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PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

Avoin haku tuottaa hyviä tuloksia
Julkisen sanan neuvoston yleisöjäsenten (JSN) sekä median edustajien valinnassa
2010-luvun ajan käytetystä avoimesta hakumenettelystä on saatu nyt niin paljon
kokemuksia, että on aika todeta selkeästi: tämä on ehdottomasti hyvä tapa toimia.
Neuvostoon on valikoitunut avoimessa hakuprosessissa erittäin motivoituneita
ihmisiä, joita mediaetiikka kiinnostaa aidosti ja jotka pystyvät argumentoimaan
hyvin omat näkemyksensä.
Seuraavaksi olisi hyvä
siirtyä vastaavanlaiseen
avoimeen hakuun myös
valittaessa JSN:lle uutta
puheenjohtajaa. Oma kautenihan päättyy vuoden
2015 lopussa.
JSN:n jäsenet valitaan
kahdella tavalla. Neuvosto
valitsee yleisön edustajat
hakemusten perusteella.
JSN:n kannatusyhdistys
nimeää puolestaan yksimielisyyttä edellyttävällä päätöksellään median
edustajat neuvostoon sovittujen kiintiöiden puitteissa. Kiintiöiden sisällä
on avoin haku. Esimerkiksi
Journalistiliitto ja Yleisradio laittavat niille kuuluvat
mandaattipaikat avoimesti
haettavaksi ja valitsevat ehdokkaansa neuvostoon kiinnostuksensa ilmaisseiden
keskuudesta. JSN:n jäsenten toimikausi on kolme vuotta.
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Yleisön edustajaksi voi päästä lähettämällä hakemuksensa silloin, kun paikat ovat
avoinna. Hakumahdollisuudesta ilmoitetaan tiedotusvälineissä, JSN:n omalla nettisivulla, sosiaalisessa mediassa ja tiedotteilla medialle. Olemme levittäneet sanaa
myös muita mahdollisia kanavia pitkin.
ENSIMMÄINEN TÄLLÄ TAVALLA laajasti rummutettu yleisöhaku vuonna 2010
ylitti kaikki odotukset ja tuotti yli 700 hakemusta ja toinen haku vuonna 2012 yli
500 hakemusta. Viime vuoden lopulla saimme yli 100 hakemusta. Laskeva trendi
johtuu huomioarvon vähenemisestä ja siitä, että haku suunnattiin tällä kertaa ihmisiin, joilta edellytettiin sananvapauden tai etiikan erityistuntemusta.
JSN:n rahat eivät riitä ilmoitteluun tiedotusvälineissä. Olemme riippuvaisia siitä,
suostuvatko lehdet ja muut viestimet tukemaan toimintaamme joko julkaisemalla ilmaiseksi hakuilmoituksiamme tai omistamalla muuta huomiota haullemme.
Hakemusten määrään vaikuttaa myös se, kuinka monta paikkaa on kulloinkin täytettävänä. Viime vuonna paikkoja oli auki neljä: kaksi yleisöjäsen paikkaa ja kaksi
varajäsenen paikkaa. Hakijoiden taso oli erittäin korkea.
Neuvosto valitsi yleisön edustajat puheenjohtajiston tekemän esityksen perusteella. Esitys pohjautui hakemusten perusteella valittujen henkilöiden haastatteluun,
jossa olivat läsnä myös JSN:n toimiston edustajat. Sukupuolella, asuinpaikalla ja
iällä on pätevyyden lisäksi merkitystä yleisöjäseniä valittaessa.
Valintaprosessissa seuloutuivat yleisön edustajiksi vaasalainen tohtorikoulutettava Venla Mäntysalo sekä tutkijatohtori Heikki Kuutti Jyväskylän yliopistosta.
Mäntysalon henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin valt.lis. Maria Kaisa Aula
Viitasaarelta. Kuuttia tuuraa FM, OTM Niklas Vainio Helsingistä.
MEITÄ ON JOSKUS syytetty siitä, että valitsemme liian elitistisiä hakijoita yleisön
edustajiksi. Tämä johtuu siitä, että tarvitsemme neuvostoon kovan tason mediaammattilaisten vastapainoksi sellaisia yleisön edustajia, joilla on kanttia ja kykyä
argumentoida omat mielipiteensä myös silloin, kun ne törmäävät yhteen JSN:n
mediataustaisten jäsenten kanssa.
Tämä on erityisen tärkeää JSN:n sisäisten voimasuhteiden takia. Neuvostossa
on puheenjohtajan lisäksi 5 yleisön ja 8 median edustajaa, jotka tuntevat hyvin
oman alansa ja sen toimintatavat. Ei ole hyvä, jos yleisöjäsenet antavat vedättää
itseään tai istuvat tuppisuina. Heidän kuuluu muodostaa itsenäisesti oma kantansa
ja argumentoida se keskustelussa, jonka perusteella JSN:n lopullinen linjaus syntyy
– tarvittaessa äänestämällä.
Äänestyspäätökset ovat kuitenkin suhteellisen harvinaisia, ja jos mielipiteet menevät voimakkaasti ristiin, jakolinja ei kulje yleensä yleisön ja median edustajien
välissä. Kunkin jäsenen omat arvot vaikuttavat siihen, miten he haluavat tulkita
Journalistin ohjeita. Rohkenen väittää viiden vuoden puheenjohtajakokemukseni
perusteella, etteivät media-alan edustajat neuvostossa suhtaudu yleisöjäseniä armollisemmin toimitusten tekemiin virheisiin.
Välillä on tuntunut, että journalistit ovat kriittisempiä kuin yleisöjäsenet, koska
he tuntevat alan toiminnan hyvin eivätkä hyväksy median maineen lokaamista.
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Samaan viittaavat JSN:n vuotuisten langetusprosenttien muutokset. Vuonna 2014
tekemistämme päätöksistä 40 prosenttia oli langettavia. Se on uusi ennätys ja vie
pois pohjaa väitteeltä, ettei korppi korpin silmää noki.
JSN haluaa pitää omalta osaltaan huolen siitä, että media toimii Journalistin ohjeiden sille asettamien eettisten velvoitteiden mukaan. Medialle on tärkeää säilyttää
yleisön luottamus.
TÄSSÄ YHTEYDESSÄ on hyvä palauttaa mieleen myös, miksi media-alalla pitää
olla enemmistö neuvostossa. JSN on tiedostusvälineiden ja niiden etujärjestöjen
sekä Journalistiliiton perustama vapaaehtoinen itsesääntelyelin. Jos neuvostossa
olisi yleisön edustajilla enemmistö, se ei olisi enää vapaaehtoista itsesääntelyä, vaan
ulkopuolisten sanelua tai saneluyrityksiä.
Se voisi johtaa JSN:n toiminnan rapautumiseen, koska Journalistin ohjeiden
mukaan päätoimittajat ja toimitukset eivät saa luovuttaa päätösvaltaa toimitusten
ulkopuolelle. Sananvapauslaki takaa puolestaan päätoimittajalle oikeuden päättää
johtamansa välineen julkaisemasta sisällöstä. Jos neuvostossa olisi enemmistö yleisön edustajilla, päätoimittajat voisivat pahimmillaan kieltäytyä noudattamasta sen
linjauksia, eikä heitä voisi velvoittaa toimimaan niiden mukaan.
Päätoimittajat ja toimitukset hyväksyvät nykyisenlaisen JSN:n linjaukset ja päätökset, vaikka ne tuntuvat kiusallisilta silloin, kun neuvosto rankaisee langettavalla
päätöksellä tiedotusvälinettä Journalistin ohjeiden rikkomisesta. Lähes kaikki Suomen tiedotusvälineet ovat sitoutuneet noudattamaan niitä. Media-alan yleinen etu
ja käsitys vastuusta painavat enemmän kuin yksittäisen välineen intressi.
Risto Uimonen
Julkisen sanan neuvosto
Puheenjohtaja
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JULKISEN SANAN NEUVOSTO 2014

