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N
uotio sai kyteä ihmeen
pitkään, ennen kuin se
leimahti –  suomalainen
keskustelu internetsen-

suurista.
Ensimmäiset polttopuut kasattiin

jo kolmisen vuotta sitten, kun edus-
kunta alkoi valmistella lakia lapsi-
pornon levittämisen estotoimista.
Savu nousi saman tien. Epäilijöiden
mukaan hyvästä aikomuksesta huo-
limatta lain toteutus ei toimi.

Sama todettiin Keskusrikospolii-
sin lausunnossa, kun lakia valmis-
teltiin. KRP:n mukaan laki ei tuo
”merkittävää uutta työkalua rikos-
torjuntaan” ja ”lapsipornografiaa si-
sältäville sivuille pääsee estosta
huolimatta”. Lausunnon mukaan
estomenettelyllä ei myöskään ole
”vaikutusta lapsipornon rikolliseen
levittämiseen internetissä”.

Turun yliopiston oikeustieteelli-

nen tiedekunta piti lausunnossaan
lakia lisäksi perustuslain vastaise-
na.

V
iime viikkojen aikana on
kysytty entistä äänek-
käämmin, miksi laki kui-
tenkin hyväksyttiin ja vie-

läpä lähes yksimielisesti? Kai päät-
täjät tiesivät, että suodatuksen voi
ohittaa helposti – vihreiden kan-
sanedustaja Jyrki Kasvi totesi Aa-
mulehden haastattelussa, että kier-
to onnistuu älykkäältä simpanssil-
takin.

Olisiko lakia koskaan hyväksytty,
jos lainsäätäjät olisi istutettu tieto-
koneen ääreen ja heille olisi näytet-
ty, kuinka yksinkertaista suodatus-
ten kiertäminen on? Vai onko lain
tarkoitus sittenkin vain estää sa-
tunnaista nettisurffailijaa törmää-
mästä lapsipornoon? Sekään kun ei

ole kovin todennäköistä, sillä laiton
materiaali on jo valmiiksi piilotettu.

Vai kävikö sittenkin niin, että jo-
tain piti yksinkertaisesti tehdä? Kun
hyviä vaihtoehtoja ei ollut, hyväk-
syttiin huono. Tätä huonoa vaihto-
ehtoa harva rohkeni vastustaa. Lap-
siporno on niin arka asia, että sen
sensuroinnin torjuminen kuulostaa
kieltämättä poliittiselta itsemurhal-
ta. Näin siitäkin huolimatta, vaikka
asiantuntijat kuinka toteaisivat, et-
tei sensuuri toimi.

L
akia vastustaneita on eni-
ten huolestuttanut sen-
suurin tielle lähtemisen
vaarallisuus. Kansalaisten

sähköisiä oikeuksia puolustavan
kansalaisjärjestön Effin puheenjoh-
taja Ville Oksanen totesi vuonna
2005 Tietokone-lehden haastatte-
lussa vaarana olevan, että salaista

listaa aletaan käyttää epätoivottu-
jen mielipiteiden sensuroimiseen.
Silloinen liikenne- ja viestintäminis-
teri Susanna Huovinen ei kuiten-
kaan nähnyt samaa ongelmaa. Hän
vakuutti, että ”estotoimenpiteet
koskisivat vain ja ainoastaan lapsi-
pornoaineistoa”.

Kävi kuitenkin kuten pelättiin, ja
sensuuriapajille alkoivat havitella
muutkin. Vähemmistövaltuutettu
Mikko Puumalainen totesi lausun-
nossaan viime vuoden keväällä, et-
tä internet on rasistisen kiihotuksen
keskeisin foorumi. Siksi hänen mie-
lestään ”tulisi määrätietoisesti ke-
hittää keinoja, esimerkiksi hyödyn-
tämällä kokemuksia lapsipornogra-
fian levittämiseen puuttumisesta”.

Myöhemmin kävi ilmi, että KRP:n
listalla vain pieni osa oli selkeästi
lapsipornoa. Voi vain kuvitella, mil-
laiseksi paisuisi vähemmistövaltuu-

tetun sensuurijärjestelmä väärille
mielipiteille.

