Internet tutummaksi päättäjille
Viime aikoina Internetin keskustelupalstoille kirjoitetut loukkaavat tai laittomat viestit ovat nousseet
julkisuuteen. Valtionsyyttäjä Mika Illman antoi viikolla 19 Sunnuntaisuomalaisessa lausunnon
verkkopalstojen valvonnasta. Hänen mukaansa ylläpitäjien tulisi varmistaa, että keskusteluilla on
tarpeeksi monta valvojaa, jotka tarpeen tullen poistaisivat epäasialliset tai sisällöltään laittomat viestit.
Viestejä ei tarvitsisi seuloa ennen niiden julkaisua, vaan riittäisi, että törkyt poistetaan jälkikäteen.
Puuttelisesta valvonnasta rangastaisiin ylläpitäjää. Nykyisin kirjoittajat ovat itse vastuussa teksteistään,
mikäli keskustelupalstan viestejä ei valvota ennen julkaisua.
Otaniemen Keskustaopiskelijoista on huolestuttavaa, että tällaisia ehdotuksia tehdään puuttelisilla
tiedoilla tekniikasta. Jo pelkästään keskustelupalstojen luokittelu on erittäin hankalaa. Olisi mahdotonta
edes löytää kaikki suomalaisten ylläpitämät palstat, jotka voivat olla ulkomaisillakin tietokoneilla, saati
sitten uhrata resursseja näiden toiminnan valvomiseen. Keskustelupalvelun perustaminen ei vaadi
juurikaan taitoa tai aikaa. Kuka tahansa verkon käyttäjä voi luoda oman sivustonsa, jonne muut voivat
kirjoittaa viestejä.
Erityisesti Otaniemen Keskustaopiskelijat kiinnittävät huomiota Illmanin määritelmään
keskustelupalstasta. Hän ehdottaa, että myös IRC (Internet Relay Chat) ja pikaviestinkeskustelut
kuuluisivat valvonnan piiriin. IRC perustuu keskustietokoneiden muodostamiin verkkoihin, joita
maailmalla on lukematon määrä. Jokaisessa tällaisessa verkossa jokaisella siihen kirjautuneella käyttäjällä
on mahdollisuus perustaa omia keskustelukanaviaan, joihin kuka tahansa muu voi liittyä. Lisäksi IRC:ssä
on mahdollisuus kahden keskisiin keskusteluihin kuten pikaviestimissäkin, jotka perustuvat ihmisten
luomiin tuttavalistoihin. Käyttäjät voivat käydä kahdenkeskisiä tai ryhmäkeskusteluita oman
tuttavalistansa jäsenten kansa. Tällaisten verkkojen valvominen on paitsi mahdotonta myös useinmiten
loukkaus viestintäsalaisuudelle. Eihän jokaista kahvilassakaan käytyä keskustelua olla valvomassa. Tämä
kertoo siitä, kuinka tuntematon maailma Internet on monille päättäjille.
Mikäli verkkokeskustelujen valvontaa ylipäätään halutaan lisätä, tulisi se kohdentaa ainoastaan
yritystoimintaa harjoittaviin suuriin ja avoimiin palveluihin. Yksityiset keskustelupalstat – varsinkin
ulkopuolisilta salasanoin suljetut – tulisi jättää nykyiseen asemaan yhdessä henkilökohtaisia keskusteluja
sisältävien IRC ja pikaviestin yhteyksien kanssa. Otaniemen Keskustaopiskelijat muistuttavat, että
Internet on monipuolinen verkko, joka ei toimi perinteisten sääntöjen mukaan. Jotta sitä koskevia
päätöksiä voidaan tehdä pätevästi, on sen toimintaan ja kulttuuriin tutustuttava tarkasti.
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