Ennätysmäärä kanteluita
Kanteluiden määrä kasvoi edelleen vuonna 2014. Neuvostolle tehtiin yhteensä 345
kantelua, joka on suurin määrä tähän mennessä. Sihteerit esikarsivat 39 kantelua,
jotka eivät kohdistuneet neuvoston toimivallan piirissä oleviin viestimiin tai journalistiseen sisältöön. Seitsemän kantelijaa perui kantelunsa.
Puheenjohtaja otti sihteereiden valmistelusta neuvoston käsittelyyn 94 kantelua ja
karsi 205. Puheenjohtajan karsintapäätökset johtuivat esimerkiksi siitä, että kantelulle ei löytynyt perustaa Journalistin ohjeista, kantelun materiaali oli puutteellinen,
kantelijalle ei ollut lupaa kantelun tekemiseen asianosaiselta tai se, että kantelija ei
ollut pyytänyt mediaa korjaamaan virhettä tai julkaisemaan vastinetta.
Neuvosto kokoontui 11 kertaa vuonna 2014 ja teki yhteensä 94 päätöstä. Niistä
kaksi oli puheenjohtajan itsenäisesti tekemiä ratkaisuja.
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Neuvosto kokoontui elokuussa Kuopion kaupunginhallituksen kokoushuoneessa. Vasemmalla valmisteleva sihteeri Nenne
Hallman, Heli kärkkäinen, Ulla Järvi, Kalle Heiskanen. Timo Huovinen, Risto Uimonen, Riitta Ollila, LauriKarppi, Heikki
Vento, Jaakko Ujainen, Anssi Järvinen, Jyrki Huotari ja Heikki Valkama. Kuva Ilkka Vänttinen.

Kanteluiden käsittely lyheni yli kuukaudella
Vuosikymmenen alusta asti kohonnut kanteluiden käsittelyaika lyheni edellisvuotisesta 43 vuorokaudella ja oli 123 vuorokautta. Vuonna 2014 tehdyistä päätöksistä 40
perustui vuoden 2013 puolella tehtyihin kanteluihin. Sekä kantelija että päätoimittaja saavat tiedoksi puheenjohtajalta perustellun päätöksen kantelun karsinnasta.

Käsittelyaika vrk.