Myös tekijänoikeusjärjestöt nä-
kivät tilaisuutensa tulleen. Äänite-
alan etujärjestö ÄKT alkoi vaatia es-
tolistalle myös heille epämieluisia si-
vustoja. Nettipokerisivujakin listal-
le on ehdotettu.

K
ipinät alkoivat lennellä
kuitenkin vasta, kun nuo-
tioon hönkäisi helsinkiläi-
nen nettiaktivisti Matti

Nikki. Liekit leimahtivat toden teol-
la poliisin sensuroitua Nikin nettisi-
vut, joilla hän pyrki osoittamaan
sensuroiduksi tulleen myös suuren
joukon kunniallisia sivuja. Paloa pu-
heillaan sammuttamaan kiirehtinyt
viestintä- ja liikenneministeri Suvi
Lindén on saanut aikaan vain suu-
remman kokon.

Aiheen tulenarkuudesta on osoi-

tuksena myös, että kotimainen val-
talehdistö uutisoi Nikin sivujen sen-
suroinnista näkyvästi vasta puoli-
toista viikkoa sen jälkeen, kun asia
oli ollut esillä kansainvälisessä me-
diassa. Anne Puumala �

Kiistakapulana nettisensuuri
loki � kirjoitus

T
apahtuu hel-
mikuun 12.
päivä: keskus-
rikospoliisi es-
tää pääsyn 26-
vuotiaan hel-
sinkiläisen
Matti Nikin
internetsivuil-
le. Niillä on

runsaasti sensuurijärjestelmää kos-
kevaa tietoa ja lista poliisin kieltä-
mistä nettisivuista. Poliisi näkee, että
näillä sivuilla on lapsipornoa.

Nikki näkee asian toisin. Hänen
mukaansa listalle on joutunut useita
sivuja, joilla sitä ei ole. Hän haluaa
osoittaa, ettei sensuuri toimi.

Pian Matti Nikin nimi alkaa vilah-
della uutisissa. KRP sensuroi sen-
suuria kritisoineen sivun, lehdet ot-
sikoivat. Sensuuria puolustaneen lii-
kenne- ja viestintäministeri Suvi
Lindénin eroa vaaditaan nettiadres-
silla. Se kerää muutamassa päivässä
10 000 nimeä.

Mielenosoitusta järjestetään.
Nikki tajuaa sysänneensä alkuun

kansanliikkeen. Sen keskiössä on
hän itse.

KOLMISEN VIIKKOA sensu-
roiduksi tulonsa jälkeen Nikin häm-
mästys on vaihtunut uupumukseen.
Kohu on syntynyt lyhyessä ajassa,
vaikka hänen sotaretkensä sensuuri-
lakia vastaan on kestänyt pari vuot-
ta.

Helsinkiläinen nettiaktivisti alkoi
kirjoitella suodatuksen toimimatto-
muudesta nettisivuillaan vuonna
2005. Viime vuoden alussa voimaan
astunut laki antaa operaattoreille
mahdollisuuden sensuroida KRP:n
lapsipornoksi katsomaa materiaalia.

– Heti alussa epäiltiin vahvasti, et-
tä suurin osa listan sisällöstä oli vää-
rin perustein suodatettua. Ei mennyt
kauaakaan, kun muutama sata osoi-
tetta oli jo selvillä. Niitä läpi käyneet
eivät löytäneet niistä yhtäkään lapsi-
pornosivua, Nikki kertoo.

Päätös listan julkaisemisesta ei ol-
lut vaikea.

INTERNETIN VAPAUTTA puolus-
tava Nikki ei usko, että nettisensuuri
saadaan missään olosuhteissa toimi-
maan. Tulevaisuudessa sensurointi
voi olla jopa mahdotonta, jos hajau-
tetut ja sensuuria sietävät vertaisver-
kot yleistyvät. Tällöin koko kysymys
sensuurista on merkityksetön.

Vaikka Nikki torjuukin sensuurin,
hän ei tarkoita, että kaikki pitäisi sal-
lia.

