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Puheenjohtajan katsaus
Pohjoismaisen mallin arvonnousu
MEDIAN ITSESÄÄNTELYJÄRJESTELMÄ JOUTUI laajan kansainvälisen huomion
kohteeksi vuonna 2012. Syynä siihen olivat Britannian tapahtumat: News of the Wordin salakuunteluskandaali, hallituksen päätös maan lehdistöeettisen neuvoston
PCC:n lakkautuksesta sekä
lordituomari Brian Levesonin
laatima ehdotus PCC:n korvaajaksi. Brittien kriisin vanavedessä havaittiin, että Julkisen
sanan neuvostojen tilanne oli
epätyydyttävä ja jopa huolestuttava useassa muussakin
maassa.
PCC on ollut kokonsa, englanninkielisyytensä ja brittilehdistön
seuratun
aseman takia pitkään esikuva
ja ihanne itsesääntelijöille.
Levesonin perusteellisen uudistustyön aikana selvisi kuitenkin, että Euroopan toimivimmat neuvostot löytyvätkin
Pohjoismaista. Kansainväliset
vertailut osoittivat, että pohjoismainen itsesääntelymalli
on tehokas, uskottava ja edullinen.
Tämä kävi ilmi eritoten kansainvälisestä vertailututkimuksesta, jonka Lara Fielden laati Levesonille Oxfordin
yliopiston Reuters-instituutissa kevättalvella 2012. Myös joissakin kansainvälisissä
lehtijutuissa kiinnitettiin positiivista huomiota pohjoismaiseen itsesääntelymalliin.
Kun itsesääntely on huonoissa kantimissa tai olematonta vanhan Euroopan ulkopuolella, pohjoismainen malli edustaa itse asiassa neuvostojen eliittiä koko maailmassa.
SUOMI EROTTUU VIELÄ edukseen pohjoismaisen mallin sisällä sen takia, että JSN:n
piiriin kuuluvat kaikki tiedotusvälineet – lehdet, radio, tv ja uutistoimistot sekä niiden nettipalvelut. Esimerkiksi Ruotsissa, Britanniassa ja monissa muissa maissa
printtimedian sekä sähköisten välineiden sääntely on eriytetty toisistaan. Suomessa
samat Journalistin ohjeet sitovat kaikkia toimittajia riippumatta siitä, mitä mediataloa he palvelevat.
Suomen mallin vahvuuksiin kuuluu se, että itsesääntely on täällä aitoa median
itsesääntelyä. Järjestelmä on toiminut vuodesta 1968 lähtien vapaaehtoisuuden
pohjalta, ilman lainsäädännön pakkopaitaa. Britannian tapahtumat osoittavat, mitä
tapahtuu, jos media ei tunne vastuutaan. Poliitikot ottavat ohjat.
Britannian kolme suurinta puoluetta olivat sopineet tätä kirjoitettaessa, että maan
uudesta lehdistön itsesääntelyjärjestelmästä säädetään lailla. Se oli määrä perustaa
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samanlaisella kuningattaren valtakirjalla (Royal Charter), jonka varassa yleisöradioyhtiö BBC toimii. Monet lehtiyhtiöt ja journalistit vastustivat ankarasti lakisääteisyyttä, mutta he olivat argumentaatiossa heikoilla. He eivät olleet viime vuosien
tapahtumien jälkeen uskottavia hallituksen, johtavien poliitikkojen ja yleisön silmissä.
JSN:N MUUTAMAT PÄÄTÖKSET aiheuttivat myös vuonna 2012 keskustelua ja herättivät ristiriitaisia tunteita toimituksissa ja yleisön keskuudessa, mutta on syytä
panna merkille, ettei se ole kriisin merkki eikä osoitus järjestelmän toimimattomuudesta. Kantelujen määrä kertoo, että yleisö luottaa neuvostoon ja arvostaa mahdollisuutta tehdä ilmaiseksi kanteluja mediasta. Neuvostoon ei liioin ole kohdistunut