Uudelleenkäsittely
Kantelijat pyysivät uudelleenkäsittelyä 32 kantelun karsintaan. Niistä tehtiin päätökset UKP-ryhmässä, johon kuuluivat neuvoston 1. varapuheenjohtaja Timo Huovinen, 2. varapuheenjohtaja Jaakko Ujainen ja yleisön edustaja, 3. varapuheenjohtaja Riitta Ollila, jonka varajäsenenä oli Heli Kärkkäinen. Vuonna 2014 neuvosto
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otti omasta aloitteestaan uudelleenkäsittelyyn yhden kantelun, koska sen ratkaisu
oli tehty virheellisiksi osoittautuneiden tietojen perusteella. Ratkaisu säilyi kuitenkin langettavana.
Korkea uudelleenkäsittelykynnys johtuu perussopimuksesta, jonka mukaan kantelu otetaan uudelleenkäsittelyyn vain, jos karsinta perustuu ilmeiseen virheeseen.
Yleisin uudelleenkäsittelypyynnön perustelu oli sama kuin varsinaisessa kantelussa.

Uimosen kausi jatkui
Neuvoston puheenjohtaja Risto Uimosen viimeinen kausi päättyy vuoden 2015
lopussa. Neuvoston puheenjohtajan kaudet on rajattu perussopimuksessa enintään
kahteen kolmivuotisjaksoon.
1. varapuheenjohtajana jatkoi vuonna 2014 uutispäällikkö Timo Huovinen Ylestä,
2. varapuheenjohtajaksi valittiin kustantaja-päätoimittaja Jaakko Ujainen Kurikka-, Pohjankyrö- ja Tejuka-lehdestä sekä 3. varapuheenjohtajaksi yleisön edustaja
yliopistonlehtori Riitta Ollila.
Uusina yleisön edustajina aloittivat FM, yrittäjä Riikka Kalliokoski Hämeenkyröstä ja luova johtaja Anssi Järvinen Helsingistä. Heidän henkilökohtaisina varajäsenikseen valittiin LT, erikoislääkäri Eeva Ruotsalainen (Kalliokoski) ja ylikonstaapeli
Marko Forss (Järvinen), molemmat Helsingistä.
Uusina Journalistiliiton esittäminä edustajina aloittivat toimittajat Ulla Järvi ja
Pasi Kivioja. Heidän varajäsenikseen valittiin toimittajat Jussi Lankinen ja Riikka Kaihovaara. Aikakauslehtien liiton esittäminä edustajana aloitti päätoimittaja
Heikki Valkama, varalla päätoimittaja Seppo Määttänen. MTV3:n edustajana aloitti
toimituspäällikkö Jyrki Huotari, varajäsenenään Liina Matveinen, joka valittiin
RadioMedian ehdotuksesta.
Timo Huovisen, Jaakko Ujaisen, Riitta Ollilan ja Lauri Karpin kausi neuvostossa
päättyi vuoden lopussa. Myös Huovisen, Ollilan ja Karpin varajäsenet aluepäällikkö
Hannele Haanpää-Holappa, järjestöneuvos Marja Irjala ja aatehistorioitsija Anssi
Halmesvirta, lopettivat kautensa neuvostossa.

Yleisön edustajiksi laadukkaita hakijoita
Neuvosto valitsi marraskuussa kaksi uutta yleisön edustajaa ja heille henkilökohtaiset varajäsenet kaudelle 2015–2017. Varsinaisiksi jäseniksi valittiin tutkijatohtori
Heikki Kuutti Jyväskylästä ja HTM Venla Mäntysalo Vaasasta. Heidän varajäsenikseen valittiin valt.lis. Maria Kaisa Aula (Mäntysalo) ja FM, OTM, Niklas Vainio
Helsingistä (Kuutti). Neuvoston yleisöjäsenten avoimeen hakuun osallistui yli sata
henkilöä. Hakuilmoitus julkaistiin useissa sanomalehdissä ja neuvoston omalla nettisivulla. Ilmoitusta jaettiin myös sosiaalisessa mediassa.
Haastatteluihin kutsuttiin kahdeksan hakijaa ja haastatteluihin osallistuivat neuvoston puheenjohtaja, 2. varapuheenjohtaja ja sihteerit.
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Neuvoston kokoonpano vuoden viimeisessä kokouksessa. Edessä vasemmalla Veera Ristikartano, varajäsen Liina Matveinen,
Riitta Ollila, Ulla Järvi ja varajäsen Eeva Ruotsalainen. Takarivissä Timo Huovinen, Lauri Karppi, Anssi Järvinen, Heikki
Vento, Jaakko Ujainen, Risto Uimonen, Pasi Kivioja ja Kalle Heiskanen. Kuva Ilkka Vänttinen

Neuvoston jäsenet vuonna 2014
vihreä = vuonna 2014 aloittaneet, sininen = aiemmin aloittaneet
Y = yleisön edustaja, M = median edustaja
VARSINAISET JÄSENET
Päätoimittaja Kalle Heiskanen, Pohjalainen, Vaasa (M)
Toimituspäällikkö Jyrki Huotari MTV, Helsinki (M)
Uutispäällikkö Timo Huovinen, YLE Uutiset, Helsinki (M), 1. vpj, (M)
Toimittaja Ulla Järvi, Salo (M)
Luova johtaja Anssi Järvinen, Helsinki (Y)
FM, yrittäjä Riitta Kalliokoski, Hämeenkyrö (Y)
DI Lauri Karppi, Vaasa (Y)
Toimittaja Pasi Kivioja (M)
Maatilan emäntä, KTM Heli Kärkkäinen, Pielavesi (Y)
Yliopistonlehtori Riitta Ollila, Jyväskylä (Y)
Kustantaja-päätoimittaja Jaakko Ujainen, Kurikka-, Pohjankyrö-, Kyrönmaa- ja
Tejuka-lehdet, Kurikka (M)
Toimittaja Heikki Vento, Suomen Kuvalehti, Helsinki (M)
Päätoimittaja Heikki Valkama, Image, Helsinki (M)
Puheenjohtaja Risto Uimonen, Espoo