– Asioihin pitää puuttua, kun lait-
tomaksi väitetyt teot on tehty. Jos ri-
kos katsotaan tapahtuneeksi, puutu-
taan julkaisutoimintaan. Internetsen-
suurissahan itse sivustoa ei suljeta. Se
jatkaa sisältönsä levittämistä, jota
vain yritetään piilottaa.

NIKKI MYÖNTÄÄ ymmärtävänsä
lastensuojelujärjestöjen nykyisen ha-
lun sensuuriin, sillä sen avulla voi-
daan ohittaa raskas ja hidas oikeus-
laitos.

– Ei tarvita enää asianomaisten
kuulemista, ei tuomioistuinta, ei tar-
vitse tutkia asioita eikä välttämättä
tarvita edes pitäviä todisteita siitä, et-
tä jotain laitonta on tapahtunut. Kaik-
ki tämä, että saataisiin edes jotain ai-
kaan.

Nikin mukaan vaarana kuitenkin
on, että samalla katoaa into ottaa ma-
teriaalin levittäjät, myyjät ja ostajat
kiinni.

– Tuloksena on näennäistoimintaa,
joka ei johda oikeisiin tuloksiin, mut-
ta näyttää siltä, että jotain saataisiin
aikaan.

ENNEN KUIN nettisensuurista ale-
taan puhua, pitäisi tavoitteiden olla
selkeät, Nikki sanoo. Onko tarkoi-
tuksena suojella lapsia haitalliselta
materiaalilta vai estää netin käyttäjiä
vahingossa törmäämästä lapsipor-
noon? Halutaanko estää pedofiileja
löytämästä kuvia? Vai onko pää-
määränä ehkäistä lasten hyväksi-
käyttöä ja taistella kaupallista lapsi-
pornoa vastaan?

Nikin mukaan tekemällä ongel-
masta tekninen unohdetaan helposti
asian ydin.

– Kyse on lasten hyväksikäytöstä,
jota ei vähennetä lakaisemalla ongel-
mia maton alle. On todellisuutta, et-
tä maailmasta löytyy lapsibordelleja
ja että nälänhädän runtelemilla
alueilla lapsia voi saada mukaan por-
non tuotantoon vain tarjoamalla ruo-
kaa.

– Netissä leviävät kuvat ovat vain
heijastus siitä todellisuudesta, jossa
jotkut hyväksikäytetyt elävät. Suo-
dattamalla ei saada rikollisia kiinni.

LAPSIPORNO ja sensuuri ovat ar-
koja asioita. Matti Nikki on alusta al-
kaen tiennyt, että pelissä on hänen
oma maineensa. Jupakka on silti ai-
heuttanut paljon enemmän stressiä
kuin hän osasi etukäteen aavistaa.
Hän sanoo, että tilanne on ollut vä-
lillä vaikea myös läheisille ja ystävil-
le.

– He ovat pelänneet, että jos kes-
kustelu lapsipornon sensuurista hen-
kilöityy minun ympärilleni, myös lä-
hipiiri vedetään sekamelskaan mu-
kaan.

Erityisesti Nikkiä ovat kirpaisseet
KRP:n syytökset ”lapsipornoportaa-
lin” pyörittämisestä.

– Pelottavaa on, että jos minulla ei
olisi mainetta teknisenä osaajana,
mustamaalauksen torjuminen voisi
olla hyvinkin vaikeaa. Poliisin lapsi-
pornolistalle joutuminen ei ole kaik-
kein mairittelevin asia. Kun poliisin
tiedotteessa lukee, että sivuni levittää
lapsipornoa, niin silloin minut on lei-
mattu julkisuudessa lapsipornon le-
vittäjäksi.

– Yhtenäkin päivänä veli soitti ja
kertoi, että yksi sukulaisista oli soi-
tellut ympäriinsä ja kauhistellut. Hän
oli lukenut, että minä pyöritän lapsi-
pornosivua ja poliisit ovat nyt peräs-
sä.

