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1. Johdanto: tiedotusvälineet demokratioissa

Tiedotusvälineisiin viitataan demokratioissa usein nimityksellä "julkinen vahtikoira" tai 
"neljäs valta". Nimitys "julkinen vahtikoira" perustuu siihen, että tiedotusvälineiden avulla 
kansalaiset voivat valvoa vallanpitäjien toimia – ovatpa kyseessä valtio, hallitus, parlamentti, 
puolueet tai taloudelliset ja yhteiskunnalliset toimijat – koska niissä annetaan kansalaisille 
olennaista tietoa, jonka avulla he voivat arvioida ja tehdä tietoon perustuvia päätöksiä 
vaaleihin liittyvien kuulemisten yhteydessä. Tiedotusvälineistä käytetään myös kuvausta
"neljäs valta", koska ne ovat tärkeässä asemassa julkisen mielipiteen muodostamisessa. Tätä 
asemaa voidaan käyttää väärin tai hyödyntää tietyn ryhmän – yleensä vallassa olevan ryhmän 
– etujen mukaisesti. Tämä ristiriita on pohjimmiltaan hyvänä esimerkkinä siitä, miten 
tiedotusvälineet voivat vaikuttaa demokratiaan myönteisesti tai kielteisesti. 

Totalitaristisissa hallinnoissa ja diktatuureissa tiedotusvälineiden toimintaan 
puututaan säännöllisesti kriittisten huomautusten tukahduttamiseksi ja ilmaisun- ja 
tiedonvapauden ja tiedotusvälineiden vapauden riistämiseksi. Tiedotusvälineistä tehdään 
hallinnon "äänitorvia". Tiedotusvälineiden hallinta valtaapitävien toimien mainostamiseksi 
ja kriittisten huomautusten tukahduttamiseksi on houkuttelevaa myös demokratioissa.

Kansalaisjärjestöt, tiedotusvälineiden vapautta valvovat järjestöt, Euroopan neuvosto 
ja Etyj samoin kuin Euroopan parlamentin tutkimukset ja päätöslauselmat ovat antaneet 
kattavan kuvan valtioiden hallitusten harjoittamasta tiedotusvälineiden uhkailusta myös 
Euroopan unionissa: muun muassa suorasta tai välillisestä poliittisesta valvonnasta ja 
vaikuttamisesta niin, että hallitus tai parlamentin enemmistö nimittää tiedotusvälineiden 
johtajat tai valvontaelimet; tiettyjen tiedotusvälineiden kieltämisestä tai niiden markkinoille 
pääsyn rajoittamisesta lähetystoiminnan lisenssi- ja lupamenettelyjen avulla; valtiota, 
kansallista tai sotilaallista turvallisuutta tai yleistä järjestystä ja siveellisyyttä koskevien 
sääntöjen väärinkäytöksistä ja hyödyntämisestä tietojen sensuroimiseksi ja asiakirjojen ja 
tietojen saatavuuden heikentämiseksi1; lähteiden luottamuksellisuutta koskevan periaatteen 
rikkomisesta; tiedotusvälineiden keskittymistä ja eturistiriitoja koskevan lainsäädännön 
puuttumisesta sekä mainonnan käyttämisestä toimitukselliseen linjaan vaikuttamiseksi. 

Tiedotusvälineiden vapautta rikotaan myös EU:n jäsenvaltioissa, mikä käy ilmi 
vuonna 2012 julkaistuista kansalaisjärjestöjen selvityksistä: Toimittajat ilman rajoja 
-järjestön lehdistön vapautta koskevan Press Freedom Index -vertailun2 mukaan Bulgaria on 
sijalla 80, Kreikka sijalla 70, Italia sijalla 61, Unkari sijalla 40, Ranska sijalla 38 ja 
Yhdistynyt kuningaskunta sijalla 28, kun taas Liettua on pudonnut sijalle 30 ja Latvia 
sijalle 50. Freedom House -järjestön laatimassa tiedotusvälineiden vapautta koskevassa 
Freedom of the Press -raportissa3 tiedotusvälineiden tilanne luokitellaan osittain vapaaksi 
Italiassa (70. sija), Bulgariassa ja Unkarissa (78. sija) sekä Romaniassa (86. sija). 
Tiedotusvälineiden vapautta tarkasteleva Etyjin valtuutettu raportoi vuosittain toimistaan 

                                               
1 Menettely on nykyisin entistä olennaisempi, koska tiedotusvälineet paljastavat tietoja, joita hallitukset yrittävät 
piilotella julkiselta valvonnalta (julkisten tiedotusvälineiden julkaisemat Wikileaks-tiedot, toimittajien 
tutkimukset, jotka ovat paljastaneet CIA:n poikkeuksellisia luovutuksia ja EU:n alueella olevia salaisia 
vankiloita, ja niin edelleen).
2 Katso http://en.rsf.org/press-freedom-index-2011-2012,1043.html 
3 Katso http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/Booklet%20for%20Website.pdf 
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tiedotusvälineiden vapauden puolustamiseksi. Vuoden 2012 selvitys on osoituksena siitä, että 
useiden EU:n jäsenvaltioiden osalta on vielä toteutettava toimenpiteitä1.