8

VARAJÄSENET
Toimituspäällikkö Veikko Valtonen, Turun Sanomat, Rusko (M)
Toimitusjohtaja-päätoimittaja Liina Matveinen, Radio Rex, Joensuu (M)
Maakuntaradion päällikkö Hannele Haanpää-Holappa, YLE Keski-Pohjanmaa,
Kokkola (M)
Toimittaja Jussi Lankinen, STT, Helsinki (M)
Ylikonstaapeli Marko Forss, Helsinki (Y)
LT, erikoislääkäri Eeva Ruotsalainen, Helsinki (Y)
Aatehistorioitsija Anssi Halmesvirta, Jyväskylä (Y)
Toimittaja Riikka Kaihovaara, Yle MOT, Helsinki (M)
Verkkoviestinnän suunnittelija, FM Veera Ristikartano, Helsinki (Y)
Järjestöneuvos Marja Irjala, Oulu (Y)
Päätoimittaja Hannu Helineva, Vartti Kouvola, Iitti (M)
Toimittaja Salla Vuorikoski, MTV3 45 minuuttia, Helsinki (M)
Päätoimittaja Seppo Määttänen, Viini-lehti, Helsinki (M)

Ennätysmäärä langettavia
Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistys muutti syyskokouksessaan 2013 neuvoston perussopimusta lisäämällä vapauttavan ja langettavan päätöksen lisäksi
kolmannen mahdollisuuden, joka on vakava huomautus. Myös virheen korjausta
täsmennettiin. Molemmat säännöt tulivat voimaan vuoden 2014 alusta. Neuvosto
ei antanut vuonna 2014 yhdellekään välineelle langettavaa ratkaisua vahvistettuna
vakavalla huomautuksella.
Langettavien ratkaisujen määrä nousi ennätyslukemaan, 40 prosenttiin. 37 prosenttia langettavista päätöksistä perustui laiminlyönteihin virheen korjauksessa.
Osassa langettavista ratkaisuista virhettä ei ollut pyynnöstä huolimatta korjattu laisinkaan. Myös korjausvaatimus sekä netissä että julkaisussa, jossa virhe on alun perin ollut, ei medialta tunnu onnistuvan niin, että se noudattaisi Journalistin ohjeita.
Koska korjaamisen selkeytettyjä vaatimuksia Journalistin ohjeessa 20 ei ollut mediassa sisäistetty, puheenjohtaja kutsui syksyllä koolle seminaarin johon kutsuttiin
päätoimittajia ja toimitusten muuta johtoa. Virheen korjaamisen uusia vaatimuksia
seminaarissa esittelivät puheenjohtaja Risto Uimonen, neuvoston jäsen Anssi Järvinen ja pääsihteeri Ilkka Vänttinen
Neuvosto teki vuoden aikana seitsemän äänestyspäätöstä. Muutosta neuvoston päätöksiin haettiin neljä kertaa. Kaikki muutoksenhakupyynnöt hylättiin
perusteettomina.
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Langetusprosentti

Neuvoston päätökset jakaantuivat seuraavasti
				
				Langettavat Vapauttavat Yhteensä
Sanoma- ja paikallislehdet

25		

48		

73

Aikakauslehdet			

5		

2		

7

Yleisradio			

5		

2		

7

MTV-konserni			 1				 1
Nelonen Media			

-		

-		

-

Kaupalliset radiot		

5		

3		
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Muut perussopimukseen
sitoutuneet tiedotusvälineet

-		

-		

-

Periaatelausuma lasten ja alaikäisten
asemasta mediassa
Meeri Koutaniemen Helsingin Sanomissa julkaistut kuvat afrikkalaistyttöjen silpomisrituaalista ja neuvoston kuvista tehdystä kantelusta antama vapauttava päätös
herättivät runsaasti keskustelua ja kritiikkiä keväällä 2014. Neuvosto päätti tarkentaa Journalistin ohjeita antamalla lasten ja alaikäisten esiintymisestä mediassa
periaatelausuman.
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Puheenjohtaja kutsui koolle työryhmän, johon neuvosto oli valinnut päätoimittaja
Kari Kivelän Iltalehdestä, julkaisujohtaja Eeva-Helena Jokitaipaleen Aller Mediasta, toimituspäällikkö Antero Mukan Helsingin Sanomista, valokuvaaja Henry
Rantaniemen Valkeakosken Sanomista ja Merja Ylä-Anttilan MTV3:sta. Neuvostoa
työryhmässä edustivat varajäsenet päätoimittaja-toimitusjohtaja Liina Matveinen
Radio Rexistä ja järjestöneuvos Marja Irjala. Työryhmän vetäjän toimi Nenne Hallman. Esitys periaatelausumaksi lasten kohtelusta mediassa hyväksyttiin neuvoston
kokouksessa 10.12.2014.
www.jsn.fi/periaatelausumat/jsn-n-periaatelausuma-lasten-ja-alaikaisten-esiintymisesta-mediassa-10-12-2014/