poliittisia tai muita organisoituneita paineita ulkopuolelta.
Median luottamuksen puolesta puhuu taas se, että tiedotusvälineet haluavat noudattaa Journalistin ohjeita ja JSN:n linjauksia. Langettava päätös on niistä ikävä,
koska se syö välineen uskottavuutta. Lähes kaikki ovat lisäksi julkaisseet mukinoitta
saamansa langettavat päätökset – ja loput patistamisen jälkeen. Sekin on Suomen
järjestelmän vahvuus.
JSN:N JÄSENET SUHTAUTUVAT työhönsä erittäin vakavasti. 12-jäsenisen neuvoston eettiset keskustelut päätösesityksistä ovat olleet korkeatasoisia ja syvälle luotaavia. Neuvostoon hakeutuvat ihmiset, jotka tuntevat aitoa kiinnostusta journalistista etiikkaa ja eettisiä kysymyksiä kohtaan. Neuvosto ei ole mikään kumileimasin,
vaikka se äänestää harvoin.
Keskustelu JSN:n päätöksistä on tervettä, eikä sitä tule kavahtaa demokratiassa.
Sellainen toivomus meillä JSN:ssä kuitenkin on nykyisen sosiaalisen median aikana,
etteivät keskustelijat antaisi ensimmäisen somessa esitetyn purkauksen viedä itseään harhaan. Esimerkiksi Facebook-päätöstämme kritisoitiin aluksi rankasti siitä,
että JSN antoi muka journalisteille vapaa kädet käyttää Facebookissa julkaistuja tietoja jutuissaan.
Ei se niin mennyt. JSN velvoitti joulukuussa 2012 toimittajat noudattamaan Journalistin ohjeita myös Facebookissa liikkuessaan. Ohjeissa on 35 kohtaa. Kymmenen
niistä suojaa yksityisyyttä, joten toimittajan on harkittava aina tarkoin, mitä Facebookista löytämiään tai saamiaan tietoja hän voi julkaista.
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JULKISEN SANAN NEUVOSTO 2012
Kanteluita edelleen huippumäärä
NEUVOSTO PITI KYMMENEN kokousta ja teki yhteensä 85 päätöstä. Lukuun sisältyvät myös neuvoston puheenjohtajan kahdeksan vapauttavaa ratkaisua. Äänestyspäätöksiä tehtiin kolmesti.
Kanteluita tuli neuvostolle vuoden aikana yhteensä 345. Niistä 18 esikarsittiin,
koska ne eivät kohdistuneet neuvoston toimivallan piirissä oleviin viestimiin tai
journalistiseen sisältöön. Puheenjohtaja hyväksyi neuvoston käsittelyyn 110 kantelua.
Puheenjohtaja karsi vuoden kuluessa 217 kantelua eri syistä. Jos kantelija esimerkiksi ei ollut tehnyt toimitukselle oikaisupyyntöä, vaan kääntyi suoraan neuvoston
puoleen, puheenjohtaja ei ilman erityistä syytä ottanut kantelua käsittelyyn. Karsituiksi tulivat myös sellaiset kantelut, joihin ei saatu asianomistajan suostumusta tai
kaikkea tarvittavaa aineistoa lisäpyynnöistä huolimatta.
Vuonna 2011 neuvostolle lähetettiin yhteensä 358 kantelua, joista esikarsittiin 34
kappaletta. Silloin neuvoston käsittelyyn otettiin 105 kantelua ja tehtiin yhteensä 72
ratkaisua.
Syyskuussa neuvostoon tuli kaikkien aikojen 5 000:s kantelu. Se kohdistui Ålandstidningen-lehteen ja päätettiin ottaa neuvoston käsittelyyn. Hallintosihteeri alkoi
laatia takautuvasti tiedotusvälinekohtaista tilastoa kaikista vuosina 1968–2012 saapuneista kanteluista ja niistä annetuista ratkaisuista. Se valmistuu vuonna 2013.
Kuva: Pentti Nissinen / Lehtikuva