Tämä kaikki on osoituksena siitä, että tiedotusvälineiden vapaus on edelleen uhattuna 
Euroopassa ja että on kehitettävä yhteisiä standardeja ja toimenpiteitä, joilla taataan 
tiedotusvälineiden vapaus.

2. Ilmaisun- ja tiedonvapaudesta tiedotusvälineiden vapauteen

Mielipiteen-, ilmaisun- ja tiedonvapautta suojellaan kansainvälisellä ja EU:n tasolla 
annetulla ihmisoikeuslainsäädännöllä. Alan tärkeimpiä lähteitä ovat ihmisoikeuksien 
yleismaailmallisen julistuksen 19 artikla, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan 
kansainvälisen yleissopimuksen 19 artikla ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artikla. 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa mennään tätäkin pidemmälle, sillä sen 11 artiklan 
2 kohdassa todetaan, että "tiedotusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta 
kunnioitetaan". Tämä on täysin uutta aiempiin ihmisoikeussopimuksiin verrattuna. 
Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen perusoikeuskirja on sitova, ja EU:n 
velvollisuutta kunnioittaa tiedotusvälineiden vapautta ja moninaisuutta tarkastellaan uudesta 
näkökulmasta, etenkin Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklan (EU:n arvot ja 
periaatteet), 7 artiklan ja demokratiaa ja kansalaisuutta koskevien 9–12 artiklan perusteella. 

Mielipiteen-, ilmaisun- ja tiedonvapauden ja tiedotusvälineiden vapauden suojelu on 
ensisijaisesti jäsenvaltioiden vastuulla, koska nämä periaatteet taataan myös jäsenvaltioiden 
perustuslaeissa ja lainsäädännössä. Näin ollen, jos tiedotusvälineiden vapaus ja moninaisuus 
ovat vakavassa vaarassa tai niitä ei kunnioiteta jossakin jäsenvaltiossa, Euroopan unionin on 
toteutettava toimenpiteitä perussopimusten ja perusoikeuskirjan nojalla ja puututtava asiaan 
EU:n demokratian ja moninaisuuden ja kansalaisten oikeuksien suojelemiseksi. 
Euroopan parlamentti on jatkuvasti tukenut tätä perussopimusten ja perusoikeuskirjan 
tulkintaa. Lainopissa tätä toimintatapaa on kuvattu "käänteiseksi Solangeksi", jonka 
tarkoituksena on suojella Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa vahvistettujen 
perusoikeuksien – ja EU:n kansalaisuuden – perusolemusta koko EU:n oikeusalueella niiltä 
EU:n jäsenvaltioita, jotka rikkovat kyseisiä oikeuksia EU:n tasolla ja kansallisella tasolla2.

Tiedotusvälineiden vapaus on yksi aloista, joilla komission, Euroopan parlamentin ja 
jäsenvaltioiden tulkintojen välillä on esiintynyt ristiriitoja. Jo yli vuosikymmenen ajan on 
keskusteltu tiedotusvälineiden vapautta koskevien EU:n toimien rajoista ja siitä, onko EU:lla 
oikeus säännellä tiedotusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta lainsäädäntöaloitteillaan ja 
mitkä ovat poliittiset mahdollisuudet tällaisten toimien toteuttamiseen. 

3. EU ja tiedotusvälineiden vapaus

                                               
1 Katso http://www.osce.org/fom
2 Lainoppineet ovat tukeneet tätä näkemystä olennaisin osin, katso Carlino Antpöhler, Armin Von Bogdandy, 
Johanna Dickschen, Simon Hentrei, Matthias Kottmann ja Maja Smrkolj, "Reverse Solange – Protecting the 
essence of fundamental rights against EU Member States" (2012), Common Market Law Review 49, nro 2, 
s. 489–519.
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Euroopan parlamentti on toistuvasti ilmaissut huolestuneisuutensa tiedotusvälineiden 
vapaudesta ja moniarvoisuudesta ja kehottanut komissiota ryhtymään toimiin, myös 
esittämään lainsäädäntöaloitteen tiedotusvälineiden vapaudesta ja moniarvoisuudesta. 
Euroopan parlamentti on jatkuvasti korostanut, että tiedotusvälineiden vapautta ja 
moniarvoisuutta koskevat EU:n oikeudelliset ja poliittiset toimet ovat tarpeen ja 
asianmukaisia ja että perussopimukset ovat toimien oikeusperustana1. Johanna Boogerd-
Quaakin mietintö2 on tässä yhteydessä ratkaisevassa asemassa. Euroopan parlamentti esitti 
toistuvan pyyntönsä viimeksi 10. maaliskuuta 2011 antamassaan päätöslauselmassa 
tiedotusvälineitä koskevasta Unkarin lainsäädännöstä (6 kohta). 

