinnän käyttöä tahallisen terrorismiin yllyttämisen 
muotona. Siten kyse on viestinnän muotojen moninaisuuden huomioon 
ottamisesta, tinkimättä tahallisuusvaatimuksen asteesta. 

Huolimatta jossain määrin ongelmallisesta sanamuodostaan yleissopi-
muksen 5 artikla kopioitiin sanasta sanaan EU:n terrorismia koskevaan 
puitepäätökseen, kun sitä muutettiin vuonna 2008.25 Euroopan neuvoston 
ja Euroopan unionin tärkeimmissä oikeudellisissa asiakirjoissa terroris-
min torjumiseksi on siten omaksuttu sama linjaus terrorismiin yllyttä-
misen kriminalisoinnissa, olkoonkin, että tuo yhteinen linjaus on jossain 
määrin epämääräinen. Diplomatian tasolla kyse voi olla neuvotteluproses-
siin liittyvästä rakentavasta epäselvyydestä (engl. constructive ambiguity), 
mutta kun on kyse niin tärkeästä asiasta kuin sananvapauden rikosoikeu-
dellisten rajojen asettamisesta terrorismia koskevassa viestinnässä, täs-
mällisempi yhteinen eurooppalainen mittapuu olisi tarpeen. Valitun sana-
muodon epämääräisyys heijastuu Euroopan neuvoston yleissopimuksen 
keskeisessä valmisteluasiakirjassa, jossa ainakin näennäisesti — ja rikos-
oikeudellisen legaliteettivaatimuksen kannalta ongelmallisesti — laajen-
netaan sopimuskohdan soveltamisalaa ohi sen sanamuodon kattamaan 
muitakin tekoja kuin tahallinen yllytttäminen terrorismirikoksiin:
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95 When drafting this provision, the CODEXTER bore in mind the opi-
nions of the Parliamentary Assembly (Opinion No. 255 (2005), paragraph 
3.vii and following), and of the Commissioner for Human Rights of the 
Council of Europe (document BcommDH (2005) 1, paragraph 30 in fine) 
which suggested that such a provision could cover ‘the dissemination of 
messages praising the perpetrator of an attack, the denigration of victims, 
calls for funding for terrorist organisations or other similar behaviour’ 
which could constitute indirect provocation to terrorist violence.26

On kyseenalaista, onko tämä sopimusvaltioiden hyväksymän virallisen 
taustamuistion lausuma itse asiassa sopusoinnussa 5 artiklan kanssa, kun 
tuo sopimuskohta sisältää kaksoisvaatimuksen subjektiivisesta tarkoituk-
sesta yllyttää toisia tekemään terroristirikoksia ja objektiivisesta vaaras-
ta, että joku tämän seurauksena tosiaan tekee terrorismirikoksen. Tämä 
kaksoisvaatimus on asianmukaisesti sisällytetty perustelumuistion kap-
paleisiin 99 ja 100, mutta lainattu kappale 95 tuntuu olevan niiden kanssa 
ristiriidassa. Sen voi ymmärtää antavan sopimuksen 5 artiklan tarkoitta-
malle ”ei-nimenomaiselle” yllyttämiselle itsenäisen mekityksen, joka on 
riippumaton varsinaisesta rikokseen yllyttämisestä. Sopimustekstissä kui-
tenkin yllytyksen ei-nimenomaisuus on liitetty vain teon objektiiviseen 
ulottuvuuteen viestin vastaanottajan yllyttymisestä, eikä se lainkaan peh-
mennä subjektiivista edellytystä, että viestijän tahallisena tarkoituksena 
todellakin on yllyttää toisia terrorismirikoksiin. 

Tätä kirjoitettaessa on vireillä EU:n terrorismipuitepäätöksen kor-
vaaminen uudella direktiivillä. EU:n neuvoston esityksessä — ilmeisesti 
Espanjan, Ranskan ja Yhdistyneen kuningaskunn painostuksesta — on 
ehdotettu, että terrorismiin yllyttämistä koskeva säännös muutettaisiin 
aiempaakin avoimemmaksi ja epämääräisemmäksi, kun epäsuoran yllyt-
tämisen mahdollisena alalajina mainittaisiin terroritekojen ”ylistäminen” 
(glorification).27 

On huomionarvoista, että terrorismiin yllyttämisen kieltämisessä Yh-
distyneet kansakunnat on ollut varovaisempi kuin eurooppalaiset toimi-
jat, ehkä yhdysvaltalaisen tiukan sananvapauskäsityksen vaikutuksesta. 
Lukuisten YK-tasolla laadittujen terrorismin vastaisten kansainvälisten 
sopimusten28 joukossa on esimerkiksi yleissopimus terrorismin rahoitta-
misen torjumiseksi, 29 mutta ei yleissopimusta terrorismiin yllyttämisen 
kieltämiseksi. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1624 (2005) 
tunnistaa terrorismiin yllyttämisen maailmanjärjestön huomiota vaati-
vaksi kysymykseksi ja kehottaa jäsenvaltioita ”laissa kieltämään terrori-
tekoihin yllyttämisen”.30 On kuitenkin korostettava, että tämä päätöslau-
selma ei kuulu turvallisuusneuvoston YK:n peruskirjan VII luvun nojalla 
hyväksymien oikeudellisesti sitovien terrorismin vastatoimien joukkoon. 
Tuon järeän keinon sijasta turvallisuusneuvosto tyytyi hyväksymään suo-
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situksen luontoisen päätöslauselman, jolla turvallisuusneuvoston terroris-
min vastaiselle komitealle31 annettiin uusi tehtävä seurata jäsenvaltioiden 
laatimien kertomusten kautta niiden toimenpiteitä päätöslauselman 1624 
toteuttamiseksi eli terrorismiin yllyttämisen kieltämiseksi.32 On edelleen 
tärkeää, että turvallisuusneuvoston päätöslauselma perustuu varsinaisen 
yllyttämisen edellytykseen ja että sen johdanto-osassa vahvistetaan sa-
nanvapauden merkitys ja KP-sopimuksen 19 artiklan 3 kappaleen tyhjen-
tävä luonne sananvapauden hyväksyttävien rajoitusten asettamisessa.33

Sananvapaus YK:n ihmisoikeuskomiteassa:  
tapaus Faurisson v. France

Vaikka kyseessä ei ole terrorismiin yllyttämistä koskeva asia, YK:n ihmis-
oikeuskomitean ratkaisu tapauksessa Robert Faurisson v. France havain-
nollistaa komitean suhtautumista sananvapauden rajoituksiin.34 Fauris-
son, entinen professori, oli julkisesti kiistänyt kaasukammioiden käytön 
juutalaisten tuhoamiseksi Auschwitzissa ja muissa natsien keskityslei-
reissä. Ranskan ns. Gayssot-laki vuodelta 199035 johti hänen tuomitsemi-
seensa ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten kieltämisestä (contestation de 
crimes contre l’humanité). Ihmisoikeuskomitea päätti ottaa Faurissonin 
valituksen tutkittavakseen sananvapautta koskevan KP-sopimuksen 19 
artiklan nojalla. Se ei seurannut vastaajavaltion ehdotusta jättää valitus 
tutkimatta oikeuksien väärinkäytön kiellon nojalla (5 artikla) tai vihan tai 
väkivallan lietsontana (20 artikla) vaan päätti arvioida Faurissonin saa-
maa rikostuomiota sanavapauden hyväksyttäviä rajoituksia koskevan 19 
artiklan 3 kappaleen kannalta. 

Vaikka ihmisoikeuskomitea ei nähtävästi ollut täysin vakuuttunut Gays-
sot-lain kaikinpuolisesta mielekkyydestä, se kuitenkin päätyi katsomaan, 
että laki, ”sellaisena kuin ranskalaiset tuomioistuimet sitä sovelsivat valit-
tajan tapauksessa”, oli sopusoinnussa KP-sopimuksen kanssa ja siten siitä 
seurannut sananvapauden rajoitus oli asianmukaisesti kansallisessa lais-
sa säädetty.36 Seuraavaksi komitea arvioi, oliko valittajan saamalla rikos-
oikeudellisella rangaistuksella hyväksyttävä tarkoitusperä. Sen mukaan 
vaikka Faurissonin lausumat näennäisesti koskivat historiallisia tosiseik-
koja, esimerkiksi myrkkykaasujen käyttöä natsien keskitysleireissä, ne oli-
vat asiayhteydessään luettuina luonteeltaan sellaisia, että ne muodostuivat 
antisemitististen mielialojen lietsonnaksi. Siksi niihin puuttuminen rikos-
oikeudellisin keinoin palveli muiden henkilöiden oikeuksien suojaamista 
eli hyväksyttävää tarkoitusperää.37 Lopuksi ihmisoikeuskomitea arvioi, 
että toteutettu sananvapauden rajoitus oli myös välttämätön, koska Rans-
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kan hallitus oli vakuuttanut, että juutalaisten kansanmurhan kieltäminen 
oli Ranskassa nykyaikaisen antisemitismin tärkein ilmenemismuoto.38

Faurisson-tapauksen merkitys sananvapauden ja terrorismiin yllyt-
tämisen keskinäissuhteelle on kahtalainen. Yhtäältä YK:n ihmisoikeus-
komitea antoi oikeutettua suojaa sananvapaudelle ottaessaan valituksen 
tutkittavakseen ja arvioidessaan sen sananvapauden rajoitusten hyväk-
syttävyysedellytysten kannalta KP-sopimuksen 19 artiklan nojalla, sen 
sijaan, että se olisi jättänyt valituksen tutkimatta 5 tai 20 artiklaan vedo-
ten. Toiseksi tapaus osoittaa, että ihmisoikeussopimusten tulkinnassa on 
mahdollista ottaa asianmukaisella tavalla arvioitavaksi myös symbolinen 
viestintä ja peiteilmaisujen käyttö, asettamalla tuollainen viestintä konk-
reettiseen kontekstiinsa. Olipa kyse sananvapauden yleisesti hyväksyttä-
vistä rajoituksista taikka erityislausekkeista terrorismiin yllyttämisestä, 
ratkaisevaa ei ole vain viestinnässä käytetyt nimenomaiset sanalliset il-
maisut vaan myös niiden taustalla oleva tarkoitusperä ja ne vaikutukset, 
mitä viesteillä saattaa olla muihin ihmisiin. Tämä johtopäätös on merki-
tyksellinen, kun nyt palaamme Euroopan neuvoston terrorismin ennalta 
ehkäisemistä koskevan yleissopimuksen 5 artiklaan ja sen mahdollisesti 
ongelmalliseen tai epäonnistuneeseen muotoiluun. 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen  
ratkaisu Leroy v. France

Syyskuun 11. päivänä 2001 ranskalainen pilapiirtäjä Denis Leroy piirsi 
kuvan terroristien iskusta World Trade Centerin kaksoistorneihin New 
Yorkissa. Hän antoi piirroksen julkaistavaksi Ranskassa painetussa bas-
kinkielisessä Ekaitza-viikkolehdessä. Kaksi päivää myöhemmin julkais-
tussa kuvassa palavat kaksoistornit ovat tunnistettavissa, ja niiden alla on 
Sonyn mainoslausetta parodioiva teksti: ”Me kaikki olemme uneksineet 
siitä — Hamas teki sen.” Piirtäjä tuomittiin Ranskassa rangaistukseen ter-
rorismin puolustelemisesta (complicité d’apologie du terrorisme), minkä 
jälkeen hän valitti sananvapautensa loukkaamisesta Euroopan ihmisoi-
keustuomiostuimeen. 

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artiklassa turvattu sananvapaus 
on perinteisesti nauttinut vahvaa suojaa Euroopan ihmisoikeustuomiois-
tuimen käytännössä. Kuten tämän esseen myöhemmästä jaksosta ilme-
nee, esimerkiksi Suomella on ollut suuria vaikeuksia sananvapausartiklan 
kanssa, ja ihmisoikeustuomioistuin on oireellisen usein todennut ihmis-
oikeusloukkauksia juuri tuon artiklan nojalla, huolimatta Suomen hyväs-
tä maineesta ihmisoikeuksien ja myös sananvapauden mallimaana.39 Tätä 
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taustaa vasten on yllättävää, että Leroy-tapauksessa ihmisoikeustuomiois-
tuin hyväksyi ranskalaisten tuomioistuinten kannan ja katsoi, ettei pila-
piirtäjän saama rangaistus loukannut sananvapautta. 

On oikeutettua sanoa, että syyskuun 2001 terrori-iskujen jälkitunnel-
missa Euroopan ihmisoikeustuomioistuin poikkesi yleisestä tiukasta lin-
jastaan. Sen sijaan, että se olisi soveltanut omaa vakiintunutta tulkintalin-
jaansa, jonka mukaan vain suoranainen yllyttäminen rikokseen oikeuttaa 
sananvapauteen kohdistuvan kriminalisoinnin,40 ihmisoikeustuomiois-
tuin katsoi, ettei Ranska ollut loukannut sananvapautta. Sen tuomiossa ei 
missään vaiheessa esitetä arviota, että Leroyn pilapiirros olisi ollut omiaan 
lietsomaan väkivaltaa tai terrorismia. Tällaisen arvion sijasta ihmisoikeus-
tuomioistuin esitti pilapiirtäjän toiminnasta luonnehdinnan, joka sopii 
huonosti yhteen tuomioistuimen aikaisemman käytännön kanssa: ”valit-
semansa kielenkäytön kautta valittaja ilmaisi hyväksyntänsä tuhansia si-
viilejä vastaan kohdistetulle väkivallalle ja väheksyi uhrien ihmisarvoa”.41 
Viittaus terrorismin uhrien ihmisarvoon osoittaa, kuinka ihmisoikeus-
tuomioistuin poikkesi rikokseen yllyttämisestä sananvapauden käyttöön 
kohdistuvien rikosoikeudellisten sanktioiden oikeana kriteerinä. Edellä 
esitetyn terrorismin vastaisten eurooppalaisten ja kansainvälisten oikeu-
dellisten asiakirjojen käsittelyn kannalta on merkityksellistä, että näin 
menetellessään ihmisoikeustuomioistuin viittasi Euroopan neuvoston 
yleissopimukseen terrorismin ennalta ehkäisemisestä korostaen, ettei tuon 
sopimuksen 5 artiklassa kriminalisoitavaksi edellytetyn julkisen yllytyk-
sen terrorismiin kannalta ollut sinänsä ratkaisevaa, seurasiko yllytyksestä, 
että joku tosiasiallisesti teki uuden terrorismirikoksen. Tämä tulkinta mai-
nitusta yleissopimuksesta on sinänsä oikea, mutta samalla ihmisoikeus-
tuomioistuin jätti soveltamatta 5 artiklan itsensä sisältämän subjektiivisen 
edellytyksen, että ilmaisun esittäjän tahallisena tarkoituksena on yllyttää 
toisia terrorismirikoksen tekemiseen, ja samoin saman sopimuskohdan 
objektiivisen edellytyksen, että voidaan osoittaa vaara, että joku toinen 
henkilö tuon yllyttämisen takia saattaisi ryhtyä terrorismirikokseen. 

Näyttää siis siltä, että poiketessaan Leroy-ratkaisussa omasta vakiintu-
neesta rikokseen yllyttämisen standardistaan Euroopan ihmisoikeustuo-
mioistuin tukeutui näennäisperusteluna vuoden 2005 eurooppalaiseen 
yleissopimukseen terrorismin ennalta ehkäisemisestä, huolimatta siitä, 
että se samalla tietoisesti tai huomaamattaan erehtyi tuon sopimuksen to-
siasiallisesta sisällöstä. On houkuttelevaa päätyä kantaan, että epäselväksi 
kompromissiksi kiteytetty poliittinen yhteisymmärrys Euroopan neuvos-
ton jäsenvaltioiden kesken tarpeesta kriminalisoida julkinen yllytys ter-
rorismirikokseen teki ihmisoikeustuomioistuimelle mahdolliseksi poike-
ta aiemmasta yllyttämiskriteeristä ja omaksua sananvapauden käyttöön 



Martin Scheinin

560

kohdistuville kriminalisoinneille suopeampi suhtautumistapa. Tämä joh-
taa siihen, että sopimusvaltioille annetaan aiempaa laajempi vapaus kri-
minalisoida mitkä hyvänsä ilmaisut, jotka tavalla tai toisella ovat suopeita 
terrorismille. 

Tämän esseen kirjoittajan kanta on, että Ekaitza-lehdessä julkaistu pi-
lapiirros edusti huonoa makua ja rikossyytteen nostamisen sijaan asia olisi 
tullut jättää lehden lukijoiden arvioitavaksi makutuomareina. 

Päätelmät sananvapaudesta ja terrorismiin yllyttämisestä
Edellä käsitellyt oikeustapaukset ja muut näkökohdat antavat aiheen kah-
delle päätelmälle. Ensinnäkin ihmisoikeussopimusten sananvapausmää-
räyksiin sisältyvät lausekkeet hyväksyttävistä rajoituksista, kuten KP-so-
pimuksen 19 artiklan 3 kappale, ovat asianmukainen viitekehys arvioida 
tarvetta rajoittaa sananvapautta terrorismin torjumiseksi. On välttämätön-
tä, että valtiot kansallisissa laeissaan säätävät asianmukaisen oikeudellisen 
perustan mahdollisille sananvapausrajoituksille terrorismin torjumiseksi. 
Näitä säännöksiä sovellettaessa on pidettävä huolta siitä, että käytetyt kei-
not ovat välttämättömiä hyväksyttävän tarkoitusperän saavuttamiseksi, 
kuten esimerkiksi vakavien rikosten estämiseksi tai tutkimiseksi. Toiseksi, 
kun sananvapauden hyväksyttävien rajoitusedellytysten analyysi osoittaa 
rikosoikeudelliset keinot tarpeellisiksi terrorismia edistävän propagandan 
estämiseksi, yllyttäminen terrorismirikoksiin on oikea mittapuu rajanve-
dolle. Huolimatta saamastaan suosiosta eräissä suurissa ja vaikutusvaltai-
sissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa, sellaiset imaisut kuin terrorismin 
ylistäminen (glorification) tai puolustelu (apology) ovat liian laaja-alaisia ja 
pitävät sisällään sananvapausloukkausten riskin. 

Tämän kirjoittaja toimi vuosina 2005—2011 YK:n ihmisoikeusneuvos-
ton erityisraportoijana terrorismin torjunnan ihmisoikeuskysymyksissä. 
Viimeisessä raportissani ihmisoikeusneuvostolle esitin kuusivuotisen 
toimikauteni perusteella kymmenkohtaisen koosteen ‘parhaista käytän-
nöistä’ sellaisten terrorismin vastatoimien alalla, jotka ovat samalla kertaa 
tehokkaita terrorismin torjunnassa ja kuitenkin kunnioittavat ihmisoi-
keuksia.42 Yksi raportissa esitetyistä kymmenestä parhaasta käytännöstä 
oli seuraava kansalliseen lainsäädäntöön otettavaksi tarkoitettu muotoilu 
yllyttämisestä terrorismirikokseen:

On rikos tahallisesti ja oikeudettomasti julkisesti levittää taikka asettaa 
yleisön saataville viesti, jonka tarkoituksena on yllyttää toisia terrorismi-
rikoksen tekemiseen, milloin kyseinen toiminta, riippumatta siitä, ilmai-
seeko se nimenomaisesti yllyttämisen tarkoituksen, aiheuttaa vaaran, 
että yksi tai useampia terrorismirikoksia toteutetaan.43
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Kuten asianomaisessa YK-raportissa selvitetään, tämä muotoilu seuraa 
läheisesti 5 artiklaa Euroopan neuvoston yleissopimuksessa terrorismin 
ennalta ehkäisemiseksi, joka siis tarjoaa aineksia ‘parhaille käytännöille’. 
Huomionarvoista kuitenkin on, että yleissopimuksen ongelmallinen tapa 
sanamuodossaan yhdistää välillinen tekeminen ja yllyttämisen mittapuu 
on korvattu tukeutumalla sanaan ”nimenomaisesti” (engl. expressly) sanan 
”välittömästi” (engl. directly) sijasta. Tästä muutoksesta seuraa, ettei lause-
ketta ole mahdollista tulkita tavalla, joka oikeuttaisi rikokseen yllyttämi-
sen edellytyksestä tinkimisen. Kyseisessä erityisraportoijan raportissa viit-
tasin nimenomaisesti Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuun 
tapauksessa Leroy v. France osoituksena tarpeesta selventää lausekkeen 
kirjoittamistapaa verrattuna Euroopan neuvoston yleissopimukseen.44 Eh-
dottamani muotoilu kattaa viestit, joissa tukeudutaan peiteilmaisuihin tai 
kuvalliseen ilmaisuun keinona levittää terrorismiin yllyttämisen sanomaa. 
Samalla se ei kuitenkaan oikeuta tinkimään vaatimuksesta, että syyttäjä 
näyttää toteen sekä syytetyn tekijän subjektiivisen tarkoitusperän yllyttää 
terrorismiin että objektiivisen vaaran, että tämän yllyttämisen vaikutuk-
sesta joku toinen henkilö toteuttaa terrorismirikoksen. 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin  
ja sananvapaus Suomessa

Aika ennen Euroopan ihmisoikeussopimukseen liittymistä
Luvun tässä jaksossa oikeudellisena viitekehyksenä on ensi sijassa Euroo-
pan ihmisoikeussopimus, kun katse kääntyy nimenomaisesti Suomeen ja 
sen sananvapaustilanteen arviointiin kansainvälisellä tasolla. Suomi liit-
tyi Euroopan neuvostoon vasta vuonna 1989, vain puoli vuotta ennen Ber-
liinin muurin murtumista ja muita itäisen Euroopan poliittisia myllerryk-
siä. Siihen saakka osallistuminen tämän leimallisesti länsieurooppalaisen 
järjestön toimintaan tarkkailijana täysjäsenyyden sijasta oli osa Suomen 
erityistä sovellutusta pysyttäytymisestä suurvaltaristiriitojen ulkopuolel-
la. Suomi oli kuitenkin jo aiemmin myös kansainvälisen oikeuden tasol-
la sitoutunut sananvapauteen ihmisoikeutena, ennen muuta liittymällä 
YK:n vuoden 1966 yleissopimukseen kansalaisoikeuksista ja poliittisista 
oikeuksista (KP-sopimus) sekä sen yksilövalitukset mahdollistavaan li-
säpöytäkirjaan. Ennen Euroopan ihmisoikeussopimukseen liittymistä 
kansainväliset ihmisoikeudet olivat Suomessa varsin pienen piirin kiin-
nostuksen kohde eivätkä esimerkiksi tuomioistuimet kiinnittäneet niihin 
juuri huomiota.45
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Yksi tärkeimmistä KP-sopimuksen noudattamista valvovan ihmisoi-
keuskomitean (Human Rights Committee) sananvapausratkaisuista kos-
kee kuitenkin Suomea. Yksilövalitustapaus Hertzberg ym. v. Suomi46 koski 
rikoslain niin sanottuun kehottamiskieltoon47 perustunutta valtiollisen 
Yleisradion ohjelmapolitiikkaa, jonka vaikutuksesta radio ja televisio 
välttivät käsittelemästä homoseksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä. Ryh-
mä Yleisradion toimittajia ja heidän ohjelmiaan varten haastattelemiaan 
ihmisiä (ml. asianajaja Leo Hertzberg) valitti ihmisoikeuskomitealle siitä, 
kuinka yhdessä tapauksessa radio-ohjelman toimittaja oli saanut rikos-
syytteen ja muissa tapauksissa Yleisradion johto ja ohjelmapolitiikka oli 
estänyt heitä käyttämästä sananvapauttaan, kun yhtiö ei halunnut lähet-
tää homoseksuaalisuudesta kertovia radio- tai televisio-ohjelmia. 

Ihmisoikeuskomitean ratkaisun mukaan ohjelmia varten haastatelluil-
la ihmisillä ei ollut sananvapauteen perustuvaa oikeutta saada haastatte-
luaan julkaistuksi ja Hertzbergiä haastatelleen toimittajan saama rikos-
syyte ei koskenut haastateltavan sananvapautta. Sen sijaan komitea kat-
soi, että lähettämättä jääneiden ohjelmien toimittajien sananvapautta oli 
rajoitettu, mutta että kyseessä oli KP-sopimuksen kannalta hyväksyttävä 
rajoitus. Suomen hallitus oli vastineessaan vedonnut siihen, että sananva-
pauden rajoittaminen mm. ”moraalin suojelemiseksi” oli KP-sopimuksen 
19 artiklan sallimaa. Komitea hyväksyi tämän argumentin, kun moraali-
kysymyksistä ei vallinnut yleismaailmallista yhteisymmärrystä ja kansal-
lisille viranomaisille oli siksi jätettävä ”tietty harkintamarginaali”.48 

On ilmeistä, että tapaus oli hankala ihmisoikeuskomitean kannalta. Se 
on jäänyt aikakirjoihin ainoana ratkaisuna, jossa komitea turvautuu kan-
sallisten viranomaisten harkintamarginaaliin perusteena hyväksyä tai hy-
lätä sille tehty valitus. On kiintoisaa havaita, että komitea sittemmin valitsi 
toisen Suomea vastaan tehdyn valituksen tilaisuudekseen lausua, että se ei 
sovella oppia sopimusvaltion harkintamarginaalista arvioidessaan, onko 
KP-sopimusta loukattu.49 Vaikka oppi valtion harkintamarginaalista kuu-
luu Euroopan ihmisoikeussopimuksen vakiintuneisiin tulkintaperiaat-
teisiin — mikä johtunee sopimuksen alkuperäisten länsieurooppalaisten 
osapuolten yhteisestä arvopohjasta ja keskinäisestä luottamuksesta — sitä 
ei ole omaksuttu yleismaailmallisten ihmisoikeussopimusten soveltami-
sessa, kun asianomaiset sopimusvalvontaelimet ovat asettaneet etusijalle 
ihmisoikeuksien yleismaailmallisuuden korostamisen.
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Ihmisoikeustuomioistuimen 25 Suomea  
koskevaa sananvapausratkaisua

Suomen liittyessä Euroopan neuvostoon ja Euroopan ihmisoikeussopi-
mukseen vuosina 1989—1990 toteutettiin joukko lainsäädännön muutok-
sia, joilla pyrittiin turvaamaan kansallisen lainsäädännön ja sopimusvel-
voitteiden välinen sopusointu. Tässä tehtiin paljon huolellisempaa työtä 
verrattuna tilanteeseen, jossa Ruotsi ja muut Pohjoismaat 1950-luvulla 
liittyivät ihmisoikeussopimukseen miltei silmät ummessa, vain olettaen, 
että kansallinen lainsäädäntö kaikilta osin oli sopusoinnussa sopimuksen 
kanssa. Eräs tärkeä lainmuutosten alue Suomessa oli niin sanottujen po-
liittisten ihmisoikeuksien ulottaminen koskemaan maan omien kansa-
laisten ohella myös Suomessa oleskelevia ulkomaalaisia.

Suomi tuli Euroopan ihmisoikeussopimuksen osapuoleksi 10.5.1990 lu-
kien. Sittemmin on tullut yllätyksenä, että sananvapaus — Euroopan ih-
misoikeussopimuksen 10 artikla — on usein johtanut ihmisoikeustuomio-
istuimen langettaviin tuomioihin Suomelle. Vuoden 2015 loppuun mennessä 
ihmisoikeustuomioistuin on käsitellyt suuren määrän 10 artiklaa koskevia 
valituksia Suomea vastaan, joista tavanomaiseen tapaan huomattava osa on 
jätetty tutkimatta. Asiaratkaisuun on kuitenkin johtanut peräti 25 tapaus-
ta, ja niistä vain kuudessa ei todettu 10 artiklan loukkausta. Peräti 19 kertaa 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on siis todennut Suomen loukanneen 
sananvapautta. Ratkaisut ovat perustuneet ihmisoikeustuomioistuimelle 
vuosina 1996—2013 tehtyihin valituksiin, joita on yleensä edeltänyt pitkä 
kotimainen oikeusprosessi. Langettavia tuomioita Suomi on saanut vuodesta 
2002 lukien lähes joka vuosi ja enimmillään peräti kahdeksan langettavaa 
ratkaisua samana vuonna. Tuo vuosi, 2010, näyttäytyy kuitenkin käännekoh-
tana sikäli, että samana vuonna annettiin myös ensimmäinen ei-langettava 
sananvapausratkaisu (Ruokanen) kahdentoista langettavan ratkaisun kat-
keamattoman sarjan jälkeen. Vuonna 2010 tai sen jälkeen vireille tulleissa 
uusimmissa tapauksissa ihmisoikeustuomioistuin on todenut loukkauksen 
vain yhdessä tapauksessa (Niskasaari ja Otavamedia), kun taas muut viisi 
2010-luvun ratkaisua ovat olleet ei-langettavia. Vuoteen 2010 mennessä Suo-
mi siis näytti vihdoin löytäneen ihmisoikeustuomioistuimen mielestä oikean 
tasapainon sananvapauden suojaamisessa suhteessa kilpaileviin intresseihin, 
kaksikymmentä vuotta ihmisoikeussopimukseen liittymisen jälkeen. 

Asia vaatii kuitenkin tarkemman analyysin. Oheiseen taulukkoon on 
koottu perustiedot ihmisoikeustuomioistuimen 25 ratkaisusta: valittajan 
nimi, valituksen numero (joka osoittaa myös vireillepanovuoden), ihmis-
oikeustuomioistuimen tuomion päivämäärä ja ratkaisun lopputulos 10 ar-
tiklan kannalta (ihmisoikeussopimuksen loukkaus/ei loukkausta).
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Ensimmäinen huomio Suomea koskevista ihmisoikeustuomioistuimen 
sananvapausratkaisuista on, että valittajana on usein ollut ammattitoimitta-
ja, joukossa keskeisten tiedotusvälineiden (Helsingin Sanomat, Yleisradio, 
Ilta-Sanomat, Iltalehti, Suomen Kuvalehti) tunnettuja toimittajia (Susanna 
Reinboth, Tapani Ruokanen, Pekka Karhuvaara). Ainakin ratkaisut 2, 9, 
11, 16, 17, 19, 22 ja 25 kuuluvat tähän ryhmään. Jotain täytyy olla vialla Suo-
men valtion suhtautumisessa vakiintuneiden tiedotusvälineiden tapaan 
käyttää sananvapautta ja painovapautta, kun rikosoikeudelliset prosessit ja 
huipputoimittajien saamat rikosoikeudelliset rangaistukset ovat johtaneet 
lukuisiin valituksiin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen.

Toinen merkittävä seikka on, että ihmisoikeustuomioistuimen langet-
tava tuomio Suomelle on usein seurannut tapauksista, joissa tiedotusvä-
line on julkaissut kiusallisia tietoja tai väitteitä julkisuuden henkilöstä, 
kuten esimerkiksi entisestä valtakunnansovittelijasta (tapaukset 8—12). 
Tällaisissa tilanteissa on odotettavissa, että ihmisoikeustuomioistuin pi-
tää asiaan liittyvän julkisen intressin vuoksi sananvapauden suojaamana 
myös sellaisten kiusallisten seikkojen julkaisemista, jotka tavallisen kan-
salaisen osalta nauttisivat yksityisyyden suojaa. Siksi rikosoikeudellisten 
tai muutoin ankarien sanktioiden kohdistaminen toimittajaan tai tiedo-
tusvälineeseen loukkaa sananvapauden hyväksyttäviin rajoituksiin liitty-
vää suhteellisuusperiaatetta. 

Tämä hypoteesi tuntuu saavan vahvistuksen ihmisoikeustuomioistui-
men ensimmäisestä ei-langettavasta ratkaisusta (Ruokanen, tapaus 13). Se 
ratkaistiin samana päivänä (6.4.2010) kuin äsken mainitut viisi ratkaisua. 
Siinä vakiintuneen tiedotusvälineen (Suomen Kuvalehti) toimittaja, pää-
toimittaja ja julkaisija oli tuomittu rikosoikeudellisiin rangaistuksiin tai 
korvausvelvollisuuteen, kun lehti oli julkaissut kirjoituksen nimeltä mai-
nitun pesäpallojoukkueen voitonjuhlista, jotka päättyivät nuoren naisen 
joukkoraiskaukseen. Urheilijoita ei ollut mainittu nimeltä, mutta he olivat 
ainakin kotikaupungissaan tunnettuja ja tunnistettavissa joukkueen suu-
ren suosion takia. Verrattuna kansallisen tason keskeiseen päätöksenteki-
jään (valtakunnansovittelija) he olivat kuitenkin tavallisia ihmisiä. Ihmis-
oikeustuomistuin katsoi, että tuomittu rikosoikeudellinen sakkorangais-
tus ja 4 000—5 000 euron vahingonkorvaukset kullekin pelaajalle eivät 
olleet epäsuhtainen sanktio sananvapauden käytöstä tavalla, joka loukkasi 
urheilijoiden nauttimaa rikosoikeudellista syyttömyysolettamaa.

On kuitenkin kaksi syytä katsoa, että Ruokanen-tapaus on anomalia ih-
misoikeustuomioistuimen ratkaisujen joukossa. Ensinnäkin tuomio oli ää-
nestysratkaisu äänin 5—2, kun jaoston brittiläinen puheenjohtaja Nicholas 
Bratza (sittemmin koko ihmisoikeustuomioistuimen presidentti) ja alba-
nialainen tuomari Ledi Bianku katsoivat, että tuomitut sanktiot olivat lou-
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kanneet suhteellisuusperiaatetta. Toiseksi näyttää siltä, ettei langettavan 
ja ei-langettavan ratkaisun välinen rajanveto ihmisoikeustuomioistuimen 
käytännössä ole ainakaan johdonmukaisesti perustunut siihen, onko kiu-
sallisen julkisuuden kohde julkisuuden henkilö vai tavallinen kansalainen. 
Ratkaisuissa 16 ja 17 todettiin sananvapauden loukkaus, kun kielteinen 
julkisuus oli kohdistunut julkisuuden henkilöön. Mutta toisaalta lopputu-
los oli sama ratkaisussa 18, jossa julkisuuden kohde oli varsin tavallinen 
kansalainen, ja tapaukset 20—21 taas olivat Suomen kannalta ei-langetta-
via, vaikka kiusallinen julkisuus oli kohdistunut maan pääministeriin, ja 
hänestä kirjoittaneet tuomittiin rikosoikeudellisiin sakkorangaistuksiin.

Tällä perusteella tuntuu oikeutetulta katsoa, että ensimmäinen ei-lan-
gettava ratkaisu (Ruokanen, nro 13) oli anomalia ja että todellinen käänne 
tapahtui vasta noin neljä vuotta myöhemmin, kun ihmisoikeustuomiois-
tuin 14.1.2014 julkisti ratkaisunsa tapauksissa 20 ja 21. Tuon päivämää-
rän jälkeen on annettu vain yksi langettava ratkaisu, nro 23 (Niskasaari ja 
Otavamedia), kun kaikki muut väitteet sananvapauden loukkauksesta on 
hylätty ihmisoikeustuomioistuimessa.

Ratkaisut nro 20 (Ruusunen) ja 21 (Ojala ja Etukeno Oy) koskivat yhtä 
ja samaa asiaa, pääministeri Matti Vanhasen entisen naisystävän kerto-
mukseen perustuvaa kirjaa intiimin ihmissuhteen alusta, kulusta ja lopus-
ta. Kirja sisälsi yksityiskohtaisia kuvauksia tärkeän julkisuuden henkilön 
yksityiselämästä ja saattoi olla kiusallinen tämän kannalta. Valittajat oli 
Suomessa tuomittu sakkorangaistuksiin tai korvausvelvollisiksi. Vaikka 
seuraamuksiin sisältyi rikosoikeudellinen sakkorangaistus, ihmisoikeus-
tuomioistuin katsoi suomalaisten tuomioistuinten punninneen oikein yk-
sityiselämän suojan ja sananvapauden keskinäissuhdetta eivätkä tuomitut 
sanktiot siksi loukanneet suhteellisuusperiaatetta. Haettaessa selitystä 
sille, miksi ihmisoikeustuomioistuin ei katsonut Suomen loukanneen sa-
nanvapautta, vaikka se oli niin todennut jo 18 kertaa aiemmin, huomio on 
syytä kohdistaa kahteen seikkaan.

Yhtäältä asia oli kansallisella tasolla edennyt korkeimpaan oikeuteen 
(KKO) saakka ja KKO oli toimittanut suullisen käsittelyn ja antanut asias-
sa ratkaisun, jolla rikosoikeudellinen sakkorangaistus oli pysytetty mutta 
seuraamuksia oli muilta osin lievennetty. Korkeimman oikeuden ratkaisu 
(KKO:2010:39) sisälsi laajat perustelut, joissa oli mm. pohdittu pääminis-
terin yhteiskunnallisen aseman vaikutusta hänen yksityiselämänsä suojan 
laajuuteen suhteessa sananvapauteen ja yksityiskohtaisesti (kohta 46) sivu 
sivulta ja rivi riviltä yksilöity, miltä osin kirjan teksti oli rikosoikeudel-
lisesti moitittavaa. Korkein oikeus nimenomaisesti tukeutui Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuihin perusteluissaan (kohdat 28, 32, 
35, 36).
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Susan Ruusunen oikeudessa Helsingissä 15. helmikuuta 2008. Ruususen entinen mies-
ystävä, silloinen Suomen pääministeri Matti Vanhanen, teki Ruususesta rikosilmoituksen, 
koska tämä oli levittänyt loukkaavia tietoja Vanhasen yksityiselämästä Pääministerin 
morsian -kirjassa. Kuva: Uutistoimisto TT.

Ruusunen-ratkaisussaan (kohta 51) Euroopan ihmisoikeustuomioistuin 
katsoi, että kansalliset tuomioistuimet olivat ihmisoikeustuomioistuimen 
omaan käytäntöön tukeutuen pyrkineet hakemaan tasapainoa yksityiselä-
män suojan ja sananvapauden välillä suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. 
Sen mukaan KKO oli vakuuttavasti ja ottaen huomioon ihmisoikeustuo-
mioistuimen oikeuskäytännön perustellut valittajaan kohdistetut sanan-
vapauden rajoitukset (kohta 52).

Toisaalta on huomionarvoista, että näissä ratkaisuissaan nro 20 ja 21 
ihmisoikeustuomioistuin ensimmäistä kertaa tuo esiin argumentin, joka 
olisi ollut esitettävissä myös monissa aiemmista tapauksista: vaikka sak-
korangaistus on Suomessa rikosoikeudellinen rangaistus, sitä ei merkitä 
rikosrekisteriin. Tämä seikka näyttää olleen ihmisoikeustuomioistuimelle 
(tuomion kohta 53) yhtä tärkeä argumentti kuin KKO:n laajat perustelut.

Viimeksi sanottu onkin kolmas merkittävä seikka arvioitaessa ihmis-
oikeustuomioistuimen Suomea koskevia sananvapausratkaisuja kokonai-
suutena. Ennen Ruusunen-ratkaisua ihmisoikeustuomioistuin oli usein 
tukeutunut langettavan päätöksen perusteluna siihen, että sakkorangaistus 
on rikosoikeudellinen sanktio, mikä lähtökohtaisesti on epäsuhteessa sen 
kanssa, että kysymys on ollut sananvapauden käytöstä. Tapauksissa nro 
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20 ja 21 ihmisoikeustuomioistuin ensimmäistä kertaa tekee erottelun sak-
korangaistuksen ja muiden rikosoikeudellisten seuraamusten välillä sen 
perusteella, ettei sakkoja merkitä rikosrekisteriin. Tätä perustelulinjaa on 
sittemmin laajentavasti sovellettu kaikissa myöhemmissä ei-langettavissa 
ratkaisuissa: Tapauksessa Salumäki (nro 22) ihmisoikeustuomioistuin toisti 
argumentin sellaisenaan, tapauksessa Satakunnan Markkinapörssi ja Sata-
media (nro 24) se korosti, että sovelletut sanktiot olivat olleet puhtaasti hal-
linnollisia eivätkä rikosoikeudellisia, ja tapauksessa Pentikäinen (nro 25) se 
päätyi katsomaan, ettei sananvapautta ollut loukattu, kun toimittajan syyksi 
tosin oli luettu rikos, niskoittelu poliisia vastaan, mutta hänet oli jätetty tuo-
mitsematta rangaistukseen. Ruusunen-ratkaisun ilmentämä käänne sanan-
vapauden loukkauksista ihmisoikeustuomioistuimen ei-langettaviin pää-
töksiin näyttää siis selittyvän yhtä lailla korkeimman oikeuden huolellisilla 
perusteluilla Ruusunen-asiassa kuin ihmisoikeustuomioistuimen huomion 
kääntymisellä siihen, seuraako asiasta merkintä rikosrekisteriin. 

Edellä luonnehdittiin ihmisoikeustuomioistuimen Ruokanen-ratkaisua 
(nro 13) anomaliaksi. Äsken sanotun valossa myös ratkaisu Niskasaari ja 
Otavamedia (nro 23) on anomalia, kun siinä Ruusunen-ratkaisun jälkeen 
todettiin sananvapauden loukkaus, vaikka toimittaja Mikko Niskasaari oli 
tuomittu sakkorangaistukseen, josta siis ei seuraa rikosrekisterimerkin-
tää. On huomionarvoista, että vaikka ratkaisu annettiin yli vuosi Ruusu-
nen-ratkaisun jälkeen, asia oli tullut vireille ihmisoikeustuomioistuimessa 
ennen Ruusunen-tapausta. Saattaa olla, että sen käsittelyssä Suomen hal-
litus ei vielä ollut esittänyt argumenttia, ettei sakkorangaistuksesta tule 
rikosrekisterimerkintää, sillä Niskasaari-ratkaisussa tähän kysymykseen 
ei viitata millään tavalla. On siis mahdollista, että tapaus on ratkaistu ai-
kaisemman tapausjoukon jatkumona ja ottamatta vielä huomioon Ruusu-
nen-tapauksessa vuonna 2014 jo tapahtunutta käännettä.

Uusin sananvapausratkaisuista, 20.10.2015 julkistettu ihmisoikeus-
tuomioistuimen ratkaisu Pentikäinen, vaatii vielä erillisen tarkastelun. 
Lyhyesti ilmaisten tämän kirjoittajan kanta on, että ihmisoikeustuomio-
istuin antoi lapsen mennä pesuveden mukana. Ruusunen-tapauksessa 
omaksuttua linjausta rikosrekisterimerkinnän ratkaisevasta merkitykses-
tä ja ihmisoikeustuomioistuimen luottamuksesta suomalaisten tuomiois-
tuinten kykyyn löytää oikea tasapaino sovellettiin mekaanisesti ja ilman 
asianmukaisen huomion antamista tapauksen erityispiirteille. Tämä on 
siinä mielessä yllättävää, että poiketen kaikista aiemmista Suomea koske-
vista sananvapausratkaisuista, Pentikäinen on 17 tuomarin suuren jaoston 
ratkaisu. Niiden odotetaan edustavan huolellisempaa harkintaa kuin seit-
semän jäsenen jaostoratkaisujen, joita on valtaosa ihmisoikeustuomiois-
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tuimen tuomioista, mukaan lukien kaikki 24 aikaisempaa Suomea koske-
vaa sananvapaustapausta.

Pentikäinen (tapaus nro 25) on ihmisoikeustuomioistuimen äänestys-
ratkaisu 13-4. Asia oli ensin käsitelty tavanomaisessa seitsenjäsenisessä 
jaostossa, joka oli äänin 5-2 katsonut, että valittajan sananvapautta ei ollut 
loukattu. Suomen Kuvalehden valokuvaaja Markus Pentikäinen oli Hel-
singissä vuonna 2006 pidetyn ASEM-mielenosoituksen yhteydessä otettu 
poliisin säilöön ja pidetty 17,5 tuntia vapautensa menettäneenä. Poliisi oli 
määrännyt mielenosoituksen hajotetuksi ja alkanut ottaa kiinni niitä, jotka 
eivät noudattaneet hajaantumiskäskyä. Kiinniottohetkellä Pentikäinen oli 
sanonut olevansa toimittaja ja ottanut esiin lehdistökorttinsa, jota hän sit-
temmin piti esillä myös poliisiasemalla. Hänet kuitenkin vapautettiin vasta 
klo 15 seuraavana iltapäivänä. Pentikäinen sai rikossyytteen niskoittelusta 
poliisia vastaan, ja hänet todettiin alioikeudessa syylliseksi rikokseen, mut-
ta jätettiin rangaistukseen tuomitsematta. Hovioikeus pysytti alioikeuden 
ratkaisun, eikä korkein oikeus myöntänyt asiassa valituslupaa. 

Ihmisoikeustuomioistuimen suuren jaoston ratkaisussa selostetaan, 
että rikosrekisterimerkintä seuraa tietyistä rikosoikeudellisista rangais-
tuksista (kohta 53) ja että muut toimittajat olivat välttyneet vapaudenriis-
tolta ja rikossyytteeltä noudattamalla poliisin hajaantumiskäskyä (kohta 
101). Vaikka Pentikäisen teon todettiin täyttäneen niskoittelurikoksen 
tunnusmerkistön, hänet oli jätetty tuomitsematta rangaistukseen, eikä 
häneen siis kohdistunut negatiivisia sanktioita (kohta 113). Siksi ihmisoi-
keustuomioistuin päätyi kantaan, jonka mukaan Pentikäiseen kohdistu-
nut sananvapausrajoitus ei ollut loukannut suhteellisuusperiaatetta, vaan 
se oli ollut välttämätön demokraattisessa yhteiskunnassa (kohta 114).

Tämän esseen kirjoittajan kanta on, että ihmisoikeustuomioistuin ereh-
tyi seuraamalla mekaanisesti Ruusunen-ratkaisussa omaksuttua linjausta 
langetettujen rikosoikeudellisten sanktioiden ankaruuden ratkaisevuudes-
ta ja argumenttia rikosrekisterimerkinnän keskeisyydestä tässä suhteessa. 
Ihmisoikeustuomioistuin ei tämän vuoksi kiinnittänyt riittävää huomiota 
siihen, että mielenosoitusta valokuvannutta ammattitoimittajaa oli polii-
sin toimenpitein estetty jatkamasta työtään ja että häneen oli kohdistettu 
pitkälle seuraavaan iltapäivään jatkunut vapaudenriisto. Neljä ihmisoikeus-
tuomioistuimen tuomaria, islantilainen Robert Spano, maltalainen Dean 
Spielmann (ihmisoikeustuomioistuimen presidentti), belgialainen Paul 
Lemmens ja venäläinen Dmitry Dedov katsoivatkin eriävässä mielipitees-
sään, että Suomi oli loukannut Pentikäisen sananvapautta, koska hänet olisi 
tullut vapauttaa välittömästi, kun hän esitti poliisille lehdistökorttinsa.
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Valittaja Valitusnumero Tuomion  
päiväys

Lopputulos

1. Nikula 31611/96 21/03/2002 loukkaus
2. Karhuvaara ja Iltalehti 53678/00 16/11/2004 loukkaus
3. Selistö 56767/00 16/11/2004 loukkaus
4. Goussev ja Marenk 35083/97 17/01/2006 loukkaus
5. Soini ja muut 36404/97 17/01/2006 loukkaus
6. Juppala 18620/03 02/12/2008 loukkaus
7. Eerikäinen ja muut 3514/02 10/02/2009 loukkaus
8. Tuomela ja muut 25711/04 06/04/2010 loukkaus
9. Flinkkilä ja muut 25576/04 06/04/2010 loukkaus
10. Soila 6806/06 06/04/2010 loukkaus
11. Iltalehti ja Karhuvaara 6372/06 06/04/2010 loukkaus
12. Jokitaipale ja muut 43349/05 06/04/2010 loukkaus
13. Ruokanen ja muut 45130/06 06/04/2010 ei loukkausta
14. Niskasaari ja muut 37520/07 06/07/2010 loukkaus
15. Mariapori 37751/07 06/07/2010 loukkaus
16. Saaristo ja muut 184/06 12/10/2010 loukkaus
17. Reinboth ja muut 30865/08 25/01/2011 loukkaus
18. Lahtonen 29576/09 17/01/2012 loukkaus
19. Ristamäki ja Korvola 66456/09 29/10/2013 loukkaus
20. Ruusunen 73579/10 14/01/2014 ei loukkausta
21. Ojala ja Etukeno Oy 69939/10 14/01/2014 ei loukkausta
22. Salumäki 23605/09 29/04/2014 ei loukkausta
23. Niskasaari ja Otavamedia Oy 32297/10 23/06/2015 loukkaus
24. Satakunnan Markkinapörssi Oy ja 

Satamedia Oy
931/13 21/07/2015 ei loukkausta

25. Pentikäinen 11882/10 20/10/2015 ei loukkausta

Taulukko. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen Suomea koskevat pääasiaratkaisut 
sananvapauden (10 artikla) alalla tuomion julkistamispäivän mukaisessa kronologi-
sessa järjestyksessä 31.12.2015 saakka.

Lopuksi: verkkoviestinnän uusi  
haaste sananvapaudelle

Anders Chydeniuksen perinne
Huolimatta Anders Chydeniuksen merkittävästä varhaisesta osuudesta ny-
kyaikaisen sananvapauskäsityksen muotoamisessa ja huolimatta Suomen 
huippusijoituksesta sananvapautta koskevissa kansainvälisissä vertailuis-
sa, kehityskulku ilmaisuvapauden, sananvauden ja painovapauden alalla ei 
ole ollut Suomessakaan ongelmaton. Ennen maan itsenäistymistä Venäjän 
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viranomaisten harjoittama ennakkosensuuri ja erityisesti ns. sortokaudet 
rajoittivat merkittävästi sananvapautta. Koko maailmansotien välistä aikaa 
varjosti vuoden 1918 sisällissodan trauma, kun kommunistien ja muun ra-
dikaalin vasemmiston poliittista toimintaa ja myös sananvapautta toistu-
vasti rajoitettiin. Vielä 1990- ja 2000-luvuilla, Suomen liityttyä Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen, rikosoikeudenkäynnit toimittajia ja tiedotusvä-
lineitä vastaan ovat hälyttävän usein johtaneet Euroopan ihmisoikeustuo-
mioistuimen langettaviin ratkaisuihin sananvapauden loukkaamisesta.

Vuoden 1766 painovapausasetus perustui sen johdannossa ilmaistuun 
tärkeään periaatteesen: 

… I sådant afseende, och sedan Wi häröfwer inhämtat Riksens Ständers 
underdåniga utlåtande, hafwe Wi i Nåder godt funnit, at thet tilförene in-
rättade Censors-Ämbetet, nu mera aldeles bör uphöra, samt ej eller Wårt 
och Riksens Cantzlie-Collegio hädanefter tilkomma, at öfwerse, gilla eller 
ogilla the til tryckning ärnade Skrifter, utan komma Authorerne sjelfwe, 
jemte Boktryckarne, för thet som i trycket utgifwes, efter thenna Wår Nå-
diga Förordning, hwarigenom the förra Stadgar om Censuren aldeles uphä-
fwas, at answarige wara; Dock hwad angår skadelige Böckers införande och 
försäljande på Boklådorne, förblifwer tilsynen theröfwer hädanefter …50 

Tämän perustuslakien joukkoon kohotetun säädöksen omaperäinen perus-
ratkaisu on hallinnollisen ennakkosensuurin korvaaminen kirjoittajan ja 
kirjanpainajan jälkikäteisellä rikosoikeudellisella vastuulla. Sanat ja paino-
tuotteet saavat liikkua, mutta niistä vastuussa olevilla ihmisillä on vastuu 
tekemisistään, myös ilmaisun sisällön perusteella. Painotuotteessa on il-
moitettava sen kirjoittaja, kirjanpainaja, painopaikka ja painovuosi. Kappa-
le jokaista painotuotetta on lähetettävä asianomaiselle valvontaviranomai-
selle jälkikäteisen valvonnan ja sanktioiden mahdollistamiseksi.51

Kuten tiedämme painovapausasetuksen 250-vuotisen historian ajal-
ta, nämä kirkkaat periaatteet eivät aina ole toteutuneet johdonmukaisesti. 
Vuoden 1766 painovapausasetus on kuitenkin toiminut mallina kansallisille 
perustuslaeille, kansainvälisille ihmisoikeussopimuksille ja sananvapauden 
laajentamisessa uusiin medioihin. Ajatus kirjoittajan ja julkaisijan rikosoi-
keudellisesta vastuusta sopii fyysisiin objekteihin, kuten painotuotteisiin 
(kirjat ja lehdet), jotka voidaan velvoittaa julkaisemaan vastuullisten hen-
kilöiden nimet. Se oli myös laajennettavissa tavanomaiseen (analogiseen) 
sähköiseen viestintään (radio ja televisio) aikana, jolloin tarjolla olevien ka-
navien lukumäärä oli rajallinen ja niiden osoittaminen käyttäjille perustui 
joko valtiolliseen monopoliin taikka toimilupamenettelyyn. Siten Suomen 
radiovastuulain keskeiset periaatteet ovat suoraan vuoden 1766 painova-
pausasetuksesta: Radio- tai televisio-ohjelman rikollisesta sisällöstä ovat 
vastuussa ne, joita on pidettävä rikoksen tekijänä tai osallisena (1 §).52 Jokai-
selle lähtetetylle ohjelmalle on nimettävä vastaava ohjelmatoimittaja (2 §).
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Sananvapaus internetissä: Delfi v. Estonia
Nopea tekninen kehitys on kuitenkin haastanut tämän sääntelymallin. 
Sähköiset tietoverkot (internet), niiden fyysisen infrastruktuurin moni-
muotoisuus (mm. mahdollisuus viestin langattomaan välittämiseen muil-
la keinoin kuin perinteisillä radioaalloilla), niiden kyky välittää ilmaisuja 
moninaisissa muodoissa, kuten tekstinä ja multimediana, ja ennen muuta 
niiden ylikansallinen ja yksityinen ja siksi kahdesta syystä valtioista riip-
pumaton luonne ovat johtaneet tilanteeseen, jossa ”kirjoittajan” ja ”jul-
kaisijan” jälkikäteiseen rikosoikeudelliseen vastuuseen perustuva vuoden 
1766 painovapausasetuksen malli ei tunnu enää toimivan. Lainsäätäjä voi 
yrittää ulottaa totutun sääntelymallin myös verkkoviestintään, ja juuri 
tätä tavoittelee Suomen vuodelta 2003 oleva laki sananvapauden käyttä-
misestä joukkoviestinnässä (460/2003). Verkkojulkaisussa tulee olla tie-
to julkaisijasta ja vastaavasta toimittajasta (4—5 §), ja rikosoikeudellinen 
vastuu viestin sisällöstä kuuluu sille, jota on pidettävä rikoksen tekijänä 
tai siihen osallisena (12 §). Verkkoviestinnän monimuotoisuus, mukaan 
lukien verkkojulkaisujen keskustelupalstat, sosiaalisen median ei-hie-
rarkkiset rakenteet (mm. Facebook ja Twitter), suljetut keskusteluryhmät 
ja — ennen kaikkea — internetin globaali ja siksi yksittäisten valtioiden 
lainsäädännöstä piittaamaton luonne yhdessä tekevät vaikeaksi tai mah-
dottomaksi soveltaa vuoden 1766 painovapausasetuksesta johdettuja peri-
aatteita nykyaikaiseen sähköiseen viestintään. Jo mahdollisuus kuljettaa 
kirja fyysisenä objektina valtiollisten rajojen yli oli haaste vuoden 1766 
sääntelymallille, ja nykyaikainen sähköinen viestintä on siirtänyt tuon 
haasteen kokonaan uudelle tasolle.