JSN:n perustamissopimus allekirjoitettiin 10.12.1968 Marskissa. Allekirjoittajat oikealta
Jyrki A. Juuti ja Henrik von Bondsdorff Sanomalehtimiesten liitosta, Juhana Perkki ja Heikki
V. Vuorinen Sanomalehtien Liitosta, Juhani Mäkelä ja Seppo Sauri Aikakauslehden toimittajien liitosta, Lauri H. Vennola ja Eino S. Repo Yleisradiosta, Seppo Väisänen ja Seppo Pirttilä
Radio- ja televisiotoimittajien liitosta, Valdemar Hakama ja Kimmo Jokela Paikallislehtien
liitosta sekä Olli Lyytikäinen ja Osmo Mäkeläinen Aikakauslehtien liitosta.
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AIKAA KANTELUN SAAPUMISESTA päätöksen tekemiseen kului keskimäärin 199
vuorokautta. Vuonna 2011 se oli 144 vuorokautta (2010: 78 vrk., 2009: 75 vrk). Yli puolet vuoden 2012 ratkaisuista tehtiin vuonna 2011 lähetettyjen kanteluiden pohjalta.

Kantelumäärän kehitys
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Kantelujen karsinta
KARSITTUJEN KANTELUJEN TEKIJÄT saivat puheenjohtajalta toimiston valmisteleman perustellun karsintapäätöksen, joka lähetettiin tiedoksi myös päätoimittajalle.
Kantelijat laativat 25 karsitusta kantelusta uudelleenkäsittelypyynnön neuvoston
uudelleenkäsittelyryhmälle, johon kuuluivat varapuheenjohtajat Tuomo Lappalainen ja Timo Huovinen sekä yleisön edustaja Ulla Ahlmén-Laiho (varalla Jukka Ahlberg).
Neuvoston perussopimuksen mukaan puheenjohtajan karsima kantelu voidaan
ottaa uuteen käsittelyyn vain, jos karsintapäätös on perustunut ilmeisen virheelliseen tietoon. Vuonna 2012 yksikään kantelu ei täyttänyt tätä ehtoa.

Puheenjohtaja jatkaa toiselle kaudelle
PUHEENJOHTAJA RISTO UIMOSEN kolmivuotiskausi päättyi vuoden 2012 lopussa.
Kannatusyhdistys valitsi hänet toukokuussa jatkamaan tehtävässään toiselle kaudelle 2013–2015.
Neuvoston varapuheenjohtajina toimivat vuonna 2012 toimittaja Tuomo Lappalainen (1. varapj.) Journalistiliiton edustajana ja uutispäällikkö Timo Huovinen (2.
varapj.) Ylestä. Lappalainen päätti vuoden lopussa kautensa neuvoston jäsenenä.
Myös hänen henkilökohtaisen varajäsenensä, toimittaja Seija Lappalaisen, kausi
päättyi.
Uusina jäseninä 1.1.2012 aloittivat Sanomalehtien liittoa edustava Kurikka-, Pohjankyrö-, Kyrönmaa- ja Tejuka-lehtien kustantaja-päätoimittaja Jaakko Ujainen
Kurikasta (varalla päätoimittaja Kalle Heiskanen Vaasasta) ja yleisön edustaja, sähkötekniikan kandidaatti Lauri Karppi Vaasasta (varalla aatehistoriantutkija Anssi
Halmesvirta Jyväskylästä).
Yleisön edustaja Riitta Ollilan henkilökohtainen varajäsen Liisa Nieminen erosi
tehtävästään kesken kauden, ja neuvosto valitsi 16.5.2012 hänen tilalleen järjestöneuvos, ekonomi Marja Irjalan Oulusta. Irjalan kausi loppuu samaan aikaan kuin
Ollilalla, eli vuoden 2013 lopussa.
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Neuvoston kannatusyhdistys päätti lisätä neuvoston jäsenmäärää vuodesta 2013
alkaen kahdella. Toinen uusi paikka kuuluu yleisölle ja toinen Sanomalehtien Liitolle. Yleisön paikka täytettiin julkisen haun perusteella. Neuvostoon tuli yhteensä
37 hakemusta. Puheenjohtaja ja sihteerit haastattelivat kuutta hakijaa. Neuvosto
valitsi puheenjohtajan esityksen perusteella 19.12.2012 uudeksi yleisön edustajaksi
maatilan emännän, KTM Heli Kärkkäisen Pielavedeltä. Hänen henkilökohtaiseksi
varajäsenekseen nimettiin verkkoviestinnän suunnittelija, FM Veera Ristikartano
Helsingistä.
Neuvostoon kuuluivat vuonna 2012 seuraavat henkilöt (vihreällä kautensa vuonna
2012 aloittaneet jäsenet, sinisellä aikaisemmin aloittaneet, Y= yleisön edustaja, M =
median edustaja)
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

Uutispäällikkö Timo Huovinen,
YLE Uutiset, Helsinki (M), 2. varapj

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

Toimittaja Juha Keskinen, Iltalehti,
Helsinki (M)

Toimituspäällikkö Veikko Valtonen,
Turun Sanomat, Rusko

Toimittaja Tuomo Lappalainen.
Suomen Kuvalehti, Espoo (M), 1. varapj.