Seminaari virheiden korjauksesta
Julkisen sanan neuvosto järjesti marraskuun 18. päivänä kutsuseminaarin Päätoimittajayhdistyksen ja Aikakauslehtien Päätoimittajayhdistyksen jäsenille sekä Radiomediaan kuuluvien kaupallisten radioiden vastaaville toimittajille Tieteiden talossa.
Seminaarissa haettiin yhteistä näkemystä siitä, miten journalistinen ja kaupallinen
aineisto erotetaan myös median murroskautena toisistaan niin, etteivät tiedotusvälineet vaaranna journalismin uskottavuutta. Erottuvuudesta näyttää tulevan lisääntyvässä määrin kanteluja Julkisen sanan neuvostolle eritoten netissä toteutettujen
uusien kaupallisten ratkaisujen takia.
Toisena keskustelunaiheena olivat oikaisut. Journalistin ohjeiden oikaisuvelvoitteita uudistettiin vuoden 2014 alussa. Seminaarissa käytiin läpi sitä mitä uudet
oikaisuohjeet tarkoittavat ja miten oikaisu pitää tehdä. Seminaariin osallistui yli
80 päällikkötoimittajaa.

Päätoimittajat ja päällikkötoimittajat pohtivat seminaarissa miten välttää turhia kanteluita.
Edessä Jusanekin hallituksen jäsen Jukka Holmberg. Kuva Risto Uimonen.
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Itsesääntelymme sai huomiota maailmalla
Neuvoston puheenjohtaja Risto Uimonen osallistu kesäkuussa Suomen ulkoministeriön järjestämään sananvapauskeskusteluun Lontoon Suomen suurlähettilään
residenssissä. Uimosen esitys noteerattiin englantilaisessa lehdistössä. Puheenjohtaja edusti JSN:a myös Brysselissä järjestetyssä Euroopan unionin komission
sananvapautta käsitelleessä kokouksessa.

PM-neuvostot tapasivat Tukholmassa
Pohjoismaisten julkisen sanan neuvostojen edustajat kokoontuivat 15. – 16.5. Tukholmassa. JSN:a edustivat Risto Uimonen ja Nenne Hallman. Järjestäjänä toimi
Ruotsin pressombudsman Ola Sigvardsson. Kokouksessa valmistauduttiin neuvostojen eurooppalaisen yhteistyöelimen AIPCE:n kokoukseen ja sovittiin yhteinen
linjaus AIPCE:n kehittämisaikeissa.
Jokainen neuvosto oli myös tuonut kokoukseen kevään kiinnostavimman kantelunsa yhteisesti arvioitavaksi. Risto Uimonen esitteli Meeri Koutaniemen silpomiskuvista tehdyn kantelun ja sai tuliaisiksi kotimaahan pohjoismaisten kollegojen tekemän vapauttavan päätöksen, joka kerrottiin neuvostolle, kun kantelu oli käsitelty.

Ruotsin, Suomen, Norjan ja Tanskan julkisen sanan neuvostot päättivät perjantaina 16.5. kaksipäiväisen kokouksensa
Tukholmassa. Kokouksen isäntänä toimi Ruotsin lehdistöasiamies Ola Sigvardsson (kolmas vasemmalta). Suomesta mukana
olivat valmisteleva sihteeri Nenne Hallman (vasemmalla) sekä puheenjohtaja Risto Uimonen.
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AIPCE kokoontui syksyllä Brysselissä
Euroopan julkisen sanan neuvostojen yhteistyöelin AIPCE kokoontui Brysselissä
9. – 10.10.. JSN:a edustivat puheenjohtaja Risto Uimonen ja valmisteleva sihteeri
Nenne Hallman. Työkokouksen tärkein päätös oli AIPCE:n säilyttäminen yhteistyöelimenä, jolla ei ole omaa henkilökuntaa, vaan vastuu toiminnasta siirtyy sen
mukaan, missä seuraava kokous järjestetään.
Kokouksessa määriteltiin myös AIPCE:n jäsenyyskriteerit. Yhteistyöelimeen hyväksytään neuvostot maista, jotka kuuluvat läntiseen Eurooppaan tai maista, jotka
ovat Euroopan neuvoston jäseniä. Tarkkailijoina jatkavat Aasian, Afrikan, Australian
ja Uuden-Seelannin neuvostot.