Kansainvälisesti ja eurooppalaisella tasolla etsitään edelleen ratkai-
suja verkkoviestinnän vastuukysymyksiin. Tietoverkkoihin kohdistuva 
viranomaisten tiedustelu, ennen muuta terrorismin mutta myös monien 
muiden uhkien torjumiseksi, on jatkuvasti esillä kansainvälisessä yhteis-
työssä ja kansallisten lainsäätäjien työssä. Oikeutetusti noihin hankkeisiin 
kohdistuu vakavaa kritiikkiä, erityisesti ihmisoikeutena ja perusoikeutena 
suojatun yksityisyyden suojan näkökulmasta, mutta myös sananvapauden 
kannalta.53 Ne ovat myös eurooppalaisten tuomioistuinten54 ja ihmisoi-
keussopimusten kansainvälisten valvontaelinten55 jatkuvan huomion koh-
teina. Vuoden 1766 painovapausasetuksen kaltaista yksinkertaista ja sel-
keää patenttiratkaisua ei ole löytynyt, eikä ehkä voidakaan löytää.

Tämä kirjoitus on hyvä päättää referoimalla Euroopan ihmisoikeustuo-
mioistuimen ratkaisu tapauksessa Delfi AS v. Estonia. Kyseessä on 17-jä-
senisen suuren jaoston ratkaisu eli periaatteellisesti merkittävä tapaus. Se 
tarjoaa mielenkiintoisen vertailukohdan aiemmin tässä kirjoituksessa kä-
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sitellyille suomalaisille sananvapaustapauksille ihmisoikeustuomioistui-
messa ja myös juuri edellä käsitellylle haasteelle perinteisten sääntelymal-
lien ulottamisesta verkkoviestintään. Valittajayhtiö omisti Delfin, erään 
Viron suurimmista internetportaaleista. Se mm. julkaisi uutisia viroksi 
ja venäjäksi, ja sen toiminta ulottui myös Liettuaan ja Latviaan. Monien 
muiden internetiin toimintansa ulottaneiden tiedotusvälineiden tapaan 
Delfi julkaisi uutisten yhteydessä yleisökommentteja. Julkaisijayhtiö ei tar-
kistanut tai muokannut ennalta näiden viestien sisältöä, vaan yleisöllä oli 
mahdollisuus suoraan julkistaa sanottavansa yhtiön palvelimella. Yhtiö 
kuitenkin seurasi julkaistuja kommentteja ja tarvittaessa puuttui niihin 
poistamalla sisällöltään rikolliset tai epäasialliset tekstit. Tämä järjestelmä 
perustui osittain muiden lukijoiden mahdollisuuteen ehdottaa lukijakom-
mentteja poistettaviksi. Delfi myös varoitti käyttäjiään, että nämä olivat 
itse vastuussa, mukaan lukien rikosoikeudellisessa vastuussa, kirjoitus-
tensa sisällöstä, luetellen kiellettyjen ilmaisujen tyyppejä.56

Kuten nykyisin on valitettavan yleistä sekä vakiintuneiden tiedotus-
välineiden verkkosivuilla että sosiaalisessa mediassa, käytännössä Del-
fi-portaalissa kuitenkin julkaistiin lukijoiden viestejä, jotka saattoivat olla 
sisällöltään rikollisia tai loukkaavia. Tammikuussa 2006 julkaistiin Viron 
mantereen ja saarien välisiä jääteitä koskeneen uutisen yhteydessä suuri 
joukko lukijakommentteja, joista osa loukkaavalla tai hyökkäävällä tavalla 
kohdistui saarille liikennöivän laivayhtiön pääomistajaan L.57 Tämä nosti 
siviilioikeudellisen vahingonkorvauskanteen Delfiä vastaan,58 ja asia käsi-
teltiin kaikissa Viron oikeusasteissa. Alioikeus katsoi, että kukin kirjoit-
taja oli vastuussa oman viestinsä sisällöstä ja niiden julkaisija ei ollut.59 
Hovioikeus katsoi alioikeuden erehtyneen ja palautti asian uudelleen sen 
käsiteltäväksi.60 Alioikeus kohteli Delfiä loukkaavien lukijakommenttien 
julkaisijana ja velvoitti sen maksamaan määrältään vaatimattoman kor-
vauksen (320 euroa) kantajalle aineettomasta vahingosta.61 Hovioikeus ja 
korkein oikeus pysyttivät voimassa ratkaisun lopputuloksen, mutta kum-
pikin muutti sen perusteluja.62

Delfi vei asian Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen väitettynä sa-
nanvapauden loukkauksena. Asia käsiteltiin ensin tavanomaisessa 7-jäse-
nisessä jaostossa ja sitten 17 jäsenen suuressa jaostossa, joka päätyi katso-
maan äänin 15—2, että Viro ei ollut loukannut sananvapautta. Tuomiossa 
todetaan internetin mahdollistaneen ennennäkemättömät mahdollisuu-
det sananvapauden käytölle ja siihen samalla liittyvän vaaroja. Kun yksi-
tyisyyden suoja ja sananvapaus ansaitsevat yhtäläisen suojan, niiden välillä 
on löydettävä tasapaino, joka turvaa molempien oikeuksien ydinalueen.63 
Ihmisoikeustuomioistuin katsoi, että Viron tuomioistuimet olivat löytä-
neet tuon tasapainon ja että Delfin maksettavaksi tuomittu vahingonkor-
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vaus ei siksi loukannut sananvapautta. Tuomion johtopäätöskappaleessa 
tämä lopputulos on johdettu joukosta tekijöitä, jotka ovat yleistettävissä 
ihmisoikeustuomioistuimen periaatteellisena linjauksena koskien inter-
netin palveluntarjoajan vastuuta kolmannen osapuolen sen kautta esittä-
mien viestien sisällöstä: a) asia oli käsitelty ja perusteltu kansallisissa tuo-
mioistuimissa korkeinta oikeutta myöten; b) osa lukijakommenteista oli 
erityisen loukkaavia (”extreme nature”); c) lukijakommentit oli julkaistu 
Delfin oman uutisen yhteydessä osana sen kaupallisin periaattein ylläpi-
tämää uutisportaalia; d) yhtiön toimenpiteet vihapuheeksi tai väkivaltaan 
yllyttämiseksi muodostuvien lukijakommenttien nopeaksi poistamiseksi 
ja niiden kirjoittajien oikeudellisen vastuun toteuttamiseksi olivat osoit-
tautuneet riittämättömiksi; ja e) Delfin maksettavaksi tuomittu vahingon-
korvaus oli määrältään vaatimaton (”moderate”). Ottaen vielä huomioon 
sopimusvaltioille kuuluvan harkintamarginaalin, ihmisoikeustuomiois-
tuin päätyi katsomaan, ettei vahingonkorvaustuomio loukannut suhteel-
lisuusperiaatetta eikä siksi Delfin sananvapautta.64

Ei ole mitenkään poikkeuksellista, että periaatteelliseksi linjaukseksi 
tarkoitettu suuren jaoston ratkaisu uuteen oikeudelliseen ongelmaan jättää 
arvoitukseksi, mikä useista osatekijöistä on ehkä ollut ratkaiseva. Suomea 
ja perinteistä mediaa koskevien ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisujen 
valossa voidaan arvella, että tärkeässä asemassa on ollut, että yhtiölle tuo-
mittu sanktio oli ei-rikosoikeudellinen ja lisäksi määrältään vaatimaton. 

Delfi-ratkaisun suurin ansio ehkä onkin kahden tuomarin eriävässä 
mielipiteessä. Unkarilainen András Sajó ja georgialainen Nona Tsotsoria 
katsoivat, että Viro oli loukannut sananvapautta. Vaikka heidän eriävällä 
mielipiteellään ei tietenkään ole samaa oikeudellista velvoittavuutta kuin 
ihmisoikeustuomioistuimen langettavalla päätöksellä olisi, on se kuiten-
kin tarkkanäköinen65 varoitus omaksua liian helppoja ratkaisuja, kun 
haetaan sananvapauden rajoja internetissä koskevia linjanvetoja. Heidän 
eriävän mielipiteensä perusajatukset ovat tiivistettävissä neljään kohtaan:
1) Internet-portaalin ylläpitäjän ankara vastuu sen palveluja käyttävän 

yleisön kirjoittamista kommenteista johtaa palveluntarjoajan itsesen-
suuriin ja 24/7-valvontavelvollisuuteen, sen sijaan että kunkin kirjoit-
tajan oma vastuu ilmaisujensa sisällöstä olisi ensisijainen.66

2) Ihmisoikeustuomioistuimen enemmistö on liian kevyesti niputtanut 
yhteen varsin erilaisia loukkaavia kommentteja kiinnittämättä huo-
miota siihen, että jotkin niistä edustivat vihapuhetta, rasismia ja anti-
semitismiä mahdollisesti edellyttäen palveluntarjoajalta ja valtion vi-
ranomaisilta toisenlaista suhtautumista kuin muut loukkaaviksi koetut 
ilmaisut, mahdollisesti mukaan lukien rikosoikeudelliset toimet kir-
joittajia kohtaan.67
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3) Ihmisoikeustuomioistuimen enemmistö ei kiinnittänyt huomiota sii-
hen, että tapaus osoitti Viron lainsäädännön olevan puutteellinen: vaik-
ka kaikki kolme tuomioistuinta tulivat samaan lopputulokseen, niiden 
perustelut, mukaan lukien oikeudelliset kriteerit palveluntarjoajan vas-
tuulle lukijoiden kommenttien sisällöstä, poikkesivat toisistaan. Tällai-
sessa tilanteessa vastuuta ei tulisi sälyttää palveluntarjoajan harteille, 
sillä: ”Epämääräisesti muotoiltu, monimerkityksinen ja sen vuoksi vai-
kutuksiltaan ennakoimaton lainsäädäntö hyydyttää sananvapauden.”68

4) Sananvapauden asemasta kansainvälisenä ihmisoikeutena seuraa sen 
turvaaman oikeuden ensisijaisuus suhteessa saman oikeuden käyttöön 
liittyviin velvollisuuksiin. Siksi internetin palveluntarjoajalla, joka luo 
tilan yleisön kommenteille, ei voi olla ehdotonta (ankaraa) vastuuta lu-
kijakommenttien sisällöstä.69

Tämän kirjoituksen yleinen johtopäätös vuoden 1766 painovapausasetuk-
sen ajankohtaisuudesta on seuraava: Ajatus kunkin julkaisijan ja kirjoittajan 
jälkikäteisestä rikosoikeudellisesta vastuusta oli historiallinen läpimurto, 
joka auttoi pääsemään eroon hallinnollisten viranomaisten harjoittamasta 
ennakkosensuurista. Aika on kuitenkin sikäli ajanut tuon konstruktion ohi, 
että nykyaikaisen ihmisoikeuskäsityksen kanssa sopusoinnussa on vain ri-
kosoikeudellisten sanktioiden hyvin pidättyväinen käyttö suhteessa sanan-
vapauden harjoittamiseen. Ne ovat käytettävissä, kun painotuotteiden tai 
sähköisen viestinnän kautta tietoisesti yllytetään terrorismiin tai muihin 
väkivaltaisiin rikoksiin taikka kiihotetaan kansanryhmää vastaan. Muissa 
tilanteissa — esimerkiksi kun sananvapautta käytetään toisten yksityiselä-
mää loukkaavalla tavalla — sanktioiden tulisi olla siviilioikeudellisia. Pysy-
vää on, että ennakkosensuurin kielto on yhä ehdoton.
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Sananvapauden suoja Ruotsin 
perustuslaissa — 

ristiriitoja ja taitekohtia

Johan Hirschfeldt

Johdanto

Sananvapaus keskeisenä perustuslaillisena arvona
Sananvapaus on keskeinen ihmisoikeus ja vapaus. Siksi se on luonteeltaan 
perustuslaillinen oikeus sekä vapaan mielipiteenmuodostuksen peruse-
dellytys.

Onkin syytä seisahtua tarkastelemaan sitä, miten merkittävä asema va-
paan mielipiteenmuodostuksen periaatteella on perustuslaissamme. Kan-
sanvallan toteutumisen kulmakivenä se on sisällytetty Ruotsin hallitus-
muodon ensimmäiseen pykälään, ja jäljempänä hallitusmuodossa sen ku-
vaillaan nimenomaisesti olevan ”kansanvallan peruspilari”.1 Äänioikeu-
den vapaa käyttö edellyttää nimittäin vapaata mielipiteenmuodostusta. 

Vapaan mielipiteenmuodostuksen käsitteestä pääsemme säännök-
siin, jotka koskevat painovapautta ja muita niin sanottuja positiivisia 
mielipiteenvapauksia. Ne ovat sananvapaus, tiedonvälityksen vapaus, 
mielenosoitusvapaus, kokoontumisvapaus, yhdistymisvapaus ja uskon-
nonvapaus. Niihin kuuluu myös julkisuusperiaate, jolla on oma lukunsa 
painovapausasetuksessa. Nämä vapaudet mainitaan ensimmäisten jou-
kossa Ruotsin hallitusmuodon luvussa perustavanlaatuisista vapauksista 
ja oikeuksista.2 Niistä päästään myös suoraan muihin perustuslakeihin eli 
painovapausasetukseen ja ilmaisuvapausperustuslakiin, joissa säädetään 
sananvapauden käytön tietyistä keskeisistä muodoista. Tässä artikkelis-
sa käsitteellä ”sananvapaus” tarkoitetaan myös painovapautta, ellei toisin 
erikseen todeta.

Mielipiteenvapaudet ovat siis suoraan kytköksissä valtiosäännön kes-
keisimpään säännökseen ja kuuluvat valtiosääntömme keskeisiin arvoi-
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hin, jotka ovat puolestaan demokratian edellytys. Sananvapautta koskeva 
perustuslakisääntely on varsin kattavaa.

Muissa maissa sananvapaudella ei yleensä ole perustuslaissa vahvistet-
tujen oikeuksien luettelossa yhtä keskeistä asemaa. Ruotsissa sosiaalisia oi-
keuksia ei ole haluttu säännellä tarkemmin perustuslaissa, vaan sen sijaan 
ne on vahvistettu vain lain alussa olevalla ohjelmallisella säännöksellä.3 

On tavallista, että eri maissa sananvapaudesta säädetään perustuslain 
periaatesäännöksellä ja sananvapauden sisältöä tarkennetaan tavallisen 
laintasolla. Periaatesäännöksen tarkoitus tarkentuu lain tulkinnan kei-
noin pääasiassa tuomioistuimissa.

Tällainen järjestelmä sananvapauden ja julkisuusperiaatteen säänte-
lystä on omaksuttu Suomen vuoden 2000 perustuslaissa.4 Sananvapaus 
määritellään perustuslaissa, ja se koskee kaikkia ilmaisumuotoja. Toisin 
sanoen se on yleinen ja tekniikasta riippumaton vapaus. Siihen on liitet-
ty ennakkotarkastusta ja muita etukäteisiä esteitä koskeva kielto. Lisäksi 
perustuslaissa vahvistetaan julkisuusperiaate. Tarkempia säännöksiä an-
netaan lainsäädälailla. Sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä 
annetun lain 26 § sisältää tarkempia säännöksiä tästä keskeisestä sananva-
pauden osa-alueesta. Lisäksi tavallinen lainsäädäntö sisältää tietysti lukui-
sia säännöksiä sananvapaudesta.

Norjan perustuslain sananvapaussäännöksiä on uudistettu vastaavalla 
tavalla 2000-luvulla. Myös Tanskassa ja Islannissa sananvapaudesta sää-
detään perustuslaissa. Samoin Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 ar-
tikla sisältää säännökset sananvapaudesta.

Ruotsin perustuslaintasoinen sääntely oikeuksia koskevassa hallitus-
muodon luvussa alkaa neljällä pykälällä sananvapaudesta sekä siitä, millä 
perusteilla sitä saa rajoittaa lainsäädännössä — vain ja ainoastaan lainsää-
dännössä.5 Painovapauden ja tiettyjen muiden tiedotusvälineiden osalta 
sekä asiakirjojen julkisuuden (julkisuusperiaatteen ja sen soveltamisen) 
osalta perustuslaki ei sisällä ainoastaan yleissäännöksiä ja periaatteita, 
vaan perustuslakiin on otettu myös rikos- ja prosessioikeudellisia ja jopa 
joukko hallinnollisia säännöksiä. Tällainen yksityiskohtainen sääntely pe-
rustuslaissa on kansainvälisesti katsoen tiettävästi ainutlaatuista.

Tämä järjestelmä ei ole uusi, vaan se on kehittynyt pitkän ajan kulues-
sa. Se perustuu ensisijaisesti vuosien 1810 ja 1812 painovapausasetuksiin, 
mutta viime kädessä sen juuret ovat vuoden 1766 painovapausasetukses-
sa. Vuoden 1949 painovapausasetuksessa on nykyisin 14 lukua ja yhteensä 
127 pykälää. Lisäksi vuoden 1991 ilmaisuvapausperustuslaki, jossa on yk-
sitoista lukua ja 63 pykälää, on siihen osittain sidoksissa.

Kaikkien valtiopäiväpuolueiden edustajat ovat ilmaisseet hiljattain 
Ruotsin sääntelyn arvon seuraavalla tavalla:
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(Det) finns en röd tråd eller tradition från TF:s tillkomst år 1766 till våra 
dagar när det gäller att säkerställa yttrandefriheten på grundlagsnivå. 

TF och YGL är och har varit till gagn för samhällets utveckling. Som en 
del av vårt konstitutionella arv har de möjliggjort en öppen och fri sam-
hällsdebatt samt bidragit till framsteg inom alla övriga samhällsområden.6

(Painovapausasetuksen synnystä vuonna  1766 kulkee meidän päiviim-
me punainen lanka eli perinne, joka koskee sananvapauden turvaamista 
perustuslaissa.” 

Painovapausasetus ja ilmaisuvapausperustuslaki ovat hyödyttäneet 
yhteiskunnan kehitystä. Ne ovat perustuslaillisen perintömme osana 
mahdollistaneet avoimen ja vapaan yhteiskunnallisen keskustelun ja tu-
keneet edistysaskeleita kaikilla muilla yhteiskunnan osa-alueilla.)6

Nykypäivän haasteet
Sananvapauden, avoimuuden ja niiden seurausten merkitys yhteiskuntaelä-
mälle on kasvanut viime vuosina dramaattisesti. Muistutukseksi riittävät 
arabikevät sekä toimittajiin kohdistunut väkivalta ja uhkailu, josta tärkein 
esimerkki on Charlie Hebdon toimitukseen tehty isku. Lisäksi voidaan mai-
nita Wikileaks, Snowdenin paljastukset sekä pankkien ja veroparatiisien 
vuodot, joista viimeisin oli jättiläismäinen Panama-papereiden tapaus. Po-
liittisten tapahtumien kehitys liittyy läheisesti informaatioon, disinformaa-
tioon ja ”radiohiljaisuuteen”. Globalisaatio lisää avoimuutta ja sananvapautta 
mutta myös niiden vastakohtia. Tieto on valtaa, jolla määritellään esityslista. 

Tiedotusvälineiden merkitys näkyy tässä selvästi. Uutena piirteenä on 
eri maiden sanomalehtien ja muiden tiedotusvälineiden yhteistyö poik-
keuksellisen laajojen aineistojen käsittelyssä ja niiden uutisointi samanai-
kaisesti. Tällainen yhteistyö vahvistaa sananvapautta ja toivottavasti myös 
tausta-aineiston ja lähteiden suojaa. Toisesta kehityssuunnasta esimerk-
kinä on EU:n tuomioistuimen Google-tuomio, joka koski oikeutta tulla 
unohdetuksi. Siinä asetettiin vastakkain henkilöiden tietosuoja ja yksityi-
syys sekä avoimuus ja yleinen intressi.7

Lisäksi julkisuusperiaate on vahvistumassa kansainvälisesti ja myös 
EU:n tuomioistuimen oikeuskäytännössä.8

Samaan aikaan kohtaamme suuria muutoksia, jotka liittyvät sosiaalisen 
median kasvuun ja perinteisten median heikkenemiseen. Tekniikan kehi-
tys tuo mukanaan uusia viestintätapoja, jotka eivät aina kuulu perinteisten 
tiedotusvälineiden vahvan sananvapaussääntelyn piiriin. Tiedotusvälinei-
den käyttäjistä tehdään sisällöntuottajia ja he ovat osa tietotulvaa. Tiedo-
tusvälineiden toiminta on muuttunut niin, ettei media enää tarjoa tuotetta 
vaan toimii jatkuvana prosessina. Tästä syntyy uusia vastuukysymyksiä, 
jotka liittyvät sananvapauden ja yksityisyyden väliseen rajaan. Asiaa ha-
vainnollistavat EU:n tuomioistuimen kaksi uutta tuomiota. Ne koskevat 
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vapauden ja vastuun rajoja verkkopohjaisissa uutisportaaleissa, jotka jul-
kaisevat lukijoiden kommentteja.9 

Kansalliset rajat ihmisten viestinnässä heikkenevät jatkuvasti. Tämän 
seurauksena saattaa syntyä Facebookin ”yhteisösääntöjen”10 kaltaista 
sääntelyä, joka käytännössä ohjaa ja rajoittaa sananvapautta valtioiden oi-
keudellisen sääntelyn sijasta.

Itseilmaisun suojan täytyy lähteä kansalliselta tasolta. Globaalissa me-
diaympäristössä muiden maiden sääntely ja tilanne vaikuttavat siihen kuiten-
kin yhä enemmän. Ellei sananvapausmielinen maa suojele järjestelmäänsä ja 
huolehdi, että sitä kunnioitetaan kansainvälisesti, vaarana on, että muiden 
maiden rajoittava sääntely loukkaa sananvapautta. Niin sanottu oikeuspaik-
kakeinottelu, jota ilmenee kunnianloukkausjutuissa, on kansainvälisen yksi-
tyisoikeuden ilmiö, joka johtuu siitä, että julkaiseminen tapahtuu tai julkaisu 
on saatavilla monessa maassa. Henkilö, joka katsoo tulleensa loukatuksi, voi 
käynnistää oikeustoimet maassa, joka suhtautuu asiaan hänen kannaltaan 
suopeimmin.11 Toinen esimerkki liittyy siihen, millaisia vaikutuksia maiden 
välisellä, yhä pidemmälle menevällä yhteistyöllä kansainvälisissä rikosasiois-
sa voi olla. Kansainvälistä virka-apua koskeviin pyyntöihin, joissa vaaditaan 
esimerkiksi kotietsintää tai tietovälineen takavarikointia, liittyy Ruotsin nä-
kökulmasta se vaara, että maiden välille muodostuu pienin yhteinen nimit-
täjä, joka on Ruotsin nykyistä järjestelmää selvästi rajoittavampi.12 

Oikeudellisessa mielessä globalisaatio voi siis lisäämisen sijaan vähen-
tää sananvapautta ja avoimuutta. On paradoksaalista, että samalla kun 
pääoman, tavaroiden, palvelujen ja varakkaiden henkilöiden fyysinen liik-
kuvuus lisääntyy, vaarana on aineettoman tiedonvaihdon rajoittaminen.

Perustuslakisääntelyn muodon merkitys
Edellä todettu on hyvä perustelu sille, miksi sananvapaudella on oltava 
vahva perustuslain tasoinen suoja, joka on luonteeltaan paitsi periaatteel-
linen myös välineellinen. Tällainen järjestely vaikuttaa vahvalta, muttei 
silti ole ongelmaton, varsinkin kun sitä vastassa ovat uudet tekniset haas-
teet ja ympäröivän maailman muut säännökset. Kuten muissakin perus-
tuslaillisissa yhteyksissä, tässä on punnittava vakautta ja muutosta. 

Siksi onkin erityisen kiinnostavaa tarkastella lähemmin Ruotsin järjes-
telmää. Miten Ruotsissa päädyttiin tällaiseen lopputulokseen? Kun vaih-
toehtoina ovat sananvapauden yksityiskohtainen ja operatiivinen sekä 
kattava ja periaatteellinen perustuslakisääntely, miltä niiden edut ja haitat 
tarkemmin näyttävät?13 Millaisia ristiriitoja ja taitekohtia tähän historial-
liseen kehitykseen on liittynyt, ja millaisia ovat nykytilanteen ongelmat? 
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Käsittelen tässä artikkelissa näitä aiheita. Asian taustalla on kaksi tär-
keää seikkaa: perustuslain käsite sekä se, miten perustuslakia muutetaan. 
Nämä seikat on käytävä ensin läpi. 

Perustuslakien muotoilu ja muuttaminen

Perustuslakien muotoilu
Perustuslaeilla on oikeudellisia, poliittisia ja symbolisia tehtäviä. Ne vaihte-
levat maakohtaisesti historiallisten, kulttuuristen ja muiden syiden mukaan. 
Valtiomuodoissa ja perustuslakiperinteissä on eroja. Erot voivat johtua teks-
tien iästä, laajuudesta, muotoilusta ja laadusta.14 Useimmissa eurooppalai-
sissa perustuslaeissa on 100—200 pykälää, ja niiden laatimistavoissa on suu-
ria eroja. Ruotsin hallitusmuodossa on 194 pykälää. Hallitusmuodon lisäksi 
Ruotsilla on kolme muuta perustuslakia: painovapausasetus, ilmaisuvapa-
usperustuslaki ja kruununperimysjärjestys. Mitä vahvempi toiminnallinen 
luonne perustuslain säännöksillä on ja mitä enemmän ne muistuttavat ta-
vallista lakia, sitä suurempi on niiden muuttamistarve. Tämä havainto sopii 
hyvin myös Ruotsiin: se kuuluu maihin, joissa perustuslakia on melko help-
poa muuttaa ja jossa niin myös käytännössä usein tapahtuu.

Voidaan sanoa, että ihmisoikeuksia ja perusvapauksia koskevan sään-
telyn kansainvälinen luonne vähentää käytännössä tarvetta kehittää ja 
muuttaa kansallisia säännöksiä. Tarve ei kuitenkaan poistu kokonaan, ja 
siihen on useita syitä. Kansalliset säännöt menevät joskus kansainvälisiä 
sopimuksia pidemmälle ja antavat lisäsuojaa. Joillakin aloilla kansallisilla 
säännöksillä voi myös olla suurempi oikeudellinen ja tosiasiallinen mer-
kitys kuin kansainvälisillä normeilla. Lisäksi sillä, että näitä oikeuksia 
suojellaan myös kansallisella tasolla, on suuri symbolinen merkitys. Myös 
tämä toteamus sopii hyvin ruotsalaisiin sananvapaussäännöksiin.

Kansallisen perustuslain suhde EU:n oikeuteen on myös arkaluontei-
nen kysymys, kun kyseessä on Ruotsin painovapauden ja sananvapauden 
kaltainen perustuslaissa yksityiskohtaisesti säännelty ala.

Perustuslain muuttaminen — yleistä
Kirjoitettujen perustuslakien perustavanlainen yhteinen piirre on se, että 
ne sisältävät erityisiä säännöksiä siitä, miten niitä voidaan muuttaa. Nämä 
säännökset ovat lähes aina tiukempia kuin tavallisen lain muuttamista kos-
kevat säännökset. Tavallisia vaatimuksia ovat parlamentin määräenemmis-
tö, useat päätöksentekovaiheet, erityiset määräajat tai tällaisten tekijöiden 
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yhdistelmät. Joissakin maissa on järjestettävä kansanäänestys. Lisäksi on 
eroja, jotka liittyvät muun muassa siihen, onko perustuslaissa erityisiä py-
käliä, joita ei ylipäänsä saa muuttaa, onko jokainen tekninen muutos katsot-
tava perustuslain muutokseksi, onko sanamuodon oltava täsmälleen sama 
toisella päätöksentekokerralla ja miten äänestyksen kohde muotoillaan kan-
sanäänestyksessä. Tällaisia seikkoja ei voida käsitellä tässä yhteydessä.

Yleinen lähtökohta on kuitenkin se, että kun perustuslain muuttamista 
koskevia sääntöjä laaditaan ja sovelletaan, perushaasteena on löytää sopiva 
tasapaino pysyvyyden ja muutoksen välillä. 

Jos perustuslain muuttamiselle asetetut sisältö- ja muotovaatimuk-
set ovat liian joustamattomia, voi tilanne lukkiutua, jolloin kelvottomat 
menettelyt estävät välttämättömän muutoksen. Tuolloin mahdollisuudet 
muutokseen käyvät liian rajallisiksi. Samaan aikaan voi olla tärkeää luoda 
perustuslaista riittävän vahva ja kestävä, jotta demokratian jatkuvalle ke-
hitykselle voidaan tarjota vakaa perusta. 

Kuten sanottu, menettelyt perustuslain muuttamiseksi vaihtelevat pal-
jon Euroopan maissa. Tavanomaisiin vaatimuksiin kuuluu se, että kahden 
päätöksen välillä täytyy kulua tietty aika — tämä vaihtelee kuukaudesta 
pidempiin määräaikoihin — ja että päätös on tehtävä vaihtelevan suurui-
sella määräenemmistöllä. Kaikissa Pohjoismaissa ja muutamassa muussa 
Euroopan maassa (kuten Benelux-maissa ja Virossa) tavallisessa menette-
lyssä perustuslain muuttaminen edellyttää kahta päätöstä, joiden välissä 
on toimitettava parlamenttivaalit. 

Perustuslain muuttaminen Pohjoismaissa
Myös Pohjoismaiden väliset erot ovat suuria. Yhtenä ääripäänä on Tanska, 
jossa perustuslain (grundlov) muuttaminen edellyttää hyväksymistä kan-
sanäänestyksessä määräenemmistöllä. Siksi vuoden 1953 perustuslakia 
on hyvin vaikeaa muuttaa. Toinen ääripää on Ruotsi, jossa perustuslakia 
voidaan muuttaa yksinkertaisella enemmistöllä. Tämä on kansainvälisesti 
erittäin epätavallista. Käytännössä perustuslakien uudistaminen on kui-
tenkin vaatinut Ruotsissa varsin suuria enemmistöjä. Samaan aikaan pe-
rustuslain muuttaminen on Ruotsissa hyvin tavallista.

Erot vaikuttavat siihen, miten perustuslakia käytetään ja tulkitaan, mi-
ten sitä täydennetään alemman tason lainsäädännöllä ja miten perustus-
laista käydään keskustelua.

Suomessa pääsääntönä on perustuslain muutosehdotuksen hyväksymi-
nen yksinkertaisella enemmistöllä ja lepäämään jättäminen. Seuraavien 
eduskuntavaalien jälkeen uusi eduskunta äänestää siitä uudelleen. Muutos 
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hyväksytään, jos se saa taakseen kahden kolmasosan enemmistön. Sään-
nöstä voidaan kuitenkin poiketa, jos viisi kuudesosaa kansanedustajista 
pitää esitystä kiireellisenä. Tällöin esitystä ei jätetä lepäämään, vaan se voi-
daan hyväksyä suoraan kahden kolmasosan enemmistöllä.15

Ruotsin perustuslain muuttaminen
Ruotsissa perustuslain muuttaminen edellyttää kahta samanlaista päätös-
tä niin, että välissä järjestetään vaalit (tavanomaiset vaalit tai ylimääräiset 
vaalit). Kuten mainitsin edellä, päätöksen syntyminen edellyttää yksin-
kertaista enemmistöä. Tavallisesti vaaditaan myös, että esityksen anta-
misesta on kulunut yhdeksän kuukautta. Kiireellisiin esityksiin voidaan 
kuitenkin soveltaa erityismenettelyä. Tällöin perustuslakivaliokunta voi 
päättää viiden kuudesosan enemmistöllä, että määräaikavaatimuksesta 
poiketaan. Tällainen päätös ei kuitenkaan tarkoita sitä, että vaalien järjes-
tämistä koskevasta vaatimuksesta poikettaisiin. 

Yhdeksän kuukauden määräajan tarkoituksena on estää tekemästä pää-
töksiä, joita ei ole harkittu riittävästi. Lisäksi halutaan välttää se, että periaat-
teellisesti ja käytännössä merkittäviä perustuslainmuutoksia käsiteltäisiin 
juuri ennen vaaleja, ja antaa mahdollisuus laajaan julkiseen keskusteluun.16 
Tähän menettelyyn liittyy myös mahdollisuus järjestää lepäävästä ehdotuk-
sesta kansanäänestys. Sen voi saada aikaan valtiopäiväedustajien vähem-
mistö. Kansanäänestyksen tulos on lopullinen vain, jos ehdotus hylätään.17

Ruotsin perustuslain muuttamismenettelyn periaatteet näyttävät ole-
van peräisin samalta vuodelta kuin vuoden 1766 painovapausasetus. Mo-
lemmat uudistukset voidaan asettaa yhteiseen historialliseen kontekstiin, 
jossa on kyse siitä, miten tärkeä on yleinen yhteiskunnallinen keskustelu 
on ennen tärkeiden poliittisten päätösten tekemistä. 

Perustuslain käsite ja painovapausasetuksen  
synty vapauden ajan Ruotsissa

Perustuslain käsite — vapauden ajan perintö 
Painovapaudesta ja julkisuusperiaatteesta säädettiin vuonna 1766 anta-
malla painovapausasetus, joka sai perustuslain aseman. Siinä säädettiin, 
että ”säädetyn kirjoitus- ja painovapauden pettämätön pysyvyys saakoon 
kaiken sen turvan, jonka perustuslain järkkymätön asema sille antaa”. 
Kukaan ei saanut edes kannattaa sen muuttamista, ja kuningas ilmoitti, 



Johan Hirschfeldt

586

ettei hän halunnut sallia pienintäkään muutosta tai selvennystä, joka voisi 
johtaa kirjoitus- ja painovapauden rajoittamiseen.

Millainen perustuslain käsite oli vapauden aikana, ja mitä uuden perus-
tuslain säätäminen ja perustuslain muuttaminen edellyttivät?

Tausta oli se, että Kaarle XII:n kuoleman jälkeen valtiopäivien säädyt sai-
vat vallan säätää perustuslakeja. Vapauden aikana valtiopäivät muodostivat 
näkemyksen, jonka mukaan vallasta ja valtiomuodosta pitäisi säätää valta-
kunnan perustuslaeissa, joista käytettiin tuolloin nimitystä fundamentala 
lagar. Niihin kuuluivat muun muassa hallitusmuoto ja valtiopäiviä koskevat 
säännökset. Se, että myös painovapaudesta päätettiin säätää perustuslakina, 
havainnollistaa sitä, miten keskeinen poliittinen merkitys asialla katsottiin 
olevan, kun valtaa käyttävät säädyt toteuttivat uudistuksen. 

Ihanteena oli, että perustuslaki olisi ikuinen ja muuttamaton. Mitään 
järjestelmää lisäysten tai muutosten tekemiseen ei ollut, vaan perustus-
lakeja pidettiin järkkymättöminä. Tästä aiheutui kasvavia ongelmia, jot-
ka ratkaistiin lopulta säädöksellä, 12.11.1766 annetulla asetuksella lakien 
asianmukaisesta täytäntöönpanosta. Myös tämä asetus sai perustuslain 
aseman. Tässä asetuksessa myös kirjoitus- ja painovapaus määritettiin uu-
distettaviksi. Asetuksessa säädettiin, että kun säädyt katsoivat aiheellisek-
si ”selventää, lisätä, muokata ja parantaa” perustuslakeihin liittyviä asioi-
ta, ne voitiin ottaa valtiopäivillä esiin ensin vain suunnitelmana ja vasta 
seuraavilla valtiopäivillä asia voitiin ratkaista lopullisesti. Päätös edellytti 
tuolloin kaikkien neljän säädyn hyväksyntää. 

Ihanteena oli kuitenkin se, että perustuslaki olisi järkkymätön, ikuinen ja 
muuttumaton. Tätä ajatusta heijastaa myös vuoden 1766 painovapausasetus, 
jossa vaaditaan sen järkkymättömyyttä ja kirjoitus- ja painovapauden ”pet-
tämätöntä pysyvyyttä”. Nämä ilmaisut voidaan kuitenkin nähdä pikem-
minkin retorisina kuin oikeudellisesti velvoittavina. Perustuslain käsite oli 
edelleen uusi ja epävakaa. Perustuslain sisällön kehittymistä laajemmaksi 
suuntaan painovapauden tulkinnan ja muutosten kautta ei vierastettu.18 

Kustaa III:n vallankaappauksen jälkeen vuonna 1772 säädettiin halli-
tusmuoto, jolla kumottiin kaikki vuoden 1680 jälkeen säädetyt perustus-
lait. Periaate perustuslakien järkkymättömyydestä kuitenkin säilytettiin. 
Mitään järjestelmää perustuslakien muuttamiseksi ei ollut.

Vuonna 1809 hallitusmuotoon lisättiin vuodelta 1766 peräisin oleva pe-
riaate, jonka mukaan päätös perustuslaista edellyttää kaksien valtio päivien 
päätöstä, jonka kuningas ja kaikki neljä säätyä yksimielisesti hyväksyvät.19 
Tuolloin vahvistettiin myös selvä järjestelmä perustuslain muuttamiseksi. 
Sen esikuvana käytettiin suoraan vuoden 1766 periaatteita. Perustuslakiva-
liokunta perusteli asiaa näin:20 
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Utskottet, som föreser att den grundlag riksens ständer nu komma att 
fastställa icke kan bliva fullkomlig, har velat öppna en möjlighet att 
förbättra den, när ett mer än tillfälligt allmänt tankesätt därom hun-
nit stadgas. Denna möjlighet borde likväl vara omgiven av försvårande 
formaliteter, nödvändiga för att avhålla icke nog betänkta försök och att 
förekomma förhastade beslut … Och på det icke under något tillstånd av 
våld eller folk-yrsla en statsförändring må kunna med sken av laglighet 
genomdrivas, har utskottet fastställt den grundsats, att varje sådan fö-
rändring icke förr än å den nästföljande riksdagen skall kunna antagas. 

(Koska valiokunta katsoo, että valtiopäivien säätyjen nyt vahvistama 
perustuslaki ei voi olla virheetön, se on halunnut mahdollistaa sen pa-
rantelun sitten, kun asiasta on ehtinyt syntyä vakiintuneempi yleinen 
ajattelutapa. Lisäksi tähän mahdollisuuteen pitäisi lisätä sitä vaikeuttavia 
muodollisuuksia, joita tarvitaan riittämättömästi harkittujen muutos-
yritysten ja hätiköityjen päätösten ehkäisemiseksi... Koska lisäksi perus-
tuslain muutos on voitava tehdä laillisesti ilman väkivaltaa tai kansan 
kiihkoilua, valiokunta on vahvistanut periaatteen, jonka mukaan jokai-
nen muutos voidaan hyväksyä vasta seuraavilla valtiopäivillä.)

Näin muodostettiin perusta Ruotsissa edelleen voimassa olevalle järjestel-
mälle, joka ohjaa sitä, miten perustuslain säännöksiä voidaan hyväksyä ja 
muuttaa. 

Perustuslain käsitteen ja sananvapaussääntelyn  
kytkökset Ruotsissa

Vuoden 1766 painovapausasetuksen muodolliseen asemaan perustuslakina 
liittyi epäselvyyttä. Kuten sanottu, perustuslain käsite oli tuolloin epäsel-
vä. Tärkeämpää onkin ottaa huomioon ilmoitettu alkuperäinen tarkoitus 
antaa painovapausasetukselle perustuslain korkea asema. Ellei Kustaa III:n 
vallankaappaus olisi tullut väliin, on ainakin teoriassa mahdollista, että sa-
nanvapausasetuksen asema perustuslakina olisi voitu selkeästi vahvistaa. 

Perustuslakien säätämisjärjestys, jonka nuoremmat myssyt toteuttivat 
vapauden ajan loppupuolella, on jäänyt elämään Ruotsissa. Kansainväli-
sesti katsoen yritys punnita vakautta ja muutosta suhteessa toisiinsa oli 
hyvin aikainen, ja se on erinomainen esimerkki siitä, miten pitkäikäis-
tä ja elinvoimaista perustuslakisääntely voi olla.21 Julkisuusperiaatteen ja 
painovapauden käytännön sovellukset tukevat vaatimusta, jonka mukaan 
perustuslain muuttaminen edellyttää kaksien valtiopäivien päätöstä ja 
välissä toimitettavia vaaleja. Tämä mahdollistaa perustuslainmuutoksia 
edeltävän yleisen yhteiskunnallisen keskustelun ja sen, ettei äkillisiä ja 
hetkellisiä ajatuksia hyväksytä välittömästi. Se, että julkisuusperiaatteesta 
ja painovapaudesta säädetään tarkasti perustuslaissa, turvaa tämän järjes-
tyksen vieläkin paremmin. 
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Voidaan siis todeta, että kysymys perustuslain säätämisestä ja muut-
tamisesta ja kysymys painovapaudesta ja julkisuusperiaatteesta liittyivät 
läheisesti toisiinsa vuoden 1766 ajattelutavassa. Tämä kertoo selvästi siitä, 
mitä esidemokraattisella ajalla ajateltiin keskeisistä yhteiskunnallisista ky-
symyksistä käytävän julkisen keskustelun eli vapaan mielipiteenmuodos-
tuksen merkityksestä. 

Usein sanotaan olevan hätkähdyttävää, miten paljon Ruotsissa teh-
dään perustuslain muutoksia. Tämä koskee myös painovapausasetusta ja 
ilmaisuvapausperustuslakia. Siinä on kyse ennen kaikkea lakiteknisistä 
hienosäädöistä ja muutoksista, jotka liittyvät tiedotusvälineiden tekniseen 
kehitykseen. Vaatimus, jonka mukaan perustuslainmuutos edellyttää yk-
sinkertaista enemmistöä, tarjoaa kuitenkin mahdollisuuden tehdä suuria 
sisällöllisiä muutoksia, vaikka vahvat vähemmistöt kyseenalaistaisivatkin 
ne. Tätä havainnollistavat toisen maailmansodan aikana tehdyt lainmuu-
tokset.22 Kaiken kaikkiaan on silti hämmästyttävää, miten vakaita Ruotsin 
perustuslait ovat yksinkertaista enemmistöä edellyttävästä vaatimuksesta 
huolimatta. Tämä johtuu ennen kaikkea siitä, että ruotsalaisessa yhteis-
kunnassa vallitsee vakiintunut poliittinen yhteisymmärrys siitä, että val-
tiosääntömuutoksiin tarvitaan laaja parlamentaarinen enemmistö. 

Järjestelmän, jossa perustuslain muuttaminen edellyttää kahta saman-
sisältöistä valtiopäivien päätöstä ja niiden välillä toimitettavia vaaleja, voi-
daan katsoa torjuvan tehokkaasti pikaisia ja harkitsemattomia muutoksia, 
jotka perustuvat äkillisiin ja hetkellisiin mielipiteisiin. Vaatimus välissä 
järjestettävistä vaaleista antaa myös aikaa lepäämään jätetyn perustusla-
kikysymyksen yleiselle pohdiskelulle ja siitä käytävälle keskustelulle. Näi-
tä suojamekanismeja vahvistaa se, että sananvapaudesta säädetään Ruot-
sissa perustuslaissa niin tarkasti.

Tässä yhteydessä on myös mainittava, että hallitusmuodossa on sään-
nös, jonka perusteella Ruotsissa on kaksi ”melkein perustuslakia”: valtio-
päiväjärjestys ja laki Ruotsin kirkosta. Tällaiseen lainsäädäntöön sovelle-
taan perustuslain säätämistä koskevien säädösten lisäksi mahdollisuutta 
päättää asiasta kerralla, mutta määräenemmistöllä. (Määräenemmistö-
päätöksen taakse tarvitaan kolme neljäsosaa annetuista ja yli puolet val-
tiopäivien edustajien äänistä.)23 Ruotsissa on siis käytössä tällainen lain 
tasojen välimuoto. Tämän välimuodon käytön lisäämisestä on käyty kes-
kustelua (vrt. Ranskan loi organique -lait), mutta asiaa ei ole harkittu sen 
tarkemmin.24
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Julkisuusperiaatteen synty vuoden 1766 
painovapausasetuksen myötä

Nuoremmat myssyt saivat vuonna 1766 valtiopäivillä aikaan ainutlaatuisen 
painovapausasetuksen, jossa painovapaus ja julkisuusperiaate kytkettiin 
toisiinsa. Näin Ruotsi antoi jo esidemokraattisella ajalla varsin tärkeän pa-
noksen myöhempään valtiosääntöoikeuden kansainväliseen kehitykseen.25

Painovapauden sääntely oli luonteeltaan perustuslaillista, koska ase-
tuksen julistettiin olevan luonteeltaan perustuslaki. 

Julkisuusperiaate — olkoonkin, että tätä ilmaisua alettiin käyttää vasta 
paljon myöhemmin — oli Ruotsissa alusta asti olennainen osa perustuslail-
lista painovapautta. Asetuksen ytimenä olikin itse asiassa julkisuusperi-
aate ja sen kietoutuminen yhteen painovapauden kanssa. Näin nuoremmat 
myssyt saivat mahdollisuuden arvostella avoimesti hattujen aiempaa poli-
tiikkaa ja julkaista aiempaan valtionjohtoon liittyvää raskauttavaa aineis-
toa. Taustalla vaikutti myös Nordencrantzin ajatus virkamiesten toimin-
nan avoimen tarkastelun merkityksestä.26 Tärkeintä ei ollut painovapaus 
itsessään, vaan painovapauden voidaan ajatella olleen välttämätön edelly-
tys sille, että julkisuusperiaatteella päästiin vaikuttamaan maan johtoon ja 
kehitykseen. Tässä varhaisessa ruotsalaisessa perustuslaillisessa käsitteessä 
ei siis oikeastaan ollut keskeistä klassinen ajatuksen- ja uskonvapaus sel-
laisenaan esimerkiksi ranskalaisten valistusfilosofien mallin mukaisesti, 
vaan mahdollisuus tarkasteluun, arvosteluun ja julkiseen keskusteluun. Jo 
vuoden 1766 painovapausasetuksen johdannossa todettiin, että asetuksen 
tarkoituksena on mahdollistaa yleisön ”esteetön tiedonsaanti kaikenlaisista 
hyödyllisistä asioista”. Painovapaus saatiin näin tavallaan kaupan päälle.

Painovapausasetuksen 6 §:ssä säädettiin, että painovapauden piiriin kuu-
luivat ”kaikki kirjeenvaihto, species facta, asiakirjat, pöytäkirjat, tuomiot ja 
ratkaisut”. Asetuksen mukaan oikeus painaa koski sekä vanhoja asiakirjoja 
että käsittelyssä olevia asiakirjoja. Lisäksi se koski yksityis henkilöiden vi-
ranomaisille toimittamia asiakirjoja. Myös tuomioistuinten ja kollegioiden 
äänestyspöytäkirjojen piti olla saatavilla. Myös valtaneuvoston ja säätyjen 
asiakirjoja sekä kuninkaan saneluja oli lupa julkaista painettuina. Poikke-
uksena olivat kuitenkin salaiset ulkopoliittiset asiakirjat. Painovapausase-
tuksessa oli avoimuusperiaatteen mukaisesti selventäviä säännöksiä. Niissä 
lueteltiin kaikki asiakirjatyypit, joita voitiin painaa ja joiden voidaan siten 
todella sanoa kuuluneen julkisuusperiaatteen piiriin. Sääntelyssä vahvis-
tettiin ensin avoimuusperiaate, mitä seurasivat kasuistiset säännöt (joissa 
siis täsmennettiin erityistapauksia). 

Juuri tätä kasuistista sääntelytekniikkaa on myöhemmin monesti ar-
vosteltu. Se on yksityiskohtaista ja voi vaatia usein muutoksia. Painova-
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pauden kannattajat ovat kuitenkin pitäneet sitä täysin keskeisenä keinona 
puolustaa painovapautta ja julkisuusperiaatetta rajoituksilta. Tämä on 
edelleenkin luonteenomaista Ruotsin julkisuus- ja salassapitolainsäädän-
nölle, vaikka sääntelyä onkin siirretty pitkälti tavallisen lainsäädännön 
tasolle erityislakeihin.

Lisäksi vuoden 1766 painovapausasetuksen puhtaasti painovapautta 
koskevat osat loivat perustan monien tärkeiden asioiden tulevalle kehi-
tykselle Ruotsissa (katso tarkemmin Hans-Gunnar Axbergerin artikkeli). 
Tältä osin on korostettava, että Ruotsissa tiettyjä tärkeitä periaatteita ke-
hitettiin ja kirjattiin perustuslakiin ja että nämä periaatteet vahvistetaan 
edelleen perustuslakitasolla. Erityisen merkittävää on se, että painova-
pausasetukseen sisällytettiin erityinen rikosluettelo. Se on yksi keskeisen 
poissulkev uusperiaatteen lähtökohdista. 

Vuoden 1766 painovapausasetuksen tosiasiallisessa soveltamisessa il-
meni pian puutteita ja ongelmia. Asetusta on arvioitu eri tavoin.

Kustavilaisuuteen erikoistunut tutkija Lydia Wahlström suhtautui sii-
hen kriittisesti:27 ”Myssyt laativat ensimmäisen painovapausasetuksen 
vuonna 1766 oikeastaan siitä syystä, että he halusivat julkaista painettuja 
tekstejä, joissa haukuttiin hattuja. Kun hatut alkoivat kuitenkin hyödyntää 
painovapautta myssyjä vastaan, myssyt alkoivat katua.” 

Wahlströmin aikalainen Fredrik Lagerroth kirjoitti monumentaali-
teoksessa Frihetstidens författning uudesta ja vaikuttavasta perustuslail-
lisesta ennätyksestä: vuoden 1766 painovapausasetus oli ensimmäinen 
lajiaan koko maailmassa.28 

Painovapausoikeuden asiantuntija Hilding Eek totesi myöhemmin 
seuraavaa: Vuonna 1766 käyttöön otettiin uusi perustuslaillinen periaate 
luomalla koko julkisoikeuden käsittävä viranomaisten asiakirjojen julki-
suusperiaate. Se koski yleisen mielipiteen ottamista mukaan perustuslail-
liseen valvontaan, koska koko valtiohallinnon toimintaa voitiin tarkastella 
ja kritisoida suuressa ja pienessä mitassa.29 

Uusi perusteelinen keskustelu painovapaudesta30

Hans-Gunnar Axberger käsittelee artikkelissaan kehitystä kustavilaisuu-
den aikana, jolloin painovapaussääntely menetti asemansa perustuslaki-
na. Niin sanottujen rautavuosien aikana myös sananvapauteen kohdistu-
vat rajoitustoimet voimistuivat.

Samalla 1790-luvun lopussa monet henkilöt osallistuivat perusteelli-
seen keskusteluun painovapauden periaatteista ja ongelmista. Keskustelu 
oli luonteeltaan valtiosääntöoikeudellinen. Vapauden ja järjestyksen välil-
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lä oli löydettävä tasapaino. Painovapauden rajoista oli keskusteltava. Näin 
kypsyivät uudistusvaatimukset, jotka nämä henkilöt, kuten perustuslain 
isä Hans Järta, toteuttivat vuoden 1809 hallitusmuodossa saman vuoden 
maaliskuussa tehdyn vallankaappauksen jälkeen. 

Toinen keskeinen henkilö oli Georg Adlersparre, joka osallistui hy-
vin aktiivisesti painovapauskeskusteluun. Hänellä oli oma aikakauslehti 
Läsning i blandande ämnen. Siinä julkaisemassaan artikkelissa hän huo-
mautti yleisen mielipiteen merkityksestä. Adlersparren mukaan vain va-
listunut mielipide saattoi suojata kansalaisten henkilökohtaista vapautta, 
elämää, omaisuutta ja koko yhteiskuntaonnea. Hän piti painovapautta ja 
julkisuusperiaatetta perustuslain ydinarvoina. Adlersparre kutsui paino-
vapautta ”perustuslain todelliseksi suojelukseksi”. 

Vuonna 1797 Carl Gustav af Leopold kirjoitti Adlersparren aikakaus-
lehteen painovapautta käsittelevän esseen ”Om svenska tryckfriheten. För-
sök att bestämma dess nu varande lagliga gränsor”. Esseen pääajatus on 
sama kuin skotlantilaisen valistusfilosofin Thomas Humen. Yksilö on tuo-
mittava lain perusteella virkamiesten mielivallan sijaan. Leopold puolusti 
erityisesti satiiria ja kirjailijanvapautta. Leopoldin artikkelin pääviesti oli 
se, että painovapautta koskevien säännösten oli oltava täsmällisiä ja yksi-
selitteisiä, jotta syyttäjän tai tuomarin mielivallalle ei jäisi sijaa.

Lisäksi Leopold kirjoitti, että teksti saattoi olla hävytöntä ja lukija saat-
toi kokea sen vastenmieliseksi, mutta heti kun lain nojalla oli kyse rikok-
sesta, olisi pitäydyttävä kirjaimellisesti laissa eikä teon rangaistavuutta pi-
täisi sekoittaa omaan moraaliseen arvioon. Ongelma oli siinä, että jos lain 
käsitteet olivat epäselviä ja horjuvia ja vaativat tulkintaa, lopputulos riip-
pui liikaa tuomarista ja hänen ominaisuuksistaan. Ei saanut käydä niin, 
että hyödyllisimmät totuudet vaiennettaisiin pelottelulla, kynää pitelevä 
käsi pysäytettäisiin ja muiden satunnaisista ja virheellisistä käsityksistä, 
väärinkäsityksistä ja epäilyksistä johtuva epävarmuuden pelko uhkaisi 
sielussa elävää ajatusta. Innolle, joka ymmärtää itse huonosti oikeaa ja 
hyödyllistä, oli asetettava raja. Tämän innon luonteeseen kuului se, että 
kun rakkaus yleistä järjestystä kohtaan on ylitsevuotavaa, kysymykset kei-
noista, joilla se saavutetaan, johtavat yleensä itsepetokseen. Oma vakau-
mus, suuttumus ja pelko oli pidettävä kurissa.