Toimittaja Seija Lappalainen,
Lapin Kansa, Rovaniemi

Free-toimittaja Salla Nazarenko,
Helsinki (M)

Päätoimittaja Hannu Helineva,
Vartti Kouvola, Iitti

Yliopiston lehtori Riitta Ollila,
Jyväskylä (Y)

Professori Liisa Nieminen, Vantaa /
Järjestöneuvos Marja Irjala, Oulu

Kustantaja-päätoimittaja
Jaakko Ujainen, Kurikka (M)

Päätoimittaja Kalle Heiskanen,
Pohjalainen, Vaasa

Kustantaja Riitta Pollari,
Sanoma Magazines, Helsinki (M)

Päätoimittaja Anna-Liisa Hämäläinen,
Koti & Keittiö, Helsinki

Sähkötekniikan kandidaatti Lauri
Karppi, Vaasa (Y)

Aatehistoriantutkija Anssi Halmesvirta,
Jyväskylä

Puheenjohtaja Risto Uimonen, Espoo

Huomiota toimittajan rooliin
NEUVOSTO TEKI ENITEN päätöksiä samanaikaisesta kuulemisesta, olennaisen virheen korjaamisesta ja piilomainontasta. Myös erilaisia yksityisyyden suojaan liittyviä kanteluita käsiteltiin runsaasti. Langettavia päätöksiä annettiin yhteensä 22
kappaletta eli 26 prosenttia kaikista ratkaisuista (2011: 20 langettavaa, eli 28 prosenttia kaikista päätöksistä). Langettavista huomattava osa eli kuusi annettiin piilomainonnan perusteella. Neuvosto kiinnitti toistuvasti kriittistä huomiota tiedotusvälineiden tapaan hämärtää journalismin ja mainonnan rajaa.
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Myös yksittäisten toimittajien rooliin ja tiedonhankintaan kiinnitettiin huomiota
langettavissa päätöksissä: esimerkiksi yksi toimittaja oli neuvonut kantelijaa vetämään kantelunsa pois, ja toinen esiintyi oman ohjelmansa mainoskatkolla mainostajan edustajana. Yhdessä tapauksessa toimittaja erehdytti yleisön luulemaan juttua haastatteluksi, vaikka haastateltava ei ollut antanut sille lupaa. Yksi langettava
puolestaan perustui kantelijan toimintaan asiassa, jossa hän oli selkeästi jäävi.
Vain yksi kantelija haki neuvostolta muutosta puheenjohtajan tekemään vapauttavaan ratkaisuun. Neuvosto otti asian käsiteltäväkseen ja teki myös vapauttavan
päätöksen.
Kantelijat hakivat vuoden aikana kolme kertaa muutosta koko neuvoston tekemään ratkaisuun. Kaikki pyynnöt hylättiin. Kantelijat eivät pystyneet osoittamaan
ratkaisujen perustuneen ilmeisen virheelliseen tietoon, jonka perusteella muutoksenhakupyyntö voidaan hyväksyä.
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Neuvoston päätökset jakaantuivat seuraavasti:
LANGETTAVAT

VAPAUTTAVAT

YHTEENSÄ

Sanoma- ja paikallislehdet

15

46

61

Aikakauslehdet

2

8

10

Yleisradio

1

3

4

MTV-konserni

3

3

6

Nelonen Media

0

2

2

Kaupalliset radiot

1

0

1

Muut perussopimukseen
sitoutuneet tiedotusvälineet

0

1

1

Yksi päätös kohdistui sekä aikakaus- että sanomalehtiin. Lisäksi neuvosto antoi oikeusministeriön pyynnöstä lausunnon, joka käsitteli nimen julkaisemista rikosuutisissa. Lausunto lasketaan mukaan päätöksiin.
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Facebook-linjaus
JOULUKUUN KOKOUKSESSAAN NEUVOSTO otti ensimmäisen kerran kantaa Facebookin käyttöön toimitustyön lähteenä. Kantelun kohteena olevassa jutussa Hufvudstadsbladet oli lainannut kantelijan Facebook-kommenttia Helsingin kouluverkon supistamisesta. Vapauttavassa päätöksessään neuvosto katsoi, että Facebook on
lähde muiden lähteiden joukossa. Toimitukset eivät kuitenkaan voi käyttää sieltä
saamaansa aineistoa vapaasti, vaan siihenkin on aina sovellettava Journalistin ohjeita, ja erityisesti niiden kymmentä yksityisyydensuojakohtaa.
Paljon keskustelua ja kritiikkiä herättivät myös päätökset (4864B ja 4864CD) erään
eduskunta-avustajan blogikommenttiin perustuneista jutuista. Kantelijoiden mielestä lehdet eivät kertoneet yleisölle blogikirjoituksen satiirisesta tyylilajista ja johtivat näin lukijoita harhaan. Neuvosto puolestaan katsoi, että tiedotusvälineillä oli
oikeus uutisoida yhteiskunnallisesti merkittävä asia valitsemastaan näkökulmasta.
Jutut eivät myöskään sisältäneet virheitä.
Huomiota herätti myös esimerkiksi neuvoston päätös Kirkko ja kaupunki -lehden
julkaisemasta pilapiirroksesta, jossa taiteilija otti karrikoiden kantaa eräiden Perussuomalaisten kansanedustajien maahanmuuttokriittisiin näkemyksiin. Neuvosto
katsoi, että pilapiirros oli oikeutettua julkaista sananvapauden nimissä.

