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PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

Median uskottavuus joutuu testiin
Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistys on hyväksynyt perusteellisen valmis-
telun pohjalta kaksi kauaskantoista muutosta median itsesääntelyohjeisiin. Toinen 
koskee Journalistin ohjeita ja toinen Julkisen sanan neuvoston periaatesopimusta. 
Molemmat uudet velvoitteet tulivat voimaan vuoden 2014 alussa. 

Journalistin ohjeiden kohta 20 virheiden oikaisusta on nyt aiempaa velvoitta-
vampi. Olennaista uudessa oh-
jekohdassa on virheen ja sen 
oikaisun välille rakennettu kau-
saliteetti eli se, että toimituksen 
on suhteutettava oikaisun huo-
mioarvo tekemänsä virheen vaka-
vuuteen. Toimitus ei siis voi enää 
korjata isoa virhettään pienellä, 
näkymättömällä oikaisulla, vaan 
sen on tehtävä uusi juttu. 

Olennainen asiavirhe on kor-
jattava viipymättä ja niin, että se 
tavoittaa mahdollisimman katta-
vasti virheellistä tietoa saaneen 
yleisön. Jos juttuun on pujahtanut 
useita asiavirheitä tai jos tehdystä 
virheestä voi aiheutua suurta va-
hinkoa, toimituksen on julkaista-
va uusi juttu, jossa se yksilöi vir-
heensä ja korjaa sen.

Toimitusten on hyvä muistaa myös, ettei olennaista asiavirhettä voi korjata ver-
kossa poistamalla koko juttu tai väärä tieto. Yleisölle täytyy kertoa virheestä sekä 
siitä, miten ja milloin se on korjattu. Tämä on tärkeää, koska virheellinen juttu jää 
kyberavaruuteen, vaikka se poistetaan tiedotusvälineen nettisivulta. Googlaajien, 
virheellisen jutun arkistoineiden sekä sen eteenpäin lähettäneiden ja vastaanotta-
neiden pitää saada tietää, että juttuun on sisältynyt väärä tieto, joka on korjattu.

OIKAISUKOHDAN MUUTOKSET ovat vastaus siihen kovaan kritiikkiin, jota tie-
dotusvälineitä kohtaan on esitetty vuosikausia. Yleisön on ollut vaikea hyväksyä 
sitä, että toimittajat ovat korjanneet lehdissä pienellä yhden palstan oikaisuilla 
näyttävien juttujensa vakavat asiavirheet ja väärinkäsitykset. Huomaamattomista 
oikaisuista tuli vuosien varrella vakiintunut journalistinen käytäntö, joka on syö-
nyt median uskottavuutta yleisön silmissä.
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JSN:kin on ollut tyytymätön tapaan, jolla virheitä on oikaistu mediassa. JSN 
kiinnitti asiaan huomiota jo vuonna 2010. Nyt kun oikaisujen huomioarvosta ja 
niiden suhteutuksesta virheen vakavuuteen on annettu uudet ohjeet, toimitusten 
velvollisuus on toimia niiden hengen ja kirjaimen mukaisesti. 

Toivottavasti journalistit tajuavat asemansa median uskottavuuden vaalijana. 
Virheitä sattuu kaikille, mutta media erottuu muista edukseen siinä, että se tun-
nustaa virheensä rehdisti ja huolehtii, ettei virheellinen tieto jää elämään. Toimit-
tajat tekevät julkista työtä. Yleisön keskuudessa joku huomaa aina virheen ja peit-
telyn. Sellainen ei herätä luottamusta eikä ole aitoa vastuunkantoa.

Päätoimittaja joutuu päättämään viime kädessä, milloin on tehtävä uusi juttu 
ja milloin riittää pieni oikaisu. Ei sen pitäisi olla vaikeaa toimittajillekaan. Olen-
nainen osa heidän ammattitaitoaan kun on asioiden merkitysten arviointi. Toi-
mittajat panevat työkseen asioita tärkeysjärjestykseen, joten kyllä heiltä on lupa 
odottaa, että he pystyvät arvioimaan myös omien virheidensä painoarvon.

JSN:N PERUSSOPIMUS on antanut vuodenvaihteesta lähtien 14-jäseniselle neuvos-
tolle valtuudet rangaista Journalistin ohjeita rikkonutta välinettä langettavalla pää-
töksellä, joka sisältää vakavan huomautuksen. Aiemmin tuomiokategorioita oli vain 
kaksi. Neuvosto saattoi antaa vain vapauttavia ja langettavia päätöksiä. Nyt se voi 
rangaista viestintä myös vakavalla huomautuksella, jos tiedotusväline on rikkonut 
ohjeita törkeällä tavalla tai jos sen toiminta muutoin osoittaa piittaamattomuutta.

JSN:ssä on pidetty ongelmana sitä, että perussopimus on tuntenut vain yhden 
sanktiotason. Sen takia toimituksen tahaton virhe ja tietoinen piittaamattomuus 
Journalistin ohjeista ovat johtaneet samantasoiseen rangaistukseen. Nyt katego-
rioita on kaksi: toinen tuomio voi tulla tavanomaisesta rikkomuksesta ja toinen 
törkeästä ohjeiden vastaisesta toiminnasta.