Artikkelin lopussa Leopold esitti seuraavan kysymyksen: Miten lain 
säännösten laajuus ja rajat voitaisiin samalla kertaa määrittää niin, että 
ne pysyisivät kutsuvan lyhyinä, mutta toisaalta mikään ei jäisi tuomarin 
arvostelukyvyn varaan — eli niin, että laista tulisi samalla kertaa laki ja 
laintulkinta? Leopold julkaisi Adlersparren aikakauslehdessä myöhem-
min vuonna 1799 artikkelin Om den borgerliga friheten, jossa hän väitti 
sananvapauden olevan porvarillisen vapauden varmin suoja. Ellei kansal-
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la ole sananvapautta, muutkin vapaudet ovat vain hyväntahtoisuuteen pe-
rustuvaa lainaa. Leopold esitti siis nykyisen perusperiaatteen, jonka mu-
kaan sananvapaus kuuluu Ruotsin perustuslain ydinarvoihin.

Leopoldin käyttämä kieli on nykyisin melko vaikeaselkoista, mutta aja-
tusten sisältö ilmeisen yleispätevää ja ajatonta — varsinkin kun hän kir-
joittaa itsesensuurin vaarasta painovapaussäännösten ollessa epäselviä ja 
heikkoja. Agneta Pleijel käsittelee itsesensuuria omassa artikkelissaan.

Painovapaudesta uudelleen perustuslaki  
vuoden 1809 vallankaappauksen myötä31

Ajatukset, joista vuoden 1766 painovapaus sai alkunsa, toimivat innoituk-
sen lähteenä myös vuonna 1809. Asia tempaisi perustuslain isät mukaansa. 
Järtan tiedetään kysyneen: ”Miten laajalle painovapaus voi ulottua? Miten 
sitä voidaan suojella?” Lisäksi A. G. Silverstolpen tiedetään vastanneen: 
”Jotta yleisöä voidaan valistaa ja sen mielipiteeseen vaikuttaa, painovapau-
desta on ehdottomasti säädettävä tietyssä laajuudessa mutta määrätyin ra-
joituksin itse perustuslaissa.”

Silverstolpe selvensi ajatuksenjuoksuaan seuraavasti: 

Jag har uppgivit huvudändamålet vara allmänna opinionens upplysande 
och beredande. Jag tror att varje ofullkomlig statsinrättning måste på ett 
revolutionärt sätt sönderbrytas, om den ej så småningom förbättras. – – – 
Statens väl fordrar medborgarnas beständiga uppmärksamhet på sättet 
att avhjälpa bristerna. – – –  Så danas ett allmänt tänkesätt, och endast 
detta allmänna tänkesätt verkställer förbättringarna utan sönderbrytan-
de av staten. – – –  Jag anser således de allmänna tänkesättens oavbrutna 
upplysande för den förnämsta trollkraften till statsförfattningars upprät-
thållande och förbättring – – –  Denna säkert ofullkomliga konstitution 
behöver då ett stöd och en hjälpare; söke man var som helst: detta stöd 
och denna hjälpare träffas ej annorstädes, än i allmänna opinionen. 

(Olen todennut, että päätarkoituksena on yleisön valistaminen ja sen 
mielipiteeseen vaikuttaminen. Katson, että jokainen vajavainen valtion 
laitos on vallankumouksellisesti hajotettava, ellei se kehity vähitellen pa-
rempaan suuntaan. — — Valtion etu edellyttää, että kansalaiset kiinnit-
tävät alati huomiota siihen, miten puutteita voidaan korjata. — — Näin 
vaikutetaan yleiseen ajattelutapaan, ja vain yleisen ajattelutavan kautta 
voidaan saada aikaan parannuksia ilman, että valtion laitoksia tarvitsee 
hajottaa. — — Siksi katson, että yleiseen mielipiteeseen vaikuttaminen 
valistamalla yleisöä jatkuvasti on tärkein taikavoima, jolla valtiosääntöä 
voidaan suojella ja parantaa. — — Siksi tämä epäilemättä vajavainen pe-
rustuslaki kaipaa tukea ja apua, ja mistä ikinä sitä etsitäänkään, ei sitä 
löydy muualta kuin yleisestä mielipiteestä.)
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Nämä ajatukset esitettiin perustuslakivaliokunnan kuuluisassa mietin-
nössä nro 1 alkukesällä 1809.

Niitä ennen esiteltiin tunnettu vallan kolmijako lainsäädäntövallan, 
toimeenpanovallan ja tuomiovallan käyttäjiin sekä muutamia pohdintoja 
yleisen mielipiteen ja valtiosäännön keskinäisestä yhteydestä. Valtiosään-
tö luo ”yleisen ajattelutavan”, vahvistaa sitä mutta myös edellyttää sitä. 
Yleinen ajattelutapa puolestaan kehittää ja tukee valtiosääntöä. Tausta-aja-
tuksena on se, että perustuslaista on voitava viestiä kansalaisten kanssa eri 
tavoin. Vain siten siitä voi tulla elävä asiakirja yhteiskuntaelämässä. Siksi 
mielipiteenmuodostuksella on keskeinen asema. Tämä edellyttää puoles-
taan perustuslaillisia takeita painovapaudelle avoimen keskustelun poh-
jaksi — tausta-ajatus on sama kuin vuonna 1766.

Vuoden 1809 hallitusmuodon kaksi pykälää vahvistivat Silverstolpen 
muotoilemat lähtökohdat.

Hallitusmuodon 85 §:n mukaan myös ”yleistä painovapautta koskevaa 
asetusta, joka vastaa tässä hallitusmuodossa vahvistettavia periaatteita”, 
on pidettävä perustuslakina. 

Periaatteet vahvistettiin puolestaan seuraavassa pykälässä (86 §).
Hallitusmuodon 86 §:ssä esitetyn painovapauden määritelmän sano-

taan perustuvan englantilaisen lakimiehen William Blackstonen ajatuk-
seen “The liberty of the press is indeed essential to the nature of a free state 
— no previous restraints upon Publication”.32 Pykälässä painovapaus vah-
vistetaan uudelleen perustuslaiksi:

Med tryckfrihet förstås varje svensk mans rättighet att, utan några av den 
offentliga makten i förväg lagda hinder, utgiva skrifter, att sedermera en-
dast inför laglig domstol kunna tilltalas för deras innehåll, och att icke i 
annat fall kunna därför straffas, än om detta innehåll strider emot tydlig 
lag, given att bevara allmänt lugn, utan att återhålla allmän upplysning. 
Alla handlingar och protokoll i vad mål som helst, de protokoll undan-
tagna, som uti statsrådet och hos konungen i ministeriella ärenden och 
kommandomål föras, må ovillkorligen genom trycket kunna utgivas. Ej 
må tryckas banko- och riksgäldsverkens protokoll och handlingar röran-
de ärenden, vilka böra hemliga hållas.

(Painovapaus tarkoittaa sitä, että jokaisella ruotsalaisella miehellä on oi-
keus julkaista kirjoituksia julkisen vallan sitä etukäteen estämättä, että 
häntä voidaan myöhemmin syyttää niiden sisällöstä ainoastaan laillises-
sa tuomioistuimessa ja että häntä ei voida muilla tavoin rangaista niiden 
vuoksi, jos niiden sisältö rikkoisi selvää lakia, joka on säädetty yleisen 
rauhan säilyttämiseksi, yleistä tiedonvälitystä tukahduttamatta. Mitä ta-
hansa asiaa koskevat asiakirjat ja pöytäkirjat, paitsi valtioneuvoston ja 
kuninkaan pöytäkirjat, jotka liittyvät ministeriöiden asioihin ja käsky-
asioihin, on ehdottomasti voitava julkaista painettuna. Salaisina pidet-
täviä asioita koskevia pankki- ja valtionvelkakonttorin pöytäkirjoja ja 
asiakirjoja ei saa painaa.)
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Säännöksen loppuosa säilyi muuttumattomana vuoteen 1937, jolloin sitä 
muutettiin seuraavasti: ”Kaikki viranomaisen asiakirjat on ehdottomasti 
voitava julkaista painettuna, ellei painovapausasetuksessa toisin säädetä.” 
Julkisuusperiaate oli siis Ruotsin perustuslaissa moderniin aikaan asti 
kytköksissä oikeuteen painaa tietoja. 

Sen jälkeen laadittiin esitys painovapausasetukseksi. Perustuslakivalio-
kunnan mietinnössä nro 24 marraskuulta 1809 korostettiin, että valtio-
sääntöön liitetty painovapaus oli yksi sen vahvimmista peruspilareista ja 

että sillä oli aivan oma painoar-
vonsa ja se oli selvästi välttämä-
tön. Yleisön tietämyksen lisää-
mistä ja mielipiteen muovaamis-
ta pidettiin tärkeänä, jotta ylei-
söllä olisi hyvät edellytykset tar-
kastella ja arvioida kansakunnan 
tärkeitä asioita. Tämän katsottiin 
onnistuvan vain vapaan ajatus-
tenvaihdon keinoin kirjoituksia 
ja painettuja tekstejä hyödyntä-
mällä. Mietintö sisälsi esityksen 
painovapausasetuksen johdan-
noksi. Siinä viitattiin painova-
pauden perustuvan hallitusmuo-
don 86 §:ään. Valiokunta lisäsi 
tähän selvennyksen, jonka mu-
kaan jokaisella oli oikeus ilmais-
ta vapaasti ja avoimesti ajatuksi-
aan ja keskustella kaikenlaisista 
asioista kirjoituksen muotoon 
katsomatta ja aiheesta riippu-
matta painovapauden väärinkäy-

tön kieltävien määräysten asettamissa rajoissa. Tämä on osa nykyisen pai-
novapausasetuksen 1 luvun 1 §:n toisen kappaleen alkuperäisestä tekstistä.

Painovapausasetus hyväksyttiin 9.3.1810.33 Nykyisen painovapaus-
asetuksen 1 luvun 1 §:n toisessa kappaleessa vahvistettujen tavoitteiden 
klassinen muotoilu on peräisin tästä asetuksesta: ”Painovapauden tarkoi-
tuksena on turvata vapaa ajatustenvaihto ja monipuolinen tiedotus.” Ase-
tuksen 2 §:n 4 momentissa säädettiin oikeudesta julkaista viranomaisen 
asiakirjoja painettuina. Säännös oli olennaisilta osiltaan kopioitu sana-
tarkkaan vuoden 1766 painovapausasetuksesta. Säännös on seikkaperäi-
nen ja sisältää myös salassapitosäännökset.

Painovapausasetus 9.3.1810. Kungliga biblioteket.
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Vuoden 1809 hallitusmuoto johti myös oikeusasiamiehen viran perus-
tamiseen. Oikeusasiamiehelle annettiin tuolloin hallitusmuodossa erityi-
nen ja tähän päivään säilynyt tehtävä valvoa painovapauden suojaa. Sil-
lä on ollut suuri merkitys julkisuusperiaatteen soveltamiselle sekä muun 
muassa poissulkevuusperiaatteen, lähdesuojan, ilmoittamisvapauden, jäl-
kitutkintakiellon ja kostotoimia koskevan kiellon kehittämiselle. Nykyään 
nämä ovat keskeinen osa sananvapauden perustuslaillista suojaa (katso 
Hans-Gunnar Axbergerin ja Nils Funcken artikkelit).

Keväällä 1809 Ruotsissa tapahtui valtava perustuslainmuutos — varsinkin 
painovapauden osalta. On perusteltua olettaa, että Ruotsin nykyinen paino-
vapaus- ja sananvapaussääntely olisi huomattavasti heikompaa, ellei vuoden 
1809 ainutlaatuiseen tilaisuuteen olisi tartuttu nopeasti ja hyvin valmistau-
tuneina. Maaliskuun 13. päivänä 1809 tehdyn vallankaappauksen seurauk-
sena avautui äkisti ns. window of opportunity, jota päätettiin hyödyntää.

Jos nykyisen painovapausoikeuden perusta olisi luotu vuonna 1812 
vuoden 1809 sijaan, se olisi todennäköisesti näyttänyt kovin erilaiselta. 
Myöhemmin, 1930-luvun levottomina aikoina sen sanottiin olevan itse 
asiassa Ruotsin koko modernin mielipiteenvapauden laillinen perusta. 
Vuosilta 1809—1810 peräisin olevat ilmaisut ovat edelleen elävä osa pe-
rustuslakiamme ja erityisesti vuoden 1949 painovapausasetuksen kolmen 
keskeisimmän säännöksen: 1 luvun 1 §:n ensimmäisen kappaleen, 1 luvun 
1 §:n toinen kappaleen ja 1 luvun 4 §:n sisältöä. 

Nämä säännökset perustuvat vuonna 1809 eläneiden ihmisten vaa-
timuksiin ja toiveisiin, jotka liittyivät siihen, että valistunut yleisö voisi 
vaikuttaa myönteisesti perustuslain kehittämiseen. Ajatuksena oli, ettei 
kehitystyötä ollut saatettu vielä loppuun hallitusmuodon säätämisen yh-
teydessä. Nämä henkilöt olivat itse kärsineet vanhan pakkovallan aikana. 
He katsoivat hallinnon erheiden ja valtakunnan hiljattaisten vastoinkäy-
misten johtuvan muun muassa siitä, ettei kansa saanut ääntään kunnolla 
kuuluviin. He katsoivat ennen kaikkea painovapauden ja julkisuusperiaat-
teen olevan yleisen mukaisuuden ja yksilön vapauden paras tae. Ruotsalai-
set lainsäätäjät eivät koskaan ole luottaneet yleiseen mielipiteeseen lakien 
vartijana ja valtiosäännön tukijana enempää kuin tuolloin.

Uuden sääntelyn vakiintuminen  
ja välitön kyseenalaistaminen34

Uutta vapautta ryhdyttiin käyttämään vilkkaasti. Painotuotteissa käytet-
tiin kuitenkin ilmaisutapoja ja julkaistiin sisältöjä, jotka johtivat vapau-
den kyseenalaistamiseen. Perustuslakivaliokunta totesi jo mietinnössään 
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nro 7 vuodelta 1810, että ”valiokunta ei halua peitellä sitä, että aikamme 
olosuhteiden valossa ja saatujen kokemusten perusteella kirjoittajat eivät 
ole ymmärtäneet käyttää oikein lakien heille suomaa vapautta, mikä on 
aiheuttanut arvostelua”.

Vuonna 1809, jolloin liberaalit periaatteet olivat valloillaan ja totuuden 
ja tiedonvälityksen puolesta suorastaan kiihkoiltiin, säädyillä ei ollut syytä 
pelätä väärinkäytöksiä, joihin nyt törmättiin. Siksi valiokunta esitti, että 

aikakauslehdissä esitettäviä lausuntoja vie-
raista valtioista rajoitettaisiin. Tämä koski 
raportointia ajankohtaisista asioista ja jär-
kytti monen mieltä. Valiokunta korosti, 
että painovapausasetuksen päätarkoituk-
sena oli lisätä kansan sivistystä paranta-
malla ymmärrystä asioista.

Leopold oli tullut katumapäälle ja katsoi, 
ettei painovapausasetuksesta olisi koskaan 
pitänyt tulla perustuslakia. Hallitusmuo-
don 86 § riitti. ”Mikään muu ei ole, ei voi 
olla eikä saa olla muuta kuin yksinkertainen 
säädös, jota voidaan muuttaa kokemukses-
ta opitun perusteella, ilman että asiaa on 
lykättävä seuraaviin valtiopäiviin.”35

Vuonna 1812 Kaarle XIV Juhana yritti 
poistaa painovapausasetuksen perustusla-
kiaseman. Suunnitelmaluonnosta ei kui-
tenkaan esitetty, vaan sen käsittely pysäh-

tyi, kun vuoden 1812 painovapausasetuksessa otettiin käyttöön takavari-
kointivaltuus.36 Vuoden 1812 painovapausasetuksen perustuslakiaseman 
kyseenalaistamisesta käydystä keskustelusta kerrotaan Hans-Gunnar 
Axbergerin artikkelissa. Painovapauden ja julkisuusperiaatteen yleistä ke-
hitystä käsitellään tarkemmin Hans-Gunnar Axbergerin ja Nils Funcken 
artikkeleissa, ja tässä käsitellään vain niitä seikkoja, jotka liittyvät suoraan 
perustuslaillisiin näkökohtiin.

Siispä kun painovapausasetus oli ollut voimassa vain kaksi vuotta, alettiin 
pohtia, pitäisikö sen perustuslakiasema säilyttää vai pitäisikö sääntely koko-
naan tai osittain, lukuun ottamatta sen perustaa hallitusmuodossa, siirtää 
tavallisen lain tasolle. Sama kysymys on ajankohtainen myös nykyään. 

Valtiopäiväjärjestys vuodelta 1809. 
Kungliga biblioteket.
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Oskar I:n pyrkimys muuttaa  
painovapausasetus tavalliseksi laiksi37

Nykyaikainen sanomalehdistö kehittyi 1800-luvun alussa, ja julkisuuspe-
riaate tuki sen kehittymistä. Kehityksen keskiössä olivat Aftonbladetin 
perustaja Lars-Johan Hierta ja Ruotsin ensimmäinen naisjournalisti Wen-
dela Hebbe. Lehti joutui useiden takavarikoiden ja syytteiden kohteeksi. 
Takavarikointivalta lakkautettiin vuonna 1844. Samana vuonna valtaan 
nousseen Oskar I:n katsottiin saaneen vaikutteita liberaaleista suuntauk-
sista kruununprinssiaikoinaan. Oskar I:n noustua valtaan 
tämä suuntaus jatkui jonkin aikaa, mutta vuonna 
1848 Pariisissa tapahtui helmikuun vallanku-
mous, joka johti muun muassa maaliskuun le-
vottomuuksiin Tukholmassa. Tärkeää edus-
tuskysymystä ei onnistuttu ratkaisemaan. 
Lehdistö alkoi hyökätä hallitusta ja jopa hen-
kilökohtaisesti Oskar I:tä vastaan. Oskar I 
muutti käsityksiään vallankaappauksesta, 
jonka seurauksena Napoleon III nousi vuon-
na 1851 valtaan ja perusti toisen keisarikun-
nan. Painovapausasetuksen perustuslaillisen 
aseman lakkauttamisesta tuli hänelle henki-
lökohtainen tavoite. 

Vuosien 1853—1854 valtiopäivät sai kä-
siteltäväkseen tähän ajatukseen perustuvan 
esityksen. Sen käsittely päättyi hallituksen 
tappioon seuraavilla valtiopäivillä vuosina 1855—1856. Painovapauden 
yksityiskohtaisen perustuslakisääntelyn puolesta ja sitä vastaan esitettiin 
selviä ja periaatteellisia argumentteja. Ne muistuttavat niitä, joita nyky-
äänkin esitetään, kun aiheesta käydään keskustelua. 

Vuosien 1853—1854 valtiopäiville annettu esitys koski painovapaus-
asetuksen perustuslakiaseman kumoamista. Sen mukaan painovapaus-
asetuksen muutoksia piti käsitellä samalla tavalla kuin ehdotuksia tavalli-
sen siviili- tai rikoslain säätämisestä tai muuttamisesta. Hallitusmuodon 
säännösten mukaan tällaisen lain muuttamiseen riitti valtiopäivien pää-
tös, johon tarvittiin vain kolmen säädyn tuki. 

Esitystä perusteltiin lehdistön vuosittain lisääntyvillä väärinkäytöksil-
lä, jotka uhkasivat uskonnon pyhyyttä, yhteiskunnan pysyvyyttä ja yk-
sityiselämän mukavuutta. Esityksessä ehdotettiin, että voimassa olevaa 
painovapauslakia muutettaisiin muun muassa rangaistussäännösten, ju-
ryn kokoonpanon ja lehtien vastuun osalta. Yleisen vapauden ja oikeuden 

Wendela Hebbe.
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turvaamisen kannalta katsottiin riittäväksi, että perustuslaissa säilytettäi-
siin yleistä painovapautta koskevat periaatteet ja virallisten asiakirjojen 
painamista koskevat säännökset, että jury antaisi tuomion syyteasioissa ja 
että sensuuri olisi kiellettyä. 

Esitys ei kuitenkaan sisältänyt valmiita ehdotuksia asiaa koskevaksi 
lainsäädännöksi. Muutosten katsottiin olevan niin laajoja, että koko pai-
novapausasetus olisi valmisteltava uudelleen.

Perustuslakivaliokunta arvioi esitystä.38 Kaikki aateliston ja papiston 
edustajat valiokunnassa äänestivät esityksen puolesta, porvarit ja talonpo-
jat vastaan. Tämän seurauksena suoritettiin arvonta, ja arpa ratkaisi asian 
siten, että ehdotus hyväksyttiin ensimmäisessä käsittelyssä. Näin ehdotus 
jätettiin lepäämään seuraavia valtiopäiviä varten.

Valiokunnan tuki ehdotukselle merkitsi sitä, että hallitusmuodon 86 
§:ään sisältyisi kaikki, mitä painovapaudesta oli tarpeen säätää perustus-
laissa, ja tarkemmat säännökset oikeuden käytöstä jäisivät perustuslaki-
sääntelyn ulkopuolelle. Lisäksi valiokunta totesi seuraavaa:

Vid införandet af det nya Stats-skicket år 1809, förekom dock särskild 
anledning att åt all lagstiftning angående tryckfrihetens utöfning och 
ansvaret för dess missbruk gifva egenskapen af Grundlag – – – Tryckf-
riheten, sådan den i 1809 års Regerings-Form bildades och erkändes, var 
således en späd och ömtålig planta, som för att rätt utvecklas och säkrare 
rotfasta sig, behöfde sorgfälligare hägnas. Man hade under sednare tiden 
sett denna dyrbara rättighet allt mera inskränkas; man ville derföre, så 
mycket som möjligt, trygga den återvunna besittningen deraf i dess hela 
vidd. Af dessa omständigheter låter det förklara sig, att i 1809 års Rege-
rings-Form ansetts nödigt, att hela den speciela lagstiftningen, angående 
tryckfrihetens utöfning och hvad dermed stod i sammanhang, fick egens-
kapen af Grundlag. – – –

Om ock år 1809, i gryningen af det genom händelserna våldsamma tvång 
tillkomna nya statsskicket, då tryckfriheten skulle till sin ostörda utö-
fning befästas genom en lag, i hvilken nästan hvarje särskild föreskrift 
innefattade något nytt, för nationen fremmande och således ej genom 
bruket med dess vanor införlifvadt, giltig anledning må hafva varit, att 
genom beredande af större visshet om långvarigare bestånd åt hvarje de-
talj-bestämmelse söka fastare försäkra sjelva tryckfrihetens tillvaro och 
erkännande såsom en konstitutionel rättighet; så torde det dock böra 
medgifvas, att förhållandena nu är helt annorlunda. 

(Kun uusi valtiomuoto otettiin käyttöön vuonna 1809, ilmeni kuitenkin 
erityinen syy antaa kaikelle lainsäädännölle painovapauden käytöstä ja 
sen väärinkäyttöön liittyvästä vastuusta perustuslain asema. — — Vuo-
den 1809 hallitusmuodossa luotu ja tunnustettu painovapaus oli hento 
ja herkkä taimi, jota oli vaalittava huolellisemmin, jotta se voisi kehittyä 
oikein ja juurtua paremmin. Tätä kallisarvoista oikeutta kuitenkin rajoi-
tettiin myöhemmin, minkä vuoksi sen palautettu asema haluttiin koko-
naisuudessaan suojata mahdollisimman tehokkaasti. Nämä seikat selittä-
vät, miksi vuoden 1809 hallitusmuodossa katsottiin tarpeelliseksi antaa 
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koko erityislainsäädännölle painovapauden käytöstä ja siihen liittyvistä 
asioista perustuslain asema. — —

Vuosi 1809 oli väkivaltaisen pakon kautta syntyneen uuden valtiomuodon 
sarastuksen aikaa. Silloin sananvapauden häiriötön käyttö edellytti sen 
vahvistamista laissa, jonka melkein jokainen erityissäännös sisältäisi jota-
kin uutta, kansakunnalle vierasta ja sellaista, josta ei käytön myötä ollut 
syntynyt tapa. Hyvä syy saattoi olla se, että painovapauden olemassaolo ja 
tunnustus perustuslaillisena oikeutena yritettiin turvata vahvemmin var-
mistamalla kunkin yksityiskohtaisen säännöksen pysyvyys ennen pitkää. 
Silti pitäisi voida myöntää, että olosuhteet ovat nyt täysin toisenlaiset.)

Lisäksi valiokunnasta oli periaatteellisesti vastenmielistä, että perustus-
laissa oli säännöksiä muista kuin valtiosääntöoikeudellisista asioista ja että 
kun painovapausoikeuden parantamiseksi oli tehtävä hyödyllisiä päätöksiä, 
esiin nousi käytännön ongelmia. Lopuksi valiokunnan enemmistö esitti

[D]et böra såsom allmän grundsats erkännas, att den långsamhet i den 
formela behandlingen, som är af hög vigt vid frågor om ändring i hvad 
till sjelfva samhällets inrättning hörer, strider mot den rätta principen för 
hela den öfriga lagstiftningen, som bör snart kunna afhjelpa de brister i 
lagarne, hvilka först genom dessas tillämpning kunna uppenbara sig eller 
som blifva följder af inträffade oförutsedda nya förhållanden. 

(yleiseksi periaatteeksi sitä, että muodollisen käsittelyn hitauden — jolla 
on suuri merkitys muutettaessa yhteiskuntajärjestelmään liittyviä asioi-
ta — katsottaisiin olevan ristiriidassa koko muun lainsäädännön oikean 
periaatteen kanssa. Sen pitäisi pikemminkin kyetä ratkaisemaan lakien 
puutteita, joita voi ilmetä vasta näitä sovellettaessa tai joita voi syntyä uu-
sien yllättävien tilanteiden seurauksena.)

Mietintöön liitettiin kaksi vastalausetta. Yhtenä perusargumenttina käy-
tettiin sitä, että Ruotsin perustuslaillinen hallitusmuoto säätyvaltiopäivi-
neen oli saanut aikaan vain vähäistä kehitystä, ja edustus oli hajanaista ja 
heikkoa muihin Euroopan maihin verrattuna. Siksi yhteiskuntasopimuk-
sen turvaavan lain pitäisi turvata myös painovapaus kokonaisuudessaan. 

Neljä säätyä kävivät valiokunnan mietinnöstä kiivasta keskustelua. Kun 
lepäävä ehdotus otettiin käsiteltäväksi valtiopäiville 1855—1856, hallitus 
ymmärsi, että sille olisi vaikeaa saada kannatusta. Jopa hallituksen pää-
edustaja J. A. Gripenstedt vastusti ehdotusta aatelissäädyssä pitämissään 
puheenvuoroissa. Kaikki neljä säätyä hylkäsivät ehdotuksen äänestykses-
sä erittäin suurilla enemmistöillä. Valtiopäivien asiakirjoista 1855—1856 
ilmenee, että valtiopäivillä käytiin hyvin eloisaa ja kaunopuheista keskus-
telua, jota referoin tässä.

Ehdotuksen vastustajat katsoivat, että painovapaus oli kansan vapau-
den paras turva ja kansan oikeuksista tärkein ja arvokkain. Vapaan lehdis-
tön kuvailtiin olevan valvontainstituutio, joka esti hallintoa käyttämästä 
valtaansa väärin ja ajamasta omaa etuaan. 
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Lisäksi painovapauden esitettiin olevan instituutio, jonka tarkoituksena 
oli välittää paitsi kansalle myös hallinnolle tietoa yhteiskunnan oloista. 
Painovapauden mahdollistaman tiedonvälityksen turvin vallanpitäjien 
ajateltiin saavan tarpeellista tietoa, jonka varassa nämä voisivat tehdä pe-
rusteltuja päätöksiä. 

Monet edustajat kuvailivat historiallisten esimerkkien avulla, miten 
omavaltaiset hallitsijat olivat voineet säilyttää valta-asemansa estämäl-
lä julkaisutoiminnan ja piilottelemalla siten asioita kansalta. Jos paino-
vapaudesta tulisi perustuslaissa hatarasti määritelty oikeus, vaarana olisi, 
että mahdollinen despootti voisi tulevaisuudessa rajoittaa sitä. 

Siksi oikeaksi ratkaisuksi suositeltiin, että painovapaudesta säädettäi-
siin tarkasti Ruotsin perustuslaissa myös jatkossa. Tämän ratkaisun us-
kottiin suojaavan Ruotsia siltä, ettei se joutuisi tulevaisuudessa kansaa 
pimennossa pitävien ja tietoa pimittävien tyrannihallitsijoiden uhriksi. 
Monet säätyjen edustajat puolustivat perustuslain yksityiskohtaisuutta 
myös moittimalla ulkomaiden synkkiä oloja. Preussia pidettiin kauhu-

Kuningas jättää jäähyväiset neljälle säädylle — aatelisille, papeille, porvareille ja talonpojille — kuninka-
anlinnan Valtiosalissa 22.6.1866. Tämän jälkeen valtiopäivät alkoivat Valtiosalin sijaan kokoontua uusissa 
tiloissa Riddarholmenin Vanhassa valtiopäivätalossa. Litografiakuva Ny Illustrerad Tidning -lehdessä vuon-
na 1866. Kungliga biblioteket.
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esimerkkinä siitä, miten painovapauden hatara kirjaaminen perustusla-
kiin oli antanut valtiovallalle mahdollisuuden mitätöidä oikeuden rajoit-
tamalla merkittävästi postin kuljettamista alemman tasoisilla säädöksillä. 
Hallitus saattoi nimittäin kieltää epämieluisten sanomalehtien jakelun 
postitse.39 

Lisäksi monet edustajat huomauttivat, ettei hallitus ollut antanut konk-
reettisia ehdotuksia painolainsäädännön muuttamisesta, vaan tyytynyt 
ainoastaan esittämään, että perustuslakiasemasta luovuttaisiin, jotta tu-
levaisuudessa olisi helpompi tehdä muutoksia. Monet edustajat peruste-
livat ehdotuksen hylkäämistä sillä, että oli epävarmaa, millaisen muodon 
yleisen lainsäädännön selventävät säännökset saisivat. Myös kansan suh-
tautumisen väitettiin olevan kielteistä ja tätä käytettiin argumenttina esi-
tyksen ehdotuksia vastaan. 

Erityisen hätkähdyttävää on se, että talonpoikaissäädyn kritiikki koh-
distui siihen, miten julkisuusperiaate vaikutti vallanpitäjien kontrolliin, 
joka suojasi talonpoikia virkamiehiltä. Talonpoikien edustaja Nils Larsson 
katsoi painovapauden olevan inhottavassa kuristusotteessa, ja hän ihmet-
teli sitä, ettei esityksen vahvistaneen valtioneuvoston jäsenen kynä ollut 
kieltäytynyt päästämästä mustetta. Toinen edustaja nimeltä Pehr Larsson 
arveli, että esitys hylättäisiin ja sysättäisiin inhoten syrjään.

Harvat esitystä kannattaneet edustajat katsoivat muun muassa käytän-
nön syistä olevan väärin, että perustuslaissa asetettiin yksityiskohtaisia 
sääntöjä, joita saattoi olla tarpeen muuttaa ajan muutosten mukaan. Yksi 
pappissäädyn edustajista katsoi, että painovapausasetuksen yksityiskoh-
taisuus oli seurausta siitä, että perustuslain laatijoilla oli sortovalta tuo-
reessa muistissa ja että omavaltaisuuteen oli reagoitu liian voimakkaasti 
sisällyttämällä kaikki yksityiskohtaiset säännökset perustuslakiin. Esi-
tyksen puolestapuhujat torjuivat myös huolet painovapauden pitkälle me-
nevistä rajoituksista. Heidän mukaansa ei ollut mitään syytä epäillä, että 
joku haluaisi poistaa painovapauden. Ehdotusta ei siis hyväksytty, vaan 
painovapausasetuksen asema perustuslakina säilyi. 

Valtio-oikeuden professori ja 1800-luvun merkittävin painovapaus-
oikeuden asiantuntija Herman Ludvig Rydin huomautti, että kansanedus-
tuslaitoksen kokoonpano esti ratkaisevalla tavalla ehdotuksen hyväksy-
misen:40 Tietyt luokat olivat selvästi yliedustettuja  väestöosuuteensa näh-
den, eivätkä säätyjen päätökset siksi aina vastanneet kansan toiveita. Tästä 
syystä kansanedustuslaitos ei voinut valvoa kansan yleisiä etuja omista 
lähtökohdistaan, vaan vapaan lehdistön piti opastaa edustajia. Siksi pai-
novapautta oli tärkeää suojella yllätyshyökkäyksiltä. ”Ellei painovapaus-
asetus olisi perustuslaki, vuosien 1838 ja 1848 tapahtumien kaltaisista olo-
suhteista voisi helposti seurata laki, joka voisi hetkellisen kuohahduksen 
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tuloksena asettaa lehdistön painaviin kahleisiin ikuisiksi ajoiksi.” Rydin 
lisäsi, että siviili- ja rikoslakien tapauksessa hallituksella ja kansanedus-
tuslaitoksella oli yhteinen tavoite, kun taas painovapausasetuksen tarkoi-
tuksena oli estää se, etteivät hallitus ja tietyt luokat pääsisi anastamaan uu-
delleen valtaa, kuten muinaisina aikoina. Rydin ei kuitenkaan vierastanut 
tarpeellisten muutosten tekemistä.

Painovapaussäännösten uudistaminen 
perustuslain puitteissa

Uutta samanlaista ehdotusta, jota vuosien 1853—1854 ja 1855—1856 val-
tiopäivillä käsiteltiin ei enää 1800-luvun loppupuolella esitetty. Poliittinen 
kamppailu tiukkeni tuolloin, ja vapaa-ajattelijat arvostelivat uskontoa. 
Painovapaussyytteistä tuli valtiovallan välinesamoinkuin ajatus lain-
säädäntömuutoksista painovapauden alalla. Tämän vuoksi valmisteltiin 
muutama ehdotus uudeksi painovapausasetukseksi. Niitä ei kuitenkaan 
onnistuttu viemään läpi. 

Sen sijaan tehtiin painovapausasetuksen osittaisuudistuksia. Tältä osin 
on tärkeintä panna merkille, että vuonna 1876 kirjallisen esityksen omistus-
oikeuden (tekijänoikeuden) sääntely erotettiin painovapausasetuksesta ta-
valliseksi siviililaiksi.41 Lisäksi painovapausasetukseen ja varsinkin sen hal-
linnollisiin säännöksiin tehtiin useita lähinnä pieniä lakiteknisiä muutoksia, 
joiden tarkoituksena oli korjata erilaisia soveltamiseen liittyviä ongelmia. 

Vuonna 1909 asetettiin selvitystyöryhmä käsittelemään ”painovapaus-
asetuksen tarkistamista, jotta nykyisten säännösten perusteet voitaisiin 
mahdollisimman pitkälti säilyttää, mutta säännöksiä voitaisiin mukauttaa 
ajan mittaan muuttuneiden olosuhteiden ja olemassa olevista puutteista 
saatujen kokemusten valossa”. Työn tuloksena syntyi vuoden 1912 mie-
tintö (SOU 1912:18). Ehdotukset eivät toteutuneet, mutta mietinnöllä oli 
suuri merkitys myöhemmälle uudistustyölle, johon edelleen voimassa ole-
va vuoden 1949 painovapausasetus perustuu. Mietinnössä käsiteltiin sitä, 
miten toimeksianto pitäisi toteuttaa. Siinä esitettiin seuraavaa:42

Även en revision, som uteslutande satt sin uppgift i redaktionell förbätt-
ring av gällande bestämmelser, hade måst resultera i en helt ny uppställ-
ning och formulering. Den ärevördiga omklädnaden för vår tryckfrihets-
rätt är nämligen, med alla sina brister och sin för rättspraktiken föga 
ägnade teknik, dock ett helhetsverk — men också ett helhetsverk av syn-
nerligen ömtålig beskaffenhet. I vida högre grad än i andra lagar är det 
ur spridda uttryck och smådrag, esomoftast givna i ett helt oväntat sam-
manhang, som lagens rätta andemening måste framletas. Det är genom 
ett ytterst aktsamt tillvaratagande av detta spröda material som det blivit 
det gångna århundradets rättspraxis möjligt att skapa en rättstillämp-
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ning av hjälpligt genomförd konsekvens utan våld på lagens anda och 
ordalydelse. Att bära händer på en så skör klädnad är ett allt för vanskligt 
företag. Den låter sig icke upplappas; den måste lämnas så gott som orörd 
eller ersättas med en ny. Just detta förhållande har tid från annan stått 
som ett avgörande hinder för även sådana partiella reformer, som för det 
allmänna omdömet tett sig såsom i och för sig högst nödiga eller nyttiga. 

(Myös pelkkä voimassa olevien säännösten ilmaisun parantaminen joh-
taa täysin uudenlaiseen jäsentelyyn ja muotoiluun. Painovapausoikeu-
temme kunnianarvoisa kieliasu on nimittäin kaikkine puutteineen ja 
oikeuskäytäntöön heikosti soveltuvasta tekniikasta huolimatta kuiten-
kin kokonaisteos — samalla kuitenkin myös erityisen herkkä kokonais-
teos. Siinä — paljon suuremmassa määrin kuin muiden lakien kohdalla 
— lain hengen oikeaa merkitystä on etsittävä hajanaisista ilmaisuista ja 
hienoimmista piirteistä, jotka löytyvät usein täysin odottamattomista 
yhteyksistä. Tästä hauraasta aineistosta on pidetty äärimmäisen hyvää 
huolta. Tämän ansiosta kuluneen vuosisadan aikana oikeuskäytäntöön 
on kehittynyt lain soveltamistapa, jossa ei ole tehty lain hengelle ja kir-
jaimelle väkivaltaa. Näin hauraan kudelman käsitteteminen on aivan 
liian hankala tehtävä. Sitä ei voi paikkailla, vaan se on jätettävä pysyvästi 
koskemattomaksi tai korvattava uudella. Juuri tämä seikka on ollut eri 
aikoina ratkaiseva este myös tällaisille osittaisille uudistuksille, joiden on 
sinällään arvioitu yleisesti olevan erittäin tarpeellisia tai hyödyllisiä.)

Esityksessä ehdotettiin muutoksia muotoon ja jäsentelyyn, mutta ei juuri-
kaan sisältöön. ”Perusperiaatteiden pitää vastata laajuudeltaan nykyistä, ja 
ne on valmisteltava perustuslakia loukkaamatta.” Ehdotuksessa sääntely 
jakautui yhdeksään lukuun ja yhteensä 91 pykälään, ja näistä monissa oli 
vielä useita momentteja. Keskustelussa esitettiin myös sitä, voitaisiinko 
painovapausasetuksen tietyt yksityiskohdat siirtää tavallisen lainsäädän-
nön tasolle erityislakiin, ja tältä osin esiin otettiin kolme kohtaa. Ne olivat

1) rikosluettelo, jota luonnehdittiin ”erityiseksi lehdistölaiksi”
2) oikeus harjoittaa kirjapaino- ja kirjakauppatoimintaa
3) asiakirjojen julkisuus.

Viimeistä kohtaa perusteltiin sillä, että siirron myötä säännöksiä olisi hel-
pompaa muuttaa viranomaisten toiminnan muotojen muuttuessa. 

Selvitystyöryhmä ei kuitenkaan toteuttanut tätä ajatusta erityissäänte-
lystä vaan totesi, että periaate koko painovapauden sääntelystä perustus-
laissa pitäisi säilyttää. 

Julkisuusperiaatetta ja salassapitoa koskevan 
sääntelyn säilyttäminen perustuslaissa

Julkisuusperiaatetta, sen soveltamista ja siihen liittyvää salassapitosäänte-
lyä käsitellään Nils Funcken artikkelissa. Kuten sanottu, näillä aloilla pe-
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rustuslakisääntely on perua vuoden 1766 painovapausasetuksesta. Aiem-
min mainittu Herman Ludvig Rydin esitti 1800-luvulla perustuslakiin 
perustuvia argumentteja julkisuusperiaatteen keskeisestä merkityksestä 
viranomaisten legitimiteetin kannalta:43

Den fullständiga kontroll över alla ämbetsmannaåtgärder, som härigenom 
kan utövas av varje för samhällets väl sig intresserande medborgare, är en 
borgen ej mindre för våra ämbetsmäns redbarhet och förvaltningens or-
dentlighet än även för den enskildes trygghet i sina medborgerliga rättig-
heters åtnjutande. Det finnes väl ej heller någonting, som så bidragit till 
det politiska livets utbildning, den allmänna andans stärkande och vårt 
samhälles förkovran, som denna åt pressen lämnade kontrollerande makt 
över allt vad offentlig myndighet heter; ingenting som mer kan bidraga till 
dugliga ämbetsmäns utbildning än inhämtandet av den olika uppfattning, 
den kritik av ämbetsmannaåtgärder, som pressen framställer; och ingen-
ting kan mer bidraga till att uppkalla och stärka det förtroende mellan äm-
betsmyndighet och enskilda, som är ett väsentligt villkor för samhällsut-
vecklingen. Visserligen kan kritiken mången gång ha varit omotiverad och 
underhaltig och orättvist utsatt offentlig myndighets organ för ovilja och 
hån. Men även en sådan kritik kan, om den varit ledd av goda avsikter, haft 
sina goda följder. Om den ej leder till annat, bör den hos en ämbetsmyndig-
het, som inser betydelsen av allmänt förtroende för sin förmåga att verka 
gott, uppkalla bemödanden att tillbakakasta anfallet genom att för allmän-
heten tydliggöra ämbetsåtgärdens betydelse och således rentvå sitt ämbet-
smannaanseende från orättvisa beskyllningar. En ämbetsman kan sålun-
da medelst det tillfälle, som erbjudit sig att för allmänheten belysa hans 
ämbetsåtgärder i deras rätta dager, och genom den kritikens skärseld, han 
lyckligen bestått, vinna ett större anseende och förtroende än om pressens 
anmärkningar ej funnits. Klandret hade i motsatt fall lätt kunnat i smyg 
utveckla sig till ett myndighetens verksamhet hämmande misstroende. 

(Se, että jokainen yhteiskunnan edusta kiinnostunut kansalainen saattaa 
valvoa kaikkia viranomaistoimia, turvaa virkamiestemme rehellisyyden, 
hallinnon asianmukaisuuden sekä yksityishenkilön mahdollisuudet naut-
tia kansalaisoikeuksistaan. Millään muulla seikalla ei liene yhtä suurta 
vaikutusta poliittisen elämän kehitykseen, yleisen hengen vahvistumi-
seen ja yhteiskunnan edistykseen kuin tällä lehdistölle annetulla vallalla 
valvoa kaikkia julkisia viranomaisia; mikään muu ei voi edistää enempää 
pätevien virkamiesten koulutusta kuin erilaisten käsitysten omaksumi-
nen lehdistön arvostellessa viranomaistoimia; eikä mikään muu voi luoda 
ja vahvistaa tehokkaammin viranomaisten ja yksityishenkilöiden välistä 
luottamusta, joka on yhteiskunnan kehityksen olennainen edellytys. Vi-
ranomaisten arvostelu voi toki olla aiheetonta ja ala-arvoista ja aiheuttaa 
epäoikeudenmukaisesti närkästystä ja pilkkaa viranomaisia kohtaan. Jos 
aikomukset tällaisen kritiikin taustalla ovat kuitenkin hyvät, silläkin voi 
olla hyviä seurauksia. Vaikkei kritiikistä seuraisi mitään muuta, on sen 
herätettävä virkamiehessä — joka ymmärtää sen, millainen merkitys ylei-
sön luottamuksella on virkamiehen omaa toimintaa kohtaan — halu vas-
tata arvosteluun kertomalla yleisölle selvästi virkatoimenpiteen merkityk-
sestä ja puhdistaa siten viranomaisen maine epäoikeudenmukaisista syy-
töksistä. Siten virkamies voi käyttää hänelle tarjoutuvaa tilaisuutta kertoa 
yleisölle virkamiestoimistaan niiden oikeassa valossa, ja kulkemalla läpi 
kritiikin kiirastulen hän voi saada enemmän arvostusta ja luottamusta 
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kuin tilanteessa, jossa lehdistön huomautuksia ei olisi koskaan esitetty. 
Muussa tapauksessa moitteet voivat helposti paisua piilossa viranomaisen 
toimintaa haittaavaksi epäluottamukseksi.)

Julkisuusperiaatteen perustuslailliseen asemaan on tehty ajan mittaan 
joukko muutoksia. Niiden edellä on käyty pitkiä keskusteluja. On mielen-
kiintoista havaita, että muutoksia on tehty molempiin suuntiin. Perustus-
lakisääntelyä on vahvistettu nykyaikaisilla säännöksillä, jotka koskevat 
asiakirjojen käsitettä ja sitä, miten niitä pyydetään ja annetaan nähtäväksi, 
sekä mahdollisuutta saada viranomaisen asiakirjojen luovuttamista kos-
keva kielteinen päätös tuomioistuimen arvioitavaksi. Samalla salassapi-
tosääntöjen määrä on kasvanut ja varsinainen sisällöllinen sääntely siitä, 
mikä on julkista ja mikä salaista, on siirretty pois perustuslain tasolta. 

Myöhemmin 1800-lopun loppupuolella ryhdyttiin keskustelemaan jul-
kisuusperiaatteen soveltamisesta myös kuntien asiakirjoihin. Julkisuuspe-
riaatteen vahvistamista asiaa koskevilla säännöillä ei kuitenkaan pidetty 
ensin tarkoituksenmukaisena. Vuonna 1912 valmistuneessa mietinnössä 
kuitenkin ehdotettiin perustuslaissa vahvistetun julkisuusperiaatteen laa-
jentamista. Ehdotus toteutettiin lisäämällä säännös painovapausasetuk-
seen vuonna 1937. 

Keskusteluissa käsiteltiin myös teknisiä asioita: sitä, että perustus-
laintasolla säädetään yksityiskohtaisesti siitä, mikä on julkista ja mikä 
salaista. Vuonna 1871 liberaali valtiopäiväedustaja Adolf Hedin viitta-
si valtio päivillä painovapausasetuksen 2 §:n 4 momentin ”kasuistiikan” 
merkitykseen, jota perustuslakivaliokunta oli tuolloin arvostellut. Hän 
katsoi, että juuri tämä ”yksityiskohtainen kasuistiikka on auttanut leh-
distöä pitämään puolensa pitkäaikaisessa taistelussa kaikenlaisten viran-
omaisten kanssa ja kehittämään lojaalin tulkinnan perustuslainsäätäjän 
viestistä ja meitä saamaan näin painovapauden, josta voimme nyt iloita”. 
Hän havainnollisti esimerkillä, miten hän oli itse pyytänyt ja saanut ulko-
ministeriöstä asiakirjan viittaamalla painovapausasetuksessa lueteltuihin 
asiakirjatyyppeihin, ja varoitti, ettei kasuistiikkaa — joka on yksi vahvim-
mista oikeutta ja totuutta edistävistä voimista julkisessa elämässä — saisi 
korvata yleisluonteisella käsitteellä.44

Asiaa koskeva sääntely ei ollut kehittynyt samassa tahdissa yhteiskun-
nan kanssa, ja siinä oli merkittäviä laadullisia puutteita. Vuoden 1810 jäl-
keen painovapausasetuksen salassapitosäännöksiä laajennettiin ensim-
mäisen kerran vasta vuonna 1897, jolloin asetukseen lisättiin puolustusta 
koskevien asiakirjojen salassapito. Tuohon saakka niiden salassa pitämi-
nen oli toteutettu perustuslain vastaisesti.

Vähitellen 1900-luvun taitteessa kävi yhä selvemmäksi, että yhteis-
kunnan kehitys edellytti uusia salassapitosääntöjä, jotka lisättiin paino-
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vapausasetukseen. Tämä tapahtui 1900-luvun alussa tarpeen mukaan 
ilman laajempaa suunnitelmallisuutta. Esimerkkeinä mainittakoon rikos-
rekisteritiedot, lääkärinlausunnot, veroilmoitukset ja pankkitarkastuksen 
toimintaan liittyvät asiakirjat.

Vuonna 1937 julkisuusperiaatetta koskevat oikkeussäännökset siirret-
tiin painovapausasetuksesta tavalliseen lakiin, salassapitolakiin. Asiaa 
käsitellään Nils Funcken artikkelissa. Toimenpide oli periaatteellinen ja 
heikensi perustuslaissa vahvistettua julkisuusperiaatetta. Perustuslakiin 
tehtiin kuitenkin myös käytännöllinen, tärkeä ja vahvistava muutos.

Aiemmin julkisuusperiaatteen valvominen oli ollut oikeusasiamie-
hen tehtävä. Hän saattoi nostaa säännöksiä rikkovia virkamiehiä vastaan 
virkarikossyytteitä. Oikeuskäytäntö kehittyi tuomioistuinten antamien 
ratkaisujen pohjalta, ja myös oikeusasiamiehen lausunnot vaikuttivat sii-
hen. Asian luonteeseen kuitenkin kuuluu, ettei sääntely johtanut erityi-
sen kattavaan käytäntöön. Painovapausasetukseen vuonna 1937 tehtyjen 
muutosten jälkeen asiakirjapyynnön epäämisestä oli mahdollista valittaa 
tuomioistuimeen. Tämä julkisuusperiaatteen vahvistus katsottiin olevan 
tärkeää lisätä perustuslakiin, samalla kun tarkemmat salassapitosäännöt 
siirrettiin painovapausasetuksesta erilliseen lakiin.

Sen jälkeen salassapitosääntelyyn on tehty kattavia lakiteknisiä muu-
toksia vuoden 1980 salassapitolain ja vuonna 2009 säädetyn uuden julki-
suus- ja salassapitolain myötä. Salassapitosäännöksiä on ryhdytty sovelta-
maan kokonaan uusilla yhteiskunnan osa-alueilla ja vahvistettu toisilla. 
Esimerkkinä mainittakoon kansainvälisten asioiden luottamuksellisuus 
Euroopan unioniin liittymisen myötä.45 

Yhteiskuntarakenteen muutokset, julkisiin palveluihin liittyvät yksi-
tyistämiset ja viranomaisten välisten rajojen väheneminen, kun viran-
omaisia on yhdistetty entistä suuremmiksi yksiköiksi, ovat heikentäneet 
julkisuusperiaatteeseen perustuvaa valvontamahdollisuutta. Yksityisellä 
hoito-, hoiva- ja opetusalalla julkista valvontaa ollaan nyt lisäämässä uu-
sin säännöksin, jotka eivät kuitenkaan ole perustuslaintasoisia.

Hallituksen asiakirjojen luovuttamista koskevasta kielteisestä pää-
töksestä ei edelleenkään saa valittaa tuomioistuimeen. Tämä on nähtävä 
painovapausasetuksessa säädetyn perustuslaillisen julkisuusperiaatteen 
heikkoutena. Tältä osin on kuitenkin otettava huomioon, että muut hal-
lintoviranomaiset käsittelevät paljon asioita ja että hallituksessa käsitelty-
jen hallintoasioiden määrä on vähentynyt viime vuosina dramaattisesti. 
Hallitusmuodon nojalla valvontaa hoitaa tältä osin perustuslakivaliokun-
ta. Myöskään valtiopäivien päätöstä virallisten asiakirjojen luovuttami-
sesta ei voida saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi.
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Tässä yhteydessä voidaan todeta, että kun niin sanottu Århusin yleis-
sopimus yleisön tiedonsaannista ympäristöasioissa hyväksyttiin, Ruotsi 
asetti varauman. Se liittyi vaatimukseen, joka koski oikeutta saattaa val-
tiopäivien, hallituksen ja valtioneuvoston päätökset tuomioistuimen käsi-
teltäväksi.46 Katso myös Helena Jäderblomin artikkeli.

Toinen keskustelun arvoinen kysymys on se, pitäisikö ylemmällä ins-
tanssilla olla tietyissä tilanteissa — esimerkiksi yksityisyydensuojan sitä 
vaatiessa — mahdollisuus peruuttaa ja tutkia viranomaisen tai alemman 
tuomioistuimen päätös virallisen asiakirjan luovuttamisesta. Tällainen 
järjestelmä voisi lisätä ennakkotapausten määrää. Painovapausasetuksen 
nykyiset säännökset eivät tarjoa tällaista mahdollisuutta, vaan asiakirjat, 
joiden luovuttamisesta viranomainen tai tuomioistuin on päättänyt, on 
luovutettava välittömästi eikä päätöksestä voi valittaa. 

Uusi perustuslaki painovapaudesta 
sotavuosien rajoitusten jälkeen

Salassapitosääntely siirrettiin pois painovapausasetuksesta vuonna 1937. 
Samaan aikaan julkisuusperiaatteen sääntelyä painovapausasetuksessa 
modernisoitiin hieman ja mahdollistettiin muutoksenhaku tuomioistui-
messa, kun viranomaisen asiakirjan luovuttamisesta oli tehty kielteinen 
päätös. Tuolloin perustuslaista siirrettiin tavalliseen lakiin säännökset, 
jotka koskivat painovapausoikeudenkäynneissä noudatettavia menettelyjä. 

Sotavuosien olosuhteet aiheuttivat suuria jännitteitä painovapauslain-
säädännön muotoiluun ja soveltamiseen. Myöhemmin painovapaus pa-
lautettiin ja sitä vahvistettiin vuoden 1949 painovapausasetuksella, joka 
on luonteeltaan perustuslaki. Asiaa käsitellään perusteellisesti Hans-Gun-
nar Axbergerin ja Nils Funcken artikkeleissa. 

Sotavuosina esiin nousi kaksi kysymystä. Ne koskivat perustuslakien 
muuttamiseen yleisesti liittyviä muotoja sekä perustuslaissa olevan paino-
vapaussääntelyn laajuutta. 