Pohjoismaiden neuvostot Helsingissä
JSN ISÄNNÖI KESÄKUUSSA joka toinen vuosi järjestettävää pohjoismaista kokousta, johon osallistui Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan itsesääntelyelinten
edustajia. Kaksipäiväisen tapahtuman aikana puhuttiin muun muassa Facebooklinjauksista, erilaisista oikaisukäytännöistä ja Utøyan verilöylyn uutisoinnista.
Kuva: Ilkka Vänttinen

Kuva: Risto Uimonen

(Kuva 1) Ruotsin lehdistöasiamies Ola Sigvardsson pohjoismaisten neuvostojen kokouksessa
Helsingissä.
(Kuva 2) Tanskan neuvostoa Helsingissä edustivat puheenjohtaja Jytte Scharling, varapuheenjohtaja Martin Lavesen ja sihteeristön esimies Sanne Godthaab Olesen.
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Pohjoismaiset neuvostot eivät ottaneet yhteistä kantaa Facebookin käyttöön lähteenä. Tilaisuus järjestettiin Sanomatalossa Helsingin Sanomien tukemana. Myös
Journalistiliitto osallistui pohjoismaisen tapahtuman kuluihin. Kokouksen avajaisissa puhui muun muassa oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.
Kuva: Risto Uimonen

Sanomatalossa kokousvieraat tutustuivat harjoitustoimitus Pisteeseen. Edessä vasemmalta
Ilkka Vänttinen, järjestösihteeri Kjell Nyhuus Norjan neuvostosta, Martin Lavesen, Sanne
Godthaab Olesen, Jytte Scharling, Ola Sigvardsson ja Tanskan neuvoston jäsen Christian
Tolstrup Christensen. Takana Nina Porra, Krista Turunen ja Timo Huovinen.
Euroopan julkisen sanan neuvostojen järjestön, Alliance of Independent Press
Councils of Europen (AIPCE) kokous järjestettiin lokakuussa Antwerpenissä Belgiassa. Kokoukseen osallistui myös useita maita Euroopan ulkopuolelta. Siellä JSN:ää
edustivat puheenjohtaja Risto Uimonen ja neuvoston sihteeri Nina Porra. Uimonen
esitteli kokouksessa suomalaista tapaa julkaista oikaisuja ja viritti keskustelua vastuullisesta virheiden korjaustavasta.
Kuva: Photonews

AIPCE-kokoukseen osallistui väkeä lähes 30 maasta.
NEUVOSTO PITI KESÄKOKOUKSENSA ja jo perinteeksi muodostuneen Mediailtayleisötilaisuuden elokuussa Jyväskylässä. Isäntänä toimi sanomalehti Keskisuomalainen. Samalla kuultiin paikallisten päätoimittajien näkemyksiä itsesääntelystä ja
medialiiketoiminnan haasteista.

9

Sananvapauden päivänä 3.5.2012 neuvoston toimisto järjesti yhdessä Sanomalehtien Liiton,
Suomen Journalistiliiton, Viestintä ja kehitys -säätiön ja International Press Instituten (IPI) kanssa
seminaarin, jossa käsiteltiin Journalistin ohjeita ja tyypillisimpiä kanteluita. Seminaarin yhteydessä järjestetetyn paneelin ’Vallan vahtikoira – räksyttäjä vai demokratian palvelija?’ puheenjohtajana toimi neuvoston jäsen, Sanoma Magazines Finlandin kustantaja Riitta Pollari. Paneeliin
osallistuivat puoluesihteeri, kansanedustaja Mikael Jungner, Pekka Haaviston presidentinvaalikampanjan päällikkö Riikka Kämppi, Evan johtaja Matti Apunen, free-journalisti Olli Sulopuisto
ja Journalistiliiton puheenjohtaja Arto Nieminen.
Kuva: Ilkka Vänttinen