Uusi päätöskategoria koettelee toimitusten uskottavuutta. Kertovatko ne reilusti, 
jos saavat vakavan huomautuksen? Toimituksille on tuottanut yllättäviä vaikeuksia 
laatia selkeitä uutisia saamistaan langettavista päätöksistä, vaikka uutisten kirjoit-
taminen on niiden perustyötä. Omat asiat näyttävät sumentavan arviointikykyä. 
On hölmöä kaivaa maata altaan tällä tavoin. Yleisön joukossa on aina ihmisiä, jot-
ka näkevät, mitä tapahtuu. Media syö uskottavuuttaan, mikäli se uutisoi omista  
asioistaan tarkoituksenmukaisesti.
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JULKISEN SANAN NEUVOSTO 2013

Ennätysmäärä päätöksiä

Kanteluiden määrä pysyi vuonna 2013 korkeana, kun neuvostolle tehtiin yhteensä 
338 kantelua (2012: 345). Sihteerit esikarsivat niistä 23 kappaletta, koska ne eivät 
kohdistuneet neuvoston toimivallan piirissä oleviin viestimiin tai journalistiseen 
sisältöön. Puheenjohtaja otti toimiston henkilökunnan valmistelusta neuvoston 
käsittelyyn 101 kantelua ja karsi 214. Hän käytti karsintaperusteena muun muassa 
sitä, ettei kanteluille löytynyt sovellettavaa kohtaa Journalistin ohjeista. Neuvoston 
perussopimus antaa puheenjohtajalle laajan harkintavallan toteamalla, että ”muu-
kin asia voidaan harkinnan mukaan jättää käsittelemättä tai lopettaa sen käsittely”. 

Muita tyypillisiä karsinnan perusteita olivat esimerkiksi toimituksille esitettä-
vän oikaisu- tai vastinepyynnön laiminlyönti sekä asianomistajan suostumuksen 
puuttuminen kantelun liitteistä.

Neuvosto koolla joulukuussa 2013. Pöydän vasemmalla puolella Juha Keskinen, Jaakko Ujainen, Salla Nazarenko, Riitta 
Ollila, Heikki Vento ja Anssi Halmesvirta. Oikealla Ilkka Vänttinen (vas.), Ulla Ahlmén-Laiho, Timo Huovinen, Veera Risti-
kartano, Kalle Heiskanen ja Jukka Ahlberg.

Neuvosto lisäsi kantelumäärän kasvun takia kokoustensa määrän 10:stä 12:een 
ja teki yhteensä 114 päätöstä. Määrä on neuvoston historian ennätys. Edellinen 
ennätys on vuodelta 2008, jolloin neuvosto teki 95 päätöstä. Vuoden 2013 päätök-
sistä kuusi oli neuvoston puheenjohtajan itsenäisesti antamia vapauttavia ratkai-
suja. Päätösmäärän kasvua selittävät myös sihteerien toimenkuvien muutokset ja 
vuonna 2012 tapahtunut hallintosihteerin rekrytointi.

Kuva: Risto Uimonen
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Kanteluaika lyheni
Myös kantelujen käsittelyaika lyheni. Aikaa kantelun saapumisesta lopulliseen 
päätökseen kului keskimäärin 166 vuorokautta. Vuonna 2012 neuvoston ratkai-
suun kului 199 vuorokautta. Vuonna 2013 tehdyistä päätöksistä 50 perustui edel-
lisen vuoden puolella tehtyihin kanteluihin.

Toimisto sai valmiiksi tilaston, johon on koottu tiedotusvälineittäin kaikki neu-
vostoon vuodesta 1968 alkaen saapuneet kantelut. Tilasto sisältää yli 5500 kante-
lua. Aineisto on vapaasti käytettävissä.

Kantelumäärän ja päätösten määrän kehitys

Käsittelyaika vrk.

Tiukat kriteerit uudelleenkäsittelylle
Kantelijat saavat aina puheenjohtajalta perustellun päätöksen, jos kantelu karsi-
taan. Karsintapäätös menee tiedoksi myös päätoimittajalle.
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Kantelijat pyysivät uutta käsittelyä 31 karsinnasta. Niistä tehtiin päätökset uu-
delleenkäsittelyryhmässä, johon kuuluivat varapuheenjohtajat Timo Huovinen ja 
Juha Keskinen sekä yleisön edustajana Ulla Ahlmén-Laiho (varalla Jukka Ahl-
berg). Vuonna 2013 uudelleenkäsittelyryhmä hyväksyi yhden pyynnön, jonka pe-
rusteena ollut kantelu käsitellään neuvostossa vuoden 2014 kuluessa.

Korkeaa hyväksymiskynnystä selittää neuvoston perussopimus, jonka mukaan 
puheenjohtajan karsima kantelu otetaan uuteen käsittelyyn vain, jos karsintapäätös 
on perustunut ilmeisen virheelliseen tietoon.