Vuonna 1940 valtiosääntöjuristi ja professori Nils Herlitz teki valtiopäi-
väaloitteen. Siinä hän esitti, että perustuslakia pitäisi voida muuttaa yhdel-
lä valtiopäivien päätöksellä, joka tehtäisiin määräenemmistöllä. Samalla 
hän ehdotti, että vaihtoehtoisesti perustuslakien tietyille osille voitaisiin 
antaa tavallisen lain luonne.47 Esitys hylättiin perustuslakivaliokunnas-
sa, mutta valiokunnan merkittävä vähemmistö kannatti sitä. Kysymys jäi 
auki, mutta se hylättiin valtiopäivillä vuoden 1949 painovapausasetuksen 
yhteydessä.
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Myös oikeustieteellisessä keskustelussa nousi sotavuosina esiin kysy-
mys perustuslain muuttamiseen liittyvistä muodoista. Sen lähtökohtana 
oli kriittinen oikeuspoliittinen näkemys painovapautta koskevan perus-
tuslakisääntelyn laajuudesta. Hilding Eek julkaisi vuonna 1942 tutkiel-
mansa Om tryckfriheten. Hän loi yleiskatsauksen painovapauden säänte-
lyyn käsittelemällä painovapauden suojaa lainsäädännössä, 1800-luvun li-
beraaleja lehdistölakeja ja diktatuurin ajan lehdistölakeja kansainvälisestä 
näkökulmasta. Käsiteltyään ensin painovapauden kehitystä Ruotsissa hän 
arvio sen jälkeen painovapauden perustuslaillista luonnetta Ruotsissa. 
Hän viittasi painovapausasetuksen ”erikoiseen luonteeseen” ja mainitsi 
sen olevan ”toivottoman vanhanaikainen”. Eekin mielestä sitä ei ollut mi-
tään mieltä säilyttää vain siksi, että se kunnioitti sananvapautta.48 

Hän perusteli muutostarvetta sillä, että asetuksen soveltamisessa oli il-
mennyt ajan mittaan erilaisia puutteita, mutta selvitykset, valmistelut ja 
tuomioistuinten oikeuskäytäntö eivät olleet juurikaan valaisseet asiaa. Hän 
katsoi tämän liittyvän juryn merkitykseen instituutiona ja siihen, ettei va-
kiintunutta käytäntöä ollut päässyt syntymään. Eek jatkoi seuraavasti:49 

Frånvaron av bestämd rättspraxis inom tryckfrihetsrätten får den bety-
delsen, att man icke här som på andra områden av straffrätten kan räkna 
med att straffbud blivit obsoleta och förlorat sin betydelse. Oavsett ålder-
domlig innebörd eller avfattning kan ett straffbud i TFF alltid komma 
att åberopas, om blott politiska maktförhållanden och de sociala vär-
deringarna göra detta opportunt. Pressen har därför att räkna med, att 
TFF:s straffbud alltjämt äro gällande i full utsträckning, även om de på 
lång tid icke blivit åberopade som grund för inskridanden. Ett belägg för 
riktigheten av detta omdöme är tillgreppet från regeringens sida under 
tiden efter utbrottet 1939 av ett nytt stormaktskrig av den sedan mitten 
av 1800-talet aldrig tillämpade och i bjärt kontrast med svensk tryckfri-
hetstradition stående konfiskationsmakten enligt TFF 3:9 och 5:13. 

(Koska painovapauden alalta puuttuu selvä oikeuskäytäntö, alalla ei voida 
muiden rikosoikeuden alojen tapaan laskea sen varaan, että rangaistus-
pykälä olisi vanhentunut ja menettänyt merkityksensä. Vanhanaikaisesta 
sisällöstä tai kirjoitustavasta riippumatta painovapausasetuksen rangais-
tussäännöksiin voidaan aina vedota, jos poliittiset valtasuhteet ja yhteis-
kunnan arvostukset antavat siihen aihetta. Siksi lehdistön on otettava 
huomioon, että painovapausasetuksen rangaistussäännökset ovat edel-
leen täysin voimassa, vaikka niiden nojalla ei olisikaan ryhdytty pitkään 
aikaan toimiin. Tämän arvion paikkansapitävyydestä todistaa se, että uu-
den suurvaltasodan puhjettua vuonna 1939 hallitus otti painovapausase-
tuksen 3 luvun 9 §:n ja 5 luvun 13 §:n nojalla käyttöön takavarikointival-
lan, jota ei ollut käytetty kertaakaan 1800-luvun puolivälin jälkeen ja joka 
oli räikeästi ristiriidassa Ruotsin painovapausperinteen kanssa.)

Eek esitti tämän jälkeen periaatteelliset perustelut säädösten tasapainojär-
jestelmälle, katsoi, että painovapaus voidaan turvata valtiosääntöinstituu-
tioiden ja valtiovallan ovulla ja että näin painovapaudesta itsessään tulee 
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valtiosäännön turvaava ”valtiovalta”.50 Hän otti esille tuomareiden valtio-
sääntökontrollin ja perustuslakien tulkinnan.51 Lopuksi Eek totesi, että 
normaalissa poliittisessa tilanteessa perustuslain säännökset antavat pai-
novapaudelle erityistä suojaa, mutta vähemmän normaaleina aikoina ti-
lanne on toinen, mikä saatiin huomata sotavuosina vuoden 1939 jälkeen.52 

Eek katsoi painovapautta koskevaan sääntelyyn kohdistuvan jonkinlaista 
keinotekoista hitautta, josta aiheutui haittaa. Yksi ratkaisu asiaan olisi se, 
että ”perustuslakijärjestelmää väljennettäisiin kautta linjan”. Eek viittasi 
tällä perustuslain muuttamista koskeviin säännöksiin ja totesi, että vaih-
toehtoisesti perustuslakiin voitaisiin lisätä erityisiä sääntöjä poikkeus- ja 
valmiustilalainsäädännöstä. Toinen ratkaisu olisi se, että painovapausase-
tukselta poistettaisiin sen perustuslaillinen luonne. Eek totesi perustelujensa 
päätteeksi:53

Ett kortfattat, om ock ingalunda blott ”ideologiskt” utformat grundla-
gsstadgande, en presslag i modern mening utan grundlagskaraktär samt 
tillämplighet med vissa i presslagen angivna modifikationer av allmän 
straff- och processlags bestämmelser också på pressen skulle utan tvivel 
utgöra den ur systematiska synpunkter mest tillfredsställande ordnin-
gen, vilken också skulle undanröja olägenheter som följa av tryckfrihe-
tens grundlagsnatur enligt nu i Sverige rådande ordning. 

(Suppea, joskaan ei millään tavalla vain ”ideologiselta” pohjalta laadittu 
perustuslaki, moderni lehdistölaki, jolla ei olisi perustuslain luonnetta, 
sekä yleisen rikos- ja prosessilain säännösten soveltaminen tietyin pai-
nolaissa vahvistetuin mukautuksin myös lehdistöön tarjoaisivat epäile-
mättä järjestelmän näkökulmasta tyydyttävimmän ratkaisun. Se auttaisi 
poistamaan epäkohtia, joita painovapauden perustuslakiluonteesta ai-
heutuu Ruotsissa.)

Eek nosti analyysissaan esiin ongelmia, jotka liittyivät siihen, ettei vuo-
den 1812 painovapausasetukseen ollut tehty välttämättömiä perusteellisia 
muutoksia, jotka oli todettu selvästi tarpeellisiksi jo vuoden 1912 mietin-
nössä. Hän arvosteli voimakkaasti sitä, mitä painovapauden alalla tapahtui 
ennen sotavuosia ja niiden aikana. Hän katsoi toimien olleen ristiriidassa 
perustuslain kanssa ja ilmentävän liian voimakkaasti lainsäädännössä ja 
lehdistöpolitiikassa tapahtuvia reaktiivisia suuntauksia.54 Sotavuosien ai-
kaiset toimet — kuten se, että vierasta valtaa kriittisesti arvioivia tekstejä 
takavarikoitiin ilman oikeudenkäyntiä — perustuivat vuoden 1812 pai-
novapausasetuksen vanhaan, unohdettuun säännökseen, joka herätettiin 
uudelleen henkiin. Sotien välisenä aikana myös Robert Malmgren oli pe-
rustuslakia kommentoidessaan arvostellut tämän painovapausasetuksen 
säännöksen olevan vanhentunut ja ristiriidassa painovapausasetuksen 
yleisten periaatteiden kanssa.55



Johan Hirschfeldt

610

Eek päätyi radikaaleihin johtopäätöksiinsä ennen kaikkea ja yksinker-
taisesti siksi, että hän ei luottanut tuon ajan poliitikkoihin eikä myöskään 
siihen, että tuomioistuinten lainkäyttö olisi tällä alalla toivotunlaista. 
Eekin oikeuspoliittisten näkemysten valossa on luonnollista, ettei hän 
esittänyt valamiehistön käytön lopettamista painovapauden alalla. Eekin 
mukaan oikeusvarmuus toteutui paremmin tuomioistuinten soveltaessa 
tavallisia lakeja kuin niiden soveltaessa vanhentuneita perustuslakeja. Pai-
novapaussääntelyn modernisointi ja siirtäminen tavallisen lainsäädännön 
tasolle lisäisi oikeusvarmuutta.

Valtiovallan toisen maailmansodan aikainen painovapauspolitiikka 
aiheutti vaatimuksen siitä, etteivät vastaavat toimenpiteet saaneet olla 
tulevaisuudessa mahdollisia. Vuoden 1944 painovapausasiantuntijat ot-
tivat tämän lähtökohdakseen. Heidän mukaansa säännöksillä, joilla oli 
periaatteellista merkitystä — myös säännöksillä, jotka koskivat painova-
pauden käyttöä — oli oltava perustuslain luonne. He katsoivat myös, että 
käytännön kannalta oli tärkeää pitää yhteenkuuluvat säännökset samassa 
säädöksessä. Vain aloilla, joilla yksityiskohtaisia sääntöjä oli paljon, oli 
perusteltua siirtää ne erityiseen lakiin.56 Lisäksi asiantuntijat ehdottivat, 
että sensuurikieltoa pitäisi vahvistaa kieltämällä rangaistukselliet toimet, 
kuten hallinnollinen takavarikointi. 57

Ehdotuksen pohjalta hyväksyiin uusi painovapausasetus. Tämä tapah-
tui vuosien 1948 ja 1949 valtiopäivillä, joiden välissä toimitettiin vaalit. 
(Vuoden 1949 painovapausasetuksesta kerrotaan tarkemmin Hans-
Gunnar Axbergerin artikkelissa.) 

Painovapausasetuksen hyväksymisen yhteydessä valtiopäivät otti kan-
taa myös aiemmin sotavuosina heränneeseen kysymykseen perustuslain 
muuttamismenettelyn nopeuttamisesta. Tämä mahdollisuus hylättiin sil-
lä perusteella, että voimassa olevan menettelyn katsottiin suojaavan häti-
köidyiltä päätöksiltä rauhattomina aikoina. Perustuslakien mahdollisesti 
tärkeimpänä tehtävänä pidettiin sitä, että ne ”suojasivat valtiosääntöä ja 
siinä vahvistettuja perustavanlaatuisia oikeus- ja hallintoperiaatteita peu-
kaloinnilta poikkeuksellisten sisäisten tai ulkoisten olosuhteiden aiheut-
tamissa haastavissa tilanteissa”.58

Vuoden 1949 painovapausasetuksella pysytettiin painovapauden pe-
rustuslakisääntely ja modernisoitiin sääntelyä. Sen jälkeisenä aikana 
perustuslakisääntelyn tarpeellisuuteen on suhtauduttu myönteisesti ja 
perustuslakisääntelyä on laajennettu erityisesti vuoden 1991 ilmaisuvapa-
usperustuslailla. Periaatteelliset kysymykset perustuslakisääntelyn supis-
tamisesta tai muuttamisesta radikaalisti ovat tulleet uudelleen ajankohtai-
siksi vasta vuosituhannen vaihteessa.
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Perustuslakisääntelyn laajentaminen  
uuden tekniikan vuoksi

Vuoden 1949 painovapausasetuksen säätäminen palautti vahvan yksimie-
lisyyden siitä, että painovapausoikeudesta ja myös teknisistä kysymyksistä 
oli säädettävä perustuslaissa. Uusi perustuslaki säilytti yhteyden vapaus-
ajan ajatuksiin, liitti vuoden 1912 ehdotuksen uuteen sääntelyyn ja oli ylei-
sesti lainsäädäntöteknisesti laadukas. Lakiteksti perustuu perusteelliseen 
valmistelutyöhön, joka tukee lain soveltamista.

Tämän jälkeen alkaneella, puolen vuosisadan pituisella jaksolla, joka 
jatkui 2000-luvulle asti, sääntelyä kehitettiin edelleen ja sitä muutettiin 
vastaamaan uusia tekniikoita, joiden katsottiin ansaitsevan sananvapaus-
oikeudellisen suojan. Lisäksi Ruotsi sai uuden perustuslain, vuoden 1974 
hallitusmuodon. Siinä lisättiin edelleen nykyaikaista vapaus- ja oikeus-
sääntelyä. Sananvapautta ja julkisuusperiaatetta perustuslaillisina perus-
arvoina vahvistettiin. Tämä tapahtui aikana, jota leimasivat yhtäältä uu-
den nuorisosukupolven ihanteet politiikan ja taiteen avoimuudesta sekä 
toisaalta kylmän sodan turvallisuuspoliittiset vaatimukset. Ajankohtaan 
liittyviä jännitteitä ilmentävät tiedustelupalvelua (IB) koskeva vakoilu-
kohu ja sen oikeudelliset seuraamukset. Näistä kerrotaan Hans-Gunnar 
Axbergerin artikkelissa. Uuden tietotekniikan ja henkilörekisterien kehit-
tymisen myötä perustuslain säätäjien eteen tuli kuitenkin vähitellen täy-
sin uudenlaisia ongelmia. Niitä käsitellään Hans-Gunnar Axbergerin, Nils 
Funcken ja Bertil Wennbergin artikkeleissa.

Bertil Wennbergin artikkelissa kerrotaan, miten painovapausasetuksen 
periaatteet saivat toimia esikuvana, kun 1960-luvulla valmisteltiin radion 
oikeudellista asemaa ja oikeudellista vastuuta koskevaa lainsäädäntöä. 
Se koski myös uutta tiedotusvälinettä, televisiota, ja vähitellen uusia ra-
diomedioita. Jo tämän lainsäädännön yhteydessä esitettiin ajatus uuden 
sääntelyn sijoittamisesta perustuslakiin. Tämä johti joukkotiedotusväli-
neselvityksen59 kautta yritykseen valmistella joukkotiedotusvälineille yh-
tenäinen perustuslaki painovapausasetusta muokkaamalla. Yritys kuiten-
kin epäonnistui. 

Joukkotiedotusvälineselvityksen tehnyt toimikunta onnistui kuitenkin 
yhdessä tärkeässä asiassa: se ehdotti painovapausasetuksen perustusla-
kisuojan laajentamista siten, että se kattaisi kopioinnin, joka oli halvem-
paa ja helpompaa kuin painaminen, eli vahakopioinnin, valokopioinnin 
ja vastaavat menetelmät. Tätä ryhdyttiin kutsumaan kopiosäännöksi, ja 
se lisättiin painovapausasetukseen vuonna 1976. Kyse on vapaaehtoisesta 
perustuslakisuojasta, jonka saa, jos on hankkinut julkaisutodistuksen tai 
jos teksti sisältää tietyt julkaisutiedot. Kopiosäännön tausta-ajatusta on 
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sittemmin ryhdytty soveltamaan laajemmin ilmaisuvapausperustuslain 
säännöksissä. Ne ovat vuodesta 2003 sisältäneet vastaavan vapaaehtoisen 
suojan tietyille verkkosivustojen tyyppisille tietokannoille.

Bertil Wennbergin artikkelissa käsitellään tarkemmin sitä, miten ke-
hitys johti ilmaisuvapausperustuslain syntyyn. Tälle pitkälliselle ja mo-
nimutkaiselle lainsäädäntöhankkeelle on ollut ominaista se, että varsin-
kin ilmaisuvapausselvitystoimikunnan aloitteesta kysymyksiä käsiteltiin 
osana avointa yhteiskunnallista keskustelua, jota pitäisi mielellään käydä 
perustuslakiuudistusten yhteydessä. Perusteellista keskustelua käytiin 
uuden perustuslain muotoilusta, laajuudesta ja tekniikasta, jossa painova-
pausasetusta käytettiin esikuvana. Painovapausasetuksen tavoin ilmaisu-
vapausperustuslain soveltamisalue on perustunut tekniikkaan. Sääntelyn 
sanotaan olevan tekniikka- tai tiedotusvälinesidonnaista. Perustuslakien 
sovellettavuus riippuu valitusta tekniikasta, ei tavoitteesta ja sisällöstä.

Painovapausasetuksessa ja ilmaisuvapausperustuslaissa säädetään siis 
kahdesta ilmaisutavan ryhmästä, jotka eroavat muista ilmaisutavoista tek-
nisen esitystapansa perusteella. Kummankin perustuslain ulkopuolella 
sananvapauden suoja on heikompi. Tämä tilanne koskee muita ilmaisu-
muotoja, kuten teatteria ja näyttelyjä taikka suullisesti, kuvina tai tekstinä 
ilmaistuja ajatuksia ja tunteita. 

Tästä sananvapauden suojan kolmannesta osasta säädetään parilla pe-
riaatteellisella hallitusmuodon säännöksellä ja muutoin tavallisessa lain-
säädännössä. Tältä osin sääntöjen rakenteen voidaan sanoa vastaavan 
paremmin ns. kansainvälisesti tavallista standardia. Hallitusmuodon 2 
luvun 20 §:n mukaan sananvapauden rajoittaminen edellyttää lain sää-
tämistä. Hallitusmuodon 2 luvun 21 ja 23 §:n nojalla sananvapautta saa 
rajoittaa vain, jos tietyt ehdot, kuten Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
10 artiklan 2 kohdan ehdot, täyttyvät. Lisäksi hallitusmuodon 2 luvun 
22 §:ssä säädetään erityisestä lainsäädäntömenettelystä, johon liittyy tiet-
tyjä määräaikoja, joka tarjoaa tiettyä suojaa vähemmistöille. 

Ruotsi sai yleisen sananvapaussääntelynsä huomattavan myöhään. En-
simmäinen esitys yleiseksi perustuslakisääntelyksi oli annettu vuonna 
1941. Sen laati Herbert Tingstenin johtama selvitystoimikunta.60 Asian 
läpivienti kuitenkin viivästyi vuoden 1974 hallitusmuotoon saakka ja ta-
pahtui sitten asteittain. 

Tähän sananvapauden kolmanteen osaan kuuluu myös oikeus luovuttaa 
tietoja — aivan kuten myös silloin, kun asia kuuluu painovapaus asetuksen 
tai sananvapausperustuslain soveltamisalaan.61 Säännöksillä on sama ide-
ologinen perusta kuin painovapausasetuksessa. Tietojen luovuttamisoi-
keutta tukevat säännökset anonymiteettisuojasta ja välittäjän suojasta.62 
Nämä säännökset ovat rakentuneet vähitellen muun muassa oikeusasia-
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miehen ratkaisujen vaikutuksesta ja varsinkin vuoden 1974 hallitusmuo-
don säätämisen yhteydessä. Nykyään käytössä on myös säännöksiä, jotka 
kieltävät jälkikäteisenitutkinnan ja rankaisutoimet ja joiden rikkominen 
johtaa rangaistusseuraamuksiin.63 Tämä painovapausasetuksen ja ilmaisu-
vapausperustuslain sään-
tely on vaikuttanut myös 
sananvapauden kolman-
teen osaan: viranomaisia 
valvoessaan oikeusasia-
mies noudattaa näiden 
molempien perustusla-
kien periaatteita.64 Tässä 
ilmenee mielenkiintoisella 
tavalla se, että sananva-
pauden tiettyjen osien yk-
sityiskohtaisella perustus-
lakisääntelyllä voi olla esi-
kuvallista vaikutusta lain 
soveltamiseen aloilla, joil-
la sananvapaudesta säädetään vain tavallisessa laissa. Katso tästä ns. sateen-
varjovaikutuksesta Bertil Wennbergin artikkeli.

Tänä aikana, jolloin sanan vapauden suojaa perustuslaissa on laajen-
nettu monin tavoin, on herännyt ajatus laajentaa painovapausasetuksen 
tiedon välittäjan suoja myös yrityksiin ja organisaatioihin, jotta joukkotie-
dotusvälineissä voidaan käsitellä viranomaisalueen ulkopuolelle kuuluvia 
tärkeitä yrityksiä ja muita organisaatioita. Asiaa selvitti tiedon välittäjän 
suojaa käsitellyt komitea, mutta asia jäi sikseen ilmaisuvapausperustuslain 
yhteydessä.65 Kysymyksestä on tullut ajankohtainen uudelleen 2000-luvul-
la hoito-, hoiva- ja opetusalan yksityistämisten myötä. Perustuslaissa sää-
detty välittäjän suoja on toiminut innoituksen lähteenä käynnissä olevalle 
työlle, jossa käsitellään järjestelmän siirtämistä tavallisen lain tasolle.66

Nykyinen painovapausasetus. Kuva: Melker Dahlstrand.
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Painovapausasetuksen ja ilmaisuvapausperustuslain 
uudistaminen, perustuslakisääntelyn 

rajoittaminen vai säännösten yhdistäminen 
teknisesti neutraaliksi perustuslaiksi?

Yleistä
Vuosituhannen vaihteessa on käynyt entistäkin selvemmäksi, että pai-
no- ja sananvapauden nykyinen perustuslakisääntely on kasvavissa on-
gelmissa. Olemme jälleen tilanteessa, joka vaatii paljon harkintaa ja jossa 
mielipiteet eroavat voimakkaasti toisistaan. Nykyisellä järjestelmällä on 
kuitenkin toistaiseksi ollut vahva parlamentaarinen tuki. 

Asiasta on myös tehty kutakuinkin jatkuvasti selvitystyötä 1990-luvun 
puolivälistä lähtien. Mediakomitea asetettiin vuonna 1994. Sen jälkeen 
vuonna 2001 perustettiin mediaperustuslakia selvittävä toimikunta. Tä-
män jälkeen vuonna 2003 perustettiin paino- ja sananvapaustyöryhmä, 
joka muutettiin vuonna 2008 parlamentaariseksi sananvapauskomiteaksi. 
Ne kaikki ovat laatineet mietintöjä. Lopulta vuonna 2014 asetettiin media-
perustuslakikomitea, jonka mietintö valmistui syyskuussa 2016.67

Selvitystyö on siis ollut erittäin laajaa, ja siinä on käsitelty useita vai-
keita kysymyksiä. Se on johtanut tiettyihin lainsäädäntömuutoksiin, joista 
tärkein on aiemmin mainittu vapaaehtoinen tietokantasääntely vuodelta 
2003. Tämän jälkeen asiaa koskeviin perustuslakeihin on tehty muutoksia 
vähän ja niiden merkitys on ollut hyvin pieni. Käynnissä oleva työ koskee 
kuitenkin suuressa määrin sananvapaussääntelyn perustuslaillisia näkö-
kohtia.

Osittaiset uudistukset
Tiedotusvälinetekniikan kiihtyvän kehityksen vuoksi on selvitetty kum-
mankin perustuslain osittaisuudistusten tarvetta. Mediaperustuslakiko-
mitea on käsitellyt seuraavia kysymyksiä.

Tietokantasäännön — sekä automaattisen että vapaaehtoisen — osalta 
on selvitetty muun muassa kysymyksiä sisältöön liittyvästä vastuusta ja 
vanhentumisesta. Kysymys yksityisyydensuojasta on erityisen tärkeä, kun 
vapaaehtoisen suojan piiriin kuuluviin tietokantoihin kerätään julkisuus-
periaatteen nojalla suuria määriä arkaluonteisia tietoja. Lisäksi on selvi-
tetty äänilehiin, sanomalehtien arkistotietokannoihin, tarvepainatukseen 
(print on demand) ja sähköisiin kirjoihin liittyviä kysymyksiä. Tämä työ 
on käynnissä ja keskittyy siihen, miten perustuslakisääntelyä pitäisi rajoit-
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taa ja täsmentää. Lähtökohtana on edelleen se, että rajausten täytyy perus-
tua käytettyyn tekniikkaan eikä ilmaisun sisältöön (jolloin kyseessä olisi 
niin sanottu teknisesti neutraali ratkaisu).

Tekniikan huima kehitys aiheuttaa epäilemättä haasteita sananvapau-
den nykyiselle perustuslakisääntelylle. Teknisiä muutoksia on vaikeaa en-
nakoida edes muutaman vuoden päähän. Painovapausasetusta ja ilmaisu-
vapausperustuslakia koskeviin selvityksiin paljon osallistunut, edesmen-
nyt oikeusneuvos Göran Regner on kuvaillut uudistustyön olevan kuin 
”ampumista liikkuvaan maalitauluun, kun seuraava laukaisumahdolli-
suus tulee neljän vuoden päästä”.68

Mediaympäristön tekninen kehitys on ollut nopeaa 1990-luvun alusta alkaen. Kirjapinot 
osoittavat sananvapauden perustuslailliseen suojaan liittyvien valtiollisten selvitysten 
määrän. Kuva: Melker Dahlstrand.

Perustuslakisääntely ja kansainvälinen oikeusapu
Toinen kysymys, jonka voidaan sanoa liittyvän globalisaatioon sanan-
vapauden alalla, koskee mahdollisuutta kansainväliseen oikeuusapuun 
ja sen muotoja. Ruotsi osallistuu oikeudelliseen yhteistyöhön erilaisten 
kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Mahdollisuudesta antaa muille 
maille oikeudellista apua paino- ja sananvapausasioissa ei kuitenkaan ole 
sääntelyä. Tällaisen avun antaminen edellyttää muun muassa sitä, että 
kysymyksessä on jokin painovapausasetuksen rikosluettelossa mainittu 
rikos ja että toimenpide kohdistuu johonkuhun, joka kantaa vastuun pe-
rustuslakien vastuuketjun mukaisesti. Perustuslakeihin on tehty hiljat-
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tain höllentävä muutos rajaamalla niiden alueellista soveltamisalaa niin, 
että kirjoitusta tai teknistä tallennetta ei katsota julkaistuksi Ruotsissa 
vain sillä perusteella, että se on lähetetty Ruotsista ulkomailla olevalle 
vastaanottajalle. Jos yhteys Ruotsiin on heikko, kansainvälisen yhteis-
työn mahdollisuus on laajempi.69 Jäljelle jää silti kysymys kansainvälises-
tä yhteistyöstä. Se liittyy varsinkin siihen, ovatko Ruotsin kansainväliset 
sitoumukset yhdistettävissä tiukkaan kantaan, jonka mukaan toimen-
piteille täytyy löytyä nimenomainen tuki painovapausasetuksesta tai 
sananvapausperustuslaista. Asia vaikuttaa erityisesti siihen, miten kysy-
mystä käsitellään EU-yhteistyössä. Asiaa on nyt selvitetty mediaperustus-
lakikomiteassa.

Yksityisyydensuoja painovapausasetuksessa  
ja ilmaisuvapausperustuslaissa

Kolmas kysymys koskee tarvetta vahvistaa yksityisyydensuojaa Euroo-
pan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklan yksityis- ja perhe-elämän suo-
jaa koskevien vaatimusten mukaisesti. Kunnianloukkaus on rikos sekä 
Ruotsin rikoslain että painovapausasetuksen rikosluettelon mukaan. 
Niistä kummastakin kuitenkin puuttuu yleisluonteisempi ”rikos yksityi-
syyden suojaa vastaan”. Ilmaisuvapauskomitea harkitsi asiaa, ja tällaisen 
uuden rikoksen lisääminen painovapausasetuksen rikosluetteloon kohta-
si komiteassa laajaa parlamentaarista vastustusta. Yksityiselämän suojan 
tunnustetaan olevan Ruotsissa kansainvälisesti jokseenkin heikko, mutta 
tutkimukset ovat osoittaneet, ettei tämän suojan vahvistamiseen paino-
vapausasetuksessa ja ilmaisuvapausperustuslaissa ole erityistä syytä. Ko-
mitean puheenjohtaja oikeusneuvos Göran Lambertz puolsi kuitenkin 
eriävässä mielipiteessään yksityiselämän loukkaamisen säätämistä ran-
gaistavaksi.70 

Ruotsin rikoslain yleisiä säännöksiä yksityiselämän suojasta on tarkas-
teltu hiljattain.71 Mediaperustuslakikomitea ei ole saanut tehtäväkseen 
käsitellä kysymystä painovapausasetuksen ja ilmaisuvapausperustuslain 
osalta. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ei ole vielä antanut asiasta 
Ruotsia koskevia ratkaisuja. Göran Lambertzin tavoin pidän kuitenkin 
kyseenalaisena, noudattaako Ruotsi tässä asiassa täysin Euroopan ihmis-
oikeussopimuksen vaatimuksia ja EU:n lainsäädäntöä, tarkemmin sanot-
tuna EU:n perusoikeuskirjan 7 artiklaa. 
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Paino- ja sananvapauden perustuslakisääntelyn  
rakenteen muuttaminen

Paino- ja sananvapaustyöryhmä
Yksi keskeinen strateginen kysymys on se, miten perustuslakisääntelyä 
voitaisiin rajata niin, että se käsittäisi vain painovapausasetuksen ja il-
maisuvapausperustuslain keskeiset periaatteet, jotka siirrettäisiin halli-
tusmuotoon, samalla kun tarkempi sääntely siirrettäisiin ”puoliperustus-
lailliseen lakiin” tai tavalliseen lainsäädäntöön.72 Tällaisen ratkaisun hyö-
dyistä ja haitoista on keskusteltu ja vaihtoehtoisia ehdotuksia on esitetty. 
Vaihtoehtoisena kehityslinjana on myös ehdotettu, että painovapausase-
tus ja ilmaisuvapausperustuslaki yhdistettäisiin samaan perustuslakiin, 
joka olisi jatkossakin tekniikasta riippuvainen. Kolmas vaihtoehto koskee 
tulevaisuudessa strategisesti tärkeää kysymystä eli sitä, voidaanko paino-
vapausasetus ja ilmaisuvapausperustuslaki korvata yhdellä perustuslailla, 
joka olisi pääasiassa teknisesti neutraali. 

Näitä kysymyksiä analysoidaan perusteellisesti paino- ja sananvapaus-
työryhmän välimietinnössä vuodelta 2006. 

Tämä analyysi pohjautuu myös perusteelliseen kansainväliseen kat-
saukseen, jonka on laatinut professori ja nykyinen oikeusneuvos Thomas 
Bull.73 Hän on ottanut lähtökohdakseen sananvapauden niin sanotun kol-
mikantaisen tematiikan, jossa sananvapauden suojaa puoltavat totuuden 
tavoittelu, demokratia ja yksilön itsemääräämisoikeus. Sananvapauden 
rajoittamista puoltavat puolestaan pelko, suuttumus ja suoja. Bull selvittää 
olosuhteita Pohjoismaissa, Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa ja Saksas-
sa ja tarkastelee tämän jälkeen maiden yhtäläisyyksiä ja eroja. Hän toteaa 
Ruotsin yksityiskohtaisessa perustuslakisääntelyssä olevan sisäänraken-
nettua muutoshitautta, joka arvokkaasti suojaa lakia hätiköidyiltä muu-
toksilta. Tätä päätelmää heikentää kuitenkin se, että Ruotsissa perustus-
lakiin on suhteellisen helppo tehdä muutoksia. Tämä taas heikentää ni-
menomaan perustuslakeihin tavallisesti liitettyjen määräaikavaatimusten 
toimivuutta. Sananvapautta koskevien perustuslakien muuttamisesta on 
tullut Ruotsissa rutiinia, mitä voidaan pitää huolestuttavana. Perustusla-
kisääntely ei myöskään näytä tekevän lainsäätäjästä immuunia ajankoh-
taisten asioiden vaikutukselle. Toinen Thomas Bullin tekemä huomio on 
se, että Ruotsissa tuomioistuimet osallistuvat melko vähän sananvapau-
den ulkoisten rajojen määrittämiseen. Oikeusprosessit ovat harvinaisia, ja 
perustuslakisääntely vaikuttanee asiaan.

Tältä osin on kuitenkin huomautettava, että nykyisin vaikuttaa siltä, 
että tuomioistuimet ovat alkaneet ottaa merkittävämmän roolin. Sanan-
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vapausoikeudellisesti tärkeiden ratkaisujen määrä oikeuskäytännössä on 
kasvanut viime vuosina tuntuvasti.74

Paino- ja sananvapaustyöryhmän mietinnössä todetaan, että monet 
paino- ja sananvapausoikeuden periaatteet ovat yhteisiä tutkituille maille, 
mutta vain Ruotsissa on käytössä vastuun poissulkevuus. On tavallista, 
että tiedon välittäjälle ja muille tietolähteille tarjotaan jonkinlaista suo-
jaa. Ruotsin järjestelmä julkisen viran hoitajiin sovellettavine erityissään-
töineen, joiden nojalla nämä voivat ilman seuraamuksia luovuttaa mui-
ta kuin salaisiksi luokiteltuja tietoja, on kuitenkin täysin ainutlaatuinen. 
Sama koskee perustuslaissa vahvistettua rikosluetteloa. Yleisesti ottaen 
Ruotsin sääntelyn katsotaan olevan ennakoitavampaa muihin oikeus-
järjestelmiin verrattuna, mutta yksityisyyden suojan alalla Ruotsi on va-
linnut oman tiensä, eli suoja on muita maita heikompaa.75

Tätä taustaa vasten ja ottaen huomioon tekniikkariippuvuuden, sovel-
tamisongelmat ja EU-jäsenyyden mahdolliset vaikutukset painovapaus-
asetukseen ja ilmaisuvapausperustuslakiin työryhmä pohti, miksi pai-
no- ja sananvapaudesta on säädettävä erikseen perustuslaissa ja kuinka 
näiden vapauksien uusi perustuslakisuoja pitäisi muotoilla. Klassisten 
argumenttien ja Thomas Bullin esittämien ajatusten lisäksi työryhmä ko-
rosti tältä osin erityisesti sitä, miten tärkeää on turvata tiedotusvälineiden 
sananvapaus. Tämä tarkoitti organisoituneita mediamuotoja, joissa vies-
tien laatimiseen ja levittämiseen osallistuu lukematon määrä henkilöitä ja 
joissa hyödynnetään teknisiä apuvälineitä. Siksi ne, jotka haluavat ryhtyä 
toimiin ja estää viestien välittämisen yleisölle, voivat käynnistää hyök-
käyksen monin eri tavoin. Tiedotusvälineet ovat siten haavoittuvia, vaik-
ka niiden organisaatioissa on myös voimaa. Tiedotusvälineiden erityistä 
perustuslakisuojaa voidaan perustella tästä näkökulmasta.76

Tämän jälkeen työryhmä esitteli kolme vaihtoehtoista tapaa suojata 
vapaudet perustuslaissa sekä lisäksi ”status-quo-ratkaisun”, jossa paino-
vapausasetus ja ilmaisuvapausperustuslaki säilytettäisiin tarvittavine si-
sältömuutoksineen.

Ensimmäinen vaihtoehto on minimiratkaisu, jossa painovapausasetus 
ja sananvapausperustuslaki kumottaisiin. Hallitusmuodon yleisten sään-
töjen ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artiklan tarjoamaa suojaa 
vahvistettaisiin lisäämällä hallitusmuodon oikeuksia koskevaan lukuun 
erityinen säännös, jossa säädettäisiin seuraavaa:

I fråga om yttranden som offentliggörs genom skrifter, tekniska upptag-
ningar och elektroniska överföringar skall i synnerhet iakttas grundsat-
ser om frihet från censur och andra hindrande åtgärder före annat offent-
liggörande än visning av rörliga bilder, om etableringsfrihet för annat än 
etersändningar, om frihet att sprida yttranden till allmänheten samt om 
rätt att lämna uppgifter för sådant offentliggörande. 
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(Kun viesti julkaistaan tekstinä, teknisenä tallenteena tai elektronisena 
lähetyksenä, on erityisesti otettava huomioon seuraavat periaatteet: se, 
että muuta julkaisutoimintaa kuin liikkuvan kuvan esittämistä edeltävä 
sensuuri ja muut estotoimet on kielletty; perustamisvapaus, jota sovelle-
taan muuhun toimintaan kuin lähetyksiin sähkömagneettisten aaltojen 
avulla; vapaus viestiä yleisölle; ja vapaus luovuttaa tietoa tällaista julkai-
semista varten.)

Näiden neljän periaatteen mukaisessa ratkaisussa suojan soveltamisala 
laajenisi ja se muuttuisi teknisesti neutraaliksi. Ennakoitavuus vähenisi, ja 
välittäjänvapaus heikkenisi. Tämä vaihtoehto edellyttäisi muutoksenha-
kuoikeuden laajentamista (mikä toteutui, kun hallitusmuotoa muutettiin 
vuonna 2010, katso hallitusmuodon 11 luvun 14 § ja 12 luvun 10 §). Yksi 
vaihtoehto voisi myös olla se, että valtiosääntötuomioistuimelle annettai-
siin tehtäväksi arvioida yksityiskohtaisemman suojan yhteensopivuutta 
perustuslain kanssa.

Perustuslakisuojaa voitaisiin vahvistaa täydentämällä edellä lainattua 
hallitusmuodon säännösehdotusta kolmella kohdalla. Ne olisivat

Ensamansvar för författare, utgivare och annan,

särskild beskrivning av vilka gärningar som får medföra straff- och skade-
ståndsansvar som yttrandefrihetsbrott samt

särskild rättegångsordning med Justitiekanslern som åklagare med jury-
prövning av yttrandefrihetsbrott. 

(Kirjoittajien ja julkaisijoiden vastuun poissulkevuus;

rangaistus- ja vahingonkorvausvastuuseen johtavien sananvapaus rikosten 
määrittely;

erityinen oikeudenkäyntijärjestys, jonka mukaan syyttäjänä toimii oikeus-
kansleri ja tuomioistuimessa on jury.)

Välivaihtoehtona esitettiin ratkaisua, jossa perusperiaatteista säädettäisiin 
perusteellisemmin hallitusmuodossa. Hallitusmuodossa olisi oma lukun-
sa sananvapaudesta tietyissä medioissa ja julkisuusperiaatteella omansa, 
ja painovapausasetus ja ilmaisuvapausperustuslaki korvattaisiin tavalli-
sen laintasoisella joukkotiedotusvälinelailla.

Toisen ääripään ratkaisuna olisi uusi, yhdistetty ja edelleen tekniikasta 
riippuvainen uusi ilmaisuvapausperustuslaki, jossa ratkaistaisiin muuta-
mia ajankohtaisia ongelmia.77

Sananvapauskomitea
Yhtenä osana jatkuvaa työtä sananvapauskomitea esitteli välimietinnön 
2010. Sen lähtökohtana oli pyrkimys saavuttaa teknisesti neutraali — mut-
tei tekniikasta riippumaton — ratkaisu, joka sisältäisi joukkotiedotusvä-



Johan Hirschfeldt

620

lineitä koskevan erityissääntelyn. Vaihtoehtoisia sääntelymalleja esitettiin 
kolme: vastuumalli, toimintamalli ja tavoitemalli.

Vastuumalli tarkoitti sitä, että perustuslain suojaa saisivat vain jouk-
kotiedotusvälineissä esitetyt lausunnot, joista joku ottaa selvän vastuun. 
Toimintamallin lähtökohtana oli se, että joukkoviestintäyhtiöiden kaut-
ta esitetyt lausunnot saisivat erityisen voimakkaan suojan ja että muille 
joukkoviestimissä esitetyille lausunnoille tarjottaisiin suojaa, jos ns. vas-
tuutiedot ilmoitettaisiin. Tavoitemalli pohjautui siihen, mihin erityisen 
vahvalla sananvapaudella pyritään. Toisin sanoen viestit, joilla on tietty 
erityistarkoitus, kuten mielipiteenmuodostus taikka journalistinen, kir-
jallinen tai taiteellinen tarkoitus, saavat perustuslain suojaa, jos ne esite-
tään joukkotiedotusvälineissä.78

Mietinnöstä käydyssä keskustelussa tavoitemallia vastustettiin yksise-
litteisesti. Sen katsottiin olevan ristiriidassa ruotsalaisen oikeusperinteen 
kanssa, koska suoja riippui viestin sisällön arvioinnista. Myös toiminta-
mallia kritisoitiin. Eniten kannatusta sai vastuumalli.79

Työtään jatkaessaan komitea keskittyi ratkaisuihin, joissa oli aineksia 
vastuu- ja toimintamalleista. Se laati luonnoksen uudeksi sananvapaus-
perustuslaiksi, jonka ratkaisu oli tekniikasta mahdollisimman pitkälti 
riippumaton. Se kattaisi joukkoviestintäyhtiöt ja joukkotiedotusvälineet, 
jotka saisivat automaattisen tai vapaaehtoisen perustuslakisuojan. Komi-
tean parlamentaariset edustajat eivät kuitenkaan asettuneet tämän esityk-
sen taakse, vaan sitä vietiin eteenpäin ainoastaan komitean puheenjohta-
jana toimineen oikeusneuvos Göran Lambertzin varaumalla enemmistön 
kannan vastaisesti.80

Mediaperustuslakikomitea
Uuden yhteisen sananvapausperustuslain työstäminen keskeytettiin. Sen 
sijaan mediaperustuslakikomitea sai tehtäväkseen tarkastella painova-
pausasetusta ja ilmaisuvapausperustuslakia. Tehtävään kuului arvioida, 
voitaisiinko perustuslakien yksityiskohtaisia säännöksiä siirtää osaksi 
tavallista lainsäädäntöä. Samalla komitea työsti edelleen tiettyjä asiaky-
symyksiä, kuten tietokantasäännön soveltamista sekä kysymystä kansain-
välisestä oikeusavusta.81 

Miten perustuslakisääntely pitää pintansa EU:ssa?
Kaikkiin edellä mainittuihin selvitystöihin on liittynyt kysymys siitä, mi-
ten Ruotsin EU-jäsenyys vaikuttaa Ruotsin perustuslakisääntelyyn paino- 
ja sananvapauden alalla.
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Hallitusmuodon 10 luvun 6 §:ssä säädetään, että valtiopäivät voivat 
siirtää Euroopan unionille päätösvaltaa asioissa, ”jotka eivät koske val-
tiomuodon perusteita”. Myöhempänä pykälässä siirrolle asetetaan kaksi 
tarkempaa ehtoa: perusoikeuksien turvan on vastattava unionissa Ruotsin 
hallitusmuodon ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen vaatimuksia. 

Valmistelutöiden aikana hallitus totesi, että ilman perustuslain muutta-
mista toimivaltaa ei voida siirtää sellaisessa laajuudessa, että hallitusmuo-
don säännökset valtiomuodon perusteista lakkaisivat olemasta päteviä.82 

Myös perustuslakivaliokunta otti asiaan kantaa ja totesi, että lainsää-
däntövallan siirto ei saisi heikentää olennaisesti valtiopäivien asemaa 
valtion tärkeimpänä elimenä. Päätösvalta ei ole siirrettävissä, Ruotsin pe-
rustuslakijärjestelmän perusperiaatteiden osalta. Valiokunta viittasi tältä 
osin erityisesti vapaan mielipiteenmuodostuksen suureen merkitykseen 
Ruotsin valtiomuodolle. Muita valiokunnan mainitsemia perusperiaat-
teita olivat julkisuusperiaate, tiedonvälittäjän vapaus, sensuurikielto, tie-
donantajan suoja, vastuujärjestelmä sekä muut tärkeät painovapausase-
tuksen ja ilmaisuvapausperustuslain periaatteet, joilla on suuri merkitys 
vapaalle mielipiteenmuodostukselle.83 

Perustuslakivaliokunta otti esiin ongelman, joka syntyy, jos EU hyväk-
syy sääntöjä, jotka eivät ole Ruotsin perustuslain johdosta hyväksyttävis-
sä. Valiokunnan mukaan tätä ei pitäisi käsitellä unionin oikeuden ja kan-
sallisen oikeuden välisenä ristiriitana, vaan sen sijaan keskeinen kysymys 
on se, onko unionin toimielimellä ollut oikeus tehdä kyseinen Ruotsiin 
vaikuttava päätös ja koskeeko säädös alaa, jolla toimivalta on siirretty. Va-
liokunta katsoi, että tämän alan ulkopuolelle jäävä säädös ei olisi unionin 
oikeutena Ruotsissa voimassa.84

Myöhemmin on syntynyt kiista, joka koskee tuomioistuinten ja viran-
omaisten toimivaltaa näissä yhteyksissä. Perustuslakiselvitystä tekevä toi-
mikunta laati kysymyksestä vuonna 2008 analyysin, joka päättyi siihen 
arvioon, ettei hallitusmuoto estä ruotsalaista tuomioistuinta arvioimasta 
sitä, vastaako EU:n säädös toimivallan siirrolle asetettuja ehtoja.85

EU:n tuomioistuin on kuitenkin lausunut olevansa tuomioistuin, joka 
ratkaisee viime kädessä unionin oikeuden merkityksen ja sen, miltä osin 
toimivalta on siirretty. Osa jäsenvaltioista on kuitenkin kyseenalaistanut 
tämän käsityksen (ns. Solange-ongelma).

Sekä paino- ja sananvapaustyöryhmä että sananvapauskomitea ovat 
käsitelleet tätä ongelmaa paino- ja sananvapauden osalta. Asia vaikuttaa 
myös kansainvälistä oikeusapua koskevaan mediaperustuslakikomitean 
työhön. Konfliktin on arvioitu laajenevan ja lisäksi on katsottu, että suur-
piirteisempi perustuslakisuoja vähentäisi vastakkainasetteluja. Tuolloin 
osa suojasta kuitenkin katoaisi tai heikkenisi ja sen soveltamisalaa olisi 
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vaikeampaa ennakoida. Näissä selvityksissä on pidetty kiinni kansallises-
ta ”erityisratkaisusta”.

Myös perustuslakivaliokunta on tukenut tätä kantaa arvioidessaan lää-
ketietoja koskevan EU:n sääntelyn suhdetta subsidiariteettiperjaatteeseen.86 

Oikeustieteellisessä keskustelussa on hiljattain esitetty, että Ruotsin 
sääntelymallin perusta paino- ja sananvapauden alalla on kyseenalaistet-
tu. Arvioitsijat ovat juristeja, joilla on runsaasti kokemusta lainsäädän-
tökysymyksistä EU-oikeuden alalla, ja he pitävät ongelmaa poliittisena. 
Ruotsin tekemät, paino- ja sananvapauden perustuslakisääntelyyn perus-
tuvat vastaväitteet häiritsevät jatkuvasti eri asioissa käytäviä neuvotteluita. 
Kriitikkojen mukaan Ruotsi tarvitsee uuden perustuslakisääntelyn, jossa 
otetaan kunnolla huomioon se, että Ruotsi on EU:n jäsenvaltio. Lisäksi 
yksityisyydensuojaa on vahvistettava Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
vaatimusten mukaisesti. Tähän kritiikkiin on vastannut EU-asiantuntija, 
joka on puoltanut perustuslakivaliokunnan kantaa. Sananvapauskomite-
an puheenjohtajana toiminut oikeusneuvos Göran Lambertz on myön-
tänyt olevan ongelmallista, että yksityiskohtaisen sääntelyn vuoksi EU:n 
uudet vaatimukset saattavat edellyttää perustuslakien muuttamista. Sa-
malla hän on katsonut, ettei ongelma ole niin suuri, että lähtökohdasta eli 
tarkasta sääntelystä pitäisi luopua. Lambertzin mukaan sitä, mitä perus-
tuslakitasolla pitää säilyttää, on arvioitava tarkkaan sitten, kun lain säätä-
minen sananvapaudesta tulee uudelleen ajankohtaiseksi. 87

Ruotsin perustuslain suojaaman julkisuusperiaatteen asemaa EU-yh-
teistyössä käsitellään Nils Funcken ja Helena Jäderblomin artikkeleissa.

Tältä osin on mainittava, miten valtiotieteilijä ja professori Sverker Gus-
tavsson on kommentoinut keskustelua. Hän muistuttaa köyden vedosta, 
jota työmarkkinoilla on käyty yhdistymisvapaudesta (ns. Vaxholm-kiista), 
ja varoittaa hyväksymästä kokonaan uutta paino- ja sananvapaussäänte-
lyä. Hän perustelee kantaansa sillä, ettei EU:n jäsenvaltioilla ole lainkaan 
kokemusta siitä, mitä tapahtuu, jos jäsenvaltio säätää perustuslain, joka 
on ristiriidassa sen kanssa, miten unionin toimielimet tulkitsevat EU:n 
oikeutta. Siksi hän puoltaa nykyisen sääntelyn paikkaamista ja parante-
lua. Ruotsalaiset voivat puolustautua myös viittaamalla erittäin vanhaan 
tapaan ja kansalliseen erityispiirteeseen.88 

Loppusanat
Kuten olemme huomanneet, sananvapauden perustuslaillisen säänte-
lyn historiaan on sisältynyt useita taitekohtia ja dramaattisia konflikteja 
sen jälkeen, kun nuoremmat myssyt keksivät käsitteen vapauden aikana. 
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Niiden myötä Ruotsi on saanut tärkeitä kokemuksia ja opetuksia yhdes-
tä demokratian keskeisimmistä vapauksista. Myöhemmin ennen kaikkea 
poliitikoilla, tiedotusvälineiden edustajilla ja yhteiskunnallisilla keskus-
telijoilla on vakiintunut vahva käsitys sananvapauden yksityiskohtaisen 
perustuslakisääntelyn puolesta. Juristien tehtävänä on laatia oikeudellisia 
analyyseja siitä, miltä sääntelyn tulisi näyttää.

Sananvapauden olosuhteisiin vaikuttavat toki myös perustamisvapaus 
ja markkinat sekä tietyiltä osin ne edellytykset, joita valtiovalta aikaa 
myöten asettaa. Lehdistötuki ei tietenkään ole osa perustuslakisuojaa. Oi-
keus lähettää radio- ja televisio-ohjelmia maanpäällisessä verkossa ei kuu-
lu ilmaisuvapausperustuslain perustamisvapauden piiriin, vaan on luvan-
varaista. Asiasta säädetään radio- ja televisiolaissa. Yleisradiotoimintaan 
sovelletaan määräaikaista lähetyslupaa, joka on nyt voimassa vuoteen 
2019, ja valtiopäivät päättää toiminnan ehdoista ja suuntaviivoista sekä ta-
loudellisista edellytyksistä.

Uuden tekniikan ja globalisaation vaikutusten voimistuessa järjestel-
män toimivuus turvataan monimutkaisilla juridisilla ratkaisuilla. Tuo-
rein yhteenveto asiaan liittyvistä poliittisista kannoista esitettiin sanan-
vapauskomitean tekemässä selvityksessä. Työtä jatketaan osittaisten 
ratkaisujen parissa painovapausasetuksen ja ilmaisuvapausperustuslain 
puitteissa, vaikka alan kasvavat vaikeudet ja uudistustarve tiedostetaan-
kin selvästi. Samanaikaisesi tuomioistuimet ovat kehittäneet tulkintoja 
edistyksellisempään suuntaan. Tuomioistuinten laajentunut toimivalta ja 
niiden lisääntynyt kokemus EU:n oikeuden ja Euroopan ihmisoikeusso-
pimuksen soveltamisesta voivat antaa niille hyvät edellytykset huolehtia 
sananvapauden keskeisten oikeusperiaatteiden soveltamisesta — myös sii-
nä tapauksessa, että alan perustuslakisääntely vähenisi tai muuttuisi rat-
kaisevasti. Olemme silti huomanneet, että sananvapauden puolustajat ovat 
jo kauan halunneet rajoittaa tuomioistuinten valtaa tällä alalla. Viimeistä 
sanaa ei ole sanottu, eikä alan kehitys ole kohtalon määräämä.89 
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Inc. vastaan Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González.
8 Katso Helena Jäderblomin artikkeli.
9 EU:n tuomioistuimen tuomiot 16.6.2015 asiassa 64569/09 Delfi AS vastaan Viro 

ja 2.2.2016 asiassa 22947/13 Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete ja Index.
Hu.ZRT vastaan Unkari.

10 Katso https://fi-fi.facebook.com/communitystandards/.
11 Katso muun muassa EU:n tuomioistuimen tuomio 7.3.1995 asiassa C-68/93 Fio-

na Shevill ym. vastaan Presse Alliance SA.
12 Kysymystä on käsitelty viimeksi mediaperustuslakikomiteassa (SOU 2016:58). 
13 Ks. tarkemmin SOU 2006:96.
14 Ks. tältä osin Report on Constitutional Amendment, jonka Venetsian komissio 

hyväksyi 81. täysistunnossaan Venetsiassa 11.—12.12.2009; CDL-AD(2010)001 ja 
Sejersted 2014, sivulta 535 alkaen.

15 Suomen perustuslain 6 luvun 73 §.
16 Katso hallitusmuodon 8 luvun 14 §.
17 Katso hallitusmuodon 8 luvun 16 §.
18 Katso asetuksen 14 § ja siinä säädetty kielto rajoittaa painovapautta.
19 Vuoden 1809 hallitusmuodon 81 §.
20 Perustuslakivaliokunnan mietintö, joka sisälsi esityksen hallitusmuodosta, nro 1 

(1809).
21 Lagerroth 1915, sivulta 587 alkaen.
22 Katso Hans-Gunnar Axbergerin ja Nils Funcken artikkelit.
23 Hallitusmuodon 8 luvun 17 §.
24 SOU 2008:125, osa 1, s. 127—128.
25 Katso Helena Jäderblomin artikkeli.
26 Katso Lars Magnussonin artikkeli.
27 Wahlström 1914, s. 23.
28 Lagerroth 1915, s. 593.
29 Eek 1943, s. 211.
30 Katso tämän luvun osalta lähdeviitteet Hirschfeldt 2009.
31 Katso loppuviitteen 30 kirjallisuus.
32 Segerstedt 1937, sivulta 373 alkaen. Katso myös Vallinder 2000, s. 37. 
33 Katso yleiskatsaus: Nyman 1963. 
34 Katso loppuviitteessä 30 mainittu kirjallisuus.
35 Leopold (1976), yksityinen kirje 9.7.1812 (nro 51).
36 Boberg 1989, s. 35—36.
37 Katso tarkemmin Hasselberg 1970, sivulta 145 alkaen. 
38 Perustuslakivaliokunnan mietintö nro 21, 1853/54.
39 Rydin 1859, s. 111.