AIPCE pääsi tutustumaan Brysselin kaupungintaloon kokouksen jälkeen. Kuva © Jan De Meuleneir/ Phote News

Mediailta Kuopiossa elokuussa
Julkisen sanan neuvosto järjesti jokavuotisen yleisötapahtumansa tällä kertaa
Kuopiossa elokuun 20. päivänä. Neuvosto kokoontui samana päivänä Kuopion
kaupungintalossa. Yleisölle avoin mediailta pidettiin talon komeassa juhlasalissa.
Tilaisuuteen ilmoittautui ennakkoon 83 henkilöä. Yleisöä oli paikalla kuitenkin noin
130 henkilöä. Keskustelu aiheesta Mistä Savossa ei puhuta, kävi kuumana. Yleisön
kysymyksiin vastasivat kansanedustaja Seppo Kääriäinen, Kuopion kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Kantanen, JSN:n puheenjohtaja Risto Uimonen,
kirjailija-konstaapeli Marko Kilpi, Savon Sanomien päätoimittaja Jari Tourunen ja
Yle Savon uutispäällikkö Keijo Salokangas.
Välihuutajiksi tilaisuuteen oli pyydetty Kuopion Kaupunkilehden päätoimittaja
Aija Pirinen ja Itä-Suomen ylioppilaslehti Uljaan päätoimittaja Jarkko Kumpulainen ja Savon Sanomien toimituspäällikkö Mauri Liukkonen.
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Mediaillan keskustelu käytiin Kuopion kaupungintalon juhlasalissa. Kuva Risto Uimonen.

Näin houkuteltiin savolaisia kertomaan mistä maakunnassa ei puhuta. Kuvassa Pertti Ruohonen, Riitta Raatikainen ja
Pekka Niiranen. Kuva Akseli Muraja/Savon Sanomat.
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JULKISEN SANAN NEUVOSTON
KANNATUSYHDISTYKSEN
kertomus vuoden 2014 toiminnasta

Kannatusyhdistykseen uusi jäsen
Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistys sai vuonna 2014 uuden ja merkittävän
jäsenen. Palkansaajalehdet PALE ry, Löntagartidningarna PALE rf haki ja hyväksyttiin yhdistyksen uudeksi jäseneksi syyskokouksessa. Jäsenyys alkaa vuoden 2015
alusta. Vuonna 1997 perustettuun yhdistykseen kuuluu 14 lehteä, joiden yhteenlaskettu painos on yli miljoona kappaletta.
Yhdistyksen kautta seuraavat lehdet tulivat itsesääntelyn piiriin:
Nimi			Julkaisija					 Painos
Ahjo			Metalliliitto					 158 000
AKT 			AKT						 52 000
Intiimi			
TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto		
63 000
Löntagaren		SAK						 20 500
Merimies/Sjömannen Suomen merimiesunioni			
10 500
Motiivi			
JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto		
235 000
Muusikko		
Suomen muusikkojen liitto			
3 900
Palkkatyöläinen
SAK						
27 000
PAM			
PAM Palvelualojen ammattiliitto		
230 000
Paperiliitto		Paperiliitto					 39 000
Rakentaja		Rakennusliitto					 87 000
Reitti 			
PAU Posti- ja logistiikka-alan unioni		
22 000
Särmä			Puuliitto					 38 000
Vasama			Sähköliitto					 29 000
Painokset yhteensä						

1 014 900

Palkansaajalehdet PALE ry:stä ovat aiemmin jo Ahjo ja PAM kuuluneet itsesääntelyn piiriin. Yhdistyksen jäsenyys merkitsee sitä, että Ahjon ja PAM-lehden suorat
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sitoutumiset JSN:oon lakkaavat ja lehdet ovat nyt sitoutuneet yhdistyksen kautta.
Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry hyväksyttiin vuoden 2013
kevätkokouksessa Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistyksen jäseneksi. Se on
JSN:n kannatusyhdistyksen 11. jäsen, joten PALE on ikäjärjestyksessä 12:s jäsen.
Edellisen kerran jäsenkunnassa tapahtui isohkoja muutoksia, kun Suomen televisioiden liitto hajosi 2010 ja kaupalliset yhtiöt MTV Oy, Nelonen ja Suomi-TV
(myöhemmin Fox) tulivat suoraan yhdistyksen jäseniksi.

Jäsenkriteerit ulkopuolisille
Kannatusyhdistyksen syyskokous hyväksyi jäsenkriteerit yksittäisille medioille,
jotka haluavat kuulua itsesääntelyn piiriin mutta jotka eivät ole yhdistykseen kuuluvien liittojen jäseniä. Tällaisia yksittäisiä medioita oli vuoden 2014 lopussa 13
kappaletta. Luettelo lehdistä on vuosikertomuksen loppupuolella.
Jäsenkriteereistä päättäminen tuli ajankohtaiseksi, koska yksittäisten, yhdistyksen ulkopuolisten tiedotusvälineiden määrä on kasvanut. Niille ei kuitenkaan ollut
kriteereitä, vaan ne hyväksyttiin yleisharkinnan perusteella. Yhdistys arvelikin, että
asia voi nousta nykyistä näkyvämmin esille, kun mainospostia/ilmaisjakelua aletaan
erotella kaupunkilehdistä tapauksissa, joissa postilaatikossa lukee ”Ei mainospostia”
tai ”Ei ilmaisjakelua”. Itsesääntelyn piiriin kuuluminen on jakokriteeri.
Yhdistyksen hallitus velvoitti varapuheenjohtaja Jukka Holmbergin ja pääsihteeri Ilkka Vänttisen valmistelemaan kriteerit yksittäisille medioille. Hallitus hyväksyi ehdotuksen syksyllä ja syyskokous päätti niistä marraskuussa. Kriteerit ovat
välineneutraalit.