Jos EU toteuttaa toimia tiedotusvälineiden vapauden ja moniarvoisuuden alalla 
antamalla asiasta säädöksen, komissio saa "perussopimusten valvojana" kiistattoman 
toimivallan valvoa EU:n lainsäädännön täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa. Näin ollen EU:lla 
olisi paremmat mahdollisuudet toteuttaa toimia, joilla puututaan alaan liittyviin uhkiin, ja 
varmistaa, että perusoikeuskirjassa säädettyjä velvoitteita tiedotusvälineiden vapauden ja 
moniarvoisuuden kunnioittamisesta noudatetaan kaikkialla EU:n alueella.

Euroopan komissio on aina suhtautunut asiaan "maltillisemmin", eikä se ole 
noudattanut Euroopan parlamentin kehotuksia. Komission yksiköt laativat ehdotuksen 
direktiiviksi moniarvoisuuden suojelemisesta (Mario Montin ja Martin Bangemannin 
heinäkuussa 1996 esittämä aloite), mutta päättivät vuonna 1997 keskeyttää ehdotuksen 
käsittelyn sisäisen ja ulkoisen poliittisen vastustuksen takia. Myöhemmin komission yksiköt 
ilmoittivat epäilevänsä, että asialle ei välttämättä ole riittävää oikeusperustaa3. 

Euroopan parlamentin toistuvien pyyntöjen jälkeen komissio käynnisti 16. tammikuuta 2007 
niin sanotun kolmivaiheisen suunnitelman, jonka nojalla 1) annettiin vuonna 2007 julkaistu 
komission yksiköiden valmisteluasiakirja tiedotusvälineiden moniarvoisuudesta, jossa 
todetaan, ettei "tässä vaiheessa olisi asianmukaista ehdottaa asiaan liittyviä yhteisön toimia"; 
2) teetettiin tiedotusvälineiden moniarvoisuutta EU:n jäsenvaltioissa koskeva riippumaton 
selvitys, jolla pyritään määrittämään indikaattorit tiedotusvälineiden moniarvoisuuden 
arvioimiselle EU:n jäsenvaltioissa; tutkimus julkaistiin vuonna 2009; 3) päätettiin laatia 
median moniarvoisuuden indikaattoreita Euroopan unionin jäsenvaltioissa koskeva komission 
tiedonanto – jota ei ole koskaan annettu – ja järjestää asiasta julkinen kuuleminen – jota ei ole 
järjestetty4. Myöskään niin sanottua tiedotusvälineiden moniarvoisuuden seurantavälinettä –

                                               
1 Tiedotusvälineiden keskittymisestä 20. marraskuuta 2002 annettu päätöslauselma (EYVL C 25 E, 29.1.2004, 
s. 205), perusoikeuksien tilasta Euroopan unionissa 4. syyskuuta 2003 annettu päätöslauselma (EUVL C 76 E, 
25.3.2004, s. 412), aiheesta "Televisio ilman rajoja" 4. syyskuuta 2003 annettu päätöslauselma (EUVL C 76 E, 
25.3.2004, s. 453), "televisio ilman rajoja" -direktiivin 89/552/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna 
direktiivillä 97/36/EY, 4 ja 5 artiklan soveltamisesta vuosina 2001–2002 6. syyskuuta 2005 annettu 
päätöslauselma (EUVL C 193 E, 17.8.2006, s. 117), EU:ssa ja varsinkin Italiassa tapahtuvasta sananvapauden ja 
tiedonvälityksen perusoikeuksien rikkomisesta (perusoikeuskirjan 11 artiklan 2 kohta) 22. huhtikuuta 2004 
annettu päätöslauselma (Johanna Boogerd-Quaakin mietintö) (EUVL 104 E, 30.4.2004, s. 1026), 
tiedotusvälineiden keskittymisestä ja moniarvoisuudesta Euroopan unionissa 25. syyskuuta 2008 annettu 
päätöslauselma (EUVL C 8 E, 14.1.2010, s. 75) sekä tiedotusvälineitä koskevasta Unkarin lainsäädännöstä 
10. maaliskuuta 2011 annettu päätöslauselma (P7_TA(2011)0094).
2 EUVL 104 E, 30.4.2004, s. 1026.
3 Katso Johanna Boogerd-Quaakin mietinnön perustelut. Komissio ei ole tähän mennessä pyytänyt 
oikeudelliselta yksiköltä lausuntoa siitä, annetaanko EU:n lainsäädännössä oikeusperusta lainsäädäntöaloitteelle, 
ja komissio tarkastelee asiaa edelleen.
4 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/52
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riippumattomassa selvityksessä laadittua riskeihin perustuvaa valvontavälinettä – ei ole 
koskaan sovellettu käytännössä. Komissio käytännössä keskeytti komission jäsenten Viviane 
Redingin ja Margot Wallströmin esittelemän kolmivaiheisen suunnitelman jättämällä pois 
kolmannen vaiheen ja koko aloitteen esittämisen. 

