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NIMEN JULKAISEMINEN RIKOSUUTISISSA 
 

JSN:n periaatelausuma nimien julkistamisesta rikosuutisissa on vuodelta 1981. 
Tällöin nimet julkaistiin lähinnä sanomalehdissä ja ne jäivät aikaa myöten 
unohduksiin. Vuoden 1981 jälkeen tilanne on muuttunut ratkaisevasti; nyt lehtien 
ja tv-uutisten sisällöt julkaistaan myös medioiden verkkoversioissa, joista ne 
löytyvät vielä vuosien jälkeen esimerkiksi tekijän nimen perusteella. 
 
Rikoksesta tuomitun nimen ja kuvan julkaiseminen aiheuttaa jo julkaisuhetkellä 
monenlaista ahdistusta ja suoranaista ympäristön ja sukulaisten taholta tulevaa 
vainoa tuomitun omaisille ja läheisille. Raskaimmin tästä joutuvat kärsimään 
tuomitun alaikäiset lapset ja sisarukset, joilla on sama sukunimi. Heitä nimitellään 
ja he joutuvat useimmiten systemaattisen koulukiusaamisen uhreiksi. Tämä 
saattaa aiheuttaa puolustuskyvyttömille lapsille elinikäisiä traumoja.  
 
Se, että julkaistu nimi säilyy verkossa vuosia, vaikeuttaa suuresti tuomitun 
kuntoutumista ja paluuta rikoksettomaan elämään. Tuomituista n. 80-90 % on 
sairastanut rikoksen tai rikosten tekoaikaan vaikeaa monipäihderiippuvuutta. Se 
ylläpitää rikollista elämäntapaa, heikentää henkilön itsekontrollia ja siten 
rikosalttiutta. Vankiloissa tehdään resurssien puitteissa hyvää päihdekuntoutus- ja 
väkivaltatyötä, joihin osa vangeista sitoutuu ja kuntoutuu työ- tai 
opiskelukykyiseksi jo rangaistusaikana. Vapautumisen jälkeinen työn saanti 
hankaloituu tai osoittautuu jopa mahdottomaksi, kun verkosta löytyvät kuvaukset 
tuomionsa jo suorittaneen vanhoista rikoksista, tuomioista ja usein niihin liittyvistä 
videoista tai kuvista. 
 
Neuvoston periaatelausumassa nimien julkaisemisesta rikosuutisissa todetaan: 
”Toimittajan velvollisuus on harkita nimen julkaisemista jokaisessa 
yksittäistapauksessa. Vastakkain on asetettava se vahinko, joka nimen 
julkaiseminen nimetylle, hänen perheelleen ja lähiympäristölleen tuottaa, ja se 
yleinen merkitys, joka nimen julkistamisesta on.” 
 
Huumeriippuvaisen tekemien rikosten uutisoinnin yhteydessä julkaistavalla 
nimellä ei oletettavasti ole suurempaa yleistä yhteiskunnallista merkitystä 
varsinkaan, kun henkilön riippuvuusongelmaa ei rikosprosessissa mainita eikä 
tuomiossa oteta huomioon. Rikosuutisissa annetaan usein kuva tekijän 
pahuudesta ja antisosiaalisesta persoonallisuudesta, vaikka hän olisi rikoksen 
tehdessään ollut harhainen tai huumepsykoosin vallassa. 
 
Lausumassaan verkkosisältöjen poistamisen periaatteista 2018 neuvosto toteaa, 
että ”aiemmin julkaistun sisällön poistaminen sisältyy journalistiseen 
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päätösvaltaan. Hyvän journalistisen tavan mukaan poistaminen on kuitenkin 
perusteltua vain erittäin harvinaisissa poikkeustapauksissa, jos verkosta löydettävä 
vanha journalistinen sisältö aiheuttaa kohtuuttomiksi katsottavia seuraamuksia 
yksityishenkilöille”. 
 
Useissa sanomalehdissä on muodostunut käytäntö, että lähes kaikkien niiden 
nimet, jotka ovat saaneet vähintään kahden vuoden tuomion, julkaistaan. Aina 
tuomion pituus ei ensinnäkään kerro rikoksen vakavuudesta, koska tuomioon voi 
olla yhdistetty lukuisia eri rikoksia.  
 
Yhdistyksemme jäsenistä osa on pyytänyt, ettei heidän lapsensa nimeä julkaistaisi. 
Eräs jäsenemme sai pari vuotta sitten sanomalehdeltä seuraavanlaisen 
vastauksen: ”sanomalehden kuten muiden medioiden vakiintunut linja on, että 
kaksi vuotta tai sitä enemmän ehdotonta vankeusrangaistusta merkitsee nimen 
laittamista näkyville. Nimen julkaistamisella on katsottu olevan yleistä merkitystä 
rikoksissa ja kahta vuotta on totuttu pitämään sellaisena rajana, joka erottaa 
oikeudessa vakavammat ja lievemmät rikokset. Olemme pitäneet 
sanomalehdessämme johdonmukaisesti kiinni tästä ns. kahden vuoden säännöstä. 
Poikkeuksia olemme tehneet vain silloin, kun olemme katsoneet, että tuomitun 
nimen julkaisu saattaisi olla erityisen haitallista rikoksen uhreille esimerkiksi silloin, 
kun uhrit ovat alaikäisiä.” Tässä tapauksessa tuomio koostui kolmesta eri 
rikoksesta, tuomion pituus vähän yli kaksi vuotta. Rikokset olivat tapahtuneet 
melko pienessä kaupungissa. Tuomion saaneen äiti oli ottanut yhteyttä 
sanomalehteen, koska pelkäsi tuomitun nimen julkaisemisen seurauksia sekä 
tuomitulle itselleen, vanhemmille että sisaruksille.  
 
Huomionarvoisia ovat myös tapaukset, joissa tekijää ei vangita heti, vaan hän 
joutuu odottamaan käräjäoikeuden istuntoa jopa pari vuotta. Mikäli päihteet 
jäävät pois, rikokset loppuvat. Parin vuoden aikana nuori on saattanut saada 
elämänsä kuntoon: on ammatti, asunto ja työpaikka. Aina nuoren 
elämänmuutosta ei huomioida käräjäoikeudessa tuomiota alentavana tekijänä ja 
nuori valittaa siitä hovioikeuteen, jossa tuomio saattaa lieventyä huomattavasti. 
Vaikka tuomio ei ole vielä lainvoimainen, useat lehdet julkaisevat rikoksesta 
kertovassa uutisessa tuomitun nimen. Pahimmassa tapauksessa nuori menettää 
sekä työpaikkansa että asuntonsa ja tämän seurauksena masentuu ja tekee 
itsemurhan tai palaa takaisin päihdemaailmaan, koska tuntee, että koko 
yhteiskunta on häntä vastaan.  
 
Vetoamme neuvostoon, että teette uuden lausuman koskien tuomittujen nimien 
julkaisemista ja nimen sisältävien verkkosisältöjen poistoa ja pyydämme, että 
otatte huomioon esiin tuomamme seikat. Toivomme myös, ettei ainakaan 
alaikäisten tuomittujen nimiä ja kuvia julkaistaisi missään medioissa. 
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