Uimonen aloitti toisen kautensa
Neuvoston puheenjohtaja Risto Uimonen aloitti toisen peräkkäisen puheenjohtaja-
kautensa.  Toimikausi jatkuu vuoden 2015 loppuun. Neuvoston puheenjohtajan toi-
mikaudet on perussopimuksessa rajattu maksimissaan kahteen kolmevuotisjaksoon.

Varapuheenjohtajina vuonna 2013 toimivat uutispäällikkö Timo Huovinen (1. va-
rapj.) Ylestä sekä Journalistiliiton edustaja, toimittaja Juha Keskinen (2. varapj.) 
Iltalehdestä.

Uutena yleisön edustajana aloitti maatilan emäntä, KTM Heli Kärkkäinen Piela-
vedeltä. Hänen henkilökohtaisena varajäsenenään toimi verkkoviestinnän suunnit-
telija, FM Veera Ristikartano Helsingistä.

Sanomalehtien liitto valitsi uudeksi varsinaiseksi edustajakseen kaudelle 2013–15 
Pohjalaisen päätoimittajan Kalle Heiskasen. Hän on aikaisemmin toiminut neuvos-
ton varajäsenenä. Heiskasen henkilökohtainen varajäsen oli toimituspäällikkö Veikko 
Valtonen Turun Sanomista. Myös Valtonen on toiminut aikaisemmin varajäsenenä.

Kolmantena uutena jäsenenä neuvostossa aloitti toimittaja Heikki Vento Suomen 
Kuvalehdestä. Hän edustaa Suomen Journalistiliittoa. Vennon varajäsen oli toimit-
taja Salla Vuorikoski MTV3:sta. 

Journalistiliittoa edustaneen Juha Keskisen henkilökohtaisena varajäsenenä toimi 
toimittaja Kari Heino Satakunnan Kansasta. Toisen Journalistiliiton edustajan, toi-
minnanjohtaja Salla Nazarenkon varajäsen oli toimittaja Riikka Kaihovaara Ylestä.

Kuva: Risto Uimonen

Vapauttava vai langettava? Pohtimassa Anssi Halmesvirta (vas.), Heikki Vento, Salla Nazarenko, Jaakko Ujainen ja Juha Keskinen.
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Neuvosto käytti hyväksi perussopimukseen vuoden 2013 alussa kirjattua uutta 
mahdollisuutta valita jäsen ja varajäsen perustellusta syystä vuodeksi tai kahdek-
si jatkokaudelle.  Tämä tehtiin siksi, että peräti kahdeksan jäsenen toimikaudet 
olivat päättymässä vuoden 2013 lopussa. Neuvosto päätti jatkuvuuden turvaami-
seksi pidentää yleisön edustajan, yliopiston lehtori Riitta Ollilan kautta vuodella. 
Samoilla perusteilla kannatusyhdistys päätti jatkaa myös Timo Huovisen kautta 
neuvostossa vuoden 2014 loppuun. Myös Ollilan ja Huovisen henkilökohtaiset va-
rajäsenet, maakuntaradion päällikkö Hannele Haanpää-Holappa ja järjestöneu-
vos Marja Irjala jatkavat.

Jäähyväiset kuudelle
Juha Keskisen kausi päättyi vuoden lopussa. Muita kolmivuotisen kautensa päättä-
neitä olivat yleisön edustajat, lääkäri Ulla Ahlmén-Laiho ja eversti Jukka Ahlberg, 
sekä median edustajat, toimituspäällikkö Ollijuhani Auvinen, toiminnanjohtaja 
Salla Nazarenko ja kustantaja Riitta Pollari. Myös heidän henkilökohtaiset vara-
jäsenensä luova johtaja Jani Halme (Ahlberg), toimittaja Kari Heino (Keskinen), 
päätoimittaja Anna-Liisa Hämäläinen (Pollari) sekä ylikonstaapeli Johanna Kor-
honen (Ahlmén-Laiho) lopettivat kautensa neuvostossa. 

Neuvoston kannatusyhdistys myönsi Ollijuhani Auvisen varajäsenelle Pasi Tuo-
himaalle eron neuvoston jäsenyydestä toukokuussa 2013, kun Tuohimaa siirtyi 
uusiin työtehtäviin.

Satoja hakijoita yleisön edustajiksi
Neuvosto valitsi joulukuussa kaksi uutta yleisön edustajaa ja heille henkilökohtai-
set varajäsenet kaudelle 2014–16. Valituiksi tulivat FM, yrittäjä Riitta Kalliokos-
ki, 35, Hämeenkyröstä ja luova johtaja Anssi Järvinen, 50, Helsingistä. Kalliokosken 
henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin LT, erikoislääkäri Eeva Ruotsalainen, 49, 
Helsingistä ja Järvisen varalle ylikonstaapeli, ”nettipoliisi” Marko Forss, 38, Espoosta.

Ilmoitus julkaistiin neuvoston nettisivuilla sekä useissa sanoma- ja aikakaus-
lehdissä. Ensimmäisen kerran jäseniä haettiin myös radion välityksellä, kun Ra-
dioMedian jäsenkanavat julkaisivat Äänimainonta ja Musiikkituotanto SLP Oy:n 
valmistaman mainoksen. 