Sananvapauden suoja Ruotsin perustuslaissa —  ristiriitoja ja taitekohtia

625

40 Rydin, ibid., s. 200.
41 Petri 2008.
42 Mietintö 1912, s. 45.
43 Rydin, ibid, s. 259—260.
44 Toisen kamarin pöytäkirja, vuoden 1871 valtiopäivät, nide IV, s. 168—169.
45 Österdahl, 2015.
46 Esitys 2004/05:65 ja mietintö 2004/05:MJU11.
47 Aloite, ensimmäinen kamari, 1940, nrot 1 ja 213.
48 Eek 1942, s. 8 ja 91.
49 Eek, ibid, s. 193—194.
50 Eek, ibid, sivulta 258 alkaen.
51 Eek, ibid, sivulta 267 alkaen.
52 Eek, ibid, s. 281.
53 Eek, ibid, sivulta 281 alkaen.
54 Eek, ibid, s. 226—227. 
55 Ruotsin perustuslait 1937, s. 218.
56 SOU 1947:60 s. 38.
57 SOU 1947:60 s. 41.
58 Esitys 1948:230, s. 79, 101.
59 SOU 1975:49.
60 SOU 1941:20.
61 Hallitusmuodon 2 luvun 1 §.
62 Painovapausasetuksen 3 luku.
63 Axberger 2009, sivulta 440 alkaen.
64 Katso muun muassa oikeusasiamiehen toimintakertomus 2010/11, s. 605, ja 

Axberger 2014, s. 145.
65 SOU 1990:12 ja esitys 1990/91:64, sivulta 34 alkaen.
66 SOU 2013:79.
67 Ks. SOU 1997:49, SOU 2001:28, SOU 2006:96, SOU 2010:68, SOU 2012:55, SOU 

2016:58.
68 SOU 1997:49 s. 166.
69 Esitys 2013/14:47, SFS 2014:1360.
70 SOU 2012:55 sivulta 433 alkaen ja sivulta 693 alkaen.
71 SOU 2016:7.
72 Katso ”puoliperustuslaillisen” lain osalta av. 24.
73 SOU 2006:96, osa 2, sivulta 5 alkaen. 
74 Axbergerin (2014, s. 223) mukaan Ruotsin oikeustapausrekisterissä on vuodesta 

2000 alkaen viitisentoista korkeimman oikeuden ratkaisua.
75 SOU 2006:96, osa 1, sivulta 104 alkaen.
76 SOU 2006:96, osa 1, s. 23.
77 Katso kolmen vaihtoehdon osalta SOU 2006:96, osa 1, sivulta 235 alkaen.
78 SOU 2010:68, sivulta 133 alkaen. 
79 SOU 2012:55, osa 1, s. 271—272.
80 SOU 2012:55, osa 1, sivulta 685 alkaen.
81 SOU 2016:58.
82 Esitys 1993/94:114, s. 32.
83 1993/94:KU21, s. 27—28.
84 Idib, s. 29.



Johan Hirschfeldt

626

85 SOU 2008:125, s. 499—500.
86 Lausunto 2011/12:KU5y.
87 Entinen oikeuspäällikkö Olle Abrahamsson, oikeusneuvos Henrik Jermsten, 

yliopiston lehtori Magnus Schmauch ja oikeusneuvos Göran Lambertz Svensk 
Juristtidning -julkaisun numerossa 2014, sivulta 201 alkaen, sivulta 440 alkaen ja 
sivulta 520 alkaen, sekä numerossa 2015 sivulta 8 alkaen ja sivulta 199 alkaen.

88 Gustavsson 2009, s. 101.
89 Idib, s. 95.



627

Sananvapauden merkitys vapaalle kansalle
Kolme aikakautta politiikassa

Björn von Sydow

Mielipiteenvapaus on perustava ihmisoikeus. Oikeus tietoon ja sanan-
vapaus ohjaavat meitä rupattelemaan muiden kanssa. Seuraava vaihe on 
omien ajatusten ilmaiseminen kirjoittamalla sekä niiden painaminen ja 
levittäminen. Mahdollisuus levittää ja vastaanottaa tietoa radion, televi-
sion ja verkon välityksellä on 1900-luvulla tehtyjen verrattomien keksin-
töjen ansiota.

Joskus tulee pohtineeksi, mikä ihmisoikeuksista onkaan perimmäisin. 
Voisiko se olla juuri mielipiteenvapaus, sananvapaus ja mahdollisuus jakaa 
ajatuksiaan muille - ja kuulla vastavuoroisesti tiedotusvälineiden kautta, 
mitä muut ajattelevat ja ovat sanoneet? Ajatus muotoillaan kauniisti H. L. 
Rydinin ensimmäisessä akateemisessa tutkimuksessa Om yttrandefrihet 
och tryckfrihet (Sananvapaudesta ja painovapaudesta) vuodelta 1859:

Tryckfriheten är det starkaste lås och bom, som samhället eger emot allt, 
som går ut på att störa dess frid: man säger ock med rätta: tag bort denna 
frihet, och hvarje annan frihet skall bortvissna, ja samhället ock; låt try-
ckfrihet finnas och, äfven om alla andra friheter sakna garanti, skola de 
pånyttfödas en efter annan.1

(Painovapaus on yhteiskunnan vahvin lukko ja puomi kaikkea sellaista 
vastaan, joka pyrkii häiritsemään sen rauhaa. Perusteltua on myös sanoa, 
että jos se otetaan pois, katoavat myös kaikki muut oikeudet ja yhteiskun-
ta sen myötä. Antakaa painovapauden olla, niin vaikka kaikilta muilta 
vapauksilta puuttuisivat takeet, ne syntyvät uudelleen yksi toisensa jäl-
keen.)1

Painovapauden juhliminen 250 vuoden jälkeen on paikallaan. Juhlateok-
sesta saamme paljon tietoa uudesta ja vanhasta tutkimuksesta ja keskus-
telusta. Keskityn omassa osuudessani tiedotusvälineiden sananvapauden 
edellytyksiin kolmena eri ajanjaksona, jolloin sananvapautta on jouduttu 
punnitsemaan suhteessa muihin vaatimuksiin. Kysymykset ovat pitkälti 



Björn von Sydow

628

poliittisia. Käsittelen painovapauden syntyä ja kehitystä vuosina 1760-
1830, toisen maailmansodan uhkaa vuosina 1938-1944 sekä painova-
pautta Internet-aikana vuoden 1990 jälkeen.2

Painovapauden synty

Valistus ja valvonta
Kuten Jonas Nordin kirjoittaa tässä teoksessa, 1700-luvun alussa missään 
maassa ei tunnettu vielä sellaista sananvapautta, jota vuosisadan lopussa 
monet jo pitivät perustavana ihmisoikeutena. Mielipiteen- ja sananvapau-
den myötä saatettiin arvostella ja oikaista epäkohtia. Sananvapautta ana-
lysoidessaan Nordin kirjoittaa myös siitä, että vapauden aikana vuosina 
1720-1772 Ruotsin valtiopäivälaitos myönsi, että valtakunnanpolitiikkaa 
koskevista asioista esitettiin eriäviä mielipiteitä ja että siksi ”yksityiskoh-
taisiin ja perusteellisiin esityksiin asiapoliittisista kysymyksistä” saattoi 
kätkeytyä suuria ajatuksia.

Ruotsin politiikka radikalisoitui valistusajan vaikutuksesta. Asiaa va-
laisee valtiopäivien toiminta vuosina 1760-1762 ja 1765-1766. Tuolloin 
luotiin Ruotsin - ja samalla myös nyky-Suomen - ensimmäinen kirjoi-
tus- ja painovapausasetus. Päätös tehtiin parlamentaarisesti. Hatut olivat 
vallassa vuodesta 1738, myös valtaneuvostossa, sillä he olivat pääasiassa 
enemmistössä valtiopäivien neljässä säädyssä.3

Marie-Christine Skuncke osoittaa tässä teoksessa, että aiemmin vallalla 
ollutta taipumusta salassapitoon, myös valtiopäivillä, ja ennakkosensuuria 
alettiin kyseenalaistaa 1750-luvun puolivälissä. Skuncke kertoo lyhyesti ja 
osuvasti, kuinka hatut suhtautuivat omaan valtaansa. Säädyt eivät olleet 
vastuussa valitsijoilleen. ”Vallassa olleet hatut olivat julistaneet laittomak-
si niin sanotun prinsipalaattiopin, jonka mukaan valtiopäiväedustajat 
ovat tilivelvollisia valitsijoilleen, ja sen kannattajia rangaistiin.” 

Käytössä oli myös ennakkosensuuri: sensori luki läpi kaikki painettavat 
ja maahantuodut tekstit. Tämän usko alkoi kuitenkin horjua, ja 1750-lu-
vun puolivälissä uudet ajatukset alkoivat saada jalansijaa. Niiden jouk-
koon kuului Peter Forsskålin kirja vuodelta 1759. Sen hatut kuitenkin ta-
kavarikoivat kansliakollegion avulla. Anders Nordencrantzista tuli tärkeä 
vaikuttaja valtiopäivillä vuosina 1760-1762. 

Hän arvosteli sanojaan säästelemättä tuomareita, joita ei voitu erottaa, 
korruptiota sekä hallituksen ja valtiopäivien salassapitojärjestelmää. Hän 
vastusti prinsipalaattioppia ja kirjoitti ruotsiksi. Hän kannatti valtiollisten 
asiakirjojen julkisuutta ja mahdollisuutta painaa niitä. Vuosina 1760-1762 
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valtiopäivillä painovapautta piti käsitellä suuressa erityisvaltuuskunnassa. 
Painovapauskysymystä varten perustettiin (ali)valiokunta. Asiakirjoista 
haluttiin julkisia, valtaneuvostoa lukuun ottamatta. Sensuuri puolestaan 
jäisi. Asiat menivät kuitenkin myttyyn. Valtaa pitävät hatut olivat ajatusta 
vastaan.4

Vuoden 1766 painovapausasetuksen ensimmäinen kappale. Kungliga biblioteket.

Sen sijaan vuosina 1765-1766 valtiopäivillä oli vallassa aiempi opposi-
tiopuolue, myssyt. Pappissäätyyn kuuluva kokkolalainen kappalainen 
Anders Chydenius valittiin kolmanteen valiokuntaan eli painovapausva-
liokuntaan. Suomalaisista myssypoliitikoista tuli tärkeä voimatekijä. Chy-
denius vaikutti ratkaisevasti painovapauden muotoiluun sekä siihen, että 
suurin osa poliittisesta sensuurista lopetettiin. Kirkollinen sensuuri sai sen 
sijaan jäädä. Valtiopäivillä ja sen valiokunnissa tehtiin tuolloin päätöksiä 
säädyittäin. Porvarit ja talonpojat äänestivät valiokunnassa uudistuksen 
puolesta. Pappien kanta jakautui, ja aatelisto vastusti uudistusta, mutta 
kahdella äänellä yhtä vastaan. Siten valiokunta lakkautti äänestyksellään 
poliittisen sensuurin. Pentti Virrankosken mukaan säädyissä suurin osa 
myssyistä kannatti uudistusta, kun taas hatut vastustivat, mutta sääty-
eroilla oli yhtä suuri merkitys. Suuressa valtuuskunnassa ja myöhemmin 
syksyllä 1766 kolme säätyä - papit, porvarit ja talonpojat - hyväksyivät 
ehdotuksen. Aatelisto sen sijaan vastusti julkisuusperiaatetta ja kannatti 
sensuurin säilyttämistä.
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Rolf Nygren painottaa tässä teoksessa, että painovapausasetuksen synty 
oli seurausta muista poliittisista muutoksista, jotka olivat poiittisesti yhtä 
merkityksellisiä kuin itse painovapaus ja asiakirjojen julkisuusperiaate. 
Niihin kuuluivat hattujen talouspolitiikan arvostelu 1750-luvun puolivä-
lissä epäonnistuneen sodan jälkeen sekä hattujen pyrkimys estää sosiaa-
linen muutos tuon ajan Ruotsissa. Samoin niihin kuului se, että valtio-
päivillä perustuslaillinen vastuu kehittyi valtaneuvoston oikeudellisesta 
tarkastelusta kysymykseksi valtiopäivien poliittisesta luottamuksesta val-
taneuvostoa kohtaan.5

Kuningas antoi kirjoitus- ja painovapausasetuksen 2. joulukuuta 1766. 
Se sai perustuslain aseman. Valtaneuvostossa valta oli nyt myssyillä. Pää-
töksessä ei ole kuninkaan omakätistä allekirjoitusta. Kuningas Adolf 
Fredrikin mielipiteestä ei tiedetä mitään.6

Hans-Gunnar Axbergerin mukaan päätös oli ajatussisällöltään moder-
ni. Se oli kuitenkin ankkuroitu poliittisiin ihanteisiin ja ”oikeuspolitiik-
kaan” huonosti. Uusi järjestelmä ei perustunut laajaan yhteisymmärryk-
seen. Siltä puuttui ritarihuoneen enemmistön tuki. 

Konflikteja ja ”lievää diktatuuria”
Painovapausasetuksen seurauksena painetut tekstit kehittyivät valtavasti. 
Skuncken mukaan uusia sanomalehtiä, julkisia asiakirjoja ja muita syntyi 
valtava määrä. Erioikeuksista kiisteltiin, ja keskustelut radikalisoituivat. 
Kolme aatelitonta säätyä kyseenalaistivat pamfleteissa ja sanomalehdissä 
aateliston erioikeudet, ennen kaikkea yksinoikeuden korkeampiin siviili- 
ja sotilasvirkoihin, Skuncke kirjoittaa. Istuva myssyhallitus alkoi peuka-
loida uutta lainsäädäntöä jo muutaman vuoden jälkeen.7

Kustaa III:n vallankumous vuonna 1772 merkitsi vapaudenajan val-
tiosäännön loppua ja sitä, että painovapautta ryhdyttiin rajoittamaan 
kuninkaan asetuksilla - ensin vuosina 1774 ja 1780 kirjapainojen kautta 
tapahtuvasta välillisestä sensuurista, vuonna 1785 takavarikointivallasta, 
vuonna 1788 yhdistymis- ja turvallisuuslailla ja vuonna 1791 asetuksella, 
joka kielsi valtiopäivien asiakirjojen julkaisemisen. Kustaa III kyllä kan-
natti uskonnonvapauden ensiaskelia ja tuki kirjallisuutta ja taidetta, mutta 
ilmaisumuotojen piti olla hänelle mieleisiä. Skuncke toteaa tässä teokses-
sa, että Kustaan aikainen järjestelmä oli suhteellisen lievää diktatuuria 
verrattuna nykypäivän totalitäärisiin järjestelmiin.8

Kuninkaan murha vuonna 1792 ei johtanut ratkaiseviin muutoksiin. 
Useita poliittisia aikakauslehtiä alettiin kuitenkin julkaista uudelleen. 
Reuterholmin holhoojahallitus yritti lieventää Kustaa III:n asettamia ra-



Sananvapauden merkitys vapaalle kansalle

631

joituksia, mutta palautti ne nopeasti. Kun Kustaa IV Aadolf nousi vuonna 
1796 kuninkaaksi, paino- ja sananvapauden rajoituksia tiukennettiin en-
tisestään muun muassa asettamalla uusia kieltoja virallisten asiakirjojen 
painamiselle sekä kielto tuoda ranskalaisia kirjoja ja sanomalehtiä maa-
han. Vuoden 1800 paikkeilla poliittisia tekstejä käytännössä sensuroitiin 
”Ranskan-tartunnan” estämiseksi.

”Rautavuosiksi” kutsuttuina rajoitusten vuosina vastustajat muodos-
tivat kuitenkin ryhmittymiä. He arvostelivat vallitsevaa sortoa yhdessä, 
mutta olivat keskenään eriasteisissa konflikteissa. Tähän joukkoon kuu-
luivat Johan Henrik Kellgren, Carl Gustaf Leopold, Thomas Thorild, Axel 
Gabriel Silverstolpe, Nils von Rosenstein, Hans Järta ja Georg Adlersparre, 
joista kaksi viimeistä tulivat tunnetuiksi vuoden 1809 vallankumouksen 
yhteydessä. Johtavat intellektuelliryhmät tekivät toisin sanoen kauaskan-
toisia suunnitelmia vuonna 1766 käyttöön otetun sanan- ja painovapau-
den palauttamiseksi.9

Vuodet 1809, 1810, 1812 ja 1815
Maaliskuun 13. päivänä 1809 tehty vallankumous johti valtiosäännön ja 
painovapauden suureen uudistukseen. Ne käytännössä palautettiin valtio-
neuvoston laatimalla kirjeellä, jonka Kaarle XIII sittemmin allekirjoitti 25. 
huhtikuuta. Näin asia maassa tulkittiin. Axbergerin käsityksen mukaan 
painovapauskysymyksen käsittely vallankaappauksen jälkeen voidaan 
nähdä aina vuoden 1812 valtiopäiviin asti jatkuneena prosessina. Ratkai-
seva lähtökohta oli se, miten painovapaus muotoiltiin 6.6.1809 vahvistetun 
hallitusmuodon 86 §:ssä. Siinä selvennettiin vuoden 1766 painovapausase-
tuksen periaatteet - viranomaisia koskeva sensuurikielto (kirkon sensuu-
ria ei mainittu ja se lakkautettiin virallisesti myöhemmin), jälkikäteinen 
vastuu laillisen tuomioistuimen edessä sekä julkisuusperiaate eli oikeus 
painaa asiakirjoja ja pöytäkirjoja muutamin poikkeuksin. Periaatteet vah-
vistettiin siinä uudelleen. Tekstin sanotaan olevan Leopoldin kirjoittama. 

En ryhdy toistamaan muun muassa Axbergerin ja Hirschfeldtin yksi-
tyiskohtaisia tutkimuksia tai aiempia tutkimuksia. Kirjoittajat ovat yksi-
mielisiä siitä, että vuoden 1810 painovapausasetus ei ollut täysin luotet-
tavan lainsäädäntötyön tulos. Myös poliittinen tilanne heikkeni vuonna 
1810, kun tanskalaissyntyinen kruununperillinen kuoli äkillisesti, Axel 
von Fersen murhattiin Tukholman vanhassakaupungissa ja kansainväli-
nen tilanne oli vaarallinen. Ruotsin lehdistö oli aiheuttamassa Ruotsiin 
kohdistuvaa uhkaa suurvaltojen suunnalta. 
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Valtiopäivät valitsivat Örebrossa kruununperijäksi Jean Baptiste Ber-
nadotten. Myöhemmin samana vuonna perustuslakivaliokunta antoi lau-
sunnon painovapausasetuksen tarkistamisen puolesta. Bernadotte ryhtyi 
ponnekkaasti toimiin painovapauskysymyksessä. Hän antoi ymmärtää 
voivansa luopua asemastaan valtakunnalle kriittisessä tilanteessa. Kuten 
tiedämme, tämä johti siihen, että valtiopäivät päättivät muuttaa painova-
pausasetusta. Muutos merkitsi ennen kaikkea sitä, että kuninkaalle an-
nettiin takavarikointivalta. Sanomalehden säännöllinen julkaiseminen 
edellytti valtioneuvoston hovikanslerin myöntämää julkaisutodistusta. 
Myönnetty todistus voitiin perua melko yleisten kriteerien nojalla. Vuo-
den 1810 painovapausasetuksen asiasisältö säilyi monin osin, mutta se hy-
väksyttiin vuoden 1812 painovapausasetuksena ilman, että sitä olisi ensin 
hyväksytty lepäämään ja sen jälkeen hyväksytty kaksilla valtiopäivillä 
hallitusmuodon edellyttämällä tavalla. Sen sijaan painovapausoikeuden-
käynneissä käytettävää juryä koskeva ehdotus jätettiin lepäämään. Siitä 
päätettiin lopullisesti vuonna 1815. 

Näin Ruotsissa noudatettavalle painovapaudelle asetettiin edellytykset 
laissa. Napoleonin sota oli päättynyt ja Ranskan vallankumouksen seurauk-
set olivat myös päättyneet ja monin osin hyväksytty. Valtiomuoto palautet-
tiin ennalleen, mutta oikeusjärjestys näytti muuttuneen uudessa Ruotsissa 
pysyvästi. Edes Bernadotten aikaan Ruotsin kuningashuone ei kyennyt 
käyttämään valtaansa erityisen tehokkaasti painovapautta vastaan.10

Takavarikointivallan heikko menestys
Kuningas sai toimivallan päättää, kiellettäisiinkö takavarikoidun lehden 
julkaisijaa julkaisemasta säännöllisesti muita tekstejä. Axbergerin mu-
kaan tästä tuli eräänlainen akilleenkantapää. Kielto kohdistui henkilöihin 
eikä itse kirjoituksiin. Julkaisuja oli helppoa muuttaa ja alkaa julkaista uu-
delleen. Esimerkiksi Aftonbladet-lehden nimeä muokattiin lisäämällä ni-
men eteen järjestysluvut Det sjunde, det åttonde - seitsemäs ja kahdeksas 
- aina neljänteentoista asti, mutta todellinen julkaisija oli koko ajan Lars 
Johan Hierta. Koko painos oli takavarikoitavissa mutta viiveellä, joten en-
nen takavarikointia koko painos oli jo ehditty levittää ja lukea. 

Takavarikointiin turvauduttiin kuutisenkymmentä kertaa vuosina 
1813-1838. Usein syynä oli herjaus. Toimenpiteillä varjeltiin suhteita ul-
komaihin, erityisesti Venäjään, sekä Kaarle XIV Juhanan omaa auktori-
teettia. Stig Bobergin (1999) mukaan useimmat virkamiehet, jotka joutui-
vat asian kanssa tekemisiin, vaikuttavat suhtautuneen siihen kriittisesti. 
Monet pitivät takavarikkoja mielivaltaisina. Bobergin mukaan myös ta-
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kavarikkojen ja takavarikointivallan takana vaikuttavana voimana oli ku-
ningas itse. Takavarikointivalta lakkautettiin valtiopäivillä vuonna 1844 
- samana vuonna, jona Kaarle XIV Juhana siirtyi ajasta ikuisuuteen. 

Axbergerin mukaan takavarikointivallalla oli vaikutuksia, kuten jul-
kaisujen mukauttaminen, mutta niitä on liioiteltu. Epäviralliseen sensuu-
riin se ei johtanut.11

Menestyksellinen asiakirjojen julkisuus
Hallitusmuodon 86 §:n ja painovapausasetuksen positiivista sääntelyä, 
jonka mukaan kaikki asiakirjat ja pöytäkirjat tietyin poikkeuksin ”on eh-
dottomasti voitava julkaista painamalla”, ryhdyttiin noudattamaan noin 
vuodesta 1820. Hiljattain edesmennyt Rolf Adamson osoittaa tämän teok-
sessaan Reformivriga tidningar och svårflörtad överhet: Stockholmspressen 
och den högre förvaltningen under 1820-talet. Sanomalehdet ja aikakaus-
lehdet, kuten Argus, saivat käsiinsä asiakirjoja, joiden pohjalta sanomaleh-
det saattoivat kirjoittaa hallinnon virheistä, väärinkäytöksistä ja leväpe-
räisyydestä. Tämä koski myös valtioneuvoston pöytäkirjoja. Nyt sopeu-
duttiin uuteen tilanteeseen. Se koski valtiopäivien tilinarkastajia, se koski 
lääninhallituksia ja maaherroja. Se koski vankiloita. Adamson toteaa, 
että vuoden 1820 tienoilla Tukholman johtavien sanomalehtien toiminta 
muuttui merkittävästi. Tietyt tahot alkoivat harjoittaa journalistiikkaa, 
jonka päätarkoituksena ei ollut kertoa ”kiinnostavista asiakirjoista vaan 
vaikuttaa tilaajien poliittisiin mielipiteisiin”. Ylivoimaisesti tärkein toimi-
ja oli Argus, jonka painos oli alle 2000.12

Jury ja loppuratkaisu
Ei ole täysin selvää, miksi valtiopäivät ottivat vuonna 1815 käyttöön jury-
järjestelmän. Tutkijat - Vallinder, Boberg ja Axberger - kallistuvat sille 
kannalle, että taustalla vaikutti epäluottamus, joka johtui siitä, että virka-
miehet ja tuomarit olivat riippuvaisia kuninkaasta, jolla oli muun muassa 
valta ylentää heidät. Poliitikot halusivat osallistua painovapauden rajojen 
valvomiseen eri näkökulmista. Vuoden 1809 hallitusmuodossa oli asiaan 
ratkaisu, valtiopäivien painovapauskomitea, mutta siitä ei koskaan tullut 
toimivaa elintä. Sen sijaan käyttöön otettiin jury, jonka tehtävänä oli antaa 
syytetylle vapauttava tai langettava tuomio, ja oikeuskäytännön näkökul-
masta sen toimintaa oli vaikeaa ennakoida. Ehkäpä juuri tämä olikin yksi 
sen perustamiseen johtaneista syistä. Lehdistö ja liberaalipoliitikot alkoivat 
puolustaa järjestelmää konservatiiveilta. Painovapausasetuksen 1  luvun 
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4 §:n (ja ilmaisuvapausperustuslain 1 luvun 5 §:n) niin sanotut ohjeet, jois-
sa painotetaan, että juryn tulisi ennemminkin vapauttaa kuin langettaa, on 
usein liitetty juryn toimintaan.13

Kuten Carina Burman kirjoittaa, kolmea 1800-luvun merkittävää kult-
tuurihahmoa syytettiin painovapausasetuksen rikkomisesta. He olivat 
Erik Gustav Geijer, August Strindberg ja Gustav Fröding. Jury vapautti hei-
dät kaikki. Hovikansleri antoi tehtäväksi nostaa syytteen Geijeriä vastaan 
neuvoteltuaan kuninkaan kanssa. Vuosi oli 1819 ja kuningas Kaarle XIV. 
Burmanin mukaan on myös vahvaa näyttöä siitä, että kahden myöhem-
män syytteen takana oli kuningas Oskar II henkilökohtaisesti. 

Vuosina 1853-1854 valtiopäiville annettiin esitys, jolla yritettiin supis-
taa painettujen tekstien perustuslaillista suojaa. Sen takana oli Oskar  I. 
Ehdotus jätettiin lepäämään, mutta seuraavat valtiopäivät 1856-1858 
hylkäsivät sen. Axberger ja Vallinder pitävät tätä kuninkaan myöhäisenä 
yrityksenä kasvattaa omaa valtaansa. Nyt tie oli avoimempi valtiopäivä-
edustuksen uudistamiselle ja valtiomuodon parlamentarisoinnille.14

Tämä tappio ja juryn päätös kolmessa oikeusjutussa havainnollistavat 
sitä, että aina vuodesta 1766 lähtien painovapausasetuksessa ja sen kai-
kissa myöhemmissä retusoinneissa on usein ollut kyse konfliktista kunin-
kaan henkilökohtaisen vallan kanssa. 

Vuodesta 1820 sanomalehdet saivat pitkälti käyttöönsä tuomioistuinten 
ja viranomaisten keskeisiä asiakirjoja. Ennakkosensuuria ei harjoitettu. 
Takavarikointivalta oli kierrettävissä, ja se lakkautettiin vuonna 1844. 
Juryjärjestelmä rajoitti tuomareiden laintulkintaa. 

Ruotsiin vakiintui järjestelmä, jota pidämme nykyisin normaalina toi-
mintana painovapausasioissa.

1880-luvun lopun ja ensimmäisen maailmansodan välinen aika ja ylei-
nen äänioikeus toivat mukanaan vastakkainasetteluja. Ne johtuivat ennen 
kaikkea työväenliikkeen ammattiyhdistystoimintaan liittyvistä ja sosia-
listisista tavoitteista. Yhteiskunta polarisoitui entistä enemmän. Katarina 
Alexius on tutkinut väitöskirjassaan ennen kaikkea korkeimman oikeuden 
tuomioita tämäntyyppisissä asioissa. Alexius käsittelee kuitenkin myös 
sitä, miten viranomaiset ja alempien instanssien tuomioistuimet toimivat. 

Kun Ruotsin sosiaalidemokraattinen työväenpuolue perustettiin vuon-
na 1889, ajettiin nopeasti läpi laki, jonka tarkoituksena oli ehkäistä kan-
nustamista lain rikkomiseen, laillisten viranomaisten vastustamiseen ja 
yhteiskunnan pysyvyyttä uhkaavaan kiihottamiseen. Lakia kutsuttiin 
”kuonokoppalaiksi”. Alexiuksen mukaan se, että Hjalmar Branting tuo-
mittiin vuonna 1896 vappupuheessa esittämänsä lausunnon vuoksi tämän 
suuntaisesta väitetystä rikoksesta, oli kuitenkin lähinnä poikkeus. Kuo-
nokoppalaki ei juurikaan vaikuttanut reformistiseen työväenliikkeeseen, 
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vaan sitä sovellettiin lähinnä äärisosialisteihin ja anarkisteihin sekä laajas-
ti myös antimilitaristiseen propagandaan. 

Niin sanotulla Åkarpin lailla vuodelta 1899 torjuttiin uhkailua ja pa-
kottamista, jonka tarkoituksena oli saada työväkeä lakkoilemaan, mut-
ta Alexiuksen mukaan laki ei johtanut moniin oikeudenkäynteihin edes 
suurlakkovuonna 1909. Painovapausasetuksen soveltaminen ja juryjärjes-
telmän käyttö johtivat siihen, että syytteitä hylättiin huomattavasti enem-
män kuin rikoslakia sovellettaessa.15

Utsigt af Norrbro och Gustaf Adolfs torg i Stockholm (Näkymä Norrbrolle ja Kustaa Aadolfin torille Tukhol-
massa), 1841. Ferdinand Tollinin litografia. Kuvassa on useita Tukholman mediamaailman vaikuttajia. Af-
tonbladetin perustajan elämäkerrassa kirjoittajat Ami Lönnroth ja Per Eric Mattsson kuvailevat, keitä he 
ovat: Lars Hierta näkyy aivan Norrbrolle kääntyvän ratsastajan oikealla puolella. Aivan hänen edessään 
Arguksen julkaisija Johan Johansson ojentaa kättään nuorelle naiselle. Etualalla oikealla on Frejan koko toi-
mituskunta. August Blanche viitassaan keskustelee G H Mellinin kanssa. Heidän välissään on suomalainen 
filosofi Snellman, joka on käymässä Tukholmassa. Itse piirtäjä Tollin, joka oli myös työntekijä Frejassa, pilki-
stää parin pylvään takaa. Kuvassa vasemmalla kolme herraa ja vanha nainen kohtaavaa. He ovat Kristoffer 
Askelöf, V F A Dalman, Jonas Walldén ja Gustava Björklund. Orvar Odd, joka työskenteli useissa lehdissä, 
lähestyy seuruetta korkeahattu päässään. Adolf Bonnier kirjalaatikkonsa kanssa lähimpänä kuvassa va-
semmalla. Tukholman kaupunginmuseo.
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Toisen maailmansodan uhka

Koalitiohallitus ja lehdistövapaus16

Ruotsi ei joutunut mukaan toiseen maailmansotaan, mutta sota vaikut-
ti syvästi maan lainsäädännön kehitykseen, painovapauteen ja laajem-
minkin sananvapauteen. Yksi syy tähän oli se, että Suomen talvisodan 
puhkeamisen aikaan Ruotsiin muodostettiin Hanssonin hallitus. Aiempi 
Hanssonin hallitus oli ollut sosiaalidemokraattien ja talonpoikien puna-
multahallitus, mutta uudessa koalitiohallituksessa olivat mukana myös 
oikeistopuolue ja kansanpuolue. Toisin sanoen hallituksen ulkopuolelle 
jäi vain kommunistinen puolue, jonka kannatus ja tuki äänestäjien kes-
kuudessa oli vähäistä. Parlamentaarinen oppositio typistyi näin voimak-
kaasti, joskin kaikissa hallituspuolueissa arvosteltiin koalitiohallituksen 
politiikan eri näkökohtia.

Syksyllä 1938 lehdet täyttyivät Saksaan ja Hitleriin kohdistuvasta kritii-
kistä, kuten Nils Funcke kertoo tässä teoksessa, ja hallitus huolestui ennen 
kaikkea Social Demokraten-lehden kirjoituksista. Pääministeri Hansson 
ja ulkoministeri Sandler lähettivät päätoimittajille ympäri Ruotsia luot-
tamuksellisen kirjeen. Kirjeessä sanottiin, että jotta hallitus voisi pitää 
Ruotsin ”mahdollisimman kitkattomasti” sodan ulkopuolella, oli tärkeää, 
että lehtien perusteella ”Ruotsia ei voitaisi perustellusti epäillä puolueelli-
suudesta jonkin vallan tai valtaryhmittymän suuntaan”. Tämä ei tarkoit-
tanut sitä, että lehdistö ei saisi käsitellä ja kommentoida muiden maiden 
tilanteita kriittisesti, mutta tällaista kritiikkiä voitiin ”varmastikin har-
joittaa ottaen asianmukaisesti huomioon oman maan intressit”, ministerit 
kirjoittivat. He varoittivat myös ”liian intohimoisista tai harkitsematto-
mista lausunnoista”. 

Hallituksen jo vuonna 1938 esittämästä kannasta tuli maailmansodan 
puhkeamisen myötä vuonna 1939 perusta lehdistöpolitiikalle, jota Ruot-
sin toimenpiteitä tutkinut ja niitä eri ”lehdistöideologioiden” mukaan luo-
kitellut Nils Funcke nimittää ”sosiaaliseksi vastuuideologiaksi, jossa on 
vahvoja piirteitä autoritaarisesta ideologiasta”.

Koalitiohallitus ja siinä mukana olleet neljä valtiopäiväpuoluetta raken-
sivat siten järjestelmän, jossa käytettiin ”sekä keppiä että porkkanaa”. Peh-
meämpiin, suostutteleviin keinoihin kuului joukko toimenpiteitä ja insti-
tuutioita, joiden tarkoituksena oli antaa neuvoja ja ohjata näin lehdistöä ja 
radiota pidättyväisempään tapaan raportoida maailman tapahtumista ja 
arvioida niitä. Tämä koski varsinkin natsi-Saksaa mutta myös muita so-
dassa olevia maita, kuten Neuvostoliittoa ja Isoa-Britanniaa. Käytännössä 
hallitus esitti julkisia vetoomuksia. Lisäksi toimituksiin yrittivät vaikuttaa 
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uudet viranomaiset TT ja Radiotjänst, joilla oli monopoli radiolähetystoi-
minnassa. Ruotsiin perustettiin uusia julkisia elimiä, joiden tarkoituksena 
oli saada lehdistö toimimaan itse pidättyväisemmin, samaan aikaan kun 
toimituspäälliköt saivat syväluotaavia ja yksityiskohtaisia tietoja, joita ei 
kuitenkaan ollut tarkoitettu levitettäviksi.

Toisaalta hallituksen ja valtiopäivien politiikkaan kuuluivat myös ra-
joittavat toimet. Ne kohdistuivat lehtiin, jotka kaikesta huolimatta julkai-
sivat artikkeleita, joiden voitiin katsoa loukkaavan Saksan valtionjohtoa 
ja vahingoittavan Ruotsin poliittisia suhteita ennen kaikkea Saksaan. 
Aluksi tämä tarkoitti takavarikkoja ja syytteitä painovapausasetuksen 
nojalla sanomalehtiä vastaan ”herjaavista, loukkaavista tai epäsopua ai-
heuttavista lausunnoista, jotka kohdistuivat vieraisiin valtoihin, tai lau-
sunnoista, jotka koskevat nykyajan kansoja tai valtioita, joihin Ruotsilla 
on rauhanomaiset suhteet”. Kun myöhemmin kuitenkin ilmeni, että mo-
nissa tapauksissa juryt hylkäsivät syytteet tuomioistuimissa, ryhdyttiin 
muihin toimenpiteisiin. Oikeusministeri Westman alkoi soveltaa vuoden 
1812 painovapausasetuksen kohtaa, jota monet pitivät vanhentuneena, 
kun ulkopoliittinen johto katsoi sen olevan aiheellista. Kohta koski ta-
kavarikkoja ilman oikeudenkäyntejä. Painovapausasetuksen 3 luvun 9 
§:n toisen kohdan mukaan, jos kirjoitus ei ollut herjaava eikä loukkaava 
mutta saattoi saada aikaan ”väärinkäsityksen vieraan vallan kanssa”, se 
voitiin takavarikoida ilman oikeudenkäyntiä. Toimenpiteet kohdistuivat 
kommunisti- ja natsijulkaisuihin mutta myös demokraattisesti suuntau-
tuneisiin sanomalehtiin. Eniten huomiota herättänyt toimenpide kohdis-
tui Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning -lehteen (GHT), jonka kolmen 
päivän painokset takavarikoitiin syyskuussa 1940. Myös länsimielinen 
lehti Trots Allt! takavarikoitiin monta kertaa. Lisäksi sitä julkaissut sosiaa-
lidemokraattinen valtiopäiväedustaja Ture Nerman sai syytteen. Vuosina 
1939-1944 syytteitä nostettiin yhteensä 55. Vuosina 1939-1943 takavari-
koitiin (useimmiten ilman syytettä) 368 sanomalehteä ja julkaisua. Taka-
varikoinneista suurin osa eli 145 tapahtui vuonna 1942.

Näytelmät ja elokuvatkaan eivät säästyneet toimenpiteiltä. Esimerkkinä 
voidaan mainita Karl Gerhardin laulu Troijan hevosesta Folk teaternissa 
Tukholmassa vuonna 1940. Vilhelm Mobergin Ratsasta tänä yönä la-
dottiin ilman alkuperäisversion viittausta saksalaisiin vouteihin. Char-
lie Chaplinin Diktaattorin julkinen esittäminen kiellettiin kokonaan. 
Humphrey Bogartin ja Ingrid Bergmanin Casablancaa leikattiin. Pleijelin 
mukaan 59 elokuvaa pysäytettiin. 
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Kuljetuskielto, ennakkosensuuri ja puoluekielto
Hallitus ja valtiopäivät eivät pysähtyneet tähän. Helmikuussa 1940 käyt-
töön otettiin nopean valtiopäiväkäsittelyn jälkeen mahdollisuus asettaa 
kuljetuskielto. Se tarkoitti sitä, että sanomalehtiä, jotka saattoivat vahin-
goittaa maan turvallisuutta ja joille tuomioistuin oli langettanut tuomion 
painovapausasetuksen mukaisesti, ei saanut kuljettaa julkisilla kulkuneu-
voilla, kuten postitse, rautateitse tai linja-autoilla. Tukholman ulkopuolel-
la Trots Allt! joutui kuljetuskieltoon. 

Lisäksi koalitiohallitus ehdotti vuosina 1940-1941 perustuslakiin 
muutoksia, joiden myötä valtiopäivät voisi määräenemmistöllä ottaa so-
dan aikana tai sodan uhatessa käyttöön ennakkosensuurin. Lain piti mah-
dollistaa myös sanomalehden asettaminen julkaisukieltoon. Valtiopäivät 
hyväksyi tämän lain lepäämään kesäkuussa 1940 ja lopullisesti vuonna 
1941. Laki herätti valtiopäivillä laajaa kritiikkiä erityisesti sosiaalidemo-
kraattien ja kansanpuolueen jäsenten keskuudessa. 

Valtiopäivät päätti vuonna 1940 hyväksyä lain ”yhteiskunnalle vaaralli-
sista yhteenliittymistä”. Lain myötä voitiin hajottaa yhteenliittymät, jotka 
halusivat muuttaa valtiojärjestystä väkivalloin tai ulkomaisen vallan tuel-
la. Lisäksi oli mahdollista kieltää ”yhteenliittymät, jotka uhkasivat vaka-
vasti valtion puolustusta tai suhteita vieraaseen valtaan”. 

Sensuurilakia eli lakia yhteiskunnalle vaarallisten yhteenliittymien ha-
jottamisesta ei koskaan käytetty, mutta kuljetuskiellot, painovapausase-
tuksen tiukennettujen sääntöjen soveltaminen ja laajamittaiset pyrkimyk-
set vaikuttaa lehdistöön olivat totisinta totta vuoteen 1944, jolloin sota 
kääntyi liittoutuneiden eduksi.17

Lehdistö vai hallitus? 
Hallitus harjoitti ulkopolitiikkaansa kasvavien ulkoisten paineiden alla. 
Niitä olivat Saksan ja myöhemmin Neuvostoliiton hyökkäys Puolaan, Suo-
men talvisota vuosina 1939-1940 Neuvostoliiton hyökättyä maahan, se, 
että Saksa miehitti Tanskan ja Norjan ja voitti Ranskan Belgian, Alanko-
maat ja Luxemburgin, sekä Baltian maiden liittäminen Neuvostoliittoon 
samaan aikaan. Tämä oli osa Hitlerin ja Stalinin äkillistä allianssia elo-
kuussa 1939. Natsi-Saksaa vastusti sotilaallisesti vain Churchillin johtama 
Iso-Britannia. Kesällä 1940 keskenään liittoutuneet Natsi-Saksa ja Neu-
vostoliitto piirittivät Suomea ja Ruotsia. 

Saksan natsijohtajat epäilivät Ruotsin kantaa huolimatta myönnytyk-
sistä, joita Ruotsi teki salliessaan sotilaiden ja kaluston kuljetuksen Nor-
jaan Norjan antauduttua. Tukholmassa ulkoministeriö ja hallitus huo-
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lestuivat entisestään siitä, miten kielteisesti ja herkkänahkaisesti Saksan 
johto suhtautui Ruotsin lehdistöön. Natsien ylin johto antoi uhkaavan 
lausunnon, ja 13.9.1940 Saksa jätti nootin, jonka mukaan Göteborgs 
Handels- och Sjöfarts Tidning -lehden jatkuvaa kiihotusta Saksaa vas-
taan ei enää suvaittaisi. Nootissa pyydettiin määrätietoisia toimenpiteitä 
kiihotuksen lopettamiseksi. Tämä ili syynä, että muutama päivä myö-
hemmin - sosiaalidemokraattien saatua ylivoimaisen vaalivoiton Ruot-
sin valtiopäivien toisen kamarin vaaleissa - maan hallitus takavarikoi 
GHT:n painokset kolmelta päivältä. Ulkoministeri Günther perusteli 
hallituksessa toimenpidettä juuri sosiaalidemokraattien vaalivoitolla: 
Saksassa katsottaisiin saksalaisvastaisen puolueen voittaneen vaalit, ja 
siksi oli tarpeen ilmaista jollakin tavalla, ettei tämä hallitus ollut saksa-
laisvastainen. Hansson oli Güntherin linjoilla. Diplomaatit ja Kustaa V 
korostivat samaa asiaa. 

Wilhelm M. Carlgren kyssy teoksessaan Svensk utrikespolitik 1939-
1945, kohdistuivatko Saksan vaatimukset suorapuheisia ruotsalaislehtiä 
vastaan oikeastaan edes näihin lehtiin ja niiden sisältöön. ”Hitlerin, Gö-
ringin ja Goebbelsin tyytymättömyys liittyi silloin pikemminkin halli-
tuksen lehdistöpolitiikkaan, toimettomuuteen ja ohjauksen puutteeseen 
eikä niinkään yksittäisten lehtien epämieluisaan sisältöön ja toimitustyö-
hön. Kun hallitus viimein puuttui asiaan kovin ottein, saksalaisten vaati-
mukset vaimenivat heti: uuden maailmanvallan arvovaltatoiveet oli otettu 
asianmukaisesti huomioon, ja Ruotsin hallitus oli viimein osoittanut ym-
märtävänsä, että maailmanhistoriallisten mullistusten oli lyötävä itsensä 
läpi myös ruotsalaisessa painovapaudessa.”

Hallitus jatkoi lehdistöpolitiikkaansa vuonna 1941. Käsitellessään Sak-
san valituksia Ruotsin lehdistöä kohtaan hallitus pyysi pidättyväisyyttä, 
mikä lisäsi värittömyyttä myös lehdistössä, radiossa jne. Carlgrenin mu-
kaan Saksan vaatimuksissa oli pohjimmiltaan kuitenkin jälleen kyse en-
nemminkin siitä, ettei Ruotsin hallitus ollut - tai ajateltiin, ettei se ollut 
- puuttunut tällaisiin loukkaaviin lausuntoihin.

Syksyllä 1941 hallitus joutui ratkaisemaan, sovellettaisiinko lakia yhteis-
kunnalle vaarallisista yhteenliittymistä. Günther ja oikeistojohtaja Bagge ha-
lusivat kieltää kommunistit, kun taas sosiaalidemokraatit ja kansanpuolue 
vastustivat ajatusta ja osaksi tästä syystä vaativat, että jos kommunistit kiel-
lettäisiin, pitäisi myös Ruotsin natsit kieltää, ja tätä saksalaiset vastustivat. 

Sodan tapahtumilla oli tässä ratkaiseva merkitys. Vuodenvaihteessa 
1941-1942 saksalaiset eivät olleet onnistuneet ratkaisemaan sotaa venäläi-
siä vastaan. Yhdysvallat osallistui maailmansotaan Hitlerin julistettua so-
dan sen jälkeen, kun japanilaiset olivat hyökänneet amerikkalaisten laivas-
totukikohtaan Pearl Harbourissa. Kysymys puoluekiellosta sai jäädä sikseen. 
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Reilu vuosi myöhemmin Saksa oli lieventänyt selvästi vaatimuksiaan Ruot-
sin lehdistön suuntaan - se edellytti enää pelkkää ”puolueettomuutta”.18

Valtiosäännön kehitys 
Tapahtumat vaikuttivat suuresti Ruotsin valtiosäännön kehittymiseen, jo 
vuosi ennen toista maailmansotaa. Hallituksen ja valtiopäivien toimen-
piteet rajoittivat lehdistön vapautta merkittävästi. Niihin kuuluivat myös 
mahdollisuudet ryhtyä käyttämään ennakkosensuuria sekä kieltää tietyt 
poliittiset yhteenliittymät eli puolueet. Sama koski niin sanottua kuljetus-
kieltoa vuodelta 1940: se oli niin mittava, että sitä on pidettävä valtiosään-
nön muutoksena.

Kun sota alkoi Saksan tappion myötä edetä kohti loppuratkaisuaan, 
hallitusmuotoon lisätyt säännökset kumottii sekä luovuttiin, painova-
pausasetuksen soveltamistavoista, kuljetuskiellosta ja koko järjestelmästä, 
jossa hallitus ja lehdistön omat elimet ohjaavat poliittisesti tiedotusväli-
neiden sisältöä. On aiheellista mainita, että perustuslakien muuttaminen 
käsitti muutosten tekemistä vuosina 1938-1944 sekä painovapausasetuk-
sen tarkistamisen vuosina 1944-1945, minkä seurauksena syntyi nyt voi-
massa oleva vuoden 1949 painovapausasetus. Valtiosääntöuudistus oli siis 
pitkä prosessi, joka tapahtui vuosien 1938-1948 aikana. 

Toisen maailmansodan jälkeen koalitiohallituksen ja valtiopäivien po-
litiikasta on käyty eri aikoina toistuvasti keskustelua. Esitetyt näkemykset 
eivät ole olleet yksimielisiä, mikä ei myöskään ole ollut yllättävää, kuten 
Agneta Pleijel kirjoittaa.19

Keskustelussa vastakkain ovat oikeastaan kaksi näkemystä tämän kap-
paleen otsikosta ”Toisen maailmansodan uhka”. Oliko siinä todella kyse 
saksalaisten natsien uhasta, vai uhkasivatko Ruotsin sananvapautta en-
nemminkin koalitiohallitus ja sen rajoitukset? 

Entä oliko näiden rajoitteiden tarkoituksena osoittaa Saksan valtion-
johdolle, että Ruotsin hallitus ymmärsi nyt, että omien rajojen ulkopuo-
lisia asioita kohtaan oli osoitettava ”asianmukaista kunnioitusta”, kuten 
Wilhelm Carlgren kirjoittaa? Carlgren katsoo asian olevan näin, sillä kun 
niin tapahtui, Saksa lakkasi esittämästä tiukkoja vaatimuksia.20

Lisäisin tämän kuitenkin kolhaisseen vapaan kansan tunnetta itsemää-
räämisoikeudesta. Reaalipolitiikkaa vai demokratiaa? Kansan lisäksi jän-
nitteitä oli myös itse koalitiohallituksessa, kuten Alf W. Johansson osoittaa. 

Mitä me tekisimme, jos meihin kohdistuisi nyt tai tulevaisuudessa suu-
ri ulkoinen uhka? Nykyiset perustuslakimme, myös vuoden 1949 paino-
vapausasetus, antavat meille kriisitilanteessa vähäisiä mahdollisuuksia 
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rajoittaa sisäistä sananvapautta suurenkaan uhkan edessä. Tämä on toisen 
maailmansodan aikaisesta Saksan uhkasta seuranneiden rajoitusten jät-
tämä perintö. Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artikla ei kuitenkaan 
estä tällaista poikkeamaa. Ne olivat sotaan joutuneiden demokratioiden 
kokemuksia. Lisäksi 15 artiklassa annetaan valtioille oikeus ryhtyä sodan 
aikaan tai muussa kansakunnan olemassaoloa uhkaavassa hätätilanteessa 
sopimuksesta poikkeaviin toimiin.

Agneta Pleijel kirjoittaa artikkelissaan siitä, miten maailma on ny-
kyään muuttuvassa tilassa ja osaksi kaaoksessa. Pariisissa tammikuussa 
2015 tehdyissä iskuissa oli kyse jihadistisesta terrorismista, jonka motiivit 
olivat ideologisia ja kohdistuivat sananvapauteen. Hänen mukaansa de-
mokratia, sananvapaus ja yhteiskunnan avoimuus joutuvat kovemmalle 
koetukselle kuin pitkään aikaan.21

Verkko ja vapaus

Meno-paluu Eurooppaan
Ruotsissa ja Euroopassa sananvapauteen ja sen rajoituksiin liittyvät pun-
ninnat ovat päätyneet eri suuntiin vuodesta 1990. Helena Jäderblom ko-
rostaa, että Ruotsissa noudatettu asiakirjojen julkisuusperiaate on vaikut-
tanut Eurooppaan suuresti. Tämä koskee Euroopan neuvostoa, jossa on 
neuvoteltu useita sopimuksia. Asiakirjojen julkisuudesta on tehty yleisso-
pimus, jota riittävän moni maa ei kuitenkaan ole vielä ratifioinut. Stras-
bourgissa toimiva Euroopan ihmisoikeustuomioistuin soveltaa Euroopan 
ihmisoikeussopimusta nykyisin yhä enemmän samansuuntaisella tavalla. 
Tuomioistuin on vahvistanut, että tietyissä tilanteissa viranomaisten tie-
tojen salaaminen rajoittaa sananvapautta.

EU:n toimielimet ja EU:n tuomioistuin ovat myös edenneet samaan suun-
taan, ja tässä Ruotsin toiminnalla sen jäsenyyden alusta eli vuodesta 1995 on 
ollut merkittävä rooli. Jäderblom on ollut 
itse mukana näissä päätöksentekoproses-
seissa, jotka huipentuivat avoimuusasetuk-
seen vuonna 2001 Ruotsin toimiessa EU:n 
puheenjohtajavaltiona. Hän toteaa kuiten-
kin kehityksen pysähtyneen paikoilleen.

Sekä Jäderblom että Nils Funcke katso-
vat EU:n vaikuttaneen kielteisesti asiakir-
jojen julkisuutta koskevan Ruotsin lain-
säädännön tiettyihin osiin. He toteavat Ensimmäinen tekstiviesti lähetettiin 

vuonna 1992. Kuva: Uutistoimisto TT.
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valtiopäivien päättäneen, että Ruotsin viranomaisille luovutettuja tietoja 
voidaan vuodesta 2014 pitää salassa, jos voidaan olettaa, että tietojen pal-
jastaminen heikentäisi Ruotsin mahdollisuuksia osallistua kansainväli-
seen yhteistyöhön. Ilmoittamisvapaus on kuitenkin edelleen voimassa. 
Katson silti, että uudessa kokonaiskuvassa Ruotsin julkisuusperiaate on 
edelleen vahvoilla. Se on lyönyt itsensä voimakkaammin läpi eurooppalai-
sessa oikeudessa suhteessa aiemmin vallinneeseen brittiläis-mannermai-
seen salassapitoperiaatteeseen.22

Ilmaisuvapausperustuslaki
Vuonna 1992 voimaan tullut Ruotsin ilmaisuvapausperustuslaki (ytt-
randefrihetsgrundlagen, YGL) perustuu vuoden 1966 radiovastuulakiin 
(radioansvarighetslagen). Sitä ennen ei ollut mitään painovapausasetusta 
vastaavaa säädöstä, joka koskisi muita tiedotusvälineitä kuin painettuja 
julkaisuja. Ilmaisuvapausperustuslaista on tehty samanlainen kuin paino-
vapausasetus. Bertil Wennberg kertoo, miten uusi perustuslaki on ymmär-
rettävä. Epäselvissä tapauksissa ilmaisuvapausperustuslakia on tulkittava 
samalla tavalla kuin painovapausasetusta, kun taas painovapausasetusta 
ei saa tulkita sen perusteella, miten vastaava kysymys on ratkaistu ilmai-
sunvapausperustuslain nojalla. 

Ilmaisuvapausperustuslakia on hyvin vaikeaa lukea itsenäisenä lakina, 
koska siinä viitataan niin paljon painovapausasetukseen. Ilmaisuvapauspe-
rustuslain myötä Ruotsilla on kaksi rinnakkaista tekniikasta riippuvaa sanan-
vapauslakia. Painovapausasetus koskee painettuja tekstejä. Ilmaisuvapauspe-
rustuslaki koskee radiota, televisiota ja tiettyjä vastaavia lähetystapoja, julki-
sia esityksiä tietokannasta sekä elokuvia, videoita, äänityksiä ja muita teknisiä 
tallenteita. Jokainen Ruotsin kansalainen saa näissä tiedotusvälineissä ”il-
maista julkisesti ajatuksiaan, mielipiteitään ja tunteitaan ja antaa tietoja mistä 
tahansa aiheesta”. Tärkein periaatteellinen ero perustuslakien välillä on se, 
että ilmateitse tapahtuviin lähetyksiin tarvitaan viranomaiselta kansainväli-
siin sopimuksiin perustuva taajuuslupa. Sen sijaan tiedonsiirtoon kaapeleita 
pitkin sovelletaan samoja periaatteita kuin painettuihin teksteihin, kuten leh-
tiin, eli perustamisvapautta ja kilpailuvapautta. Ilmaisuvapausperustuslaki 
suojaa radiovastaanottimien ja vastaavien laitteiden omistamista. 