Sananvapauden päivän seminaarin paneelin puheenjohtajana toimi Riitta Pollari (vas.).
Paneelin jäsenet olivat Matti Apunen (2. vas.), Mikael Jungner, Riikka Kämppi,
Arto Nieminen ja Olli Sulopuisto.
Puheenjohtaja Risto Uimonen vieraili toimituksissa ja toimittajajärjestöissä, piti journalistiopiskelijoille vierailijaluennon JSN:n toiminnasta Tampereen yliopistossa, tapasi ulkomaisia toimittaja- ja opiskelijavieraita muun muassa ulkoministeriön pyynnöstä sekä antoi lukuisia haastatteluja tiedotusvälineille. Myös varapuheenjohtajat edustivat neuvostoa keskustelutilaisuuksissa.
Yleisön edustaja, yliopiston lehtori Riitta Ollila valittiin neuvoston edustajana eduskunnan oikeusasiamiehen asettamaan ihmisoikeusvaltuuskuntaan.

Antti-patsas neuvostolle
SUOMEN PAIKALLISLEHDET MYÖNSIVÄT JSN:lle marraskuussa valtakunnallisen Antti-patsaan tunnustukseksi vastuullisen sananvapauden
ja julkaisemisen vapauden puolustamisesta sekä hyvän journalistisen
tavan edistämisestä.
Sanomalehtien Liiton paikallislehtijaosto, Paikallislehtien Päätoimittajayhdistys ja Suomen Paikallismediat Oy jakavat valtakunnallisen
Antti-patsaan vuosittain Antinpäivänä tunnustuksena yhteisölle, joka
on toiminnallaan edistänyt paikallislehdille tärkeitä arvoja.
”Paikallislehdissä seurataan tarkasti JSN:n kanteluista tekemiä ratkaisuja ja niiden perusteluja, jotka omalta osaltaan ohjaavat myös paikallislehtien toimintaa”, palkinnon perusteluissa todettiin.
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JSN:N KANNATUSYHDISTYS 2012
Jäsenten maksuosuuksia muutettiin
– valtion osuus pieneni
JULKISEN SANAN NEUVOSTON toiminta rahoitettiin jäsenyhteisöjen maksamin vuosimaksuin
ja valtionavulla. Myös yksittäisten tiedotusvälineiden liittymis- ja vuosimaksut toivat tuloja 5 050
euroa, mikä on noin 1 500 euroa enemmän kuin edellisvuonna. Taustayhteisöjen ulkopuolisten
tiedotusvälineiden määrä kasvoi neljällä. Yhdistys hyväksyi kevätkokouksessaan Skeptikon ja
Lappilaisen sitoutumisen JSN:n periaatteisiin.
Syyskokous hyväksyi Haaga-Helian ammattikorkeakoulun journalismin koulutusohjelman
Tuiman ja H2-lehden itsesääntelyn piiriin. Samalla syyskokous päätti, että koulujen ja oppilaitosten lehdiltä ei peritä liittymis- eikä jäsenmaksuja. Näin aiemmin hyväksytty turkulainen Tutka
vapautui myös maksuista.
Oikeusministeriö myönsi neuvoston toiminnan tukemiseen valtion vuoden 2012 tulo- ja menoarviosta 78 000 euroa, mikä on 4 000 euroa vähemmän kuin neljänä edellisenä vuotena. Valtion
avustuksen osuus yhdistyksen menoista (290 536 euroa) jäi hieman alle 27 prosentin, kun se edellisvuonna oli noin 29 prosenttia.
Jäsenyhteisöt maksoivat kertomusvuonna talousarvioon merkittyjä vuosimaksuja 236 752 euroa (204 859 euroa vuonna 2011). Vuoden 2012 tilinpäätös jäi loppujen lopuksi noin 30 000 euroa
ylijäämäiseksi. Tämä johtui siitä, että henkilöstömenot eivät kasvaneet arvioidusti, neuvoston
kokoa ei kasvatettu ja pohjoismainen kokous vei arvioitua vähemmän rahaa.
Yhdistyksen syyskokous muutti tulo- ja menoarviosta päättäessään yhdistyksen jäsenten
maksuosuuksia. Pohjan muutokselle antoi yhdistyksen hallituksen nimeämä työryhmä, jota
johti Arto Henriksson. Työryhmä jätti esityksensä 25.4.2012. Työryhmä esitti seuraavaa:
Työryhmän enemmistö esittää, että nykyistä käytäntöä jatketaan, ja Jusanekin kustannusten jyvityksistä ja taustayhteisöjen maksuosuuksista neuvotellaan ja niitä tarkistetaan jatkossa tarvittaessa Jusanekissa kolmen vuoden välein.
Ensimmäisen kerran osuuksista neuvotellaan vuoden 2012 kuluessa 2013 budjetin valmistelun yhteydessä. Lopullinen päätöksen taustayhteisöjen maksuosuuksista tekee vuoden
2012 syyskokous.
Seuraavan kerran maksuosuuksia voidaan tarkistaa vuonna 2015, jolloin valmistellaan
vuoden 2016 budjettia. Aloitteen jyvitysneuvotteluiden aloittamisesta tekee Jusanekin hallitus vuoden 2015 keväällä. Mikäli Jusanekin taustayhteisöissä tapahtuu merkittäviä muutoksia, voidaan neuvottelut kustannusten jaosta aloittaa myös ennen määräaikaa, mikäli jokin
Jusanekin taustayhteisöistä sitä hallitukselle esittää.
Syyskokouksen päättäessä vuoden 2013 talousarviosta yhdistyksen jäsenten maksuosuuksia
tarkistettiin seuraavasti: Aikakauslehtien liitto -3 %, Sanomalehtien liitto +0,5 %, Journalistiliitto
+0,5 %, Yleisradio +0,5 %, MTV +1,0 % ja Nelonen +0,5 %. RadioMedian ja FOXin osuudet pysyivät
ennallaan.