Neuvostoon tuli 537 hakemusta. Yhdeksän hakijaa kutsuttiin haastatteluun. Haas-
tatteluihin osallistuivat neuvoston puheenjohtaja, varapuheenjohtajat sekä sihteerit.

Neuvostoon kuuluivat vuonna 2013 seuraavat henkilöt (vihreällä kautensa vuon-
na 2013 aloittaneet jäsenet, sinisellä aikaisemmin aloittaneet, Y= yleisön edustaja, 
M = median edustaja)
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Varsinainen jäsen Varajäsen
Eversti Jukka Ahlberg, Seinäjoki (Y) Luova johtaja Jani Halme, Parikkala/Helsinki

Lääkäri Ulla Ahlmén-Laiho, Mynämäki (Y) Vanhempi rikoskonstaapeli Johanna Korhonen, 
Joensuu

Toimituspäällikkö Ollijuhani Auvinen, MTV3/
Huomenta Suomi, Järvenpää (M)

Politiikan toimittaja Pasi Tuohimaa, Nelonen 
Helsinki (6.5.2013 asti)

Päätoimittaja Kalle Heiskanen, Pohjalainen, 
Vaasa (M)

Toimituspäällikkö Veikko Valtonen, Turun 
Sanomat, Rusko

Uutispäällikkö Timo Huovinen, YLE Uutiset, 
Helsinki (M), 1. varapj

Maakuntaradion päällikkö Hannele Haanpää-
Holappa, YLE Keski-Pohjanmaa, Kokkola

DI Lauri Karppi, Vaasa (Y) Aatehistoriantutkija Anssi Halmesvirta, Jyväs-
kylä

Toimittaja Juha Keskinen, Iltalehti, Helsinki 
(M), 2. varapj.

Toimittaja Kari Heino, Satakunnan Kansa, Pori

Maatilan emäntä, KTM Heli Kärkkäinen, 
Pielavesi (Y)

Verkkoviestinnän suunnittelija, FM Veera Risti-
kartano, Helsinki

Toiminnanjohtaja Salla Nazarenko, Viestintä- ja 
kehityssäätiö Vikes, Helsinki (M)

Toimittaja Riikka Kaihovaara, Yle MOT,  
Helsinki

Yliopistonlehtori Riitta Ollila, Jyväskylä (Y) Järjestöneuvos Marja Irjala, Oulu

Kustantaja-päätoimittaja Jaakko Ujainen, 
Kurikka-, Pohjankyrö-, Kyrönmaa-  ja Tejuka-
lehdet, Kurikka (M)

Päätoimittaja Hannu Helineva, Vartti Kouvola, 
Iitti 

Kustantaja Riitta Pollari, Sanoma Magazines, 
Helsinki (M)

Päätoimittaja Anna-Liisa Hämäläinen,  
Oma Aika, Helsinki

Toimittaja Heikki Vento, Suomen Kuvalehti, 
Helsinki (M)

Toimittaja Salla Vuorikoski, MTV3 45 minuut-
tia, Helsinki

Puheenjohtaja Risto Uimonen, Espoo

Piilomainonta kuriin
Eniten päätöksiä neuvosto teki olennaisen virheen korjaamisesta – tai korjaamat-
ta jättämisestä. Lisäksi samanaikaisen kuulemisen laiminlyöntejä käsiteltiin usein. 
Lukuisia kanteluja tuli myös otsikon ja jutun sisällön vastaavuudesta.

Piilomainonta oli jälleen yksi yleisimpiä aiheita neuvoston käsittelylistoilla. Huh-
tikuussa neuvosto antoi paljon keskustelua herättäneen langettavan päätöksen 
Kaunis Gloria -lehdelle. Lehden kustantaja Sanoma Magazines esitti päätöksestä 
julkisesti niin kriittisiä arvioita, että neuvoston puheenjohtaja joutui poikkeuksel-
lisesti puuttumaan asiaan. Neuvosto sai tukea muun muassa Helsingin Sanomien 
pääkirjoituksesta. Siinä lehti muistutti, että tiedotusvälineet ovat sitoutuneet nou-
dattamaan neuvoston päätöksiä ja ne on julkaistava ilman kommentteja.  

Neuvosto päätti päivittää piilomainontakannanottonsa. Syyskuussa puheen-
johtaja kutsui koolle Helsinkiin koko alaa käsittävän seminaarin, jossa esiintyivät 
hänen lisäkseen päätoimittaja Jouko Jokinen Aamulehdestä, Aikakauslehtien 
päätoimittajayhdistyksen puheenjohtaja, Imagen päätoimittaja Heikki Valka-
ma, MTV3:n johtaja Petra Wikström, Radiomedian edunvalvontajohtaja Johan-
na Halkola, puheenjohtaja Arto Nieminen Journalistiliitosta sekä luova johtaja, 

http://www.jsn.fi/sisalto/5107-al-13/?search=kaunis+gloria
http://www.jsn.fi/blog/jsn-n-paatokset-ovat-sitovia/
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JSN:n varajäsen Jani Halme Toinen-mediatoimistosta. Seminaarissa todettiin il-
man soraääniä, että JSN:n on syytä pitää kiinni tiukasta rajanvedosta journalisti-
sen ja kaupallisen aineiston välillä.