Digitaalinen läpimurto
World Wide Webiä käytettiin ensimmäisen kerran vuonna 1989. Siitä 
alkoi 1990-luvun puolivälissä tulla olennainen osa Internetin kehitystä. 
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Sivustoista, joihin kootaan käyttäjiä ja sisältöä, käytetään yleisnimitystä 
”sosiaalinen media”. 

Tekstiviestit otettiin käyttöön ja niistä tuli matkapuhelinpalvelu vuon-
na 1992. Se johti 1990-luvun puolivälissä todelliseen läpimurtoon käyttä-
jien keskuudessa. 

Digitaalisesta tekniikasta, Internetistä, tietokoneista ja matkapuheli-
mista alkoi 1990-luvun alussa tulla jokamiehen työkaluja. Oli ratkaistava, 
miten eri medioiden välityksellä esitettyjen ajatusten sisältöä pitäisi tar-
kastella, arvioida ja käsitellä. Ruotsissa ne eivät periaatteessa kuulu paino-
vapausasetuksella ja ilmaisuvapausperustuslailla säännellyn sananvapau-
den soveltamisalaan. Tilanne on silti mutkikas. Tekniikan eri muodot 
sulautuvat ja sekoittuvat toisiinsa.

Ilmaisuvapausperustuslain valmistelutyö ja lakiin myöhemmin tehdyt 
muutokset perustuivat ajatukseen siitä, mitä oli tekeillä. Painovapauslain 1 
luvun 7 §:ään lisättiin säännös. Se, joka vastaa painetusta tekstistä, vastaa 
myös sen ääniversiosta. Wennbergin (et al.) kirjoituksesta, jossa käsitellään 
uuden tietotekniikan suojaamista ja sääntelyä ilmaisuvapausperustuslaissa 
ja painovapausasetuksessa, ilmenee kuitenkin selvästi, miten monimutkai-
seksi sananvapauden sääntely käy, kun se riippuu esitystekniikasta.23

Tietokantasääntö 
Yksi ilmaisuvapausperustuslain keskeinen säännös koskee tietokantoja, 
joita sanomalehdet ja muut mediayhtiöt voivat koota. Kuluttajat voivat käy-
dä niitä lukemassa ja hakemassa niistä tietoja. Tällainen tietokanta voi saa-
da ilmaisuvapausperustuslain 1 luvun 9 §:n (2015) suojan. Edellytyksenä 
on, että kaiken sisällön tuottaa ja siitä vastaa toimitus. Säännöstä laajen-
nettiin vuonna 2003 niin, että myös muut verkkosivut voivat saada suojan 
ja vastuut, jos ne rekisteröivät itselleen julkaisutodistuksen. Tällöin sovel-
letaan painovapausasetuksen tai ilmaisuvapausperustuslain rikosluetteloa 
ja -prosessia, jotka nostavat korkealle kynnyksen tuomita vastuuhenkilö ri-
koksesta. Lukijat saavat kuitenkin kirjoittaa kommenttejaan monille verk-
kosivuille. Tämän seikan ja muiden rajanvetojen vuoksi on epäselvää, voi-
ko tällainen kommentti saada tai pitääkö sen saada painovapausasetukseen 
tai ilmaisuvapausperustuslakiin perustuvaa suurempaa suojaa. Jos asia ei 
ole näin, niistä voidaan nostaa syyte rikoslain säännösten mukaisesti. Niin 
kuitenkin käy harvoin. Ongelmana voi olla esimerkiksi se, että ne sisältävät 
uhkauksia ja vihakirjoituksia, jotka voivat vahingoittaa muita ihmisiä. 

Viranomaisten tietokantojen huomattiin varhaisessa vaiheessa olevan 
riski. Voisivatko viranomaiset käyttää - silloista lyhennettä käyttääkseni 
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- ATK-pohjaisia, henkilötunnukseen perustuvia tietoja muuhun tarkoi-
tukseen kuin siihen, jota varten ne on kerätty? Voisivatko viranomaiset 
myydä tietoja ilman asianosaisten lupaa (ja ilman näille maksettavaa kor-
vausta)? Entä sovelletaanko painovapausasetuksen ja ilmaisuvapauspe-
rustuslain mukaista asiakirjojen julkisuusperiaatetta niin, että kaupalliset 
toimijat voisivat saada tietoja viranomaisten rekisteristä ja myydä niitä 
eteenpäin? Tuomioistuinratkaisut osoittivat, että perustuslakien sään-
nöksillä asiakirjojen julkisuudesta oli suurempi vaikutus kuin silloisella 
tavallisella lainsäädännöllä eli ns. tietosuojalailla, jonka noudattamista 
tietosuojan tarkastuslaitos Datainspektionen valvoo. Tuomioistuimet ja 
vähitellen Ruotsin valtiopäivät asettivat Ruotsin perustuslait etusijalle 
suhteessa EU-direktiiveihin, jotka asettivat rajoituksia yksilön eduksi. 

Viime vuosina kysymyksistä on tullut ajankohtaisia Lexbase-tietokan-
nan vuoksi. Tietokantaan skannataan tuomioistuimien tuomioita, ja kuka 
tahansa voi tehdä tietokannasta hakuja eri tavoin. Kattavampia tietoja, 
joista henkilötiedot on poistettu vain osittain, on mahdollista saada mak-
susta. Lexbase on hankkinut julkaisutodistuksen. Se nauttii siis perus-
tuslaillista suojaa, johon kuuluu korkeampien kynnysten soveltaminen. 
Kumpi menee edelle - tuomiossa mainitun henkilön yksityisyys vai tieto-
kantaan koottujen asiakirjojen julkisuus? 

Tästä seuraa myös toinen kysymys eli se, millaista henkilön yksityisyy-
den suojan pitäisi olla tietokannoissa, sosiaalisissa medioissa ja perintei-
sissä tiedotusvälineissä. Voisiko se kenties olla vähäisempää, jos kyseessä 
on julkista tehtävää hoitava ja valtaa käyttävä henkilö, jolla on erityistä 
vastuuta yhteiskunnallisista asioista? Tai ehkä suurempaa, jos kyseessä on 
yksityishenkilö, jolla ei juuri ole valtaa eikä vastuuta? Voiko yksityisyyden 
suoja olla eri asteista?

Yksityisyyden suoja verkossa on mutkikas kysymys. Sovelletaanko sen 
tiettyihin osiin perustuslakien takaamaa julkisuutta ja toisiin taas ei, jol-
loin niihin on helpompaa puuttua oikeudellisesti?24

Selvitys, mutta?
Vuonna 2006 paino- ja sananvapausselvitystyöryhmä antoi mietinnön. 
Sen mukaan ongelmien ydin on siinä, että Ruotsin kaksi sananvapautta 
säätelevää perustuslakia ovat tekniikkalähtöisiä: painovapauslaki kos-
kee painettuja tekstejä, ilmaisuvapausperustuslaki puolestaan teknisiä 
tallenteita. Yhtenä ongelmana on se, että uuteen tekniikkaan perustuva 
joukkoviestintä saattaa jäädä kummankin lain ulkopuolelle, joskin tämä 
haaste on ratkaistavissa. Ongelmien katsottiin liittyvän ennen kaikkea sii-
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hen, että näillä kahdella perustuslailla säännellään ja suojellaan yleisölle 
levitettäviä julkaisuja. Niiden selvittämiseksi oli ratkaistava, onko perus-
tuslaillinen suoja voimassa vai ei, kun teknisistä tallenteista puuttuvat al-
kuperätiedot, ja vahvistettava, millainen levikki teknisellä tallenteella on. 
Tallennetta pitää levittää joukkoviestimen välityksellä, eli levitystä pie-
nemmässä piirissä ei lasketa. Tämän ja muutaman pienemmän kysymyk-
sen pohjalta selvitystyöryhmä luonnosteli eri vaihtoehtoja, joista jokainen 
merkitsi radikaalia muutosta lainsäädännön muotoiluun. On lisättävä, 
että selvitystyöryhmä itse asiassa tunsi suurta sympatiaa vallitsevan jär-
jestyksen säilyttämisen puolesta. Ehdotusluonnoksissa käsiteltiin kolmea 
vaihtoehtoa nykyiselle melko hiljattain vakiintuneelle kahden rinnakkai-
sen lain järjestelmälle ja perussäännöksille hallitusmuodossa. 

Minimivaihtoehdon mukaan hallitusmuodon sääntelyä laajennettai-
siin hieman, mutta muuten säännökset sisällytettäisiin tavallisiin lakeihin 
ja niiden sisältö olisi suunnilleen sama kuin painovapauslaissa ja ilmai-
suvapausperustuslaissa. Tavallista lakia olisi helpompaa muuttaa, mikä ei 
kylläkään ole aina toivottavaa. Perusteellinen lakien perustuslainmukai-
suuden arviointi, ehkä valtiosääntötuomioistuin, ehkäisisi valtiopäiviä te-
kemästä hätiköityjä muutoksia lainsäädäntöön. Tuloksena voisi olla myös 
tekniikasta riippumaton lainsäädäntö, jolloin yleisölle välitettyjen viestien 
suojan rajat olisivat joustavammat. Ehkä tiedonvälittäjänvapautta voitai-
siin käsitellä toisin? 

Keskimmäisessä vaihtoehdossa painovapausasetuksen ja ilmaisuvapa-
usperustuslain sisällöstä säilytettäisiin suurempi osa, mutta se siirrettäi-
siin hallitusmuotoon lisättävään uuteen lukuun. Lisäksi säädettäisiin ta-
vallisena lakina joukkotiedotusvälinelaki, jossa säädettäisiin yksityiskoh-
dista. Valtiopäivät säätäisi lain ja voisi muuttaa sitä kahden kolmasosan 
enemmistöllä. (Vaihtoehtoisesti se säädettäisiin perustuslakina, jolloin 
olisi tehtävä kaksi päätöstä, joiden välissä pidettäisiin valtiopäivävaalit.) 
Näin tuomioistuinten olisi helpompaa ratkaista, mitkä viestit kuuluvat pe-
rustuslaillisen suojan piiriin ja mitkä eivät.

Maksimivaihtoehdossa painovapausasetus ja ilmaisuvapausperustuslaki 
yhdistettäisiin uudeksi sananvapausperustuslaiksi, jonka asiasisältö olisi 
sama kuin nykyjärjestelmässä. Yhdistäminen pienentäisi sitä ongelmaa, 
että on ratkaistava, kuuluvatko tekniset tallenteet perustuslaillisen suo-
jan piiriin. Nykymediat saattaisivat ehkä kuitenkin vaikuttaa painettujen 
tekstien asemaa rajoittavasti. Syynä tähän voisi olla se, että Ruotsissa yk-
sityiselämän suoja poikkeaa jossakin määrin siitä, mikä on tavanomaista 
muissa EU-maissa. Vertailukelpoisissa maissa suoja on laajempi. Ruotsin 
tilanne selittyy asiakirjojen julkisuudella. Ruotsissa asiakirjat ovat pää-
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sääntöisesti julkisia, myös silloin, kun ne koskevat yksityishenkilön hen-
kilökohtaista tai taloudellista tilannetta.25

Selvityksiä selvitysten jälkeen, mutta mitä sitten?
Reinfeldtin hallitus totesi vuonna 2008, ettei yhtäkään näistä ehdotuksista 
voitaisi toteuttaa. Selvitystyöryhmä muutettiin sananvapauskomiteaksi. 
Selvitysten tekemistä eri alojen teknisesti neutraalista perustuslakisäänte-
lystä kuitenkin jatkettiin. Tällä kierroksella laadittiin kolme erilaista peri-
aatemallia: vastuumalli, toimintamalli ja tavoitemalli. 

Käydyssä keskustelussa eniten suosiota, mutta myös kritiikkiä sai vas-
tuumalli. Tämän seurauksena komitea päätti, että kolmen mallin pohjalta 
laadittaisiin uusi sananvapausperustuslaki, joka voisi korvata nykyisen 
painovapausasetuksen ja ilmaisuvapausperustuslain. Sen piti olla tekni-
sesti neutraali. Lopulta selvitystyöryhmä kuitenkin hylkäsi tämän ehdo-
tuksen itse muun muassa yksinvastuuseen ja tiedonvälittäjänsuojaan liit-
tyvistä syistä. Komitea päätti asiasta yksimielisesti lukuun ottamatta sen 
puheenjohtajaa, joka oli entinen oikeuskansleri Göran Lambertz. Lambertz 
laati oman esityksensä uudeksi teknisesti neutraaliksi sananvapausperus-
tuslaiksi sekä perustuslaissa säädettävästä yksityiselämän suojasta, minkä 
seurauksena esimerkiksi perustuslain suojaamalla foorumilla julkaistuis-
ta kuvista ja videoista voitaisiin nostaa syyte.26

Hallitus päätti, että se ei myöskään ottaisi nyt esiin pääkysymyksiä, 
jotka liittyivät siihen, pitäisikö perustuslakeja olla yksi vai useampi, vaan 
tyytyi muutamaan ehdotukseen, jotka annettiin valtiopäiville. 

Tässä teoksessa Per-Arne Jigenius perustelee, miksi hän kannattaa 
teknisesti neutraalia perustuslakia. Hänen mukaansa ennen kaikkea leh-
distö on toiminut keskitettyä sananvapausperustuslakia vastaan. Hän on 
toiminut toimituspäällikkönä, vastaavana toimittajana ja yleisön lehdis-
töasiamiehenä eli edustanut jo noin sata vuotta sitten aloitetun eettis-
ten kysymysten vapaaehtoisen tarkastelun kärkeä. Jigeniuksen mukaan 
ruotsalaislehdistö on myös torjunut ajatuksen siitä, että joukkotiedotus-
välineiden levittämillä tallenteilla ja digitaalisella tekniikalla olisi oma 
vastaava asiamiehensä. Hänen mukaansa painovapausasetus ja ilmaisu-
vapausperustuslaki ansaitsevat niille kuuluvan kunnian, mutta kolikolla 
on myös kääntöpuolensa. Aivan liian monista kirjoitetaan loukkaavasti. 
Yksityishenkilöiden on vaikeaa niellä sitä, että heidän nimensä maini-
taan kyseenalaisilla verkkosivuilla, joita perustuslaki kuitenkin suojaa. 
Jigeniuksen teksti herättää kysymyksiä, myös sellaisia, joista hän ei itse 
nimenomaisesti kirjoita. Martin Scheinin nostaa tässä teoksessa esiin 
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omassa artikkelissaan samanlaisia vastakkaisuuksia ja epäkohtia Suomen 
osalta. Vuodelta 1766 peräisin olevat periaatteet tuntuvat digitaalisessa 
ympäristössä vanhanaikaisilta.

Tarvitaanko yksinomaista vastuunkantajaa enää, vai voidaanko vastuu 
jakaa, niin kuin naapurimaissa on tehty? Tarvitsemmeko kaksi perustus-
lakia? Onko kaikista yksityiskohdista säädettävä perustuslaissa? Onko 
meidän säädettävä oikeasta ja väärästä sellaisten viestien osalta, joiden ei 
katsota kuuluvan kahdessa sananvapausperustuslaissamme vahvistetun 
julkisuuden suojan piiriin? Onko kaikkien tiedotusvälineissä julkaistujen 
viestien eettisyys voitava tutkia samalta pohjalta? Tällaisia kysymyksiä me 
pohdimme verkon aikakaudella.27

Tässä seison enkä muuta voi
Toimiessani valtiotieteiden opettajana ja tutkijana en oikeastaan koskaan 
ole paneutunut sananvapauteen ja Ruotsin erikoisiin sananvapausperus-
tuslakeihin. Olen pitänyt niitä itsestään selvinä.

Toimin 1990-luvulla sosiaalidemokraattien edustajana perusoikeusko-
miteassa, joka valmisteli Euroopan ihmisoikeussopimuksen määräysten 
sisällyttämistä Ruotsin lainsäädäntöön. En muista, että sananvapausky-
symyksiin olisi liittynyt mitään erityisiä ongelmia. Uskoakseni tilanne oli 
sama vuosina 1994-1996, jolloin toimin vastavalittuna valtiopäiväedusta-
jana perustuslakivaliokunnassa. 

Ollessani puolustusministerinä vuosina 1997-2002 muistan, minkälai-
siin vaikeuksiin Ruotsin puolustusvoimat joutui, kun vaarana oli, että si-
säisistä tietojärjestelmistä vuotaisi salaisia tietoja. Tuohon aikaan, vuoden 
1998 tienoilla, hallitus joutui myös käsittelemään EU:n julkisuussääntöjen 
ja omien sääntöjemme välisiä ristiriitoja. En kuitenkaan muista vaikutta-
neeni itse asiaan erityisesti. En myöskään muista ajoiltani valtiopäivien 
puhemiehenä (2002-2006) sananvapauskysymyksiin liittyvää käsittelyä. 
Lyhyesti sanottuna en siis ole sen enempää valtiotieteilijänä kuin poliitik-
konakaan käsitellyt näitä asioita. 

Kun minut kuitenkin valittiin uudelleen perustuslakivaliokuntaan syk-
syllä 2012, huomasin jännitteitä asiakirjojen julkisuutta koskevan EU:n 
järjestelmän ja meidän järjestelmämme välillä. 

Syksyllä 2013 minulta kysyttiin, haluaisinko osallistua tähän juhlavuo-
den teokseen kirjoittamalla artikkelin, joka olisi suunnilleen samankaltai-
nen kuin se, jonka olin kirjoittanut teokseen Maktbalans och kontrollmakt. 
1809 års händelser, idéer och författningsverk i ett tvåhundraårigt perspek-
tiv. Epäröin, sillä en ollut koskaan toiminut poliitikkona tai valtiotieteili-
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jänä tällä alalla, mutta vastasin myöntävästi. Kesällä 2014 aloin perehtyä 
kirjallisuuteen, jota en käytännössä ollut koskaan ennen lukenut. Huoles-
tuin todella siitä, miten voisin pitää lupaukseni artikkelin kirjoittamisesta. 

Samaan aikaan silloinen hallitus ilmoitti, että pitäisi käynnistää uusi, 
suppeampi selvitys niistä ongelmista, joita aiemmat 2000-luvun selvitystyö-
ryhmät olivat käsitelleet. Mediaperustuslakikomitean on nyky aikaistettava 
painovapausasetuksen ja ilmaisuvapausperustuslain kieltä ja yritettävä rat-
kaista muutamia aiempiin suuriin selvityksiin liittyneitä asiakysymyksiä, 
kuten kysymys tietokannoista. Lisäksi sen on ratkaistava, onko painova-
pausasetuksen säädösten valossa mahdollista säätää, että tupakka-askeista 
on tehtävä neutraaleja? Koska toimin sosiaalidemokraattien ryhmänjohta-
jana perustuslakivaliokunnassa, esitin komiteaan luonnollisesti itseäni ja 
muita edustajia eri suunnilta. Aavistelin, että saisin nyt todellisen mahdol-
lisuuden oppia vihdoin jotakin uutta, jonka olin aiemmin sivuuttanut. Niin 
myös kävi.

Mediaperustuslakikomitea käynnisti työnsä vuoden 2014 vaalien jäl-
keen. Sen puheenjohtajana toimi oikeusneuvos Anders Eka, ja mukana oli 
edustajia kaikista valtiopäiväpuolueista. Komitealla oli apunaan suuri sih-
teeristö ja useita asiantuntijoita. 

Hämmästyin monista asioista: siitä, että komitean toimeksiannon teh-
tävät vaativat uskomattoman paljon valmistelua ja käsittelyä - tunteja, 
kokonaisia päiviä; siitä, että painovapausasetus oli niin yksityiskohtainen 
ja että ilmaisuvapausperustuslaki oli kovin vaikeaselkoinen; siitä, että oi-
keustapauksia on niin vähän huolimatta nykypäivän valtavasta mediatar-
jonnasta; siitä, että asiantuntijamme ja muut olivat näistä syistä vaikeuk-
sissa. Selvitystyöryhmän tapaamisessa 31.8.2015 satuin kysymään sihtee-
riltämme Daniel Gustavssonilta:

… hur många det är i Sverige som behärskar TF och YGL — 25 eller 60 
personer? Han räknade seriöst och kom fram till 30 personer! Och detta 
skall alltså vara grunden för två grundlagar… Ja, många av dem är experter 
här, fler är det inte. Jag kan nästan säga att Yttrandefriheten är bunden i sina 
åldriga former och upprätthålles av dessa 30! 

(Kuinka moni Ruotsissa hallitsee painovapausasetuksen ja sanan-
vapausperustuslain sisällön - onko heitä 25 vai 60? Hän laski henkilöt 
vakavissaan ja päätyi 30:een! Tämän pitäisi siis olla kahden perustuslain 
perusta… Monet heistä ovat asiantuntijoina täällä, enempäa ei ole. Voin 
melkeinpä väittää, että sananvapaus on sidottu vanhoihin muotoihin ja 
nämä 30 ylläpitävät sitä!)

Näin kirjoitin päiväkirjaani.
Kirjoitin myös, että kaksi aiempaa selvitystyöryhmää olivat tehneet ko-

vin perusteellista työtä, mutteivät silti saaneet aikaan käytännössä mitään, 
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vaikka kysymykset kaikkiin tiedotusvälineissä julkaistuihin lausuntoihin 
sovellettavasta teknisesti neutraalista sääntelystä vaikuttivat tärkeiltä ja 
merkityksellisiltä. 

Kysyin selvitystyöryhmältä ilman minkäänlaista tietoa ja aavistusta 
asiasta, miten vastaavat ongelmat on ratkaistu naapurimaissamme Suo-
messa, Tanskassa ja Norjassa. Kun kesällä 2015 perehdyin asiaan tarkem-
min ja hankin lisää tietoa, silmäni avautuivat.28

Thomas Bull etsii ja löytää
Dosentti Thomas Bull toimii nykyään professorina ja oikeusneuvoksena 
Ruotsin korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Hän tutki vuonna 2006, mil-
laista sananvapaussääntely oli kuudessa demokraattisessa valtiossa Ruot-
siin verrattuna. Tämä tutkimus tehtiin sen selvityksen yhteydessä, jonka 
pohjalta selvitystyöryhmä jätti samana vuonna ehdotuksensa. Bull tutki 
prosesseja ja rajoja muutamalla tärkeällä osa-alueella, joita olivat sensuuri/
ennakkotarkastukset, rasistiset lausunnot, pornografia, kunnianloukka-
us, yksityiselämän suoja ja henkilön yksityisyys, mainonta, tiedonvälit-
täjänvapaus, jumalanpilkka ja vastuun rajat. Tulos yllätti minut positiivi-
sesti. 

Sananvapaus on pääpiirteissään melko samanlainen Suomessa, Tans-
kassa, Yhdysvalloissa, Norjassa, Isossa-Britanniassa ja Saksassa. Itse 
asiassa sallitun ja kielletyn rajoihin liittyvät erot eivät olleet kovinkaan 
suuria. Prosesseissa ja tuomioistuinten työskentelytavoissa oli paljon ero-
ja, samoin lakien perustuslaillisessa asemassa. Lopputulos oli silti pitkälti 
suunnilleen sama. Poikkeukset liittyivät esimerkiksi kunnianloukkaus- ja 
viharikosten muotoihin sekä poliittiseen mainontaan televisiossa. Poh-
joismaissa on tietolähteen suoja laajempi kuin muissa maissa. Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisut vaikuttavat kaikkiin Euroopan 
maihin. 

Suurin asiasisältöön liittyvä ero, jossa Ruotsi erottui joukosta, oli ken-
ties se, että Ruotsissa yksityiselämän suoja on vähäisempää. Sama koskee 
yrityksiä. Meillä yksilöiden tiedot ja kuvat ovat julkisempia kuin muualla. 
Ruotsissa yritys ei voi myöskään puolustaa mainettaan oikeusprosessissa. 
Ruotsi erottuu joukosta myös yksityiskohtaisten erityisten perustusla-
kiensa vuoksi. ”Kaikki maat ovat kutakuinkin onnistuneet kokoamaan 
perustuslakisääntelyn yhteen pykälään, jossa ilmoitetaan pääperiaatteet”, 
Bull kirjoittaa. Uudemmat tai vanhemmat. Perustuslakiemme yksityis-
kohtainen sääntely lisää samalla huomattavasti ennakoitavuutta - olipa 
tämä positiivista tai negatiivista.29
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Eri maista Pohjoismaat olivat lähimpänä toisiaan. Tämä koskee tietysti 
myös niiden yhteiskuntarakennetta ja tiedotusvälineitä. Lukiessani siitä, 
miten Tanskan on ollut erittäin vaikeaa muuttaa melko vanhaa perustus-
lakiaan, aloin ärtyä. Bull kirjoitti, että ”perustuslaillisen suojan taso on 
ollut Tanskassa heikko”. Sananvapauden suoja on kirjattu suurelta osin ta-
valliseen lainsäädäntöön, eikä se ole merkittävästi huonompi kuin muissa 
Pohjoismaissa. 

Lukiessani Norjasta yllätyin jälleen siitä, miten toisella tavalla asiat ovat 
rajan toisella puolella, miten asiat muuttuvat, kun Klarälvenistä tulee Try-
silelva. Siellä vuoden 1814 Grundloven-lain 100 § on nykyaikaistettu täy-
sin: siinä vahvistetaan sananvapaudes tekniikkaneutraalisti. Bull toteaa 
pykälän olevan sananvapaudelle hyvin suosiollinen. Samalla on todettava, 
että Bullin mukaan monia uuden perustuslakitekstin valmistelutyössä esi-
tettyjä perusteluja leimaa haluttomuus tehdä ratkaisuja, jotka sitovat lain-
säätäjää tulevaisuudessa.30

Eniten minut kuitenkin yllätti Suomen nykyaikainen sananvapauslain-
säädäntö. Sananvapaudesta on säädetty Suomen vuoden 2000 perustus-
laissa. Perustuslain 12 §:ssä vahvistetaan sananvapauden ja julkisuuden 
periaatteellinen suoja. Yksityiselämän suojasta ja viestien salaisuudes-
ta säädetään 10 §:ssä. Myös perusoikeuksien sääntelyä nykyaikaistettiin 
1990-luvulla. Lakien perustuslain mukaisuuden valvonnasta on säädetty 
selkeästi: tuomioistuinten tehtävänä on valvoa, että lainsäädäntö on pe-
rustuslain mukaista. 

Perustuslain alapuolella on muun muassa vuonna 2003 säädetty laki 
sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä. Se on joukkoviestin-
tää koskeva yleislaki, jonka soveltamisala kattaa kaikki lähetystekniikat. 
Verkkoviestit ja verkkojulkaisut rinnastetaan painettuihin teksteihin ja 
radio-ohjelmiin. Viesti katsotaan levitetyksi, jos se on asetettu suuren 
yleisön saataville. Sama koskee myös yksityiselämää loukkaavien tietojen 
levittämistä. Tältä osin Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on todennut 
moneen otteeseen (ennen vuotta 2006, jolloin Bull teki tutkimuksensa), 
että Suomen tuomioistuimet ovat loukanneet sananvapautta arvioides-
saan sen suhdetta yksityiselämän tai kunnian suojaan. Laissa sananva-
pauden käyttämisestä joukkoviestinnässä säädetään myös lähdesuojasta 
ja oikeudesta anonyymiin ilmaisuun. Merkittävää on myös se, että Suo-
messa syytteennosto-oikeus on keskitetty samalla tavalla kuin Ruotsissa 
oikeuskanslerille. Bull käy läpi kiinnostavia oikeuden alueita eikä löydä 
lainsäädännöstä puutteita Ruotsin painovapausasetukseen ja ilmaisuva-
pausperustuslakiin verrattuna. 

Aivan lopuksi Bull kirjoittaa kenties kiinnostavimmasta seikasta eli 
siitä, että Suomessa teknisesti neutraali, vaikuttavimpia viestinnän muo-
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toja koskeva sananvapaussääntely on osa tavallista lainsäädäntöä, jonka 
tukena perustuslaissa on sananvapauden turvaava yleinen säännös. ”Näin 
kakkua on onnistuttu sekä syömään että säästämään.”

Mielestäni kaikkien kolmen muun pohjoismaan ratkaisut tuntuvat yhtä 
mahdollisilta kuin Ruotsin. Ymmärsin, että tavoitteeseen voitaisiin ken-
ties päästä ratkaisulla, joka perustuu Bullin analyysiin Suomen tilanteesta, 
ilman että yritämme yhdistää tai supistaa Ruotsin uskomattoman yksi-
tyiskohtaisia perustuslakeja. Voitaisiinko Suomea käyttää esimerkkinä 
ja jopa mallina omia perustuslakejamme tehokkaammasta ja jouhevam-
masta järjestelmästä? Suomessa verkkojulkaisut rinnastetaan julkaisuihin 
sanomalehdissä, radiossa ja tv:ssä. Olisi upeaa, jos Ruotsi voisi saada en-
nen pitkää tällä alueella periaatteellisesti samankaltaisen lainsäädännön 
ja käytännön - ei samaa painovapausasetusta kuin 250 vuotta sitten, vaan 
sellaisen, jota laadittaessa esikuvana voitaisiin käyttää Suomen ratkaisua. 

Päätin hakeutua Thomas Bullin puheille. Hän oli sitä paitsi yksi media-
perustuslakikomitean käyttämistä asiantuntijoista. Minähän olin komi-
teassa mukana, ja painovapausasetukseen liittyvät asiat olivat minulle 
uusia ja yllättäviä.

Tapasimme valtiopäivärakennuksen viihtyisässä kahvilassa 17. elokuu-
ta, ja kirjoitin samana päivänä päiväkirjaani näin:

Sedan en knapp timme med Thomas Bull — kärnan i samtalet var min 
fråga om vi efter hans analys av bl.a. den finländska lösningen sedan 
2000/2003 med tydliga formuleringar kring yttrandefriheten i GL och 
massmediekommunikationslagen, skulle kunna utreda och införa en 
liknande konstruktion i Sverige? Han sade ja. Givetvis efter utredningar 
kring bl.a. ett antal kritiska punkter i de tidigare misslyckade reform-
försöken. Inte minst meddelarskyddet och garantier mot för snabba nya 
brott mot yttrandefriheten. Det som talar för det är den diskrepans som 
finns mellan vad folk tror och hur få som kan TF och YGL, samt behovet 
av en tydligare ansvarighet kring det som idag ligger utanför det grund-
lagsskyddade området, på nätet. Han var positiv till saken. Jag tog också 
upp frågan om regleringar av det som kom upp under det lettiska ordf.
skapet [i EU våren 2015] — propagandasändningar från Ryssland — ska 
de kunna beivras? I sak givetvis inte säkert, men hur är rättsläget osv… 
— Ett mycket bra samtal. Jag sade att jag och vi [dvs. S] givetvis ska söka 
lösa det som står i direktiven men jag funderar på särskilt yttrande plus 
min uppsats i 1766 boken på det temat.31

(Tapasin Thomas Bullin noin tunti sitten. Keskustelimme ennen kaikkea 
siitä, pitäisikö meidän - sen perusteella, mihin hän on päätynyt tutkies-
saan Suomen ratkaisua, joka on vuodelta 2000/2003 ja jossa sananvapau-
desta säädetään selvästi perustuslaissa ja joukkoviestintälaissa — tehdä 
Ruotsissa selvitys ja ottaa käyttöön samanlainen rakenne? Hän vastasi 
”kyllä”. Ensin pitäisi tietenkin tehdä selvityksiä muun muassa aiemmin 
epäonnistuneiden uudistusyritysten tietyistä kriittisistä kohdista, jotka 
koskevat varsinkin tiedonvälittäjän suojaa ja takeita, joilla torjutaan liian 
nopeita uusia sananvapausrikoksia. Asian puolesta puhuu se, että kansan 
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käsitys ei vastaa sitä, miten huonosti painovapausasetus ja ilmaisuvapaus-
perustuslaki tunnetaan, ja se, että meidän on selvennettävä vastuukysy-
myksiä verkkojulkaisuista, jotka eivät kuulu nykyään perustuslain suojan 
piiriin. Hän suhtautui asiaan myönteisesti. Otin myös esiin kysymyksen 
Latvian puheenjohtajakaudella [EU:n puheenjohtajakausi keväällä 2015] 
esiin nousseiden Venäjän propagandalähetysten sääntelystä - pitäisikö 
niihin voida puuttua? Varmaankaan ei tietysti asiaan, mutta oikeudel-
liseen tilanteeseen jne. Keskustelu oli oikein hyvä. Sanoin, että minun 
ja meidän [eli S:n] on tietysti yritettävä ratkaista, mitä toimeksiannossa 
lukee, mutta pohdiskelen tätä erityisessä lausunnossa sekä artikkelissani 
vuotta 1766 käsittelevässä kirjassa.)31

Tulevaisuus edessämme

Mediaperustuslakikomiteassa ja sen ulkopuolella 
Mediaperustuslakikomitean työ jatkui vuosina 2015-2016. Muun muassa 
Johan Hirschfeldt ja Stina Malmberg pyrkivät nykyaikaistamaan paino-
vapausasetuksen ja ilmaisuvapausperustuslain kieltä ja jäsentelyä. Tämä 
voi parantaa ymmärrettävyyttä olennaisesti ja johtaa kenties siihen, että 
perustuslakeja alkaa lukea ja ymmärtää suurempi kuin 30 hengen joukko. 
Ajattelen nyt peruskoulun yläkoulua, lukioita, yliopistoja ja korkeakoulu-
ja. Entäpä jos sananvapaudesta ja sen muiden intressien punninnasta voi-
taisiinkin tehdä ymmärrettäviä? Se vaikuttaisi meidän kaikkien koske-
mattomuuteen - eikä vähiten verkossa.

Lisäksi käsittelemme toimeksiannon eri kohtia. Tavoitteenani on, että 
ehdotamme sopivassa kohdassa, ettemme kirjaa lisää yksityiskohtia pe-
rustuslakeihin vaan sijoitamme ne tavalliseen lainsäädäntöön. Olen 
esittänyt kysymyksiä ja pyytänyt referenssejä siitä, miten pohjoismaiset 
naapurimme ovat ratkaisseet vastaavia ongelmia. Tarkoituksena on, että 
voisimme ennen pitkää luoda Ruotsiin Suomen ja Norjan tilannetta muis-
tuttavan asetelman. 

Sosiaalidemokraattien ryhmä perustuslakivaliokunnassa ja lakivalio-
kunnassa toivoi saavansa lakiehdotuksen, joka ehkäisisi yksityiselämän 
loukkauksia, kenties Göran Lambertzin vuonna 2012 antaman ehdotuksen 
mukaisesti, jos tällaista irtiottoa painovapausasetuksesta ja ilmaisuvapaus-
perustuslaista tarvittaisiin. Rikoslakiin tarvitaan joka tapauksessa tällainen 
rikosnimike. Verkossa julkaistuun, yleisön nähtävissä olevaan ”uhkailuun 
ja vihaan” täytyy voida vastata syytteellä. Erityisen tärkeää on kehittää oi-
keusjärjestelmää niiden hyväksi, joita tuomioistuimet katsovat loukatun. 
Vuonna 2016 keskustelua on käyty lähinnä Facebookin etiikasta.32

Näitä ongelmia on käsitelty selvityksessä, jota on työstetty saman-
aikaisesti meidän selvityksemme kanssa. Selvitystyöryhmää on johtanut 
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Gudrun Antemar, ja sillä on puolueiden ja muiden mediajärjestelmän toi-
mijoiden laaja tuki. Ruotsin viranomaiset ovat nimittäin usein epäröineet 
käyttää keinoja, joilla ne voisivat puuttua tällaisiin tekoihin. 

Minun on todettava, että tämä selvitystyöryhmä tuntuu paljon merki-
tyksellisemmältä kuin mediaperustuslakikomitea, jossa itse istun. 

Hyvä ja paha 
Kuten monet tietävät, verkolla on valta-asema: keskivertopäivänä 9-79-vuo-
tiaat ruotsalaiset viettävät verkossa 122 minuuttia (eli kaksi tuntia), katsovat 
televisiota 90 minuuttia (puolitoista tuntia) ja kuuntelevat radiota 75  mi-
nuuttia (reilun tunnin). Ruotsalaisten tapa käyttää medioita ja sananvapa-
utta liittyy suurimmaksi osaksi näihin kolmeen tiedotusvälineeseen. 

Sanomalehtiin käytetään aikaa 20 minuuttia, kirjoihin suunnilleen sa-
man verran, musiikkiin hieman enemmän ja elokuviin noin 10 minuuttia. 

Internetistä ja sen merkityksestä voidaan sanoa kaikenlaista. Suurin osa 
on hienoa ja hyvää. Sananvapaus on meitä jokaista koskettava kysymys, 
sillä tuotamme kaikki tekstiä ja meillä on kädessämme pieni painokone 
— kännykkä.

Samalla se on kuitenkin lisännyt myös mahdollisuuksia loukata toisten 
yksityisyyttä ja esittää uhkauksia verkossa. Toimittajat ja mediayhtiöt altis-
tuvat tälle myös itse.33 Tutkimusten mukaan tyypillisin tilanne on se, että 
mies loukkaa naista. Usein kyse on seksuaalsista kuvista. Samalla kuiten-
kin myös miehet saattavat uhkailla miehiä rikoksella. 

En nyt ryhdy käsittelemään yksityiskohtaisesti Antemarin (et al.) eh-
dottamia muutoksia. Niissä pidetään mielessä tuomioistuinten tähänasti-
nen oikeuskäytäntö mutta terävöitetään lainsäädäntöä niin, että se tepsii 
verkon viha- ja uhkauskirjoitteluun. Toivon, että ehdotukset toteutuvat. 
Haluan silti ottaa esiin tärkeitä periaatteellisia seikkoja. 

Uusia tai uudelleen muotoiltuja rikosnimikkeitä on tarkoitus soveltaa 
muihin medioihin kuin painovapausasetuksen ja ilmaisuvapausperus-
tuslain suojaamiin painettuihin teksteihin ja radioon/televisioon. Monet 
niistä edellyttävät kuitenkin sitä, että tuomioistuinten on punnittava ri-
kosta suhteessa sananvapauteen. Tämä koskee uutta rikosnimikettä laiton 
yksityisyyden loukkaaminen sekä vanhoja tarkistettuja nimikkeitä kun-
nianloukkauksesta. Meidän ei pidä kuitenkaan hyödyntää niitä instru-
mentteja, jotka jäivät jäljelle, kun painovapausasetus luotiin ja sitä uudis-
tettiin vuosina 1765-1820, eikä sen nykyversioita vuosilta 1949 ja 1992. 
Syynä ovat juuri tällaiset pohdinnat - oikeuskansleri ainoana syyttäjänä, 
julkaisijan yksinomainen vastuu ja juryjärjestelmä. 
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Ehdotuksen mukaan tämän sananvapautta koskevan rikoslain lainsää-
dännön on oltava tekniikkaneutraalia, eli sen täytyy koskea verkkoa mutta 
myös painettuja julkaisuja ja suullista esitystä.

Lisäksi on ehdotettu, että myös painovapausasetusta uudistettaisiin 
kunnianloukkauksen ja laittoman uhkauksen osalta. Ne alkavat koskea 
myös ilmaisuvapausperustuslakia. Mielenkiintoista kyllä Antemar (et al.) 
ehdottaa tätä siksi, että perustuslakisuojan ohella rikoslakiin ehdotetuilla 
uudistuksilla ja tarkennuksilla täytyy olla vaikutusta myös perustuslain 
suojaamalla alueella.

Samalla tavalla on harkittava sitä, kuka vastaa verkkosivuista. Rangais-
tusvastuuta on tiukennettava jonkin verran, mutta se ei silti saa johtaa liian 
voimakkaaseen itsesensuuriin. Usein sananvapaus määritellään verkossa 
painovapausasetuksen ja ilmaisuvapausperustuslain ohella. Antemar (et 
al.) ehdottaa myös, että käyttöön otetaan mahdollisuus vahingonkorvauk-
seen törkeän kunnianloukkauksen yhteydessä. 

Antemarsin (et al.) esittämällä ratkaisulla voisi olla yleisesti rikoksia 
ennalta ehkäisevä ja vähentävä vaikutus, kun syyttäjät ja tuomioistuimet 
arvioisivat kattavammin, ennen kaikkea verkossa välitettyjäviestejä. Ih-
misten täytyy voida tuntea olonsa turvallisemmaksi kuin nyt ne tuntevat 
verkossa liikkuvien väitteiden ja tietojen vuoksi. Toivon, että meille ke-
hittyy oikeuskäytäntö, joka perustuu sekä hallitusmuodon 2 luvun 1 ja 2 
§:ään ja 22 §:ään (sananvapaudesta ja tiedonvälityksen vapaudesta) että 
tähän uuteen ruotsalaiseen lainsäädäntöön ja Euroopan ihmisoikeustuo-
mioistuimen oikeuskäytäntöön, jossa painotetaan yksityiselämän suojaa 
julkisuuden sijaan.34

Ihanne vai tekniikka? 
Emme saa sulkea silmiämme siltä, että Ruotsin sananvapautta säätelevään 
lainsäädäntöön tarvitaan merkittäviä muutoksia. Uudet rikosnimikkeet 
liittyvät pitkälti henkilöiden yksityisyyteen seksuaalisuutta, rikollisuut-
ta ja muita vastaavia seikkoja koskevissa asioissa. Tuomioistuinkäytäntö 
ulottuu painettujen tekstien ja radion/television ulkopuolelle - toisin sa-
noen painovapausasetuksen ja ilmaisuvapausperustuslain yksityiskohtai-
sen perustuslakisääntelyn ulkopuolelle.

Uskon, että meillä saattaa olla melko pitkän ajan kuluttua erilaiset oike-
usprosessit sen mukaan mitä tekniikkaa ajatusten esittämiseen on käytet-
ty. Lisäksi yhteiskuntamme normit ja etiikka muuttuvat. 

Median kulutus kasvaa - kansainvälisesti tarkastellen huimaa vauh-
tia. Median kulutuksesta Ruotsissa voidaan taas sanoa, että painettujen 
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julkaisujen kulutus on vähenemään päin. Tiedotusvälineiden tekniset in-
tegraatiot lisääntyvät. Tutkimuksissa ja keskusteluissa on alettu kyseen-
alaistaa painovapausasetuksen ja ilmaisuvapausperustuslain tekniikka si-
donnaisuus. Ruotsissa on huomattu, että muilla ”kunnon” demokratioilla 
- Suomella, Norjalla ja Tanskalla - on omat sananvapauslakinsa, jotka 
eivät perustu tekniikkaan.

Ruotsin akateemiset tutkijat liputtavat tällaisen ratkaisun puolesta. 
Wiweka Warnling-Nerep toteaa julkisuutta ja sananvapautta koskevan 
analyysinsa lopussa näin: ”Tiedotusvälineestä riippumattomalla sananva-
pausperustuslailla olisi kiistatta omat etunsa, varsinkin koska ilmaisuva-
pausperustuslakia on entistä hankalampi hallita, mutta tällainen uudistus 
vaikuttaa nykytilanteessa hyvin kaukaiselta.”

Toinen tutkija, Daniel Westman, on selvästi samoilla linjoilla. Hänen 
mukaansa monipuolistuvassa mediakentässä on luonnollista luoda oikeus-
sääntelyä, joka ei ole nykysääntelyn (painovapausasetuksen ja ilmaisuva-
pausperustuslain) tavoin sidoksissa tietyn tekniikan käyttöön. Tällaisessa 
uudessa kehyksessä tietyille toimijoille voidaan antaa tiettyjä sananvapau-
den käyttöön liittyviä erivapauksia. Euroopan neuvoston ministerikomitea 
on antanut jäsenvaltioille tämänsuuntaisen suosituksen vuonna 2011. Osa 
tähän teokseen osallistuneista kirjoittajista käsittelee samaa asiaa, osa puo-
lestaan ei.

Katson itse, että voisimme seurata tulevaisuudessa Suomen nykyisen 
sääntelyn viitoittamaa tietä eli sijoittaa periaatteelliset säännökset perus-
tuslakiin. Tämä tarkoittaa myös sitä, että meidän on noudatettava yhteisiä 
eurooppalaisia oikeusperiaatteita, jotka perustuvat Euroopan neuvoston 
tai EU:n tuomioistuimen oikeuskäytäntöön. Tavallisia lakeja on helpom-
paa muuttaa ja uudistaa sen mukaan, miten tekniikka kehittyy tai yhteis-
kunnan normit muuttuvat. Päivi Korpisaari toteaa silti tässä teoksessa 
kirjoittaessaan sananvapaudesta ja mediakentästä nyky-Suomessa, ettei 
tämä kuitenkaan ole itsessään mikään Salomonin ratkaisu. ”Valtio ja vir-
kamieskoneisto” eivät aiheuta sananvapaudelle tai yksityiselämälle suur-
ta uhkaa. Tekninen neutraalius, vastaavan toimittajan rooli ja lähdesuoja 
ovat vahvoissa kantimissa myös Suomessa. Sen sijaan aggressiivisessa ja 
vihantäyteisessä verkkokeskustelussa hyökätään haastateltuja, asiantunti-
joita ja toimittajia vastaan haukkumasanoin ja vihanilmaisuin. Korpisaa-
ren mukaan laaja sananvapaus kääntyy näin osittain itseään vastaan. Kor-
pisaari suhtautuu pessimistisesti myös mahdollisuuksiin jäljittää syylliset 
ja saattaa heidät oikeuden eteen.35

Katson, että Ruotsin pitää käyttää Suomea esikuvanaan lainsäädännön 
ja oikeusprosessien kehitystyössä. Toivon, että painovapausasetuksen ja il-
maisuvapausperustuslain kielen ja muodon nykyaikaistaminen johtaa sii-
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hen, että niiden keskeisiä osia on mahdollista lukea ja ymmärtää ja niistä 
käydään keskustelua niin kuin nasevasta perustuslaista kuuluu. Sellainen 
on Suomen perustuslaki. Sellainen on myös Ruotsin hallitusmuodon en-
simmäinen luku. 

Kehitystyö on käynnistettävä heti, kun Antemarin (et al.) lakiehdotus-
ta ryhdytään toteuttamaan. Ruotsin kansa, hallitus ja valtiopäivät todella 
tarvitsisivat lisää tuomioita verkossa tehdyistä rikoksista voidakseen arvi-
oida, miten sananvapauden ja sen rajoitusten suhde voidaan sovittaa yh-
teen tekniikan ja vapaan kansan ihanteiden kehityksen kanssa. Salig Ry-
dinin kirjassa vuodelta 1859 kerrotaan kappale kappaleelta, miten Ruotsin 
tuolloinen lehdistölainsäädäntö suhtautui vapauteen ja rajoituksiin.

Suomen ja Ruotsin perustuslait
Tämän jälkeen voidaan siirtyä perustuslain suojaaman alueen käsitte-
lyyn. Millaiseksi oikeuskäytäntö kehittyy ja mielipiteet muovautuvat tällä 
alueella siltä osin, mitä tapahtuu verkossa? Uskon, että tilanne paranisi 
nykyisestä, jos oikeuskansleri nostaisi lisää syytteitä ja saisimme lisää ju-
ryn päätöksiä ja tuomioita. Tällöin oikeuskanslerinviraston olisi myös hel-
pompaa perustella, miksi erilaiset ilmoitukset eivät päädy käsiteltäväksi 
oikeuteen. Katson, että sovittelujen sijaan jopa niin sanottujen yksityisten 
syytteiden nostaminen olisi toivottavaa. Myös tiedotusvälineet itse tarvit-
sevat lisää oikeustapauksia voidakseen tehdä omia julkaisupäätöksiään 
varmalta pohjalta. 

Toinen kehityssuunta olisi painovapausasetuksen ja ilmaisuvapaus-
perustuslain säännösten siirtäminen tavalliseen lakiin, vähitellen koska 
digitaalisten medioiden asema on vahva käyttäjien keskuudessa. Se voisi 
olla luonteeltaan samanlainen kuin valtiopäiväjärjestys, jota muutetaan 
eri tavalla. Yhtenä vaihtoehtona olisi tehdä päätökset yksinkertaisella 
enemmistöllä kahteen otteeseen niin, että päätösten välissä käydään val-
tiopäivävaalit, eli siten kuin perustuslakia muutetaan. Toinen, useimmiten 
käytetty vaihtoehto on se, että päätös tehdään yhdellä kertaa ja sen taakse 
tarvitaan vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä ja yli puolet val-
tiopäiväedustajista. Valtiopäiväjärjestyksen lisäsäännökset hyväksytään 
samalla tavalla kuin lait yleensä eli yksinkertaisella enemmistöllä. Laki-
neuvoston pitäisi voida poikkeuksetta antaa lausunto painovapausasetus-
ta ja sananvapausasetusta koskevista ehdotuksista.36

Samalla pitäisi kuitenkin löytää keino lyhentää painovapausasetusta 
ja ilmaisuvapausperustuslakia vähitellen sekä tiivistää niihin periaatteet, 
jotta niiden ydin ja historia voidaan turvata hallitusmuodon rinnalla. 



Sananvapauden merkitys vapaalle kansalle

657

Luen näihin periaatteisiin mukaan sensuurikiellon sekä viranomaisten 
asiakirjojen julkisuuden. Samoin sen, että tarvitsemme tiedonvälittäjän 
vapauden ja suojan. Sananvapausrikokset on määriteltävä perustuslaissa. 

Näiden ytimien täytyy säilyä meillä matkassa vielä seuraavatkin 250 
vuotta tai sitäkin kauemmin. Tällä hetkellä kuitenkin Suomi on meitä 
edellä lainsäädännön muotoilussa.

Ruotsi ja siihen kuulunut nykyinen Suomi ovat totisesti jättäneet jäl-
kensä mielipiteisiin, filosofiaan, parlamentaariseen työhön sekä vapaan 
kansan sananvapauteen. Jatkukoon se samalla tavalla. 
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Ilmaisuvapauden haasteet
Tarja Halonen 

Johdanto eli pohjoisen edelläkävijät
Historiaa voi lukea monella tavalla. Juhlimme tänä vuonna sekä Ruot-
sissa että Suomessa vuoden 1766 painovapaussäännöstöä. Aihetta onkin. 
Ruotsi, johon Suomikin vielä tuolloin kuului, oli sekä painovapauden että 
tuomioistuinten tuomioiden ja viranomaisten päätösten ja toimenpiteiden 
julkisuuden suhteen ensimmäisiä maailmassa. 

Tosin vapauden aika ei kestänyt kauan — vain muutaman vuoden. Ih-
miset saivat kuitenkin aavistuksen siitä, miten asiat voisivat olla. Samoin 
voimme todistaa, miten elvyttävä vaikutus tällä vapaudella oli jo lyhyenä 
ajanjaksona. Kirjapainotoiminta vilkastui, sanomalehtiä syntyi ja kaiken 
kaikkiaan kansalaisten aktiivisuus yhteiskunnallisia asioita kohtaan kas-
voi voimakkaasti. 

Oliko se hallitsijan tai muiden mielestä hyvä vai huolestuttava asia, on-
kin sitten jo toinen juttu. Jos pidetään kiinni nykykäsityksen mukaisesta 
demokratiasta, on ilmaisuvapaus, johon painovapaus liittyy, ensiarvoisen 
tärkeä tekijä.

Ihmisoikeuksien kunnioitus kokonaisuudessaan on demokratian pe-
ruspilareita. Siihen liittyy toimiva oikeuslaitos ja hyvä hallinto. On varsin 
mielenkiintoista, että Ruotsin valistuksen ajan painovapaustaisteluun liit-
tyi olennaisena osana myös tuomioistuinten ja viranomaisten päätösten ja 
toimenpiteiden julkisuus.

Suomen historiaa on tässäkin kirjassa kuvattu erilaisten sensuurien vä-
rittämäksi. Suomen historiassa vapaus ei ole tullut helpolla. Ehkä samasta 
syystä suomalaiset tutkijat käsittelevät jonkin verran kriittisemmin myös 
yhteistä Ruotsin aikaa. Esimerkiksi Nygren ja Ekholm muistavat mainita, 
miten Kustaa Vaasa sulki Söderköpingin kirjapainon vuonna 1526 tai mi-
ten Jacobus Finno poisti Piae Cantiones -laulukokoelmasta näkyvimmät 
katolilaisuuden piirteet. Samainen Finno julkaisi ensimmäisen suomen-
kielisen virsikirjan vuonna 1583 ja kielsi kalevalamitan käytön runoudessa.
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Minusta on myös mielenkiintoista, että pappissäädyn edustaja Anders 
Chydenius oli kotoisin Tukholmasta katsoen syrjäseudulta eli Suomen 
puoleiselta Pohjanmaalta (Österbotten). Samoin olivat hämmästyttävän 
monet muutkin painovapausasiassa aktiiveista säätyjen edustajista. Näin 
oli myös Peter Forsskål, joka selvimmin yhdisti pohjoisessa käytyyn väit-
telyyn mannereurooppalaisia sävyjä. 

Sama lähtötilanne — erilainen  
historiallinen kehitys

En lähde yksityiskohtaisemmin kuvaamaan maittemme yhteistä historiaa 
ennen vuotta 1809, koska siitä on omat erilliset, erinomaiset artikkelin-
sa. Kuitenkin muutama huomio on paikallaan jatkokehitystäkin silmällä, 
pitäen. Suomen kannalta oli tietenkin onnellista, että elimme ennen it-
senäisyyttä pisimmän ajan nimenomaan Ruotsin yhteydessä, jonka kan-
sainvälisesti vertaillen voi sanoa olleen kohtuullisen demokraattinen maa. 

Valitettavasti painovapausrajoitukset Kustaa III:n ja hänen seuraajan-
sa ajalta ehtivät tulla voimaan ennen maittemme teiden eroamista. Kun 
Ruotsin kuningas Kustaa IV Aadolf hävisi sodan Venäjän keisari Aleksan-
teri I:stä vastaan, jäivät nuo säännökset Suomen puolella voimaan vuoden 
1809 jälkeenkin.