Julkisen sanan neuvoston jäsenkriteerit
uusille yksittäisille medioille
1) Media sitoutuu noudattamaan Journalistin ohjeita ja JSN:n perussopimusta.
2) Medialla on oltava päätoimittaja tai vastaava toimittaja.
3) Media on osoittanut hyvää journalistista tapaa. Sitoutuminen Julkisen sanan
neuvoston periaatteisiin ja Journalistin ohjeisiin on suotavaa kertoa myös yleisölle.
4) Lukijalle, kuulijalle tai katsojalle ei saa jäädä epäselväksi, mikä mediassa on journalistista aineistoa ja mikä ilmoitus- ja mainosaineistoa.
5) Mediasta on helposti löydettävä tiedot julkaisijasta, vastaavasta toimittajasta ja
muusta toimituksesta sekä tiedot yhteydenottoa varten.
TIEDOTUSVÄLINEET VOIVAT OSALLISTUA Julkisen sanan neuvoston itsesääntelyjärjestelmään kolmella eri tavalla: 1) Väline kuuluu alan liittoon, joka on kannatusyhdistyksen jäsen, ja sitä kautta se sitoutuu noudattamaan neuvoston toimintaperiaatteita, 2) Väline on suoraan kannatusyhdistyksen jäsen tai 3) liittojen
ulkopuolisena väline sitoutuu noudattamaan hyvää journalistista tapaa ja neuvoston
toimintaperiaatteita olematta kannatusyhdistyksen jäsen.
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Yhdistyksen talous
Julkisen sanan neuvoston toiminta rahoitettiin jäsenyhteisöjen ja yksittäisten tiedotusvälineiden maksamin vuosimaksuin sekä valtionavulla. Oikeusministeriö myönsi
neuvoston toiminnan tukemiseen valtion vuoden 2014 tulo- ja menoarviosta 78 000
euroa, mikä on saman verran kuin edellisvuonna. Valtion avustuksen osuus yhdistyksen menoista (318 700 euroa) jäi hieman alle 25 prosenttiin eli samalle tasolle kuin
edellisvuonnakin. Avustuksen suhteellinen osuus muutoin on tasaisesti pienentynyt.
Jäsenyhteisöt maksoivat talousarvioon merkittyjä vuosimaksuja 241 498 euroa
(238 981 euroa vuonna 2013). Vuoden 2014 tilinpäätös jäi noin 7 400 euroa ylijäämäiseksi. Tämä johtui siitä, että kulut on pystytty pitämään erittäin hyvin hallinnassa. Yhdistyksen talous vahvistui, koska myös edellinen tilinpäätös oli ylijäämäinen.
Tämän ansiosta jäsenmaksuja ei ole tarvinnut korottaa parina viime vuonna, ja
taseeseen on kertynyt puskuri huonojen vuosien ja yllätysten varalle.

Allan Liuhalaa muistettiin
JSN:n järjestyksessä ensimmäinen 1. varapuheenjohtaja Allan Liuhala kuoli
14.7.2014. Liuhalalla oli keskeinen rooli paitsi JSN:n perustamisessa myös Journalistin ohjeiden laatimisessa yhdessä Lars Bruunin kanssa 1960-luvun lopussa.
Myös toimittajan huoneentaulu on hänen käsialaansa. Kun Heikki Waris oli valittu
JSN:n ensimmäiseksi puheenjohtajaksi, hän sai jotakuinkin saman tien komennuksen YK-tehtäviin. JSN:n käynnistäminen jäi tällöin hyvin pitkälle Liuhalan harteille.
www.hs.fi/muistot/a1305850651455
Julkisen sanan neuvosto on kunnioittanut Allan Liuhalan muistoa lahjoituksella
Suomen kulttuurirahastolle, Allan Liuhalan nimikkorahastoon.