Komissio on ottanut askeleen eteenpäin kohdatakseen julkisten ja yksityisten 
tiedotusvälineiden hallitusvalvonnan uhkan, joka alkoi Unkarin kriisistä. Se kehotti Unkarin 
viranomaisia tarkistamaan tiedotusvälineitä koskevaa lainsäädäntöä ja varmistamaan, että se 
on yhdenmukainen EU:n lainsäädännön, audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin 
ja Euroopan neuvoston normien ja etenkin ihmisoikeusvaltuutetun ja Venetsian komission 
suositusten kanssa.

Puuttuakseen näihin huoliin komission jäsen Neelie Kroes myös perusti 
tiedotusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta käsittelevän korkean tason työryhmän, 
jonka tavoitteena on "analysoida tiedotusvälineiden ja lehdistön vapautta sekä nykyistä 
säädöskehystä ja… arvioida toimenpiteiden tarvetta ehdottamalla konkreettisia tapoja 
tiedotusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta uhkaaviin riskeihin vastaamiseksi"1. Korkean 
tason työryhmä esittää suosituksia siitä, miten lehdistön ja tiedotusvälineiden vapaus voidaan 
varmistaa Internet-maailmassa ja millä tasolla ja miten riskejä on käsiteltävä –
lainsäädännöllä, paremmalla täytäntöönpanolla vai muilla toimenpiteillä. Työryhmältä 
odotetaan tuloksia tämän vuoden loppuun mennessä. 
Korkean tason työryhmän yhteistyökumppanina on tiedotusvälineiden tulevaisuutta 
käsittelevä EU:n Media Futures Forum, jonka tehtävänä on pohtia digitaalisen 
vallankumouksen vaikutusta EU:n mediayrityksiin, siihen liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia 
sekä uusia liiketoimintamalleja2, sekä Firenzen yliopistollisen Eurooppa-instituutin
tiedotusvälineiden moniarvoisuuden ja vapauden keskus, jonka odotetaan julkaisevan 
heinäkuun loppuun mennessä työasiakirjoja muun muassa tiedotusvälineiden vapautta ja 
moniarvoisuutta koskevasta EU:n toimivallasta.

Samaan aikaan kansalaisjärjestöt ovat edelleen kehottaneet EU:ta laatimaan aloitteen 
tiedotusvälineiden vapaudesta ja moniarvoisuudesta. Tiedotusvälineiden moniarvoisuutta 
koskevasta eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta käydään keskustelua aloitteen 
käynnistämiseksi. Kyseisessä aloitteessa komissiota kehotetaan tekemään lainsäädäntöaloite, 
jolla yhdenmukaistetaan tiedotusvälineiden omistajuutta koskevia kansallisia sääntöjä 
moniarvoisuuden turvaamiseksi ja sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan 
varmistamiseksi joko uudella direktiivillä tai tarkistamalla audiovisuaalisia mediapalveluja 
koskevaa direktiiviä. Asiasisällöltään keskustelut tiedotusvälineiden vapaudesta ja 
moniarvoisuudesta sekä niiden suojelemisesta ja edistämisestä jäsenvaltioissa ja EU:ssa ovat 
saaneet uutta pontta. Tällä mietinnöllä "EU:n perusoikeuskirjasta: tiedotusvälineiden 
vapauden standardit EU:ssa" halutaan osallistua kyseiseen keskusteluun.

                                               
1 Katso tiedotusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta käsittelevän korkean tason työryhmän tehtävä 
http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/doc/pluralism/hlg/hlg_tor.pdf
2 Katso lehdistötiedote 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1506&format=HTML&aged=0&language=EN&
guiLanguage=en