Yhdessä eettisen journalismin puolesta. Journalistiliiton puheenjohtaja Arto Nieminen toi seminaariin liiton terveiset.

Journalistin ohjekohtaa 16 täydentävää periaatelausumaa valmisteli työryhmä, 
johon kuuluivat median edustajina Ollijuhani Auvinen, Juha Keskinen, Riitta Pol-
lari ja Jaakko Ujainen sekä yleisön edustajana Riitta Ollila. Työryhmää veti Risto 
Uimonen ja sen sihteerinä toimi Nina Porra.  Uusi periaatelausuma piilomainon-
nasta hyväksyttiin neuvoston kokouksessa marraskuussa.

Muut poikkeuksellista huomiota herättäneet neuvoston päätökset käsittelivät 
muun muassa tietovuotajaksi epäillystä henkilöstä esitettyjä luonnehdintoja sekä 
tietojen hankintaa homoseksuaalien eheyttämiseen pyrkivällä leirillä ja maallik-
kosaarnaajan rukousillassa. Huomiota herätti myös päätös, jossa otettiin kantaa 
maahantuojan ja toimittajan roolien sekoittumiseen. 

Sapiskaa virheellisistä tiedoista
Kaikista päätöksistä 39 kappaletta eli 34 prosenttia oli langettavia. Edellisenä 
vuonna langettavien osuus oli 26 prosenttia. Eniten rikkeitä vuonna 2013 havait-
tiin virheen korjaamisessa – yli puolet oikaisua koskevista päätöksistä oli langet-
tavia. Useita langettavia annettiin myös muun muassa piilomainonnasta sekä har-
haanjohtavista otsikoista. 

Neuvosto teki vuoden aikana seitsemän äänestyspäätöstä. Muutosta neuvoston 
päätöksiin haettiin peräti yhdeksän kertaa. Puheenjohtajan tekemään vapautta-
vaan ratkaisuun haettiin muutosta kaksi kertaa. Kaikki muutoksenhakupyynnöt 
hylättiin perusteettomina. 

Kuva: Risto Uimonen

http://www.jsn.fi/periaatelausumat/piilomainonta-2013/
http://www.jsn.fi/periaatelausumat/piilomainonta-2013/
http://www.jsn.fi/sisalto/5252-sl-13/?search=Manning
http://www.jsn.fi/sisalto/5022-sl-12/?search=homo
http://www.jsn.fi/sisalto/5201-yle-13/?search=kar
http://www.jsn.fi/sisalto/5204-tv-13/?search=maahantuoja
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NEUVOSTON PÄÄTÖKSET JAKAANTUIVAT SEURAAVASTI:

Langettavat Vapauttavat Yhteensä
Sanoma- ja paikallislehdet 28 56 84
Aikakauslehdet 4 7 11
Yleisradio 2 8 10
MTV-konserni 1 2 3
Nelonen Media 1 1 2
Kaupalliset radiot 3 0 3
Muut perussopimukseen sitoutuneet 
tiedotusvälineet

0 1 1

Yksi päätös kohdistui sekä sanomalehteen että kaupalliseen televisiokanavaan. Myös 
periaatelausuma piilomainonnasta lasketaan mukaan kanteluiden kokonaismäärään.

Suomalainen itsesääntely kiinnostaa
Neuvostossa kävi vuoden aikana runsaasti kansainvälisiä vieraita. Myös ulkominis-
teriö ja eduskunta pyysivät omille vierailleen audiensseja neuvoston toimistoon. 

Puheenjohtaja ja toimiston henkilökunta ottivat vastaan useita ryhmiä Venäjäl-
tä. Lisäksi vierailulla kävi esimerkiksi edustajia kiinalaisesta toimittajaliitosta ja 
tunisialaisia politiikan opiskelijoita. Italialaista iltapäivää vietettiin elokuussa, kun 
toimisto järjesti yhdessä roomalaisen toimittajan Gianfranco Nittin kanssa esitel-
mätilaisuuden Italian mediasta ja politiikasta.

Maaliskuussa neuvoston toimiston vieraana kävi Budapestissa sijaitsevan Edi-
tors’ Forumin puheenjohtaja Balázs Weyer, joka on toimiston henkilökunnalle 
tuttu useista kansainvälisistä tapaamisista. Järjestö pyrkii vakiinnuttamaan medi-
an itsesääntelyjärjestelmän haasteellisissa olosuhteissa myös Unkariin. JSN:n toi-
misto järjesti Weyerille ohjelman, johon kuuluivat muun muassa vierailukäynnit 
opetusministeriössä, Journalistiliitossa, Ylessä sekä Tekniikka & Talous -lehdessä. 
Weyer tutustui JSN:n ja kannatusyhdistyksen toimintaan.
   

Langetusprosentti
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AIPCE-kokoukseen osallistui itsesääntelyn asiantuntijoita myös Aasiasta, Afrikasta ja USA:sta. 