Autonomian aika 
Rauhansopimuksessa vuodelta 1809 itäinen osa Ruotsin valtakunnasta 
jouduttiin luovuttamaan Venäjälle. Tämä itäinen puoli eli Suomi sai säi-
lyttää vanhan uskontonsa ja lakinsa autonomisena suurruhtinaskuntana. 
Ruotsissa hävitty sota aiheutti suuria demokratiaa vahvistavia yhteiskun-
nallisia muutoksia. Näin ei tapahtunut Suomen puolella. Päinvastoin sen-
suuri tiukkeni vähitellen. Se ei kuitenkaan estänyt kokonaan itsehallinnon 
vahvistumista ja suomen kielen kehitystä. Vasta sortokauden alkaminen 
vuonna 1899 toi todella suuria vaikeuksia painovapauteen. Kehitys jatkui-
kin samanlaisena aina Suomen itsenäistymiseen saakka.

Suomalaisten kokemukset sensuurista kertovat havainnollisella tavalla 
sen, etteivät pelkästään lakien ja muiden sensuuria koskevien säädösten 
määräykset olleet ratkaisevia, vaan käytännössä hallintovirkamiesten 
omat mielipiteet vaikuttivat varsin paljon. Ne puolestaan heijastelivat Ve-
näjän kulloistakin yleistä yhteiskunnallista ilmapiiriä. 
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Itsenäisyyden ajan ilmaisuoikeuden rajoitukset
Professori Ekholm jakaa omassa artikkelissaan Suomen sensuurin ajan 
neljään osaan: rajoitetun sananvapauden aika (1917—1939), sota-ajan sen-
suuri (1939—1947), arvojen taistelu ja ulkopoliittisen itsesensuurin aika 
(1947—1994) ja sitten viimein EU ja internetin aika vuodesta 1995 lähtien. 

Jo Venäjän vallan ajan loppuvuosien ilmapiiriin vaikutti ensimmäinen 
maailmansota. Suomen itsenäisyyden ajan alku oli aseellisten selkkausten 
värittämä. Vuonna 1918 oli sisällissota, jonka varjot ulottuivat pitkään. Il-
maisuvapauden rajoitusten perustelu muuttui ulkoisen vihollisen torjun-
naksi, kun talvisota syttyi vuonna 1939 ja sen jatkona oli toisen maailman-
sodan ulottuminen laajemminkin Suomeen saakka. Häviäjäosapuolena 
Suomi joutui tämän jälkeen sekä suorien että epäsuorien valvontajärjes-
telmien kohteeksi.

Kylmä sota aiheutti koko Eurooppaan muutaman optimistisen rauhan-
vuoden jälkeen uudenlaiset jännitteet, jotka ulottuivat myös ilmaisuva-
pauden eri sektoreille.

Suomen historiasta näkyy selvästi sodan tai muiden poikkeusolojen kiel-
teinen vaikutus ihmisoikeuksiin — myös ilmaisuvapauteen. Ne alistetaan 
toiselle tärkeälle asialle, turvallisuudelle. Sama kaava näyttää toteutuvan 
myös muissa maissa. Se vaikuttaa myös terrorismin vastaisessa taistelussa. 

Ilmaisuvapaus ei myöskään automaattisesti palaudu entiseen mittaansa 
turvallisuusuhan poistuessa. Erityisen selvästi tämä näkyy sisällissotien 
jälkeen. Tähän tulisi kiinnittää erityisesti huomiota rauhanneuvotteluissa.

Myös Suomen itsenäisyyden ajalla ilmaisuvapauden eri vaiheet näkyvät 
vain osittain varsinaisesta sitä säätelevästä lainsäädännöstä. Kuten totesin 
autonomian ajasta, niin myös itsenäisyyden aikana yleinen yhteiskunnal-
linen ilmapiiri heijastuu myös painovapaudessa ja sen tulkinnassa. Esi-
merkiksi vasemmistolaisuus oli vielä 1920- ja 1930-luvullakin erityisen 
tarkkailun ja rajoitusten kohteena.

Ilmaisuvapautta on sekä meillä Suomessa että muualla kontrolloi-
tu ilman ennakkosensuuriakin varsin joustavasti, mikäli sitä on pidetty 
tarpeellisena esimerkiksi valtion turvallisuuden kannalta. Sotien jälkeen 
Suomessa varottiin Neuvostoliittoon kohdistuvaa kritiikkiä. Se oli to-
dennäköisesti järkevää ulkopolitiikkaa, mutta ei erityisen mairittelevaa 
ilmaisuvapauden kannalta. Näistä ajoista on hyvät kuvaukset esimerkiksi 
Korpisaaren ja Scheininin artikkeleissa.

Jotta voisimme saada aidomman tai ainakin tarkemman kuvan kul-
loisestakin aikakaudesta, pitäisi meidän analysoida varsinaista poliittista 
toimintaa koskevan sensuurin ym. lisäksi vallinnutta seksuaalilainsää-
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däntöä, jumalanpilkkaa tai valtionjohtajien aseman loukkaamattomuutta 
koskevia säännöksiä.

Otan vain yhden esimerkin. Suomessa seksuaalilainsäädäntö on ollut 
aiemmin huomattavasti tiukempi kuin Ruotsissa. Sittemmin lainsäädäntö 
liberalisoitui vähitellen 1980-luvulla, mutta ns. yllytyspykälä kumottiin 
vasta vuonna 1999. Suomessa oli siis lain mukaan homoseksualismi sal-
littu täysi-ikäisten kesken, mutta siihen yllyttäminen oli kriminalisoitu. 
Tällainen rikosoikeudellinen rakenne on sinänsä outo, mutta sen tulkinta 
johti vielä kummallisempiin tilanteisiin rajoittaessaan asiainformaation-
kin jakamista.

Riittääkö median oma ohjaus?
Media on itsekin pyrkinyt ohjaamaan käyttäytymistään ns. hyvän lehti-
miestavan mukaisesti. Se on ollut perusteltua, koska lehdistölle ja muulle 
medialle on säännelty vastuu toiminnastaan. Se on samalla suojannut uu-
tisten kohteeina olevia ihmisiä perättömiltä tai solvaavilta uutisilta. 

Toinen itseohjautuvuuden muoto on ollut samankaltaisuuteen pyrki-
minen — ehkä kollegoilta saatavan arvostuksen varmistamiseksi. Suo-
messa painetun median jatkuva keskittyminen muutaman valtakonsernin 
ympärille on vahvistanut samaa uutisoinnin ja yhteiskunnallisen keskus-
telun yhdensuuntaistumista. Kun vallan keskittyminen tapahtuu myös 
kansainvälisten uutistoimistojen omistuksessa, voi vaarana olla uutis- ja 
taustamateriaalin kaventuminen ilman sensuuriakin.

Presidentti Koivisto kutsui tätä median luomaa mielipideilmaston yh-
densuuntaistamista ”sopuli-ilmiöksi”. Tämä lausunto ei varsinaisesti pa-
rantanut median ja poliittisen johdon välisiä suhteita. Toisaalta median 
tuki on ollut eräissä suurissa linjaratkaisuissa tärkeä erityisesti kansanää-
nestysten tai vaalien yhteydessä. Valtamedian tuki oli Suomessa Euroopan 
unioniin liittymisessä todennäköisesti tärkeää. Vastaavasti media ei ole 
saanut aikaan suurta muutosta Natoon liittymisen puolesta, vaikka valta-
median tuki on nytkin selvästi nähtävissä.

Vapaa media on neljäs valtiomahti. On kuitenkin hyvä muistaa, että 
ilmaisuvapaus koskee jokaista ihmistä eikä vain mediaa. Painovapaus tai 
muu joukkoviestintä ei ole taloudellisista ja muista käytännön syistä ollut 
jokamiehen käytössä, mutta periaate on saamassa uutta merkitystä tieto-
tekniikan kehityksen myötä.

Suomalaisessakin politiikassa on ollut mukana mediavaikuttajia aina 
kuuluisasta Sanoma-osakeyhtiön omistavasta Erkon suvusta lähtien. 
Nämä eivät kuitenkaan perustajansa jälkeen ole itse varsinaisesti ottaneet 
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osaa poliittiseen toimintaan. Mitään teknisiä esteitä ei ole olemassa Ber-
lusconin tapaan luoda omaa valtakoneistoa.

Tätä kirjoitettaessa kansainvälisen arvion mukaan (Toimittajat ilman 
rajoja) Suomen katsotaan olevan jälleen kerran maailman vapain maa 
mielipiteen ilmaisun ja lehdistön vapauden kannalta. Kehitys ei Suomes-
sakaan ole ollut pelkästään myönteinen. Toimittajat, jotka ovat kirjoitta-
neet rasismista tai pakolaisuudesta, ovat saaneet vakavia uhkauksia. Kun 
Suomea verrataan muihin maihin, on maamme tilanne kuitenkin tässä 
suhteessa parempi.

Internetin ja sosiaalisten medioiden kasvu on vaikuttanut sananvapauden ehtoihin.  
Kuva: Melker Dahlstrand.

Asiakirjojen julkisuusperiaate samoin kuin muu oikeusvaltioajattelu vah-
vistui itsenäisyyden ajalla. Julkisuutta koskevat säännökset koottiin jo 
vuonna 1951 yhteen. Viittaan tässä yhteydessä professori Veli Merikosken 
tuotantoon.

Uusi yhteinen Eurooppa
Neuvostoliiton hajoaminen loi pohjan monien Itä-Euroopan maiden uu-
delleen itsenäistymiselle. Euroopan voimarakenne muuttui. Uusia jäse-
niä tuli ensin Etyjiin, sitten Euroopan neuvostoon, Euroopan unioniin, 
Natoon ja muihin kansainvälisiin järjestöihin. Myös Euroopan historia 
sai uusia tulkintoja. Oman kokemukseni pohjalta väitän, että 1990-luku 
oli monessa suhteessa maanosassamme optimistista uuden Euroopan ra-
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kentamisen aikaa. Yleinen optimismi kansainvälisen yhteistyön tiivistä-
miseen on alkanut murentua Euroopassakin, vaikka sitä nyt tarvittaisiin 
entistä enemmän.

Kansainvälisten järjestöjen pääsyehtoihin on kuulunut ihmisoikeuk-
sien kunnioittaminen sekä demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen hyväk-
syminen. Seuranta ei ole aina kovin tarkkaa eikä tasapuolistakaan, mutta 
sellaisenaankin se on avannut Euroopassa eri maiden demokratiaraken-
teita ja niiden heikkouksia kansainväliseen vertailuun.

Ilmaisuvapaus on säännönmukaisesti kuulunut seurattaviin asioihin. 
Lehdistön rahoitus on usein poliittinen keskustelun kohde sekä maan si-
sällä että kansainvälisesti. Ilmoitustulojen saaminen on yleensä tärkeää, 
mutta niiden jakautuminen on monista syistä epätasaista.

Erilaisten mielipidelehtien tukeminen on melko yleistä. Sen lisäksi Suo-
messa on käytetty parlamentaaristen voimasuhteiden mukaisesti edus-
kuntaryhmille annettavaa tiedotustukea ns. puoluelehtien toimittami-
seen. Järjestelmää on uudistettu perusteellisesti 2000-luvulla.

Eräänlaisena syrjäseutujen ihmisten lukumahdollisuuksien lisäämis-
keinona on päivälehdille osoitettu kuljetustukea. Tästä suurimman hyö-
dyn ovat saaneet muutoinkin levikiltään suurimmat lehdet.

Useissa maissa on jälleen poliittisen ilmapiirin kiristyttyä alettu suh-
tautua hyvin kielteisesti maan rajojen ulkopuolelta tulevaan rahoitukseen, 
koskee se sitten poliittista toimintaa yleensä tai mediaa tai vaikkapa ym-
päristönsuojelua. Se saattaa johtaa helpostikin ilmaisuvapauden rajoitta-
miseen. Suomessa tätä ilmiötä ei ole näkyvissä.

Euroopan yhdentyminen on kaiken kaikkiaan vahvistanut ilmaisuva-
pautta, mutta hallinnon avoimuuden suhteen ei ole nähtävissä yhtä myön-
teistä kehitystä. Euroopan unioni on sinänsä tukenut jäsenmaiden tai sel-
laisiksi pyrkivien demokraattisia rakenteita, mutta EU:n oma päätöksente-
kojärjestelmä pitkine valmisteluprosesseineen ja epävirallisine kokouksi-
neen ei ole avoimuuden kannalta helppo. Tästä huolimatta pidän Euroopan 
yhdentymistä voittopuolisesti hallinnon avoimuutta lisäävänä prosessina.

Kaikkine vaikeuksineen ja heikkouksineenkin Euroopan yhdentymis-
prosessi on ainutlaatuinen yritys koota hyvin erilaisia maita maanosan 
laajuiseen sitovaan yhteistyöhön. Euroopan unioni ei ole liittovaltio vaan 
yhteisten arvojen lujittama valtioiden liitto.

Euroopan unioni mahdollistaa vapaan liikkumisen unionin sisällä, ta-
pahtuipa se matkailun, työnteon tai opiskelun vuoksi. Tämäkin lisää tie-
don avoimuutta. Turvallisuudesta huolehditaan ulkorajoilla pyrkimättä 
kuitenkaan mihinkään EU-linnoitukseen.

Muistan hyvin, miten kerroimme unionin uusille jäsenvaltioille, että 
EU antaa turvaa kansalaisilleen, mutta se myös pyrkii integroitumaan lä-
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hiympäristöön. Historian opetus on, että linnoitus antaa aina vain väliai-
kaisen turvan. Ennemmin tai myöhemmin ulkoa tulevat voittavat, ja siksi 
integroituminen on paras turvatae.

Tämänhetkinen keskustelu sekä ulkoisista että sisäisistä uhkatekijöistä 
Euroopan ja eurooppalaisten turvallisuudelle on kovin erilaista. 

Internetin rajaton vapaus
Mediavälineiden kehittyminen on perinteisesti laukaissut keskustelun il-
maisuvapaudesta ja siitä seuraavasta vastuusta. Näin on käynyt myös in-
ternetin suhteen. Internetin ja sosiaalisen median kasvu 2000-luvulla on 
muuttanut radikaalisti käsityksiä ilmaisuvapaudesta. Netti on haastanut 
myös perinteisen median. Ammattitoimittajat ovat joutuneet kilpaile-
maan nopeiden ja vastuuta ottamattomien toimijoiden kanssa, jotka vä-
rikkyydellään vetävät suurta yleisöä puoleensa. 

Kaivattu suoraan sanominen on muuttunut Suomessakin ilkeilyksi ja vi-
hapuheiksi. Nopeammin ja nopeammin muuttuva maailma on aiheuttanut 
arjen epävarmuutta. Sitä ovat lisänneet taloudelliset kriisit mukaan lukien 
eurokriisi ja niitä seurannut joukkotyöttömyys. Kuvaan maailmasta on vai-
kuttanut ennen niin kaukaisten paikallisten erimielisyyksien kasvaminen 
julmiksi aseellisiksi yhteenotoiksi, jotka vaikuttavat ympäri maailmaa.

Syyrian sodan kauhut ovat purkautuneet pakolaisaalloiksi kohden Eu-
rooppaa ja aiheuttavat ihmisissä pelkoa ja avuttomuutta. Euroopan suur-
kaupunkeihin kohdistuvat terroriteot ovat vahvistaneet sitä entisestään.

Kaikki tämä voinee muokata ilmapiiriä turvallisuutta suosivampaan 
suuntaan, mikä saattaa merkitä joko rajoituksia ilmaisuvapauteen tai ai-
nakin vastuun kasvua yksittäisille ihmisille ja yhteisöille lausumistaan ja 
tekemisistään.

Tämänhetkisen demokratiamallin pohjana on ihmisoikeuksien kun-
nioitus. Valtion tehtävänä on taata näiden tavoitteiden toteuttaminen. De-
mokraattinen päätöksenteko, mutta myös hyvä hallinto ja oikeusvarmuus 
palvelevat samaa päämäärää. Vain jos ihmisellä on oikeus saada julkisen 
vallan päätökset tietoonsa ja tarvittaessa muutoksenhaulla tarkistaa pää-
tösten oikeellisuus, hän voi tietää, että hänen oikeuksiaan ei ole loukattu. 

Itse asiassa Anders Chydenius ja hänen kumppaninsa kiteyttivät häm-
mästyttävän analyyttisesti asian ytimen jo 250 vuotta sitten. Ihmisoi-
keuksien kunnioitus, hyvä hallinto ja oikeusvaltioajattelu kuuluvat kiin-
teästi samaan kokonaisuuteen. 

Suomen nykyinen lainsäädäntö perustuslaista lähtien pitää tärkeänä 
kansalaisten osallistumista ja vaikuttamista yhteiskunnan ja elinympäris-
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tön kehittämiseen. Samalla linjalla ovat myös julkisuuslaki, hallintolaki ja 
kuntatasoa säätelevä kuntalaki. Samanhenkiset säännökset löytyvät hal-
linnon eri sektoreita säätelevistä laeista.

Miten tämä kehitys voidaan turvata nykyisessä yksityistämistrendis-
sä? Valtion tai kunnan määräysvallassa olevissa yrityksissä tai laitoksissa 
tämä voidaan haluttaessa säilyttää nimenomaisilla säännöksillä tai poliit-
tisella ohjauksella, mutta täysin yksityistetyillä toimijoilla julkisuusvaati-
mus saattaa törmätä omistusoikeuden suojaan. Avuksi tulee silloin vain 
huomattavasti heikompi kuluttajansuoja.

Ilmaisuvapauden historia kertoo havainnollisesti, miten teknisten apu-
välineiden kehittyessä jouduttiin pohtimaan, voiko ilmaisuvapaus ulottua 
myös näiden piiriin. Kirjapainotaidon kehittyminen merkitsi aikoinaan 
ilmaisuvapauden suurta vahvistumista. Sen vuoksi ilmaisuvapauden ra-
joitukset tai vastuut painotuotteiden teosta, levittämisestä tai muusta käy-
töstä olivat hallitsijoille tärkeitä. Kysymys oli myös voimakkaasti nouse-
vasta yritystoiminnasta, joka sellaisenaan kiehtoi monia.

Samanlainen kysymyksenasettelu on tapahtunut myös radion, televi-
sion, elokuvien ja nyt viimeksi internetin käytön levitessä. Siis onko ilmai-
suvapaus olemassa vain tiettyjä keinoja käytettäessä vai onko se ihmisen 
perusoikeus, jota ei pitäisi rajoittaa käytettyjen välineiden johdosta?

Suomen ilmaisuvapautta koskeva lainsäädäntö on suurin piirtein ajan 
tasalla. Ainoastaan internet tuottaa haasteita. Perinteisesti medialla on läh-
desuojansa. Perinteisessä mediassa nimettömänä pysyvän tiedonvälittäjän 
viestin edelleenjulkaisemisesta vastaa kyseinen lehti tai muu media. Inter-
netissä tämä vastuu on huomattavasti hämärämmin löydettävissä. Juuri 
tämän vuoksi internetistä on tullut suosittu vihapuheiden levityspaikka.

Internetin käyttöoikeuden rajoittaminen tai kirjoittajien henkilöllisyy-
den selvittäminen on ollut yksi autoritääristen yhteiskuntien kasvava mie-
lenkiinnon kohde. Myös muiden maiden turvallisuusviranomaiset näyt-
tävät kasvavassa määrin olevan kiinnostuneita nimenomaan internetin 
käytöstä ja käyttäjistä. Modernin sodankäynnin leviämisestä tietoturval-
lisuuden alueelle on jo näyttöä. Tämä tullee vaikuttamaan yksityistenkin 
henkilöiden internetinkäyttömahdollisuuksiin.

Mielestäni laaja tulkinta ilmaisuvapaudesta kuuluu asian luonteeseen, 
mutta en halua sulkea pois pohdintaa vastuusta. Länsimaisessa oikeustie-
teessä on tähän asti puhuttu yksilöiden kohdalla oikeuksista ja valtioiden 
kohdalla vastuusta ja velvollisuuksista. Koska valtiolle on myönnetty oi-
keus pakkokeinoihin ja yksilöön kohdistuvaan valvontamahdollisuuteen, 
tulee valtion tai maan hallituksen kantaa myös vastuu järjestelmästä. 
Muodostaako internet tässä suhteessa poikkeuksen, jää tulevaisuudessa 
ratkaistavaksi.
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Arvot yhteisessä maailmassa 
Maailma ei lopu Eurooppaan. Turvallisuutemme suuret uhkatekijät ovat 
globaaleja samoin kuin tehokkaat ratkaisut. Niiden aikaan saaminen 
edellyttää entistä tiiviimpää yhteistyötä. Tästä kaikki maat ovat onneksi 
olleet yhtä mieltä hyväksyessään sekä Yhdistyneiden kansakuntien Kestä-
vän kehityksen tavoitteet että ilmastonmuutoksen vastaisen sopimuksen. 
Mutta miten me onnistumme toteuttamaan Agendan 2030?

Jäsenvaltioiden hallitusten päättäväinen toiminta on edelleen tarpeen, 
mutta se ei riitä. Onnistunut toimeenpano edellyttää myös kansalaisjärjes-
töjen, tutkijoiden ja yritysmaailman mukaan saamista. Se on vielä vaike-
ampi — mutta ei mahdoton — tehtävä tässä konfliktien pirstomassa maa-
ilmassa.

Nykyisen globaalin maailman suuri haaste on yhteistyön organisoimi-
nen maiden välillä, joissa on erilaisia uskontoja ja ideologioita ja jotka ovat 
muutoinkin hyvin erilaisia. Egyptiläinen Aleksandrian kirjaston pääjoh-
taja Ismael Seralgeldin totesi kansainvälisessä kirjastoalan konferenssissa, 
että sensuuri ja itsesensuuri koskevat yleensä maallista tai hengellistä val-
taa tai sukupuolimoraalia. Ne ovat todella tänäkin päivänä erittäin kuvaa-
via mittareita ilmaisuvapauden laajuuden suhteen! 

Näin laajentaen sensuuri on ollut ja tullee olemaankin aina jossakin 
muodossa yhteiskunnassamme. Kysymys tulisikin ehkä asettaa toisin: 
Minkälainen sensuuri tai itsesensuuri haittaisi vähiten ilmaisuvapautta, 
mutta suojaisi riittävästi ihmisen yksityisyyttä ja muita ihmisoikeuksia?

Suomenkin historiasta käy ilmi selvästi, että tosiasiallinen ilmaisuva-
paus ei välttämättä näy kokonaisuudessaan painovapauslainsäädännös-
sä. Poliittinen ohjaus vaikuttaa voimakkaasti myös ns. poliittisesti puo-
lueettomien hallintoviranomaisten ja jopa tuomioistuinten päätöksiin. En 
usko, että kyseessä on aina tietoinen poliittinen ohjaus, vaan eräänlainen 
yleinen yhteiskunnallinen ilmapiiri. 

Esimerkiksi Suomen ja Ruotsin virallinen ulkopolitiikka on viimeisten 
vuosikymmenien aikana ollut hyvin samansuuntaista. Erojakin on. Ruot-
sin suhtautumista voisi kuvata demokratiaa ja ihmisoikeuksia voimak-
kaasti puolustavaksi ja tarvittaessa erilaisia kansainvälisiä toimijoita aika 
voimakkaastikin arvostelevaksi. Suomi puolestaan on vähemmän ääneen 
arvosteleva ja on ollut huomattavasti hiljaisempi USA:ta ja muita suurval-
toja kohtaan. Oma arvosteluni, että USA:n harjoittama sotilaallinen toi-
minta Irakissa rikkoi kansainvälistä oikeutta, aiheutti Suomen mediassa 
arvosteluryöpyn, vaikka YK sittemmin asettui kanssani samalle kannalle.

On rakenteellisesti väistämätön asia, että jossain kohdin kahden ihmi-
sen tai yksilön ja yhteisön väliset edut voivat joutua keskinäiseen ristirii-
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taan. Sen vuoksi olisi parasta pohtia, minkä tyyppiset järjestelmät voisi-
vat parhaiten suojata yksilön oikeutta käyttää ilmaisuvapauttaan ilman, 
että se vaarantaisi toisen ihmisen suojattuja oikeuksia tai jopa vaarantaisi 
demokraattisen yhteiskunnan vakautta. Näin kirjoittaessani tiedän, että 
esiin nousee automaattisesti lukuisia kysymyksiä. 

YK:n ihmisoikeussopimuksen jälkeenkin on jouduttu tekemään uusia 
säännöksiä esimerkiksi naisten, lasten, vammaisten, vähemmistöjen ja 
alkuperäiskansojen oikeuksista. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, ettei-
vät nämä erikseen mainittujen ryhmien jäsenet olisi ihmisiä, vaan että 
heidän ihmisoikeuksiaan rikotaan siinä määrin, että voidaksemme taata 
heille tasaveroisen aseman, on ollut aiheellista säätää erikseen heidän ih-
misoikeuksiensa suojasta. Tämä haavoittuva asema aiheuttaa suuremman 
suojelun tarvetta. Jo määritelmällisesti demokratiassa enemmistö päättää, 
jolloin vähemmistölle jää riski siitä, että enemmistö ei ota vähemmistön 
oikeuksia tasaveroisesti huomioon omien etujensa kanssa. 

Mielenkiintoinen asia on, elinkeinovapauden tai yritystoiminnan talo-
udellisten etujen huomioon ottaminen ihmisoikeuksien toteuttamisessa, 
mikä jää nyt omassa pohdinnassani vähemmälle tarkastelulle. Tähän ei 
kiinnitetä nykypohdiskelussa kovin paljon huomiota. Chydenius ja hänen 
aikalaisensa kiinnittivät yhtä lailla huomiota elinkeinovapauteen, ts. ta-
pulikaupunkioikeuksien saamiseen Kokkolaan ja yleensä Pohjanmaalle 
(Österbotten). Ilmaisuvapauden yhteydessä ja erityisesti uusien ilmaisu-
keinojen syntyessä taloudellisilla seikoilla on ollut ja on suuri merkitys.

Itsenäisen Suomen perustuslaeissa on taattu omistusoikeus ja elin-
keinovapaus. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on perinteisesti ollut 
varsin tarkka näiden suojasta. Myös Euroopan unionin säännöksissä kil-
pailuvapaus on vahvasti esillä. EU-tuomioistuimen päätöksissä kilpailu-
vapaudella näyttää olevan vahva asema kollisiotapauksissa. 

Miten kansallinen lainsäädäntö ja hallintokäytännöt sopivat Euroopan 
unionin säännösten ja hallintotradition kanssa, on vasta muotoutumas-
sa. Tätä tilannetta on käsitelty lähemmin muiden artikkeleissa. Asia on 
tärkeä myös EU-legitimiteetin suhteen tilanteessa, jossa unioniin tyyty-
mättömien eurooppalaisten määrä on kasvussa ja jossa globalisaation pu-
serruksessa tarvitsemme kuitenkin aikaisempaa enemmän ylikansallista 
— mutta demokraattista — voimaa. 

Ilmaisuvapauden tulevaisuuden haaste on puhe- ja ilmaisuvapauden 
ulottuvuuden kasvu paikallisesta kansalliseksi ja lopulta globaaliksi, kun 
arvomme eivät yhdenmukaistu samassa tahdissa. Päinvastoin on nähtä-
vissä yhtä aikaa sekä pyrkimykset taata ihmisoikeuksille universaalisuus 
että vastaliike, joka pyrkii kieltämään nämä arvot. 
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Tämä ei ole ensimmäinen kerta kun ihmiskunta pyrkii arvojen yhden-
mukaistamisella rauhaan. Näin on toivottu tapahtuvan Rooman valtakun-
nan laajentuessa (Pax Romana) tai brittiläisen imperiumin ulottuessa kau-
kaisiin maihin. Eri uskonnot ja ideologiat ovat luvanneet samaa. Ero aikai-
sempiin tilanteisiin on kuitenkin selvä. Nykyaikaisen teknologian avulla 
tieto leviää sekunnin sadasosassa, eikä sitä pysty enää peruuttamaan.

Ihmiset ja kansat ovat myös integroituneet aikaisempaa voimakkaam-
min globaaliin talouteen, joka ei ole tasa-arvoinen mutta yhteen sitova. Ir-
rottautuminen globaalista järjestelmästä olisi erittäin vaikeaa. Tietoisuus 
kestävästä kehityksestä ja toteuttamisen välttämättömyydestä kannustaa 
meitä toivottavasti yhteistyöhön.

Uskon itse, että kannattaa etsiä yhteisiä arvoja ja pyrkiä demokraatti-
sesti ylikansallisten järjestelmien vahvistamiseen. Tämä tulee vaatimaan 
myös koko joukon suvaitsevaisuutta ja joustavuutta.

Ylikansallisten ja jopa globaalien järjestelmien rakentaminen on hidas-
ta ja vaivalloista. Tämän työn estäminen tai hajottaminen on paljon hel-
pompaa. ISIS tai vastaavat järjestöt voidaan kyllä eliminoida, mutta uusia 
samanlaisia organisaatioita saattaa syntyä tulevaisuudessakin. Sen vuoksi 
näiden ääri-ilmiöiden syntyä tulee tutkia ja pyrkiä kansalliseen ja kan-
sainväliseen yhteistyöhön tämän tuhoisan kehityksen estämiseksi entistä 
tehokkaammin. Tarvitaanko tähän entistä tarkempaa ihmisten toimien 
valvontaa vai olisiko jokin muu keino parempi?

Jos seuraamme hetken vielä Ismael Serageldinin toteamusta ”King, God 
and Sex”, huomaamme että naisten ja miesten välinen tasa-arvo on kaukana 
toteutumisesta, vaikka viime vuosisata olikin suuri menestys. Ruotsi ja Suo-
mi kuuluvat tässäkin suhteessa varsin edistyksellisiin maihin. Myös uskon-
nollisten erilaistenkin arvojen kunnioitus on suhteellisen hyvin toteutettu.

Jonkin aikaa sitten Turkin presidentti Erdoğania pilkattiin Saksassa 
”taiteen vapauden nimissä”. Turkkilaiset vetosivat vanhaan, vieraan maan 
hallitsijan kunniaa suojaavaan Saksan lainsäädännön pykälään ja vaativat 
mieltään osoittaneille rangaistusta. Vaikka saksalaiset itse näyttivätkin 
olevan yksimielisiä pykälän vanhentuneisuudesta, näyttää asia päätyvän 
oikeussaliin. Samanlaisia säännöksiä on muissakin maissa. Erilaisten yh-
teisöjen on vain siedettävä toisiaan ja jopa pystyttävä toimimaan yhdessä 
globaaleiden tavoitteiden toteuttamiseksi.

Tämä ei kuitenkaan riitä. Nykymaailmassa ei voi eristäytyä. Voidak-
semme turvallisin mielin nauttia demokratiasta, ihmisoikeuksista ja hy-
västä hallinnosta, meidän on jaksettava tehdä työtä, että se koskisi kaikkia 
ihmisiä — niin meillä kuin muuallakin. 



”Painovapaus on vapaan  
yhteiskunnan edellytys.”
Nykyisestä painovapausasetuksesta
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Koonnut Olof Holm

Painamattomat lähteet

Post- och telestyrelsen (PTS)
Promemoria (2014-04-10): Konsekvenser av att EU-domstolen ogiltigförklarat 
trafikdatalagringsdirektivet

Riksarkivet, Tukholma (RA)
Manuskriptsamlingen, vol. 208: Stora särskilda deputationens protokoll, 1761 
(jäljennökset)
R 3404: Stora deputationen 1765–66, pöytäkirja ja liitteet
R 3405: Tredje utskottet 1765–66, pöytäkirja ja liitteet 
R 3665: Gustavianska handlingarna, hemliga utskottets handlingar, ”Protokoll 
och Handlingar vid Riksens Ständers Hemliga Utskott År 1800”

Ruotsalaiset painetut valtiopäiväasiakirjat vuoden 1866 jälkeen

Ehdotukset
Prop. 1940:57. Förslag till förordning rörande förbud mot befordran av vissa perio-
diska skrifter med statliga trafikmedel m.m.
Prop. 1940:269. Förslag till ändrad lydelse av § 86 regeringsformen och § 38 riks- 
dagsordningen samt till införande i tryckfrihetsförordningen av en ny paragraf, 
betecknad såsom § 6, m.m.
Prop. 1941:253. Förslag till lag med vissa bestämmelser om tryckta skrifter vid krig 
eller krigsfara 
Prop. 1948:230. Förslag till tryckfrihetsförordning m.m.
Prop. 1966:149. Förslag till radiolag
Prop. 1973:33. Förslag till ändringar i tryckfrihetsförordningen m.m.
Prop. 1975/76:160. Om nya grundlagsbestämmelser angående allmänna hand- 
lingars offentlighet
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Prop. 1975/76:204. Om ändringar i grundslagsregleringen av tryckfriheten
Prop. 1975/76:209. Om ändring i regeringsformen
Prop. 1986/87:151. Om ändringar i tryckfrihetsförordningen m.m.
Prop. 1990/91:64. Yttrandefrihetsgrundlag m.m.
Prop. 1993/94:48. Handlingsoffentlighet hos kommunala bolag
Prop. 1993/94:114. Grundlagsändringar inför ett svenskt medlemskap i  
Europeiska unionen
Prop. 1993/94:117. Inkorporering av Europakonventionen och andra fri- och 
rättighetsfrågor
Prop. 2004/05:65. Århuskonventionen
Prop. 2012/13:192. Sekretess i det internationella samarbetet
Prop. 2013/14:47. Några ändringar på tryck- och yttrandefrihetens område

Aloitteet, 1. kamari
1940, lagtima riksdagen, nr 1, av herr Herlitz, om ändrad ordning för genom- 
förande av beslut om grundlagsändring 
1940, lagtima riksdagen, nr 213, av herr Herlitz m.fl., i anledning av Kungl. Maj:ts 
proposition med förslag till ändring i vissa delar av tryckfrihetsförordningen m.m.

Hallituksen kirjelmä
Skrivelse 2001/02:110. Redogörelse för arbetet inför och under det svenska ordföran-
deskapet i EU första halvåret 2001 med handlingsoffentlighet i EU:s institutioner.

Viralliset selvitykset ym.
Betänkande med förslag till tryckfrihetsförordning (1912). Afgifvet … af särskilda 
kommitterade inom Kungl. Justitiedepartementet
SOU 1927:2. Utredning med förslag till ändrade bestämmelser rörande allmän-
na handlingars offentlighet
SOU 1934:54. Betänkande angående tryckfrihetsprocessens ombildning
SOU 1935:5. Förslag till ändrade bestämmelser rörande allmänna handlingars 
offentlighet
SOU 1940:5. Promemoria med förslag till vissa åtgärder mot missbruk av tryck-
friheten
SOU 1941:20. Ändrad lydelse av § 16 regeringsformen
SOU 1947:60. Förslag till tryckfrihetsförordning. 1944 års tryckfrihetssakkun-
niga
SOU 1951:21. Utredning angående myndigheternas förhållande i den s.k. Kej-
neaffären m.m.
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SOU 1972:47 Data och integritet. Offentlighets- och sekretesslagstiftningskom-
mittén
SOU 1975:22. Lag om allmänna handlingar. Offentlighets- och sekretesslagstiftnings 
kommittén
SOU 1975:49. Massmediegrundlag
SOU 1975:75. Medborgerliga fri- och rättigheter
SOU 1978:34. Förstärkt skydd för fri- och rättigheter
SOU 1979:49. Grundlagsskyddad yttrandefrihet
SOU 1983:70. Värna yttrandefriheten
SOU 1990:12. Meddelarrätt. Meddelarfrihet i företag och föreningar, m.m.  
Betänkande av Meddelarskyddskommittén
SOU 1992:134. Handlingsoffentlighet hos kommunala bolag. Lokaldemokratikom-
mittén. Delbetänkande
SOU 1993:40. Fri- och rättighetsfrågor. Fri- och rättighetskommitténs  
delbetänkande. A–B
SOU 1997:49. Grundlagsskydd för nya medier
SOU 2001:28. Yttrandefrihetsgrundlagen och Internet. Utvidgat grundlagsskydd 
och andra frågor om tryck- och yttrandefrihet. 1–3
SOU 2006:96. Ett nytt grundlagsskydd för tryck- och yttrandefriheten? Tryck och 
yttrandefrihetsberedningen inbjuder till debatt. Delbetänkande. 1–2
SOU 2008:125. En reformerad grundlag. Slutbetänkande från Grundlagsutrednin-
gen. 1–2
SOU 2010:68. Ny yttrandefrihetsgrundlag? Yttrandefrihetskommittén presenterar 
tre modeller. Delbetänkande
SOU 2012:55. En översyn av tryck- och yttrandefriheten. Slutbetänkande av  
Yttrandefrihetskommittén. 1–2
SOU 2013:79. Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad 
verksamhet
SOU 2016:7. Integritet och straffskydd. Betänkande av Utredningen om ett  
modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten
SOU 2016:58. Ändrade mediegrundlagar. Betänkande av Mediegrundlagskom-
mittén. 1–2

Valiokuntien mietinnöt ym.
2010/11:JO1. Justitieombudsmännens ämbetsberättelse 2010/11
KU 1940:28. Konstitutionsutskottets betänkande om förslag till bl.a. införande i 
tryckfrihetsförordningen av en ny paragraf
KU 1941:21. Konstitutionsutskottets betänkande om förslag till lag med vissa 
bestämmelser om tryckta skrifter vid krig eller krigsfara
KU 1948:30. Konstitutionsutskottets betänkande om förslag till tryckfrihets-
förordning m.m.
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KU 1986/87:36. Konstitutionsutskottets betänkande Stöd till politiska partier
1993/94:KU21. Konstitutionsutskottets betänkande Grundlagsändringar inför ett 
svenskt medlemskap i Europeiska unionen
2011/12:KU5y. Konstitutionsutskottets yttrande Subsidiaritetsprövning av förslag 
till direktiv och förordning vad gäller information till allmänheten om receptbelag-
da läkemedel och humanläkemedel
2004/05:MJU11. Miljö- och jordbruksutskottets betänkande Århuskonventionen
2013/14:RFR17. Rapport fran riksdagen: Översyn av ändringar i offentlighets- och 
sekretesslagstiftningen 1995–2012

Täysistunnon pöytäkirja
Täysistunnon pöytäkirja varsinaisilta valtiopäiviltä vuonna 1871, toinen kamari

Suomalaiset painetut valtiopäiväasiakirjat 

Hallituksen esitykset
HE 32/1917 vp Hallituksen esitys painovapauslaiksi
HE 240/1992 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi painovapauslain muutta-
misesta
HE 309/1993 vp Hallituksen esitys eduskunnalle perustuslakien perusoikeus-
säännösten muuttamisesta
HE 54/2002 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sananvapauden käyttämi-
sestä joukkoviestinnässä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 167/2003 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vahingonkorvauslain 
muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 19/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain, pakkokeinolain 
10 luvun 7 §:n ja poliisilain 5 luvun 9 §:n muuttamisesta

Komiteamietinnöt
KM 1973:1 Painovapaustoimikunnan mietintö
KM 1992:3 Perusoikeuskomitean mietintö
KM 1996:2 Sananvapaustoimikunnan välimietintö 
KM 1997:3 Sananvapaustoimikunnan mietintö 
KM 2001:11 Henkilövahinkotoimikunnan mietintö 
Tiivistelmä sananvapaustoimikunnan välimietinnöstä annetuista lausunnoista, 
oikeusministeriö, kesäkuu 1996
Tiivistelmä sananvapaustoimikunnan mietinnöstä annetuista lausunnoista, oi-
keusministeriö, syyskuu 1997
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Valiokuntien mietinnöt ym.
PeVL 3/1976 vp Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä n:o 
148/1975 II vp laeiksi alkoholilain sekä keskioluesta annetun lain muuttamisesta
PeVL 4/1976 vp Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä n:o 156 
(1975 II vp) laiksi toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi sekä ed. Saimion 
lakialoitteesta N.o 557 ja ed. Salmenkiven ym. lakialoitteesta n:o 578 (molemmat 
1975 II vp)
PeVL 2/1986 vp Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä n:o 
108/1985 vp. kaapelilähetystoimintaa koskevaksi lainsäädännöksi ja ed. Laurilan 
ym. lakialoitteesta n:o 76/1985 vp laiksi kaapelilähetystoiminnasta sekä ed. Alpin 
ym. lakialoitteesta n:o 85/1985 vp. laiksi kaapelilähetystoiminnasta
PeVL 19/1998 vp Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä 
34/1998 vp televisio- ja radiotoimintaa koskevaksi lainsäädännöksi
PeVL 36/1998 vp Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä 
239/1997 vp yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamista koskevien rangais-
tussäännösten uudistamiseksi
PeVL 23/2000 vp Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä 
197/1999 vp arpajaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
PeVL 60/2001 vp Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä 
194/2001 vp laiksi tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta ja eräiksi siihen 
liittyviksi laeiksi
PeVM 14/2002 vp Perustuslakivaliokunnan mietintö hallituksen esityksestä 
54/2002 vp laiksi sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä ja eräiksi 
siihen liittyviksi laeiksi
PeVL 19/2002 vp Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä 
46/2002 vp laeiksi lääkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
PeVL 9/2004 vp Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä 
125/2003 vp sähköisen viestinnän tietosuojalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi 
laeiksi
PeVL 37/2005 vp Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä 
53/2005 vp elintarvikelaiksi sekä laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta
PeVL 54/2006 vp Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä 
232/2006 vp laiksi alkoholilain muuttamisesta
PeVM 14/2002 vp Perustuslakivaliokunnan mietintö hallituksen esityksestä 
54/2002 vp laiksi sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä ja eräiksi 
siihen liittyviksi laeiksi
Lainvalmistelukunnan ehdotus painovapauslaiksi. Lainvalmistelukunnan julkai-
suja 1906:3
Lainvalmistelukunnan ehdotus julistuskirjaksi koskeva eräitä Suomen kansalai-
selle kuuluvia yleisiä oikeuksia ynnä perustelmat. Lainvalmistelukunnan julkai-
suja 1906:2.
LaVM 1/1918 vp Lakivaliokunnan mietintö hallituksen esityksen 32/1917 II vp 
johdosta, joka sisältää ehdotuksen painovapauslaiksi
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LaVM 2/1993 vp Lakivaliokunnan mietintö hallituksen esityksestä 240/1992 vp 
laiksi painovapauslain muuttamisesta
LiVM 6/1993 vp Liikennevaliokunnan mietintö hallituksen esityksestä n:o 
49/1993 vp postitoimintalainsäädännöksi

Täysistunnon pöytäkirja
Täysistunnon pöytäkirja 6 ja 7.12.1918

Euroopan neuvoston asiakirja
Report on Constitutional Amendment, hyväksytty Venetsian komission 81.  
täysistunnossa Venetsiassa 11. ja 12.12.2009, CDL-AD(2010)001

YK:n asiakirja
Ten areas of best practices in countering terrorism. Report of the Special Rappor-
teur on the promotion and protection of human rights and fundamental free-
doms while countering terrorism (Martin Scheinin), YK-asiakirja A/HRC/16/51 
(2011)

Oikeustapaukset

Ruotsi: Högsta domstolen
NJA (Nytt juridiskt arkiv) 1985, s. 893
NJA 2014, s. 808

Suomi: Korkein oikeus

KKO 2005:82
KK0 2011:71
KK0 2011:72
KKO 2011:101
KKO: 2013:69
KKO 2013:70

Suomi: Korkein hallinto-oikeus
Manninen, Sami: Hallitusmuodon 10 §:n ja painovapauslain erityissuhteesta, 
LM (Lakimies)1990, s. 446-434 
Kulla, Heikki: Oikeustapauskommentti ratkaisusta KHO 1.8.2001/1727, LM 
2002, s. 446-456
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Yhdistynyt kuningaskunta: The Supreme Court
Kennedy v. The Charity Commission, (2014) UKSC 20

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
Lingens v. Itävalta, 8.7.1986
Leander v. Ruotsi, 26.3.1987
Gaskin v. Iso-Britannia, 7.7.1989
Guerra ym. v. Italia, 19.2.1998
Thoma v. Luxemburg, 29.3.2001
”Wirtschafts-Trend” Zeitschriften-Verlagsgesellschaft mbH v. Itävalta, 14.11.2002
Roche v. Iso-Britannia, 19.10.2005
Sdružení Jihočeské Matky v. Tšekki, 10.7.2006
Cuja v. Moldavia, 17.7.2008
I. v. Suomi, 17.7. 2008
K.U. v. Suomi, 2.12.2008
Társaság a Szabadságjogokért v. Unkari, 14.4.2009
Kenedi v. Unkari, 26.5.2009
Gillberg v. Ruotsi, 3.4.2012
Youth Initiative for Human Rights v. Serbia, 25.6.2013
Österreichische Vereinigung zur Erhaltung, Stärkung und Schaffung eines wirt-
schaftlich gesunden land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitzes v. Itävalta, 
28.11.2013
Roşiianu v. Romania, 24.6.2014
Matúz v. Unkari, 21.10.2014
Guseva v. Bulgaria, 17.2.2015
Delfi AS v. Viro, 16.6.2015
Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete ja Index.Hu.ZRT v. Unkari, 2.2.2016
Arlewin v. Ruotsi, 1.3.2016

Euroopan ihmisoikeustoimikunta
Kuusitoista itävaltavaltalaista kuntaa ja niiden valtuutettuja v. Itävalta, 31.5.1974
Clavel v. Sveitsi 15.10.1987
Grupo Interpres SA v. Espanja, 7.4.1997

EU-tuomioistuin (ent. EY-tuomioistuin)
Fiona Shevill ym. v. Presse Alliance SA, C-68/93
Carvel ja Guardian v. neuvosto, T-194/94
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WWF UK v. komissio, T-105/95
Svenska Journalistföbundet v. neuvosto, T-174/95
Interporc v. komissio (Interporc I), T-124/96
Neuvosto v. Hautala, C-353/05 P
Ruotsi ja Turco v. neuvosto, yhdistetyt asiat C-39/05 P ja C-52/05 P
Komissio v. Bavarian Lager Co Ltd, C-28/08 P
Komissio v. Technische Glaswerke Ilmenau, C-139/07 P
Ruotsi v. Association de la Presse Internationale ym., yhdistetyt asiat C-514/07 P, 
C-528/07 P ja C-532/07 P
Digital Rights Ireland LtD v. Minister for Communications, Marine and Na-
tural Resources ym. ja Kärntner Landesregierung, yhdistetyt asiat C-293/12 ja 
C-594/12
Google Spain SL, Google Inc. v. Agencia Española de Protección de Datos, Mario 
Costeja González, C-131/12
Carl Schlyter v. komissio, T-402/12

The Inter-American Court of Human Rights
Claude-Reyes ym. v. Chile, 12.108, 19.9.2006

Muut painetut lähteet ja kirjallisuus

A collection of debates in the House of Commons, in the year 1680 […] (1725).  
Lontoo
Abrahamsson, Olle & Jermsten, Henrik (2014). ”Om behovet av en ny tryck- och 
yttrandefrihetsrättslig regleringsmodell”, Svensk juristtidning, s. 201–216
Abrahamsson, Olle & Jermsten, Henrik (2015). ”Myter och missförstånd om TF 
och YGL i ett EU-perspektiv – replik”, Svensk juristtidning, s. 8–10
ACKT = Chydenius, Anders; Kootut teokset 1–5 (2012-16), toimittaneet Maren 
Jonasson & Pertti Hyttinen. Helsinki: Edita
ACSS = Chydenius, Anders, Samlade skrifter 1–5 (2012–16), utg. Maren Jonasson 
& Pertti Hyttinen. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland & Stock-
holm: Atlantis
Adamson, Rolf (2014). Reformivriga tidningar och svårflörtad överhet. Stock-
holmspressen och den högre förvaltningen under 1820-talet. Stockholm: Kungl. 
Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien
Adlerbeth, Gudmund Jöran, Historiska anteckningar. Efter en i von Brinkmanska 
archivet på Trolle-Ljungby befintlig handskrift, utg. Gust. Andersson, 3: Gustav IV 
Adolfs regering, 1796–1807 (1857). Örebro: N. M. Lindh
Adlersparre, Georg (1801). ”Svenska adelens bestämmelse”, Läsning i blandade 
ämnen, 5 årg., nr 44–50, s. 28–118
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Alexius, Katarina (1997). Politisk yttrandefrihet. En studie i lagstiftning och praxis 
under demokratins genombrottstid. Stockholm: Institutet för rättshistorisk forsk-
ning
Alin, Oscar (1886). ”Strödda bidrag till svenska statsskickets historia III. Sättet för 
Tryckfrihetslagens antagande 1812”, Historisk tidskrift 6, s. 193–226
Alm, Mikael (2002). Kungsord i elfte timmen. Språk och självbild i det gustavians-
ka enväldets legitimitetskamp 1772–1809. Stockholm: Atlantis
Amalia von Helvigs brev … Katso Helvig
Amdisen, Asser (2012). Struensee. Til nytte og fornøjelse. Rev. utg. Köpenhamn: 
Gyldendals Bogklubber
Aminson, Henrik (1863–64). Bibliotheca templi cathedralis Strengnesensis. Med 
supplement. Stockholm
Andrén, Åke (1999). Sveriges kyrkohistoria, 3: Reformationstid. Stockholm:  
Verbum
Anér, Kerstin (1948). Läsning i blandade ämnen. Studier i 1790-talets svenska 
press- och litteraturhistoria. Göteborg: Rundqvist
Annerstedt, Claes (1912). Upsala universitets historia, Bihang 4: Handlingar 1749–
1776. Uppsala: Uppsala universitet
Annerstedt, Claes (1913). Upsala Universitets historia, 3: 1719–1792, 1: Universite-
tets öden. Uppsala: Uppsala universitet
Aristoteles (1993). Politiken. Översättning: Karin Blomqvist. Jonsered: Paul 
Åström
Arvidson, Stellan (1993). Thorild, 2: Harmens diktare. Stockholm: Carlsson
Astbury, Raymond (1978). ”The renewal of the Licensing Act in 1693 and its lapse 
in 1695”, The library. A quarterly journal of bibliography, Fifth series 33, s. 296–322
Atterbom, P. D. A. (1863). Svenska siare och skalder eller Grunddragen af svenska 
vitterhetens häfder intill och med Gustaf III:s tidehvarf, 5. 2 uppl. Örebro: N. M. 
Lindh
Axberger, Hans-Gunnar (1984). Tryckfrihetens gränser. Stockholm: Liber
Axberger, Hans-Gunnar (2008). ”Ord och ordning”, teoksessa: Sten Heckscher & 
Anders Eka (toim.), Festskrift till Johan Hirschfeldt. Uppsala: Iustus
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teoksessa: Maren Jonasson & Pertti Hytttinen (toim.), Anticipating the wealth of 
nations. The selected works of Anders Chydenius, 1729–1803. London & New York: 
Routledge
Malmström = Malmström, Carl Gustaf, Sveriges politiska historia från konung 
Karl XII:s död till statshvälfningen 1772, 2 painos., 4 (1899); 5 (1900). Stockholm: 
Norstedt



Yhteinen lähde- ja kirjallisuusluettelo

694

Manninen, Juha (2005). ”Det öppna samtalet – ett arv efter upplysningstänkaren 
Anders Chydenius”, teoksessa: Pertti Hyttinen (toim.), Den gemensamma friheten. 
Anders Chydenius tankar i dagens värld. Kokkola: Anders Chydenius stiftelse 
Manninen, Juha (2006). ”Anders Chydenius and the origins of world’s first Freedom 
of Information Act”, teoksessa: Juha Mustonen (toim.), The world’s first Freedom 
of Information Act: Anders Chydenius’ legacy today. Kokkola: Anders Chydenius 
stiftelse
Manninen, Sami (1990). Katso: Korkein hallinto-oikeus edellä
Manninen, Sami (1993). ”Sananvapaus perusoikeutena”, teoksessa: Marjut Helminen 
(toim.), Journalismi. Sananvapaus ja etiikka. Helsinki: Suomen Journalistiliitto
Manninen, Sami (1995). ”Perusoikeusuudistus ja uusi sananvapaussäännös”,  
Oikeus 24, s. 361–371
Manninen, Sami (1999). ”Sananvapaus ja julkisuus”, teoksessa: Pekka Hallberg 
ym. (toim.), Perusoikeudet. Helsinki: Söderström
Manninen, Sami (2011). ”Sananvapaus ja julkisuus”, teoksessa: Pekka Hallberg 
ym. (toim.), Perusoikeudet. 2 painos. Helsinki: Söderström
Manninen, Sami (2015). ”Kirjoitusvapaus ja valtiopäiväjulkisuus: Vuoden 1766 
painovapausasetuksen tarkastelua”, teoksessa: Kaarle Nordenstreng (toim), Sa-
nanvapaus Suomessa. Uudistettu painos. Tampere: Tampere University Press
Mansén, Elisabeth (2011). Sveriges historia, 1720–1830. Stockholm: Norstedt
Marcham, George Frederick (1960). A constitutional history of modern England, 
1485 to the present. New York: Harper
Martin, Robert W. T. (2001). The free and open press. The founding of American 
democratic press liberty, 1640–1800. New York & London: New York University 
Press
Mathis, Rémi & Mathis, Marie-Alice (2015). ”Books in foreign languages: pub-
lishing in the Netherlands, 1500–1800”, i: Richard Kirwan & Sophie Mullins 
(toim.), Specialist markets in the early modern book world. Leiden & Boston: Brill
Matinolli, Eero (1960). Petter Forsskål. Luova ihminen 1700-luvun Pohjolasta. 
Turku: Turun yliopisto
Mattsson, Annie (2010). Komediant och riksförrädare. Handskriftcirkulerade  
smädeskrifter mot Gustaf III. Diss. Uppsala
Mazzarella, Merete (1992). Agnes von Krusenstjerna. Stockholm: Natur & Kultur
McKenzie, Don F. & Bell, Maureen (toim.) (2005). A chronology and calendar of 
documents relating to the London book trade 1641–1700, 1: 1641–1670. Oxford: 
Oxford University Press
McKitterick, David (2003). Print, manuscript and the search for order, 1450–1830. 
Cambridge: Cambridge University Press
Melkersson, Martin (1997). Staten, ordningen och friheten. En studie av den styrande 
elitens syn på statens roll mellan stormaktstiden och 1800-talet. Diss.Uppsala
Melton, James Van Horn (2001). The rise of the public in Enlightenment Europe. 
Cambridge: Cambridge University Press
Mendle, Michael (1995). ”De facto freedom, de facto authority: press and parlia-
ment, 1640–1643”, The historical journal 38, s. 307–332