Neuvoston jäsenmäärä kasvoi
KEVÄTKOKOUS VALITSI JULKISEN sanan neuvoston puheenjohtajaksi vuosille 2013−2015 nykyisen puheenjohtajan Risto Uimosen. Hänet valittiin ensimmäiselle kolmivuotiskaudelle joulukuussa 2009. Uimonen aloitti 1.2.2009, ja ensimmäinen kausi päättyi vuoden 2012 lopussa. JSN:n
perussopimuksen mukaan puheenjohtaja voidaan valita kahdeksi toimikaudeksi.
Vuoden 2011 syksystä siirtynyt neuvoston jäsenmäärän lisäys toteutettiin syyskokouksessa
2012, kun kokous vaadittavan yksimielisyyden vallitessa hyväksyi perussopimuksen muutoksen.
Vuoden 2013 alusta neuvostossa on 14 jäsentä: 1 puheenjohtaja, 5 yleisön edustajaa ja 8 median
edustajaa. Journalistiliitolla on 3, Sanomalehtien liitolla 2, MTV/Nelosella 1, Ylellä 1 ja Aikakauslehtien liitolla 1 jäsen. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
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Muutoksessa Sanomalehtien liitto sai toisen varsinaisen jäsenen paikan, jolloin ei pääse syntymään tilannetta, jossa sanomalehdillä ei ole edustusta neuvostossa. Paikallislehdet ja kaupunkilehdet vuorottelevat toisella liiton paikalla.

Hallintosihteeriksi 17 hakijaa
KANNATUSYHDISTYS OSOITTI VUODEN 2012 budjettiin varat osa-aikaisen hallintosihteerin
palkkaamiseen toistaiseksi voimassa olevalla työsopimuksella. Päätös perustui edellisvuonna
tehtyyn konsulttiselvitykseen, jossa todettiin kanteluiden käsittelyaikojen kaksinkertaistuneen
kolmesta kuukaudesta noin puoleen vuoteen. Hallintosihteerin palkkaamisella käsittelyaikoja
lyhennetään. Hallintosihteerin laskennallinen työaika on kaksi päivää viikossa.
Määräaikaan mennessä uuteen työpaikkaan tuli 17 hakemusta. Hakijoista haastateltiin neljä.
Hallitus valitsi osa-aikaiseen hallintosihteerin toimeen tradenomi Krista Turusen Helsingistä.
Hän aloitti työnsä 1.3.2012.