NIKIN JULKAISTUA KRP:n listan
sensuroiduista sivuista keskustelu
nettisensuurin ongelmista on alkanut.

– Jos sensuurin kohde olisi ollut jo-
kin muu kuin lapsiporno, olisin yhtä-
lailla tarttunut toimeen. Lapsiporno
vain sattuu olemaan se keppihevo-
nen, jolla näitä asioita viedään eteen-
päin. Se aiheuttaa niin vahvoja tun-
teita ihmisissä, että faktoihin perus-
tuva päätöksenteko voidaan koko-
naan sivuuttaa, Nikki sanoo. �

Matti Nikin mielestä
nettisensuuri on todellisen
ongelman lakaisemista maton alle.

Welcome to
Hip Finland!
Maamme muoto, Suomi-neito mek-
ko yllä käsi kohotettuna, on suuri
apu, kun yrittää kuvailla, missä jokin
paikka sijaitsee. Kilpisjärvi on peu-
kalossa, Lemmenjoen kansallispuis-
to kaulan kohdalla ja Oulu vyötärön
kapeimmassa kohdassa. 

Oulusta alaspäin neidon muotoa ei
kuitenkaan ole juuri ymmärretty hyö-
dyntää. Läänijaon jäljiltä on muun
muassa väsätty keinotekoisia nimiä

vyöhykkeelle, joka kulkee itä–länsi-
suunnassa Pohjanmaalta Etelä-Poh-
janmaan, Keski-Suomen ja Savon
kautta Pohjois-Karjalaan. Käyttöön
on jäänyt vähintäänkin ontuva Väli-
Suomi. Vaikka vyöhykehän on aivan
ilmiselvästi neidon lanteille rennosti
roikkumaan asetettu vyö tai huivi.
Siis Lanne-Suomi. Englanniksi Hip
Finland. Ja kun sana hip tarkoittaa
englannin kielessä paitsi lannetta tai
lonkkaa myös trendikästä, kivaa ja
makeeta, on käytössämme lisäksi
valmis matkailumainos.
Sanna Ryynänen �

SENSUROITU
Anne Puumala, Kuvitus: Lehtikuva ja Markus Viitakoski

Matti Nikki yrittää kaataa
internetsensuuria. Pelissä
on oma maine.

H E N K I L Ö

� KUKA?
� Matti Nikki on syntynyt Nakkilassa
ja käynyt peruskoulun
Kuusankoskella.
� Kävi lukion Valkeakoskella Päivö-
län kansanopiston matematiikkalin-
jalla.
� Opiskellut Helsingin yliopistossa
pääaineenaan tietojenkäsittelytiede.

Ei enää yhden
miehen missio
Nettisensuurin vastustaminen ei ole enää yhden miehen missio.
Se lähenee kansanliikettä.

Liikenne- ja viestintäministeri Suvi Lindénin eroa vaativa net-
tiaddressi on kerännyt yli 12 000 nimeä, ja oikeusasiamies on
saanut kymmeniä kanteluja. Nettisensuurin vastustajat ovat kir-
joittaneet  kirjeitä myös kansanedustajille.

Hitaan alun jälkeen lehdet ovat alkaneet uutisoida asiasta. Tie-
dotusvälineiden sensuuriuutisia kommentoidaan kiivaasti, ja kes-
kustelupalstoilla on ollut vilkasta. 

Ensi tiistaina Helsingissä järjestetään mielenosoitus nettisen-
suuria vastaan. Toiminta on järjestäytynyt tarkoitukseen perus-
tettujen internetsivustojen ja keskustelukanavien ympärille.

– Mielestäni tärkeintä olisi saada myös vähemmän tekniikkaa
osaavat ymmärtämään lain hyödyttömyys ja jopa haitallisuus ku-
ten on esitetty, toteaa sensuuri.infon ylläpitäjä Jaakko Heusala.

�

Heti alussa epäiltiin
vahvasti, että suurin
osa listan sisällöstä
oli väärin perustein

suodatettua. Ei mennyt
kauaakaan, kun

muutama sata osoitetta
oli jo selvillä. 