Arto Nieminen valittiin puheenjohtajaksi
Kannatusyhdistyksen hallituksen puheenjohtajana toimi Suomen Journalistiliiton
puheenjohtaja Arto Nieminen. Hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi liittojohtaja
Jukka Holmbergin Sanomalehtien liitosta. Hallituksen jäsenenä toimi journalististen standardien ja etiikan päällikkö Riitta Pihlajamäki Yleisradiosta. Yhdistyksen
sihteerinä toimi pääsihteeri Ilkka Vänttinen. Hallituksen kokouksiin osallistuivat
myös JSN:n puheenjohtaja Risto Uimonen, valmistelevat sihteerit Nina Porra ja
Nenne Hallman sekä mahdollisuuksien mukaan hallintosihteerit Krista Turunen
ja hänen sijaisensa Teemu Nordfors.
Yhdistyksen tilintarkastajana toimii Tilintarkastusrengas Oy, josta tilejä oli tarkastamassa HTM Lotta Kauppila. Toisena varsinaisena tilintarkastajana eli toiminnantarkastajana toimii talous- ja hallintopäällikkö Helena Visti Journalistiliitosta ja hänen
varahenkilönään jäsenpalvelupäällikkö Ilona Hannikainen Sanomalehtien liitosta.
Yhdistyksen palkkahallintoa ja kirjanpitoa hoiti FaktaCount Oy. Www-sivujen uudistuksista ja teknisestä ylläpidosta vastasi Loyalistic Oy. Sivujen hallinnoinnista ja
sisältömuutoksista vastasivat valmistelevat sihteerit ja hallintosihteerit. Toimiston
siivous ulkoistettiin keväällä Siskon Siivous Oy:lle.
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KANNATUSYHDISTYKSEN JÄSENET
Aikakauslehtien Liitto, Sanomalehtien Liitto, Paikallislehtien Liitto, Suomen
Journalistiliitto , Radio- ja televisiotoimittajien liitto, Radiomedia, Yleisradio Oy ,
MTV Oy, Nelonen Media Oy, Kultti ry., FOX International Channels Finland Oy
JÄSENJÄRJESTÖJEN EDUSTAJAT YHDISTYKSESSÄ 2015
							Varalla:
AL
liittojohtaja Mikko Hoikka			
Saara Itävuo
SL
liittojohtaja Jukka Holmberg
RTTL
toimittaja Raino Hurme
Radiomedia
edunvalvontapäällikkö Johanna Halkola
Jenni Kähkönen
YLE
journalististen standardien ja etiikan
päällikkö Riitta Pihlajamäki
PL
päätoimittaja Arto Henriksson			
Tarja Kojola
SJL
puheenjohtaja Arto Nieminen			
Juha Rekola
MTV Oy
päätoimittaja Merja Ylä-Anttila 		
Petra Wikström
Nelonen Media johtaja Jani Hartikainen
FOX
ohjelmajohtaja Mikko Silvennoinen
Kultti ry.
puheenjohtaja Ilkka Lehdonmäki		
Kirsti Suoranta

Muut perussopimukseen sitoutuneet
Kannatusyhdistyksen jäsenliittoihin kuulumattomat tiedotusvälineet voivat liittyä
JSN:n itsesääntelyjärjestelmään ja sitoutua perussopimukseen. Päätöksen yhteisöjen ulkopuolisista tiedotusvälineistä tekee yhdistyksen kokous syyskokouksessa
2014 hyväksyttyjen kriteerien perusteella. Vuoden lopussa JSN:n perussopimukseen olivat sitoutuneet Kirkkonummen Sanomat, Sompio, verkkolehti Uusi Suomi,
PAM-lehti, Kirkko & kaupunki, Voima, ESSE, Rauhan Tervehdys, Luoteis-Lappi,
Kittilälehti, Enontekiön Sanomat, Lappilainen ja Ahjo.
Sitoutuessaan itsesääntelyjärjestelmään lehdet maksavat 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 liittymis- eikä vuosimaksua. Ensimmäisenä liittyi 2012 Turun ammattikorkeakoulun
verkkolehti Tutka http://tutka.pro/. Seuraavaksi hyväksyttiin itsesääntelyn piiriin
Haaga-Helian verkkolehti Tuima www.tuima.fi ja verkkoaikakauslehti H2 http://
issuu.com/h2-lehti. Viime vuonna kannatusyhdistys hyväksyi Tampereen yliopiston
toimittajakoulutuksen lehdet, radion ja television JSN:n vaikutusalueeseen: 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/.
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JSN:n toimiston henkilökunta
Hallitus tarkensi toimiston henkilökunnan nimikkeitä kokouksessaan 10.2.2014.
Pääsihteeri vastaa kanteluiden käsittelyyn oton ja päätösesitysten valmistelun lisäksi
myös yhdistyksen sihteerin tehtävistä. Valmistelevan sihteerin päätyötä ovat päätösten valmistelu ja karsittujen kanteluiden uudelleenkäsittelypyynnöt sekä neuvoston
päätöksistä tehdyt muutoksenhaut. Osa-aikainen hallintosihteeri vastaa kanteluihin
ja hallintoon liittyvästä trafiikista sekä pitää yllä extranetiä, jonka avulla neuvoston
jäsenet saavat tiedon päätösesityksistä.
Valmisteleva sihteeri, valt. maist. Nina Porra sanoutui irti tehtävästään siten,
että viimeinen työpäivä oli 30.3.2014. Porra aloitti neuvoston sihteeri -nimikkeellä
15.2.2007. Journalistissa, Suomen Lehdistössä ja Oikotie.fi:ssä auki olleeseen paikkaan tuli lähes 60 hakemusta. Haastatteluun kutsuttiin kuusi hakijaa, joista kolme
valittiin soveltuvuustestiin. Hallitus valitsi valmistelevaksi sihteeriksi HuK Katriina
(Nenne) Hallmanin. Hän aloitti työt 1.4.2014.
Hallintosihteeri Krista Turunen oli opintovapaalla 1.9.2014–31.1.2015. Sijaista
haettiin ”viidakkorummulla”. Kiinnostuneita oli tusina, ja hakemuksia tuli viisi.
Heistä neljä haastateltiin. Sijaiseksi valittiin oik. yo. Teemu Nordfors.

Henkilökunta:
Puheenjohtaja Risto Uimonen
Valmisteleva sihteeri Nina Porra 30.3.2014 saakka
Valmisteleva sihteeri Nenne Hallman 1.4.2014 alkaen
Pääsihteeri Ilkka Vänttinen
Hallintosihteeri Krista Turunen, opintovapaalla 1.9.2014–31.1.2015
Hallintosihteerin sijainen Teemu Nordfors, 1.8.2014–31.1.2015
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