Eurooppalaisten neuvostojen yhteisen AIPCE-järjestön kokous järjestettiin syys-
kuussa Tel Avivissa. Julkisen sanan neuvostoa siellä edustivat Risto Uimonen ja 
Nina Porra. Uimonen osallistui kokouksessa muun muassa nettikommentteja kä-
sitelleeseen paneelikeskusteluun.

Mediaillassa viihtyivät sekä esiintyjät että yleisö. Kateederilla Risto Uimonen, Satu Takala, Riitta Pihlajamäki, Mari Kivinie-
mi ja Olli-Pekka Karjalainen.    

Neuvosto tapasi yleisöä elokuussa Seinäjoella Mediaillassa, jonka se järjesti yhteis-
työssä Yle Pohjanmaan ja sanomalehti Ilkan kanssa. Tilaisuudessa keskusteltiin sii-
tä, pitäisikö nettikeskustelua käydä omalla nimellä. Paikalla oli noin 90 henkilöä. 
Paneeliin osallistuivat Ilkan päätoimittaja Satu Takala, kansanedustaja Mari Ki-
viniemi, kaupunginvaltuutettu ja moukarinheittäjä Olli-Pekka Karjalainen sekä 
neuvoston kannatusyhdistyksen hallituksen jäsen, Ylen tv-päällikkö Riitta Pihla-
jamäki. Mediaillan puheenjohtajana toimi Risto Uimonen.

Kuva: Israel Press Council

Kuva: Esko Keski-Vähälä
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JSN:N KANNATUSYHDISTYS 2013

Media otti lisää vastuuta virheidensä  
korjaamisesta

Kannatusyhdistys hyväksyi vuoden 2013 syyskokouksessaan muutoksen Journa-
listin ohjeiden kohtaan 20, jossa säännellään virheen korjausta. Muutos merkitsee 
medialle tiukennusta entiseen käytäntöön verrattuna. Journalistin ohjeiden kohta 
20 kuului aiemmin seuraavasti:

”Olennainen virhe on korjattava heti tiedotusvälineen toimituksellisilla verk-
kosivuilla ja lisäksi julkaisussa, jossa virhe on alun perin ollut.”

Vuoden 2014 alusta kohta 20 on seuraavanlainen:
”Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoit-
taa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Kor-
jaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosi-
vuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut. 

Korjauksen huomioarvo on suhteutettava virheen vakavuuteen. Jos jutussa on 
useita asiavirheitä tai jos virheestä voi aiheutua suurta vahinkoa, toimituksen 
tulee julkaista uusi juttu, jossa virheellinen tieto yksilöidään ja korjataan.

Verkossa olennaisen virheen korjaamiseksi ei riitä virheellisen tiedon tai jutun 
poistaminen, vaan yleisölle on kerrottava virheestä sekä miten ja milloin se on 
korjattu.

Tiedotusvälineen on suotavaa tehdä yleisölle selväksi ne käytännöt ja periaat-
teet, joiden mukaan se korjaa virheensä.”

Uusi muotoilu edellyttää, että oikaisun huomioarvo on suhteutettava tehdyn vir-
heen vakavuuteen. Sen pitäisi poistaa yksi keskeinen kritiikin aihe median toimin-
tatapoja kohtaan, koska isojen virheiden pienet korjaukset ovat syöneet yleisön 
luottamusta mediaa kohtaan.

Journalistin ohjeiden muutos valmisteltiin JSN:n puheenjohtaja Risto Uimosen 
johtamassa työryhmässä, jossa oli laaja edustus taustayhteisöistä. Jäseninä olivat 
Arto Henriksson, Aapo Parviainen, Kirsi-Marja Okkonen, Johanna Halkola, Jouko 
Jokinen, Ollijuhani Auvinen, Mikko Hoikka ja Kari Pyrhönen. Sihteerinä toimi Ilk-
ka Vänttinen.

Kannatusyhdistykseen uusi jäsen
Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry hyväksyttiin vuoden 2013 ke-
vätkokouksessa Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistyksen uudeksi jäsenek-
si. Se on JSN:n kannatusyhdistyksen 11. jäsen. Edellisen kerran jäsenkunnassa 
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tapahtui isompia muutoksia, kun Suomen televisioiden liitto hajosi 2010 ja kau-
palliset yhtiöt MTV Oy, Nelonen ja Suomi-TV (myöhemmin Fox) tulivat suoraan 
yhdistyksen jäseniksi.

Kultti on noin kahdensadan Suomessa ilmestyvän lehden kattojärjestö. Kultti 
valvoo pienlehtien etuja, tarjoaa lehdille koulutusta ja markkinointiväyliä sekä 
julkaisee Iso Numero -katukulttuurilehteä. Yhdistyksen kevätkokous päätti myös, 
että Metalliliiton jäsenlehti Ahjo hyväksytään itsesääntelyn piiriin. Samoin hyväk-
syttiin Tampereen yliopiston toimittajakoulutuksen viestimet Utain, Katse, radio 
Moreeni ja Yliopisto-tv.