Yhteinen lähde- ja kirjallisuusluettelo

695

Metcalf, Michael F. (1987). ”Parliamentary sovereignty and royal reaction, 
1719–1809”, teoksessa: Herman Schück, Göran Rystad, Michael F. Metcalf, Sten 
Carlsson & Nils Stjernquist, The Riksdag: A history of the Swedish Parliament. 
Stockholm: Sveriges riksdag. [Alunperin ruotsiksi teoksessa: Herman Schück et al. 
(1985), Riksdagen genom tiderna. Stockholm: Sveriges riksdag. (2 painos. 1992.)]
Michaelis, Johann David (1793). Lebensbeschreibung, von ihm selbst abgefasst, mit 
Anmerkungen von Hassencamp. Rinteln & Leipzig
Michaelis, Johann David, katso Buhle
Michanek, Germund (1962). En morgondröm. Studier kring Frödings ariska dikt. 
Stockholm: Bonnier
Milton, John (1959 [1644]). Areopagitica; a speech for the liberty of unlicensed printing, 
to the Parlament of England, teoksessa: Complete prose works of John Milton, 2: 
1643–1648, julk. Ernest Sirluck. New Haven: Yale University Press
Mirabeau, Honoré-Gabriel Riquetti (1788). Sur la liberté de la presse. Ilmoitettu 
julkaisupaikka: London
Moberg, Eva (1961). ”Kvinnors villkorliga frigivning”,teoksessa: Hans Hederberg 
(toim.), Unga liberaler. Nio inlägg i idédebatten. Stockholm: Bonnier
Moberg, Eva (2003). Prima materia. Texter i urval. Stockholm: Ordfront
Moberg, Vilhelm (1984). I egen sak. Obekväma inlägg i det offentliga samtalet. 
Valikointi ja loppusanat Otto von Friesen. Stockholm: Ordfront
Montesquieu (1990 [1748]). Om lagarnas anda. Johdanto ja valiokointi:  
Stig Strömholm. Stockholm: Ratio
Montgomery, Ingun (2002). Sveriges kyrkohistoria, 4: Enhetskyrkans tid.  
Stockholm: Verbum
Mullett, Michael A. (2004). Martin Luther. London & New York: Routledge
Naumann, Christian (1883–84). Sveriges statsförfattningsrätt, 4. Uudistettu  
painos. Stockholm
Naumann, Erik (1911). Om sekreta utskottet under den tidigare frihetstiden  
1719–1734. Bidrag till utskottsväsendets historia. Stockholm: Norstedt
Nelson, Axel (1926). ”Johan (Hans) Brauner”, Svenskt biografiskt lexikon 6,  
s. 15–118
Nerman, Ture (1918). Svarta brigaden. Stockholm: Fram
Neuvonen, Riku (2012). Sananvapauden sääntely Suomessa. Helsinki: Lakimies-
liiton Kustannus
Nicol, Andrew, Millar, Gavin & Sharland, Andrew (2009). Media law and human 
rights. 2 painos. Oxford: Oxford University Press
Nieminen, Hannu (2015). [Johdanto], teoksessa: Kari Karppinen, Marko Ala- 
Fossi, Anette Alén-Savikko, Jackum Hildén, Johanna Jääsaari, Katja Lehtisaari & 
Hannu Nieminen (toim.), Kenen media? Johdatus viestintäpolitiikan tutkimukseen. 
Tampere: Vastapaino
Nieminen, Hannu (2015). ”Miksi tutkia viestintäpolitiikkaa?”, teoksessa: Kari 
Karppinen, Marko Ala-Fossi, Anette Alén-Savikko, Jackum Hildén, Johanna 
Jääsaari, Katja Lehtisaari & Hannu Nieminen (toim.), Kenen media? Johdatus 
viestintäpolitiikan tutkimukseen. Tampere: Vastapaino



Yhteinen lähde- ja kirjallisuusluettelo

696

Nilsén, Per (2001). Att ”stoppa munnen till på bespottare”. Den akademiska under-
visningen i svensk statsrätt under frihetstiden. Stockholm: Institutet för rättshisto-
risk forskning
Nokkala, Ere (2009). ”Debatten mellan J. H. G. von Justi och H. L. von Heß om 
frihetstidens författning”, Historisk tidskrift för Finland 94, s. 20–55
Nokkala, Ere (2010). ”Passions as the foundation of natural law in the German 
Enlightenment: Johann Jacob Schmauss and J. H. G. von Justi”, European review 
of history 17, s. 113–123
Nokkala, Ere (2012). ”Peter Forsskål – Kansalaisvapauden puolustaja ja hattuval-
lan kriitikko”, Auraica 5, s. 27–42
Norberg, Elsa (1944). Geijers väg från romantik till realism. Diss. Uppsala
Nordbäck, Carola (2009). Lycksalighetens källa. Kontextuella närläsningar av 
Anders Chydenius budordspredikningar 1781–82. Åbo: Åbo Akademis förlag
[Nordencrantz, Anders] (1756). Oförgripelige tankar, om frihet i bruk af förnuft, 
pennor och tryck, samt huru långt friheten derutinnan i et fritt samhälle sig sträcka 
bör, tillika med påfölgden deraf. Stockholm. [Painovuosi 1756, takavarikoitu vuo-
teen 1760 asti.]
Nordencrantz, Anders (1759). Til riksens höglofl. ständer församlade wid riksda-
gen år 1760. En wördsam föreställning […]. Stockholm
Nordencrantz, Anders (1761). Förswar af riksens höglofl. ständers och riksdags-
mäns rättigheter […]. Stockholm
Nordencrantz, Anders (1767). Bekymmerslösa stunders menlösa och owälduga 
tankar, om de betydande anmärkningar, som af en hedervärd landtman år 1765 i 
trycket äro utgifne […] wid en skrift, kallad Tankar om yppighet och öfwerflöd […]. 
Stockholm
Nordencrantz, Anders (1769). Tankar om hemligheter, tysthets-eder, censurer, 
inquisitioner, urtima-domstolar, twång emot, och wåld öfwer menniskjors förnufts 
förmögenheters bruk, samt deras wärkningar i Swerige i synnerhet, 2. Stockholm
Nordenstreng, Kaarle (2015). [Johdanto], teoksessa: Kaarle Nordenstreng (toim.), 
Sananvapaus Suomessa. Uudistettu painosl. Tampere: Tampere University Press
Nordin, Jonas (2000). Ett fattigt men fritt folk. Nationell och politisk självbild i 
Sverige från sen stormaktstid till slutet av frihetstiden. Eslöv: Symposion
Nordin, Jonas (2003). ”Frihetstidens radikalism”, teoksessa: Marie-Christine 
Skuncke & Henrika Tandefelt (toim.), Riksdag, kaffehus och predikstol. Frihetsti-
dens politiska kultur 1766–1772. Stockholm: Atlantis & Helsingfors: Svenska litte-
ratursällskapet i Finland
Nordin, Jonas (2006). ”Von ‚fremder Unterdrückung‘ zur ‚Freiheitszeit‘. Die Vors-
tellung von frihet im frühneuzeitlichen Schweden”, teoksessa: Georg Schmidt, 
Martin van Gelderen & Christopher Snigula (toim.), Kollektive Freiheitsvorstel-
lungen im frühneuzeitlichen Europa (1400–1850). Frankfurt am Main: Peter Lang
Nordin, Jonas (2009). Frihetstidens monarki. Konungamakt och offentlighet i 
1700-talets Sverige. Stockholm: Atlantis
Nordin, Jonas (2013). ”Peter Forsskål 1732–1763. En Linnélärjunge i kamp för 
civila rättigheter”, Svenska Linnésällskapets årsskrift, s. 39–52



Yhteinen lähde- ja kirjallisuusluettelo

697

Nordin, Jonas (2015). 1766 års tryckfrihetsförordning. Bakgrund och betydelse. 
Stockholm: Kungl. biblioteket
Nordmark, Dag (2007). ”Växande opposition mot monopolet”, teoksessa: Ny 
svensk teaterhistoria, 2: 1800-talets teater, toim. Tomas Forser, Ulla-Britta Lager-
roth & Ingeborg Nordin Hennel. Hedemora: Gidlund
Norrby, Göran (2005). Adel i förvandling. Adliga strategier och identiteter i 
1800-talets borgerliga samhälle. Diss. Uppsala
Nurmio, Yrjö (1934). Suomen sensuuriolot Venäjän vallan alkuaikoina vv. 1809–
1829. Porvoo: Söderström
Nurmio, Yrjö (1947). Taistelu Suomen kielen asemasta 1800-luvun puolivälissä. 
Vuoden 1850 kielisäännöksen syntyhistorian, voimassaolon ja kumoamisen selvittelyä. 
Porvoo: Söderström
Nygren, Rolf (1998). ”Medborgaren och samhällsinformationen. En historisk 
betraktelse kring offentlighetsprincipen”, teoksessa: Eva Falk & Terttu Persson 
(toim.), Medborgaren och rättsinformationen. Rapport från det fjärde nordiska 
juridiska biblioteksmötet i Stockholm, 10–13 september 1997. Stockholm: Sveriges 
riksdag
Nygren, Rolf (1999). ”The Citizen’s access to official records – a significant prin-
ciple in Swedish constitution since 1766”, teoksessa: Die Zugänglichkeit von Par-
lamentsakten und die audiovisuellen Materialien in Parlaments- und Parteiarchi-
ven/Access to parliamentary records and audio-visual materials in archives of 
parliaments and political parties. Sankt Augustin: Academia-Verlag
Nygren, Rolf (2009). ”KU före KU. Om ansvarsprövning för konungens rådgivare 
fram till 1809 års regeringsform”, teoksessa: Margareta Brundin & Magnus Isberg 
(toim.), Maktbalans och kontrollmakt. 1809 års händelser, idéer och författningsverk 
i ett tvåhundraårigt perspektiv. Stockholm: Sveriges riksdag
Nygren, Rolf (2013). ”Både ombudsman och kansler – huvuddragen i JK-ämbetets 
utveckling 1713–1810”, teoksessa: Ulf Göransson (toim.), Justitiekanslern 300 år. 
Stockholm: Iustus
Nyman, Elmar (1963). Indragningsmakt och tryckfrihet 1785–1810. Stockholm
Oittinen, Vesa (2006). ”Peter Forsskål – ein radikaler Aufklärer”, Jahrbuch für 
finnisch-deutsche Literaturbeziehungen 38, s. 25–34
Oittinen, Vesa (2011). ”Peter Forsskål: A radical enlightener”, teoksessa: Charlotta 
Wolff, Timo Kaitaro & Minna Ahokas (toim.), The Enlightenment: Critique, myth, 
utopia. Frankfurt: Peter Lang
Oittinen, Vesa (2012). ”Valistuksen kahdet kasvot? Jonathan Israel ja uusin kes-
kustelu valistusajattelun historiasta”, Tieteessä tapahtuu 30:3, s. 11–17
Ojanen, Tuomas & Scheinin, Martin (2011). ”Kansainväliset ihmisoikeusso-
pimukset ja Suomen perusoikeusjärjestelmä”, teoksessa: Pekka Hallberg ym. 
(toim.), Perusoikeudet. 2 painos, Helsinki: Söderström
Olsson, Bernt & Algulin, Ingemar (1987). Litteraturens historia i Sverige.  
Stockholm: Norstedt
Oscarsson, Ingemar (2000). ”Med tryckfrihet som tidig tradition (1732–1809)”, 
teoksessa: Claes-Göran Holmberg, Ingemar Oscarsson & Jarl Torbacke (toim.), 
Den svenska pressens historia, 1. Stockholm: Ekerlid



Yhteinen lähde- ja kirjallisuusluettelo

698

Oscarsson, Ingemar (2003). ”Sillfiske och yttrandefrihet. En incident från den 
svenska tryckfrihetens år 1”, teoksessa: Ulla Carlsson (toim.), Pennan, penningen 
och politiken. Medier och medieföretag förr och nu. Göteborg: Nordicom, Göte-
borgs universitet
Palmén, E. G. (1880). ”Anders Chydenius, hans lefnad, verksamhet och skrifter 
samt plats i Finlands historia”, teoksessa: Chydenius, Anders, Politiska skrifter, 
julk. E. G. Palmén. Helsingfors (erillinen sivunumerointi)
Paqvalén, Rita (2007). Kampen om Eros. Om kön och kärlek i Pahlensviten. Diss. 
Helsingfors
Patoluoto, Ilkka (1989). ”Forsskålin ajattelun tausta ja luonne”, Tiede & Edistys 14, 
s. 32–36
Patoluoto, Ilkka & Sarje, Kimmo (1979). ”Anders Chydeniuksen luonnonoikeudelliset 
opit”, teoksessa: Simo Knuuttila, Juha Manninen & Ilkka Niiniluoto (toim.), Aate 
ja maailmankuva. Suomen filosofista perintöä keskiajalta vuosisadallemme. Porvoo: 
Söderström
Pere, Tuula (2015). Suojattu, suvaittu vai sanktioitu sananvapaus? Oikeushistorial-
linen tutkimus 1960- ja 1970-lukujen yhteiskunnallisen ja kulttuurisen murroksen 
vaikutuksesta suomalaisen sananvapauden rajoihin joukkoviestinnässä. Helsinki: 
Wickwick
Persson, Carl (1990, i samarbete med Anders Sundelin). Utan omsvep. Ett liv i 
maktens centrum. Stockholm: Norstedt
Persson, Gunnar (2000). Mannen som kom tillbaka från de döda. En bok om skan-
dalförfattaren Gustaf Ericsson. Stockholm: Ordfront
Persson, Leif G.W. (2011). Gustavs grabb – berättelse om min klassresa.  
Stockholm: Bonnier
Persson, Mathias (2009). Det nära främmande: Svensk lärdom och politik i en tysk 
tidning 1753–1792. Diss. Uppsala
Persson, Mats & Siven, Claes-Henric (1988). ”Ekonomiporträttet – Pehr Niclas 
Christiernin”, Ekonomisk debatt 1988:5, s. 389–399
Petander, Karl (1912). De nationalekonomiska åskådningarna i Sverige, 1: 1718– 
1765. Stockholm: Norstedt
Petersson, Olof (toim.) (2006). Medieetik under debatt. Stockholm: Studieförbun-
det Näringsliv och samhälle (SNS)
Petersson, Olof & Wahlgren, Anna (julk.) (1999). Sveriges konstitutionella urkunder. 
Stockholm: Studieförbundet Näringsliv och samhälle (SNS)
Petri, Gunnar (2008). Författarrättens genombrott. Stockholm: Atlantis
Petäjä, Ulf (2006). Varför yttrandefrihet? Om rättfärdigandet av yttrandefrihet 
med utgångspunkt från fem centrala argument i den demokratiska idétraditionen. 
Växjö: Växjö University Press
Phifer, James R. (1980). ”Law, politics, and violence. The Treason Trials Act of 
1696”, Albion. A quarterly journal concerned with British studies 12, s. 235–256
Platon (2003). Staten. Skrifter, bok 3. Käännös: Jan Stolpe. Stockholm: Atlantis
Pocock, John G. A. (1975). The Machiavellian moment. Florentine political thought 
and the Atlantic republican tradition. Princeton: Princeton University Press



Yhteinen lähde- ja kirjallisuusluettelo

699

Pohjolainen, Teuvo (1975). Sananvapaus joukkotiedotuksessa. Joukkotiedotuksen 
oikeudellinen sääntely. Helsinki: Tammi
Pohjolainen, Teuvo (1994). ”Sananvapaus ja joukkoviestinnän oikeudellinen 
sääntely”, teoksessa: Kaarle Nordenstreng & Osmo A. Wiio (toim.), Joukkoviestintä 
Suomessa. Helsinki: Weilin+Göös
Pohjolainen, Teuvo (1996). ”Suurlakosta perusoikeusuudistukseen: sananvapau-
den tulkinta Suomessa 1900-luvulla”, teoksessa: Kaarle Nordenstreng (toim.), 
Sananvapaus Suomessa. Helsinki: WSOY
Pohjolainen, Teuvo (1999). ”Poliittiset perusoikeudet”, teoksessa: Liisa Nieminen 
(toim.), Perusoikeudet Suomessa. Helsinki: Lakimiesliiton Kustannus
Pohjolainen, Teuvo (2015). ”Suurlakosta perusoikeusuudistukseen: sananvapau-
den sääntely Suomessa 1900-luvulla”, teoksessa: Kaarle Nordenstreng (toim.), 
Sananvapaus Suomessa. Uudistettu painos. Tampere: Tampere University Press
[Porthan, Henrik Gabriel], Henrik Gabriel Porthans bref till Mathias Calonius, 
utg. W. Lagus, 1–2 (1886). Helsingfors: Svenska littertursällskapet i Finland
Proschwitz, Gunnar von (1992). Gustaf III. Mannen bakom myten. Ett självport-
rätt i brevform. Höganäs: Wiken
Provençal, Philippe (1999). ”Peter Forsskåls bidrag til arabisk leksikografi”, Fund 
og forskning i Det Kongelige biblioteks samlinger 38, s. 135–152
Pufendorf, Samuel (2001 [1673]). Om de mänskliga och medborgerliga plikterna 
enligt naturrätten. Käännös: Birger Bergh. Stockholm: City University Press
Pulkkinen, Matti (2003). ”Autonomian alkukauden sensuuri 1809–1853”, teokses-
sa: Inkeri Salonharju (toim.), Kirja tietoverkkojen maailmassa. Helsinki: Helsinki 
University Library
RAP = Sveriges ridderskaps och adels riksdags-protokoll från och med år 1719,  
11: 1738–1739 (1889); 20–23: 1760–1762 (1934–55); 24–26: 1765–66 (1958–60)
RAP 1800 = Protocoller, hållne hos högloflige ridderskapet och adeln wid riksdagen 
i Norrköping år 1800, 1–2 (1800). Stockholm
Rapport 2015:1. Hot mot mediehus och medarbetare. Katso internetlähteet alla: 
Utgivarna
Rauscher, Deanne, Elmqvist, Gösta & Mattsson, Janne (2012). Bordellhärvan. 
Makten, männen och mörkläggningen. Stockholm: Pocketförlaget
Rauscher, Deanne & Mattson, Janne (2004). Makten, männen, mörkläggningen: 
historien om bordellhärvan 1976. Stockholm: Vertigo
Rautiala, Marjatta (2011). ”Family background of Peter Forsskål, Linnaean dis-
ciple born in Finland”, The Linnean 27:1, s. 34–40
Rian, Oystein (2014). Sensuren i Danmark-Norge. Vilkårene for offentlige ytringer 
1536–1814. Oslo: Universitetsforlaget
Roberts, Michael (1986). The Age of Liberty: Sweden 1719–1772. Cambridge:  
Cambridge University Press. [Julk. myös 1995: Frihetstiden. Sverige 1719–1772. 
Käännös: Lars Göran Larsson. Stockholm: Tiden.]
Rosengren, Cecilia (1999). Tidevarvets bättre genius. Föreställningar om offentlig-
het och publicitet i Karl Johanstidens Sverige. Stockholm: Symposion



Yhteinen lähde- ja kirjallisuusluettelo

700

Rydholm, Lena (2013). ”China and the world’s first Freedom of Information Act: 
The Swedish Freedom of the Press Act of 1766”, Javnost – The Public 20:4, s. 45–64
Rydin, Herman Ludvig (1859). Om yttrandefrihet och tryckfrihet. Försök till belysning 
af svenska press-lagstiftningen. Stockholm: L. J. Hjerta
Rytter, Jens Elo (2003). Den Europaiske Menneskerettighedskonvention – og dansk 
ret. Köpenhamn: Thomson/GadJura
Sallamaa, Kari (1990). ”Lehtiä suomalaisen sensorin kansioista 1582–1916”,  
teoksessa: Kai Ekholm (toim.), Kielletyt. Orivesi: Things to come 
Samling = Samling af instructioner rörande den civila förvaltningen i Sverige och 
Finnland, 1 (1856), julk. C. G. Styffe. Stockholm
Schama, Simon (1989). Mellan Gud och mammon. Nederländerna under guldåldern 
1570–1670. Stockholm: Bonnier
Schauman, Georg (1908). Biografiska undersökningar om Anders Chydenius.  
Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland
Scheinin, Martin (1991). Ihmisoikeudet Suomen oikeudessa. Helsinki: Suomalainen 
Lakimiesyhdistys
Schmauch, Magnus (2014). ”Tryck- och yttrandefrihetsgrundlagarna och EU-rätten 
– en kommentar till en kommentar”, Svensk juristtidning, s. 520–531
Schmauch, Magnus (2015). ”Fler besynnerligheter – slutreplik till Olle Abrahamsson 
och Henrik Jermsten”, Svensk juristtidning, s. 199–201
Schück, Henrik (1923). Från Linnés tid. Petter Forsskål. Stockholm
Segerstedt, Torgny (1937). ”Leopold och 1809 års tryckfrihetsförordning”, Stats-
vetenskaplig tidskrift 40, s. 373–380
Segerstedt, Torgny (1945). I dag. Stockholm: Norstedt
Seip, Jens Arup (1958). ”Teorien om det opinionsstyrte enevelde”, (norjalainen) 
Historisk tidsskrift 38, s. 397–463
Sejersted, Fredrik (2014). ”Grunnlovens funksjon i de nordiske land”, Tidsskrift 
for rettsvitenskap 127, s. 535–562
SFSV = Svenska författare utg. av Svenska Vitterhetssamfundet, 1– (1910–).  
Stockholm: Svenska Vitterhetssamfundet
Siebert, Fredrick Seaton (1952). Freedom of the press in England 1476–1776. The 
rise and decline of government controls. Urbana: The University of Illinois Press
Silfverhuth, Voitto (1977). Kirkon ja keisarin sensuuri. Uskonnollisen kirjallisuuden 
valvonta Suomessa 1809–1865. Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura
Skinner, Quentin (1998). Liberty before liberalism. Cambridge: Cambridge  
University Press
Skuncke, Marie-Christine (1981). Sweden and European drama 1772–1796.  
A study of translations and adaptations. Uppsala: Uppsala University
Skuncke, Marie-Christine (1993). Gustaf III – det offentliga barnet. En prins retoriska 
och politiska fostran. Stockholm: Atlantis
Skuncke, Marie-Christine (1999). ”Den svenska demokratidebatten 1766–1772”, 
teoksessa: Rut Boström Andersson (toim.), Ordets makt och tankens frihet. Om 



Yhteinen lähde- ja kirjallisuusluettelo

701

språket som maktfaktor. Humanistdagarna vid Uppsala universitet 1999. Uppsala: 
Universitetet
Skuncke, Marie-Christine (2003a). ”Medier, mutor och nätverk”, teoksessa: 
Marie-Christine Skuncke & Henrika Tandefelt (toim.), Riksdag, kaffehus och 
predikstol. Sveriges politiska kultur 1766–1772. Stockholm: Atlantis & Helsingfors: 
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skuncke, Marie-Christine (2003b). ”La liberté dans la culture politique suédoise 
au XVIIIe siècle”, teoksessa: Anna Grześkowiak-Krwawicz & Izabella Zatorska 
(toim.), Liberté. Héritage du passé ou idée des Lumières? Kraków & Warszawa: 
Collegium Columbinum
Skuncke, Marie-Christine (2008). ”Jean-Jacques Rousseau in Swedish eyes around 
1760”, teoksessa: Richard Butterwick, Simon Davies & Gabriel Sanchez Espinosa 
(toim.), Peripheries of the Enlightenment. Oxford: Voltaire Foundation
Skuncke, Marie-Christine (2011). ”Freedom of the press and social equality in 
Sweden, 1766–72”, teoksessa: Pasi Ihalainen, Michael Bregnsbo, Karin Sennefelt 
& Patrik Winton (toim.), Scandinavia in the Age of Revolution. Nordic political 
cultures, 1740–1820. Farnham: Ashgate
Skuncke, Marie-Christine & Ivarsdotter, Anna (1998). Svenska operans födelse. 
Studier i gustaviansk musikdramatik. Stockholm: Atlantis
Skuncke, Marie-Christine & Tandefelt, Henrika (toim.) (2003). Riksdag, kaffehus 
och predikstol. Sveriges politiska kultur 1766–1772. Stockholm: Atlantis & Hel-
singfors: Svenska litteratursällskapet i Finland
Sottiaux, Stefan (2009). ”Leroy v. France: Apology of terrorism and the malaise 
of the European Court of Human Rights’ free speech jurisprudence”, European 
human rights law review 2009, s. 415–427
Spangenberg, Carl Gustaf (2002). ”I Linnés spegel. Eller vad lärde sig Peter Forss-
kål i Göttingen?”, teoksessa: Leif Lewin (toim.), Svenskt okynne. Att underminera 
det auktoritära samhället. En konferens anordnad av Humanistisk-samhällsvetens-
kapliga vetenskapsområdet vid Uppsala universitet den 14 februari 2002. Uppsala: 
Uppsala universitet
Spangenberg, Carl Gustaf (2009). ”Tankar om den borgerliga friheten. Peter 
Forsskåls skrift om tryckfriheten 250 år”, teoksessa: Per Ström (toim.), Nya pro-
fessorer. Installation hösten 2009. Uppsala: Uppsala universitet
Steinberg, Sigfrid Henry (1983). Boktryckarkonst och bokhistoria genom fem 
sekler. Halmstad: Spektra
Steinby, Torsten (1970). Peter Forsskål och Tankar om borgerliga friheten.  
Helsingfors: Hufvudstadsbladet
Stiernstedt, W. Gordon (1964). Ur Erik Gustaf Geijers liv. Skildringar och brev,  
de flesta opublicerade, 2: 1818–1847. Stockholm: Natur & Kultur
Stridsberg, Olle (1953). ”Hattarnas och mössornas ställningstaganden till tryckfri-
hetsfrågan på riksdagarna 1760–62 och 1765–66”, Historisk tidskrift 73, s. 158–166
Strindberg, August (1982 [1884]). Giftas I–II. Äktenskapshistorier, toim.  
Ulf Boëthius. Stockholm: Almqvist & Wiksell
Strindberg i offentligheten, 1–4 (1980–81). Uppsala: Uppsala universitet



Yhteinen lähde- ja kirjallisuusluettelo

702

Stålmarck, Torkel (2005). Medelmåttan. Ett porträtt av Carl Gustaf af Leopold. 
Stockholm: Norstedt
Sundén, Johan Magnus (1925). De romerska antikviteterna till de studerandes 
tjänst. 2 painos, Uppsala & Stockholm: Almqvist & Wiksell
Sundqvist, Bo (2013). ”Samuel Chydenius och vattuminskningen”, teoksessa: Per 
Ström (toim.), Promotionsfesten i Uppsala den 25 januari 2013. Uppsala: Uppsala 
universitet
Svanberg, Birgitta (1989). Sanningen om kvinnorna. En läsning av Agnes von  
Krusenstjernas romanserie Fröknarna von Pahlen. Stockholm: Gidlund
Svanberg, Ingvar & Tydén, Mattias (1997). Sverige och förintelsen. Debatt och 
dokument om Europas judar 1933–45. Stockholm: Arena
Svedjedal, Johan (2008). Rosor, törnen. Carl Jonas Love Almqvists författarliv 
1833–1840. Stockholm: Wahlström & Widstrand
Svedjedal, Johan (2009). Frihetens rena sak. Carl Jonas Love Almqvists författarliv 
1841–1866. Stockholm: Wahlström & Widstrand
Svedjedal, Johan (2011). Spektrum 1931–1935. Den svenska drömmen. Tidskrift 
och förlag i 1930-talets kultur. Stockholm: Wahlström & Widstrand
Svedjedal, Johan (2013). Bland litteraturens förenade nationer. Kring svenska 
PEN-klubbens historia. Stockholm: Wahlström & Widstrand
Sveriges grundlagar (1937), julk. Robert Malmgren. 3 painos, Stockholm: Norstedt
Sveriges grundlagar och riksdagsordningen (2015). Med inledning och sakregister. 
Stockholm: Sveriges riksdag
Sveriges regeringsformer 1634–1809 samt konungaförsäkringar 1611–1800 (1891), 
julk. Emil Hildebrand. Stockholm: Norstedt
Sveriges ridderskaps och adels riksdags-protokoll, katso RAP
Sydow, Björn von (2009). ”1809 års författningsverk – vad kan vi lära för framti-
den?”, teoksessa: Margareta Brundin & Magnus Isberg (toim.), Maktbalans och 
kontrollmakt. 1809 års händelser, idéer och författningsverk i ett tvåhundraårigt 
perspektiv. Stockholm: Sveriges riksdag
Sylwan, Otto (1893). ”Nils von Oelreich såsom censor librorum”, Historisk tid-
skrift 13, s. 123–156
Söllner, Alfred (2008). Romersk rättshistoria. En introduktion. Stockholm: Jure
Tandefelt, Henrika (2008). Konsten att härska. Gustaf III inför sina undersåtar. 
Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland
Thomas, Donald (1969). A long time burning. The history of literary censorship in 
England. London: Routledge & Kegan Paul
Thorild, Thomas, Samlade skrifter (SS), utg. Stellan Arvidson, 3 (1936–44); 6 
(1976–80). Stockholm: Svenska Vitterhetssamfundet
Thulin, Olof (utg.) (1941). 1941 års tryckfrihetslagstiftning jämte lagtexter. Stockholm: 
Nordiska bokhandeln
Tiilikka, Päivi (2000). Lehtiartikkelin aiheuttaman kärsimyksen korvaaminen. 
Julkaisematon oikeustieteellinen lisensiaattityö. Helsinki.



Yhteinen lähde- ja kirjallisuusluettelo

703

Tiilikka, Päivi (2007). Sananvapaus ja yksilönsuoja. Lehtiartikkelin aiheuttaman 
kärsimyksen korvaaminen. Helsinki: Talentum Media
Tilas, Daniel, Anteckningar och brev från riksdagen 1765–1766 (1974), julk. Olof 
Jägerskiöld. Stockholm: Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande 
Skandinaviens historia
Tommila, Päiviö (1988). ”Yhdestä lehdestä sanomalehdistöiksi 1809–1859”, 
teoksessa: Päiviö Tommila, Lars Landgren & Pirkko Leino-Kaukiainen (toim.), 
Suomen lehdistön historia, 1: Sanomalehdistön vaiheet vuoteen 1905. Kuopio: 
Kustannuskiila
Tommila, Päiviö (1989). ”Mitä oli olla suomalainen 1800-luvun alkupuolella”, 
teoksessa: Päiviö Tommila & Maritta Pohls (toim.), Herää Suomi. Suomalaisuus-
liikkeen historia. Kuopio: Kustannuskiila
Trypućko, Józef (2007). The catalogue of the book collection of the Jesuit College in 
Braniewo held in the University Library in Uppsala, 1–3, julk. Michał Spandowski 
& Sławomir Szyller. Warszawa: Bibliioteka Narodowa & Uppsala: Uppsala univer-
sitetsbibliotek
Upsala stads- och läns tidning (1821–37). Upsala: Palmblad & C:o
Wahlbäck, Krister (julk.) (1972). Regeringen och kriget. Ur statsrådens dagböcker 
1939–41. Stockholm: Prisma
Wahlström, Lydia (1914). Svensk statsförfattningshistoria. Föredrag vid föreningens 
Kvinnorna och landet studiekurs i politik våren 1914. Stockholm: Ferm
Wahlström, Lydia (1915). Svenskar från förra seklet. Biografiska studier, 1: Benjamin 
Höjer, Hans Järta. Stockholm: Norstedt
Vallinder, Torbjörn (2000). Nio edsvurna män. Jury och tryckfrihet i Sverige 1815–
2000. Stockholm: Carlsson
Warnling-Nerep, Wiweka (2016). ”Offentlighet och yttrandefrihet”, teoksessa: 
Ingvar Mattson & Olof Petersson (toim.), Svensk författningspolitik. 4 painos, 
Lund: Studentlitteratur
Vegesack, Thomas von (1986). Tankens aristokrater eller pennans betjänter. De 
intellektuella 1898–1968. Stockholm: Atlantis
Vegesack, Thomas von (1996). ”Skandalen Märit: Ing-Marie Eriksson – en litterär 
brottsling”, Bonniers litterära magasin 65:4, s. 22–29
Vegesack, Thomas von (2003). När ordet blev fritt. Den långa vägen till tryckfrihet. 
Stockholm: Natur & Kultur
Vegesack, Thomas von (2009). ”Bakgrundsteckning”, teoksessa: Peter Forsskål, 
Tankar om borgerliga friheten, julk. David Goldberg ym. Stockholm: Atlantis
Wennberg, Bertil, Eliason, Marianne & Regner, Göran (2003). Yttrandefrihets-
grundlagen. 3 painos. Stockholm: Norstedts juridik
Vesikansa, Jyrki (2007). Katso internetlähteet alla
Westerlund, Lars (toim.) (2004). Venäläissurmat Suomessa vuosina 1914–22, 1. 
Helsinki: Valtioneuvoston kanslia
Westman, Daniel (2016). ”Nya utmaningar för medierätten”, teoksessa: Gunnar 
Karnell ym. (toim.), Liber Amicorum Jan Rosén. Visby: Eddy



Yhteinen lähde- ja kirjallisuusluettelo

704

Vikström, Erik (1974). Ortotomisk applikation. Bibelordets tillämpning och delning 
enligt den konservativa pietismens predikoteori. Diss. Åbo
Wiktorsson, Per Anders (2010). Den utvidgade människan. Om Eyvind Johnsons 
Krilontrilogi. Stockholm: Symposion
Viljanen, Veli-Pekka (1986). Kansalaisten yleiset oikeudet. Tutkimus suomalaisen 
perusoikeuskäsityksen muotoutumisesta autonomiakaudella ja itsenäisyyden ensi 
vuosina. Turku: Turun yliopisto
Viljanen, Veli-Pekka (1988). Kansalaisten yleiset oikeudet. Tutkimus suomalaisen 
perusoikeuskäsityksen muotoutumisesta autonomiakaudella ja itsenäisyyden ensi 
vuosina. 2 painos, Helsinki: Lakimiesliiton kustannus
Viljanen, Veli-Pekka (2011). ”Perusoikeuksien rajoittaminen”, teoksessa: Pekka 
Hallberg ym. (toim.), Perusoikeudet. 2 painos, Helsinki: Söderström
Willers, Uno (1945). Ernst Moritz Arndt och hans svenska förbindelser. Studier i 
svensk-pommersk historiografi och svensk opinionsbildning. Stockholm: Geber
Williams, Anna (2013). Från verklighetens stränder. Agnes von Krusenstjernas liv 
och diktning. Stockholm: Bonnier
Villstrand, Nils Erik (2011). Sveriges historia 1600–1721. Stockholm: Norstedt
Winton, Patrik (2009). ”Den högsta maktens verkningskraft. Statsskuld och 
politik i Sverige 1800–1815”, teoksessa: Max Edling & Patrin Winton (toim.), Ett 
nödvändigt ont. Statsskuld och politik i Förenta Staterna och Sverige 1780–1870. 
Uppsala: Uppsala universitet
Winton, Patrik (2012). ”The political economy of Swedish absolutism, 1789–1809”, 
European review of economic history 16, s. 430–448
Winton, Patrik (2015). ”Krig, skulder och välfärd i Sverige 1800–1810”, Historisk 
tidskrift 135, s. 5–34
Virrankoski, Pentti (1995). Anders Chydenius. Demokratisk politiker i upplysningens 
tid. Käännös: Jan-Ivar Lindén & Joachim Mickwitz. Helsingfors: Söderström & 
Stockholm: Timbro
Witt-Brattström, Ebba (2014). Stå i bredd. 70-talets kvinnor, män och litteratur. 
Stockholm: Norstedt
Wolff, Charlotta (2007a). ”Pro patria et libertate. Frihetsbegreppet i 1700-talets 
svenska politiska språk”, Historisk tidskrift för Finland 92, s. 34–62
Wolff, Charlotta (2007b). ”Aristocratic republicanism and the hate of sovereignty 
in eighteenth-century Sweden”, Scandinavian journal of history 32, s. 358–375
Wolff, Charlotta (2008). Noble conceptions of politics in eighteenth-century Sweden 
(ca 1740–1790). Helsingfors: Finska litteratursällskapet
Voltaire (2015 [1763]). Traktat om toleransen. Käännös: Gustaf Åman-Nilsson. 
Stockholm: Norstedt
Woolf, Virginia (1984 [1929]). A room of one’s own. London
Worden, A. B. (1987). ”Literature and political censorship in early modern England”, 
teoksessa: A. C. Duke & C. A. Tamse (toim.), Too mighty to be free. Censorship and 
the press in Britain and the Netherlands. Zutphen: De Walburg Pers
Wrede, Johan (1999). ”Den stora omvälvningen”, i: Finlands svenska litteraturhis-
toria 1. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland & Stockholm: Atlantis



Yhteinen lähde- ja kirjallisuusluettelo

705

Wrede, Johan (2004). Kajorna i det bevakade tornet. Studenten J. L. Runebergs satir 
över vicekansler J. F. Aminoff och ärkebiskob J. Tengström versus A. I. Arwidsson. 
Stockholm: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien
Wrede, Rabbe Axel (1917). Matthias Calonius. Helsingfors: Söderström
Vuortama, Timo (1994). Painovapauslaki käytännössä. Helsinki: Aikakauslehtien 
liitto & Sanomalehtien liitto
Vuortama, Timo & Kerosuo, Lauri (1994). Viestinnän lait ja säännöt. 5 painos, 
Karkkila: Kustannus-Mäkelä
Wästberg, Per (2015). ”Författarnas kritik drabbar offren”, Svenska Dagbladet 
12/5 2015
Ågren, Maria (2009). Domestic secrets. Women and property in Sweden 1600–1857. 
Chapel Hill: University of North Carolina Press
Åhlén, Bengt (1986). Ord mot ordningen: Farliga skrifter, bokbål och kättarprocesser 
i svensk censurhistoria, toim. Agneta Åhlén i samarbete med Lillemor Widgren 
Matlack och Christer Hellmark. Stockholm: Ordfront
Åmark, Klas (2011). Att bo granne med ondskan. Sveriges förhållande till nazismen, 
Nazityskland och förintelsen. Stockholm: Bonnier
”Årstrycket” = lagar, förordningar, påbud, dekret, kungörelser, instruktioner, 
taxor, reglementen m.m. utgivna av den svenska statsförvaltningen t.o.m. 1833 
(haettavissa päivämäärällä tietokannasta: Äldre svensktryck, <http://libris.kb.se/
form_extended.jsp?f=svetryck>)
Öhrberg, Ann (2011). ”‘A threat to civic coexistence’. Forbidden religious literature 
and censorship in eighteenth-century Sweden”, teoksessa Charlotta Appel & Morten 
Fink-Jensen (toim.), Religious reading in the Lutheran North. Studies in early modern 
Scandinavian book culture. Newcastle: Cambridge Scholars
Öhrberg, Ann (2014). Samtalets retorik. Belevade kulturer och offentlig kommunikation 
i svenskt 1700-tal. Stockholm: Symposion
Österdahl, Inger (2015). ”Offentlighetsprincipen och det internationella samarbetet”, 
Svensk juristtidning, s. 239–257
Österdahl, Inger (2016). ”Offentlighetsprincipen och den svenska tryck- och 
yttrandefrihetsmodellen – en ytterligare kommentar”, Svensk juristtidning, 
s. 503–518

Internetlähteet
Chapman, Paul: Mist, Nathaniel (d. 1737), Oxford dictionary of national biog-
raphy, Oxford: Oxford University Press, 2004; online edn, sept. 2014, <http://
www.oxforddnb.com.ezp.sub.su.se/view/article/18822>, 8/7 2016
Ekholm, Kai: Kielletyt kirjat, 3: Kotimainen kirjasensuuri, <http://www.sananva-
pausjasensuuriverkkoaikana.com/kielletytkirjat/kielletyt3.html>, 4/2 2016
Finlands officiella statistik: Massmediestatistik 2014, Tabellbilaga 1: Sektorernas 
andel av massmediemarknaden i Finland 2000–2014, <http://www.stat.fi/til/
jvie/2014/jvie_2014_2015-12-04_tau_001_fi.html>, 15/2 2016
Katajaranta, Reijo: Sata vuotta Suurlakosta, Kansan ääni 5/05, <http://www.ko-
lumbus.fi/r.katajaranta/Suurlakko.html>, 16/11 2015



Yhteinen lähde- ja kirjallisuusluettelo

706

Kawohl, Friedemann: Commentary on the privilege granted by the Bishop of 
Würzburg (1479), teoksessa: L. Bently & M. Kretschmer (toim.), Primary sources 
on copyright (1450–1900), http://www.copyrighthistory.org
Litteraturbanken, <http://www.litteraturbanken.se>
Nationella medieundersökningen KMT hösten 2014/våren 2015: antalet läsa-
re och sammanlagd nåbarhet, <http://mediaauditfinland.fi/wp-content/up-
loads/2015/09/Lukijamaarat-ja-kokonaisuustavoittavuudet.pdf>, 15/2 2016
Nationella medieundersökningen KMT 2013, <http://www.sanomalehdet.fi/fi-
les/4008/KMT_lukijatiedote_helmikuu_2014.pdf>, 15/2 2016
Svenskt biografiskt lexikon, <https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Start.aspx>
Utgivarna, rapport 2015:1: Hot mot mediehus och medarbetare, <www.utgivarna.
se>, 3/10 2016
Vesikansa, Jyrki: Tikkanen, Paavo (1823–1873), <http://www.kansallisbiografia.fi/
kb/artikkeli/2959/>, julkaistu 23/3 2007
Väliverronen, Esa: Sosiaalinen kupla kaventaa mediamaisemaa, <https:// 
medykblog.wordpress.com/2014/08/21/sosiaalinen-kupla-kaventaa- 
mediamaisemaa/>, 15/2 2016



707

Kirjoittajien esittelyt

Hans-Gunnar Axberger, s. 1952, valtiosääntöoikeuden professori Uppsalan  
yliopistossa
Gustav Björkstrand, s. 1941, käytännöllisen teologian professori Åbo Akademis-
sa, emerituspiispa
Carina Burman, s. 1960, kirjailija, kirjallisuustieteen dosentti, Uppsalan yliopisto
Kai Ekholm, s. 1953, Kansalliskirjaston ylikirjastonhoitaja, professori
Nils Funcke, s. 1953, toimittaja ja yliopiston apulaisprofessori
Tarja Halonen, s. 1943, Suomen tasavallan presidentti 2000—2012
Johan Hirschfeldt, s. 1942, entinen hovioikeuden presidentti
Pär-Arne Jigenius, s, 1942, entinen päätoimittaja
Helena Jäderblom, s. 1958, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomari
Henrik Knif, s. 1953, historian dosentti, aktiivisesti mukana Svenska littera-
tursällskapetin toiminnassa
Päivi Korpisaari, s. 1971, viestintäoikeuden professori Helsingin yliopistossa
Ola Larsmo, s. 1957, kirjailija, ruotsalaisen PEN-järjestön puheenjohtaja
Lars Magnusson, s. 1952, taloushistorian professori Uppsalan yliopistossa 
Ere Nokkala, s. 1978, Lichtenberg-Kollegin Humboldt-stipendiaatti, The Göttin-
gen Institute for Advanced Study, Ph.D. historia 2010
Jonas Nordin, s. 1968, historian dosentti, työskentelee Kungliga biblioteketissä 
Tukholmassa
Rolf Nygren, s. 1944, oikeushistorian emeritusprofessori Uppsalan yliopistossa
Agneta Pleijel, s. 1940, kirjailija, Tukholman Dramatiska institutet -taidekorkea-
koulun entinen professori
Cecilia Rosengren, s. 1962, aate- ja oppihistorian dosentti Göteborgin yliopistossa
Martin Scheinin, s. 1954, professori European University Institutessa Firenzessä
Marie-Christine Skuncke, s. 1951, kirjallisuustieteen emeritaprofessori Uppsalan 
yliopistossa
Björn von Sydow, s. 1945, kansanedustaja, valtiotieteiden dosentti
Bertil Wennberg, s. 1944, entinen perustuslakivaliokunnan kansliapäällikkö



708

Kuvaluettelo

Sivu 15—22. Kuninkaallisen majesteetin armollinen asetus kirjoitus-  
ja painovapaudesta, joka annettiin Tukholmassa valtiopäiväsalissa 2.  
joulukuuta 1766, Tukholma. Kuva: Mårten Asp. Kungliga biblioteket.
Sivu 28. John Locke. Kaivertaja P. Gunert. Kungliga biblioteket,  
KoB Utl.P. 11. 
Sivu 40. John Milton. Kaivertaja E.G. Schmidt.  
Kungliga biblioteket, KoB Utl.P. 2.
Sivu 46. David Hume. Kaivertaja Simon François Ravenet.  
Kungliga biblioteket, KoB Utl.P. 3.
Sivu 52. Henning Adolf Gyllenborg.  
Tuntematon tekijä. Kungliga biblioteket, KoB Sn 1.
Sivu 66. Kuninkaallisen majesteetin armollinen kielto julkaistulle  
kirjoitukselle, jonka nimi on: Ajatuksia porvarillisesta vapaudesta.  
Tukholma 1760. Kungliga biblioteket.
Sivu 76. Anders Nordencrantz. Kaivertaja: Jacob Gillberg. 1772.  
Kungliga biblioteket, KoB Sv. P. 1.
Sivu 78. Arcana oeconomiae et commercii. Andreas Bachmanson  
(myöhemmin Anders Nordencrantz). Tukholma 1730. Kungliga biblioteket.
Sivu 114. Anders Schönberg. Siluetti. Svenskt biografiskt lexikon  
(Ruotsin kansallisbiografia). Kuva: Melker Dahlstrand.
Sivu 117. Thure Gustaf Rudbeck. Litografi Axel Gustaf Hertzberg.  
1800-luvun puoliväli. Kungliga biblioteket, KoB Sn 1.
Sivu 118. Uplantilainen Johan Andersson 50 vuotta.  
Tuntematon tekijä. 1778. Kungliga biblioteket, KoB Sv.P. 1.
Sivu 119. Leonard De la Rose. Lyijykynäpiirros 1700-luvun  
alkuperäisteoksesta Petersborgin sääntöperintötilalta Malmöstä.  
Skanörin raatihuone. Kuva: Sven Rosborn.
Sivu 130. Mabothin anomus Englannin parlamentille saada lakkauttaa  
sensorin virkansa. Tukholma 1768. Kungliga biblioteket.
Sivu 134. Den ofrälse soldaten eller en gammal under-officerares swar  
till sin brors-son om soldate-lefnaden (Aateliton sotilas tai vanhan  
aliupseerin vastaus veljenpojalleen sotilaan elämästä). Chierlin.  
Tukholma 1771. Kungliga biblioteket.
Sivu 138. Kuningatar Loviisa Ulriika. Lorens Pasch nuoremman maalaus.  
Nationalmuseum.



Kuvaluettelo

709

Sivu 145. Gustaf Adolf Reuterholm. Kaivertaja C. L. Sandberg.  
1800-luvun loppu. Kungliga biblioteket, KoB Sn 12.
Sivu 146. Om det allmänna förståndets frihet (Yleisestä järjen vapaudesta).  
Til konungen och folket. (Kuninkaalle ja kansalle). Thomas Thorild. 1786.  
Kungliga biblioteket.
Sivu 168. Oförgripelige tankar, om frihet i bruk, af förnuft, pennor och tryck 
(Loukkaamattomia ajatuksia järjen, kynien ja painon vapaasta käytöstä).  
Anders Nordencrantz. 1756. Kungliga biblioteket.
Sivu 169. Johannes Matthiae Gothus. Tuntematon taiteilija. Nationalmuseum.
Sivu 175. Per (Petrus) Hoffvenius. Tuntematon taiteilija.  
Kungliga biblioteket, KoB, PH 1.
Sivu 182. Gustaf Benzelstjerna. Taiteilija Olof Arenius. Nationalmuseum.
Sivu 192. Anders Nordencrantz. Kaivertaja G. Glassb. Vuosi ei tiedossa.  
Kungliga biblioteket, KoB Sn 3.
Sivu 215. Matthias Calonius. Taiteilija Anton Theodor Nordgren.  
1790-luvun loppu. Suomen museovirasto.
Sivu 221. Henrik Gabriel Porthan. 1780-luku. Per Krafftin alkuperäinen  
maalaus. Suomen museovirasto.
Sivu 222. Allmän Litteratur-Tidning. Turku. 1803. Suomen Kansalliskirjasto, 
kansalliskokoelma.
Sivu 227. Adolf Ivar Arwidsson. Signeeramaton kuparipiirros.  
Åbo Akademin kuvakokoelmat. 1976/11:20.
Sivu 231. Adolf Ivar Arwidsson. Taiteilija Johan Elias Cardon.  
Åbo Akademin kuvakokoelmat. 1996/148:37.
Sivu 244. Kustaa III. Alexander Roslinin maalaus. Nationalmuseum.
Sivu 292. Ruotsin kartta noin vuonna 1730. Rk/9. Maanmittari J.B. Hammans. 
Lantmäteristyrelsenin arkisto.
Sivu 296. Johan Vilhelm Snellman. Tuntematon kuvaaja. 1870-luku. Wikimedia.
Sivu 299. Turun tuomiokirkko. Carl Ludvig Engelin maalaus. Suomen  
Kansalliskirjasto, käsikirjoituskokoelmat.
Sivu 382. Johan Henrik Kellgren. Medaljonki. Valettu ennen Kustaa III:n  
näyttelyä vuonna 1973. Nationalmuseum.
Sivu 384. Thomas Thorild. Puukaivertaja Isidor Törnblom. 1860- tai 1870-luku. 
Kungliga biblioteket, KoB Sn 4.
Sivu 389. Eric Gustaf Geijer. Tuntematon tekijä. 1800-luvun loppu.  
Kungliga biblioteket, KoB Sn 22.
Sivu 391. Anders Lindeberg. Tuntematon tekijä. 1860. Kungliga biblioteket,  
KoB Sn2.
Sivu 425. Göteborgs handels- och sjöfartstidning -lehti 12.3.1942.  
Norsk Telegrambyrån sota-arkisto, PA-1209. Norjan valtionarkisto.
Sivu 447. Elias Lönnrot. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, kirjallisuus-  
ja kulttuurihistoriallinen kokoelma.

http://libris.kb.se/showrecord?q=of%C3%B6rgripelige+tankar&r&n=4&id=2395967&g&f=simp&s=r&t=v&m=10&d=libris
http://libris.kb.se/showrecord?q=of%C3%B6rgripelige+tankar&r&n=4&id=2395967&g&f=simp&s=r&t=v&m=10&d=libris


Kuvaluettelo

710

Sivut 452 ja 453. Evakuoitujen kirjojen palautus vuonna 1945.  
Suomen Kansalliskirjasto, virka-arkisto.
Sivu 483. Ragnvald ja Ida Blix Fond, Tanska.
Sivu 497. Herman Ludvig Rydin. Riksdagenin kuva-arkisto.
Sivu 500. Bockdruckerye te Haerlem gevonden ontrent het jaer 1440  
Samuel Ampzingin kirjasta vuodelta 1628. Kaivertaja Jan van de Velde. 1628.  
Kungliga biblioteket, 122 C h 4:o.
Sivu 529. Zeth ”Zäta” Höglund. Riksdagenin kuva-arkisto.
Sivu 532. Göteborgs handels- och sjöfartstidning -lehti 12.3.1942.  
Norsk Telegrambyrån sota-arkisto, PA-1209. Norjan valtionarkisto.
Sivu 547. Marraskuun manifesti vuonna 1905. Suomen Kansalliskirjasto,  
kansalliskokoelma.
Sivu 594. Kuninkaallisen majesteetin ja valtakunnan säätyjen antama  
painovapausasetus vuodelta 1810. Kungliga biblioteket.
Sivu 596. Valtiopäiväjärjestys vuodelta 1809. Kungliga biblioteket.  
Sivu 597. Wendela Hebbe. 1860-luku. Tuntematon taiteilija. Wikimedia.

Kuvaoikeudet
Toimitus on pyrkinyt ottamaan yhteyttä kaikkiin, joilla voi olla oikeuksia tässä 
kirjassa käytettyyn kuva-aineistoon. Valokuvaaja ja/tai kuvan lähde on ilmoitettu 
mahdollisuuksien mukaan jokaisen kuvan yhteydessä. Kirjan lopussa on myös 
kuvaluettelo lähdeviitteineen ennen kaikkea muotokuvista. Joissain tapauksissa 
valokuvaajan nimeä ei ole pystytty selvittämään.

Mahdollisten kirjassa olevaa aineistoa koskevien täyttämättömien tekijänoi-
keudellisten vaatimusten osalta pyydämme ottamaan yhteyttä esittelijä Kristina 
Örtenhediin, Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm.



Painovapausasetus vuodelta 1766.  
Kuva: Melker Dahlstrand.





Vuoden 1766 painovapausasetus loi 
lähtökohdan paino- ja sananvapaus-
oikeudellisten periaatteiden myöhemmälle 
kehitykselle. Tämän kirjan tarkoitus on 
muun muassa jakaa tietoa painovapaus-
oikeudellisten periaatteiden pitkästä 
historiasta ja valottaa niiden syntyä ja 
merkitystä uusilla tiedoilla. Painovapaus-
oikeudellisella perinteellä on edessään 
nopeasti kehittyvä ympäristö. Kirjan 
johtoajatuksena on kertoa, mikä on 
vuoden 1766 elävä perintö.

isbn 978-91-87541-74-2

kansikuva:  
Painovapausasetus vuodelta 1766 

kuva: Melker Dahlstrand

tilaus:   
Riksdagens tryckeriexpedition,  
100 12 Stockholm 
Puhelin:  +46 8 786 58 10, faksi:  +46 8 786 61 76 
Sähköposti: order.riksdagstryck@riksdagen.se



Ruotsin valtiopäivät hyväksyi vuonna 1766 painovapausasetuksen, 
johon sisältyy myös julkisuusperiaate eli oikeus saada tietoja 
viranomaisten asiakirjoista. Painovapausasetus on vanhin lajiaan 
koko maailmassa.


	KU Grundlagsjubileum FINSK 250.pdf
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	VahL51
	rikokset
	highlight1
	_GoBack
	_GoBack