Pasi Kivioja valittiin puheenjohtajaksi
KANNATUSYHDISTYKSEN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJANA toimi johtaja Pasi Kivioja Sanomalehtien Liitosta. Hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Journalistiliiton puheenjohtajan Arto
Niemisen. Hallituksen jäsenenä toimi TV-päällikkö Riitta Pihlajamäki Yleisradiosta. Yhdistyksen
sihteerinä toimi Ilkka Vänttinen. Hallituksen kokouksiin osallistuivat myös JSN:n puheenjohtaja Risto Uimonen, neuvoston sihteeri Nina Porra ja mahdollisuuksien mukaan hallintosihteeri
Krista Turunen.
Yhdistyksen tilintarkastajana toimi Tilintarkastusrengas Oy, josta tilejä oli tarkastamassa HTM
Lotta Kauppila. Toisena varsinaisena tilintarkastajana eli toiminnantarkastajana toimi SJL:n talouspäällikkö Marjut Mikkonen ja hänen varahenkilönään toimitusjohtaja Jukka Virta. Kaikki valittiin syyskokouksessa 2012 jatkamaan tehtävissään.
Yhdistyksen palkkahallintoa ja kirjanpitoa sekä soveltuvin osin myös talousarviota hoiti Kulttuuritilit Oy, josta nimettynä henkilönä oli Maria Vuorenmaa. Www-sivujen uudistuksesta ja teknisestä ylläpidosta vastasi Loyalistic Oy. Sivujen hallinnoinnista ja sisältömuutoksista vastaavat
neuvoston sihteeri Nina Porra ja hallintosihteeri Krista Turunen.
Kuva: Ilkka Vänttinen

Kannatusyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Pasi Kivioja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson ja
neuvoston puheenjohtaja Risto Uimonen keskustelivat pohjoismaisten neuvostojen kokouksen avajaisissa
7.6.2012.
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Kannatusyhdistyksen jäsenet
Aikakauslehtien Liitto			
Sanomalehtien Liitto
Paikallislehtien Liitto			
Suomen Journalistiliitto
Radio- ja televisiotoimittajien liitto
RadioMedia
Yleisradio Oy				MTV Oy
Sanoma Entertainment Finland Oy
FOX International Channels Finland Oy
					
(Fox tuli SuomiTV:n tilalle vuoden 2012 alkupuolella)

Jäsenjärjestöjen edustajat yhdistyksessä 2012

							
							Varalla:
AL
liittojohtaja Mikko Hoikka			
Saara Itävuo
SL
johtaja Pasi Kivioja ja
liittojohtaja Jukka Holmberg
RTTL
toimittaja Raino Hurme
RadioMedia
edunvalvontapäällikkö Johanna Halkola (ent. Töyrylä)
YLE
televisiopäällikkö Riitta Pihlajamäki
PL
päätoimittaja Arto Henriksson		
Kari Juutilainen
SJL
puheenjohtaja Arto Nieminen		
Juha Rekola
MTV Oy
päätoimittaja Merja Ylä-Anttila 		
Petra Wikström-Van Eemeren
Sanoma
Entertainment Oy päätoimittaja Eero Hyvönen
FOX
ohjelmajohtaja Mikko Silvennoinen

Muut perussopimukseen sitoutuneet
KANNATUSYHDISTYKSEN JÄSENLIITTOIHIN KUULUMATTOMAT tiedotusvälineet voivat liittyä
JSN:n itsesääntelyjärjestelmään ja sitoutua perussopimukseen. Päätöksen yhteisöjen ulkopuolisista tiedotusvälineistä tekee yhdistyksen kokous. Vuoden 2012 lopussa JSN:n perussopimukseen
olivat sitoutuneet Kirkkonummen Sanomat, Kuluttaja, Sompio, verkkolehti Uusi Suomi, PAMlehti, Kirkko & kaupunki, Voima, ESSE, Rauhan Tervehdys, Luoteis-Lappi, Kittilälehti, Enontekiön
Sanomat, Lappilainen ja Skepsis.
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. Ensimmäisenä hyväksyttiin Turun ammattikorkeakoulun verkkolehti
Tutka kahden vuoden määräajaksi, jotta siitä saataisiin kokemuksia. Koeajasta luovuttiin syyskokouksessa. Yhdistys myös päätti, että kouluilta ja oppilaitoksilta ei vuoden 2013 alusta alkaen peritä liittymis- eikä vuosimaksua. Uusina tulivat viime vuonna JSN:oon Haaga-Helian verkkolehti
Tuima ja verkkoaikakauslehti H2.

JSN:n toimiston henkilökunta
Puheenjohtaja Risto Uimonen
Neuvoston sihteeri Nina Porra
Valmisteleva sihteeri Ilkka Vänttinen
Hallintosihteeri Krista Turunen 1.3.2012−

13