Kannatusyhdistyksen syyskokouksessa uudistettiin perussopimusta ja Journalistin ohjeita. Pöydän ympärillä vasemmalta 
Riitta Pihlajamäki, Raino Hurme, Johanna Halkola, Jukka Holmberg, Arto Nieminen, Ilkka Vänttinen, Arto Henriksson ja 
Mikko Silvennoinen.

Kolmas varapuheenjohtaja ja uusi päätös-
kategoria
Sama työryhmä, joka uusi ohjeita, valmisteli myös muutoksia JSN:n perussopi-
mukseen. Syyskokous päättikin ryhmän esityksen pohjalta, että Julkisen sanan 
neuvostossa on aiemman kahden varapuheenjohtajan sijasta kolme varapuheen-
johtajaa. Kolmas valitaan yleisön edustajista, joita neuvostossa on jo viisi. Kolmas 
varapuheenjohtaja helpottaa myös tilanteissa, joissa puheenjohtaja ja varapuheen-
johtajina toimivat median edustajat ovat jäävejä.

Perussopimuksen muutoksessa neuvostolle annettiin myös valtuudet käyttää 
vapauttavan ja langettavan päätöksen lisäksi kolmatta päätöskategoriaa, joka on 
vakava huomautus. Se tulee törkeästä rikkomuksesta tai piittaamattomasta toi-
minnasta. Asteikon koventamisella neuvosto pystyy tekemään selkeän eron teko-
jen välille. Aiemmin neuvosto antoi tiedotusvälineelle samanlaisen langettavan 
päätöksen riippumatta siitä, onko väline syyllistynyt vähäiseen tai törkeään Jour-
nalistin ohjeiden loukkaukseen.

Kuva: Risto Uimonen
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Uutta ovat myös suositus vapauttavan päätöksen julkaisusta, sovittelumahdolli-
suus ja puheenjohtajan mahdollisuus määrätä tiedotusväline julkaisemaan langet-
tavat päätökset uudelleen, jos julkaisussa on ollut puutteita.

Julkaisupakko on koskenut vain langettavia päätöksiä. Nyt kannatusyhdistys 
suosittaa, että myös vapauttavista päätöksistä tehtäisiin uutisia. Tämä on tärkeää 
siksi, että neuvoston vapauttaviin päätöksiin sisältyy usein linjauksia, joista ylei-
sön ja muiden toimitusten on hyvä tietää. Neuvoston toimisto voi käyttää sovitte-
lumahdollisuutta, jos sekä kantelija että päätoimittaja siihen suostuvat.

Yhdistyksen talous vahvistui kertomusvuonna
Julkisen sanan neuvoston toiminta rahoitettiin jäsenyhteisöjen maksamin vuosi-
maksuin ja valtionavulla. Myös yksittäisten tiedotusvälineiden liittymis- ja vuosi-
maksut toivat tuloja 4 550 euroa, mikä on hieman vähemmän kuin edellisvuonna. 
Taustayhteisöjen ulkopuolisten tiedotusvälineiden määrä kasvoi yhdellä. Tulojen 
pieneneminen johtui siitä, että uusia liittyjiä ei ollut edellisvuoden vertaa ja oppi-
laitoksilta ei peritty maksuja.

Oikeusministeriö myönsi neuvoston toiminnan tukemiseen valtion vuoden 2013 
tulo- ja menoarviosta 78 000 euroa, mikä on saman verran kuin edellisvuonna. Val-
tion avustuksen osuus yhdistyksen menoista (307 068 euroa) jäi hieman alle 25 
prosenttiin, kun se edellisvuonna oli noin 27 prosenttia. Avustuksen suhteellinen 
osuus on tasaisesti pienentynyt.

Jäsenyhteisöt maksoivat talousarvioon merkittyjä vuosimaksuja 238 981 euroa 
(236 752 euroa vuonna 2012). Vuoden 2013 tilinpäätös jäi noin 15 000 euroa ylijää-
mäiseksi. Tämä johtui siitä, että kulut on pystytty pitämään erittäin hyvin hallinnas-
sa. Yhdistyksen talous vahvistui, koska myös edellinen tilinpäätös oli ylijäämäinen. 
Tämän ansiosta jäsenmaksuja ei ole tarvinnut korottaa parina viime vuonna, ja ta-
seeseen on kertynyt puskuri huonojen vuosien ja yllätysten varalle. 

Arto Nieminen valittiin puheenjohtajaksi
Kannatusyhdistyksen hallituksen puheenjohtajana toimi Suomen Journalisti-
liiton puheenjohtaja Arto Nieminen. Hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi liitto-
johtaja Jukka Holmbergin Sanomalehtien liitosta. Hallituksen jäsenenä toimi TV-
päällikkö Riitta Pihlajamäki Yleisradiosta. Yhdistyksen sihteerinä toimi neuvoston 
valmisteleva sihteeri Ilkka Vänttinen. Hallituksen kokouksiin osallistuivat myös 
JSN:n puheenjohtaja Risto Uimonen, neuvoston sihteeri Nina Porra ja mahdolli-
suuksien mukaan hallintosihteeri Krista Turunen.

