1

OIKEUSPOLIITTINEN YHDISTYS –
RÄTTSPOLITISKA FÖRENINGEN DEMLA ry
PL 212, 00171 Helsinki
www.demla.fi
demla@demla.fi

OIKEUSMINISTERIÖLLE
Oikeuspoliittinen yhdistys Demla ry:n lausunto Suojaamattoman langattoman
internet-lähiverkon (WLAN) käytön rikosoikeudellisia kysymyksiä koskevasta
muistiosta
Muistiossa arvioidaan seikkoja, jotka liittyvät suojaamattoman langattoman internetverkon käyttöön ilman verkon tukiaseman omistajan nimenomaista lupaa. Muistiossa
arvioidaan erityisesti sitä, onko tekoa tarkoituksenmukaista pitää rikoksena.
Suojaamattoman langattoman verkon käyttämisestä ilman nimenomaista lupaa voi
aiheutua verkon tukiaseman omistajalle haittaa lähinnä siitä, että käyttäjä siirtää niin
paljon tietoa, että verkkoyhteys hidastuu. Tavanomaisimpien internet-toimintojen
käyttäminen, kuten sähköpostin lukeminen, kuvia ja tekstiä sisältävien uutissivujen
selaaminen, videoiden katsominen, verkko-ostosten tekeminen ja nettiradion kuuntelu
eivät yleensä tuntuvasti hidasta normaalia verkkoyhteyttä.
Verkkoyhteys voidaan suojata ulkopuoliselta käytöltä varsin helposti, tai se voidaan
jättää tarkoituksella suojaamattomaksi. Langattoman verkon käyttö ilman omistajan
lupaa myös eroaa sellaisesta tavanomaisesta irtaimen esineen luvattomasta käytöstä,
jossa omistaja ei luvattomasta käytöstä johtuen voi itse lainkaan käyttää esinettään.
Kriminalisoinnin perusteltavuutta arvioitaessa muistiossa todetaan, että
kriminalisointi suojaa perustuslaillista omaisuuden suojaa, ja se näin ollen suojaa
tärkeäksi katsottavaa etua. Muistiossa todetaan, että suhteellisuus- ja ultima ratio –
periaatteiden näkökulmasta kriminalisoinnille olisi toisaalta mahdollista löytää muita
kuin rikosoikeudellisia vaihtoehtoja. Yleisestävyyden kannalta langattoman verkon
luvattoman käytön kriminalisointi on ongelmallinen siksi, että kiinnijäämisriski on
varsin matala yhteiskunnalle koituvien kustannusten puolestaan noustessa.
Muistiossa kiinnitetään huomiota lisäksi kausistisen lainsäädäntötekniikan
ongelmallisuuteen ja rikosoikeusjärjestelmän legitimiteetin alentumiseen siinä
tapauksessa, että suuri osa ihmisistä pitäisi langattoman verkon luvatonta käyttöä
edelleen moraalisesti hyväksyttävänä rikosoikeudellisesta sääntelystä huolimatta.
Muistion mukaan kriminalisoinnista voi lisäksi aiheutua käytännön ongelmia, sillä
aina ei voida olettaa henkilön olevan selvillä siitä, onko suojaamaton langaton verkko
tarkoitettu vapaasti käytettävissä olevaksi.
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Näistä syistä Oikeuspoliittinen yhdistys Demla ry yhtyy muistiossa esitettyyn kantaan,
jonka mukaan nykyistä kriminalisointia voidaan pitää monelta osin ongelmallisena ja
esittää lausuntonaan, ettei suojaamattoman WLAN:in käyttämistä ilman omistajan
lupaa ole perusteltua pitää rikoslain 28:7—9 nojalla rangaistavana. Yhdistyksen
kannan mukaan kriminalisointi on tarpeeton ennen muuta siksi, että langattoman
verkon omistaja voi helposti estää luvattoman käytön suojaamalla verkon ja toisaalta
siksi, että kriminalisointia vastaan puhuvat edellä esitetyt seikat ovat varsin painavia.
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