Yhdistyksen tilintarkastajana toimi Tilintarkastusrengas Oy, josta tilejä oli tar-
kastamassa HTM Lotta Kauppila. Toisena varsinaisena tilintarkastajana eli toi-
minnantarkastajana toimi SJL:n talouspäällikkö Marjut Mikkonen ja hänen vara-
henkilönään toimitusjohtaja Jukka Virta. Kauan yhdistystä palvelleet Mikkonen ja 
Virta ilmoittivat, että eivät ole enää käytettävissä. Syyskokous valitsikin uudeksi 
toiminnantarkastajaksi vuodelle 2014 Journalistiliiton talous- ja hallintopäällikön 
Helena Vistin ja hänen varalleen jäsenpalvelupäällikkö Ilona Hannikaisen Sanoma-
lehtien liitosta.
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Yhdistyksen palkkahallintoa ja kirjanpitoa sekä soveltuvin osin myös talousarvi-
ota hoiti Kulttuuritilit Oy, josta nimettynä henkilönä oli Maria Vuorenmaa. Yritys 
myytiin syksyllä FaktaCount Oy:lle, jonka asiakkaana yhdistys jatkaa toistaiseksi. 
Www-sivujen uudistuksista ja teknisestä ylläpidosta vastasi Loyalistic Oy. Sivujen 
hallinnoinnista ja sisältömuutoksista vastaavat neuvoston sihteeri Nina Porra ja 
hallintosihteeri Krista Turunen.

Kannatusyhdistyksen jäsenet
Aikakauslehtien Liitto, Sanomalehtien Liitto, Paikallislehtien Liitto, Suomen Jour-
nalistiliitto, Radio- ja televisiotoimittajien liitto, Radiomedia, Yleisradio Oy, 
MTV Oy, Nelonen Media Oy, Kultti ry., FOX International Channels Finland Oy 

Jäsenjärjestöjen edustajat yhdistyksessä 2013
           
        Varalla:
AL liittojohtaja Mikko Hoikka   Saara Itävuo
SL liittojohtaja Jukka Holmberg
RTTL toimittaja Raino Hurme
Radiomedia edunvalvontapäällikkö Johanna Halkola
YLE televisiopäällikkö Riitta Pihlajamäki
PL päätoimittaja Arto Henriksson  Tarja Kojola
SJL puheenjohtaja Arto Nieminen   Juha Rekola
MTV Oy päätoimittaja Merja Ylä-Anttila   Petra Wikström- 
       Van Eemeren
Nelonen Media johtaja Jani Hartikainen
FOX ohjelmajohtaja Mikko Silvennoinen
Kultti ry. toiminnanjohtaja Kirsti Suoranta

Muut perussopimukseen sitoutuneet 
Kannatusyhdistyksen jäsenliittoihin kuulumattomat tiedotusvälineet voivat 
liittyä JSN:n itsesääntelyjärjestelmään ja sitoutua perussopimukseen. Päätöksen 
yhteisöjen ulkopuolisista tiedotusvälineistä tekee yhdistyksen kokous. Vuoden 
2013 lopussa JSN:n perussopimukseen olivat sitoutuneet Kirkkonummen Sano-
mat, Kuluttaja, Sompio, verkkolehti Uusi Suomi, PAM-lehti, Kirkko & kaupunki, 
Voima, ESSE, Rauhan Tervehdys, Luoteis-Lappi, Kittilälehti, Enontekiön Sano-
mat, Lappilainen, Skepsis ja Ahjo.

Sitoutuessaan itsesääntelyjärjestelmään lehdet ovat maksaneet vuoden 2012 
alusta 250 euron liittymismaksun. Vuosimaksu on 350 euroa.

JSN:n itsesääntelyn piiriin on hyväksytty vuodesta 2011 myös journalismin alan 
oppilaitoksia, joilla on julkaisutoimintaa. Kouluilta ja oppilaitoksilta ei peritä liit-
tymis- eikä vuosimaksua. Ensimmäisenä liittyi 2012 Turun ammattikorkeakoulun 
verkkolehti Tutka http://tutka.pro/. Seuraavaksi hyväksyttiin itsesääntelyn piiriin 

http://tutka.pro/
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Haaga-Helian verkkolehti Tuima www.tuima.fi  ja verkkoaikakauslehti H2 http://
issuu.com/h2-lehti. Viime vuonna kannatusyhdistys hyväksyi Tampereen yliopis-
ton toimittajakoulutuksen lehdet, radion ja television JSN:n toiminnan piiriin: 
viikkolehti Utain ja sen verkkolehti http://utain.uta.fi/, Radio Moreeni http://
moreeni.uta.fi/, kuvajournalismin opetuksen aikakauslehti Katse, sen verkkolehti 
http://katse.uta.fi/ ja Yliopisto-TV http://yliopistotv.uta.fi/ .

JSN:n toimiston henkilökunta
Puheenjohtaja Risto Uimonen
Neuvoston sihteeri Nina Porra
Valmisteleva sihteeri Ilkka Vänttinen
Hallintosihteeri Krista Turunen

www.tuima.fi
http://tutka.pro/
http://tutka.pro/
http://moreeni.uta.fi/
http://moreeni.uta.fi/
http://katse.uta.fi/
http://yliopistotv.uta.fi/

