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PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

Elina Grundström
Neuvoston yhteiskunnallinen merkitys kasvoi
Vuonna 2016 Julkisen sanan
neuvosto oli jatkuvasti otsikoissa. Uusi puheenjohtaja,
lehdistönvapauden juhlavuosi
ja valemedioihin liittyvä keskustelu lisäsivät neuvoston
tunnettuutta suuren yleisön
keskuudessa.
Mielenkiinto neuvostoa kohtaan kasvoi heti vuoden alussa,
jolloin se sai historiansa ensimmäisen täyspäiväisen puheenjohtajan, Elina Grundströmin.
Uusi puheenjohtaja on aina
lisännyt neuvostoon kohdistuvaa huomiota ja sen seurauksena myös kantelujen määrää.
Tällä kertaa kiinnostus oli ylitsevuotavan suurta, koska Suomeen hyökyi samaan aikaan valemedian aalto, joka hämmensi kansalaisia.
Suomessa juhlittiin vuonna 2016 maailman vanhimman lehdistönvapauslain
eli Anders Chydeniuksen luonnosteleman painovapausasetuksen 250-vuotisjuhlaa. Samalla Suomessa herättiin siihen, että journalismi oli saanut kilpailijoita, jotka
pyrkivät käyttämään journalismin uskottavuutta valheellisen tiedon levittämiseen.
Toden ja valheen raja oli alkanut hämärtyä. Toimittajiin kohdistuva vihapuhe ja
uhkailu olivat lisääntyneet.
Tässä uudessa tilanteessa tiedotusvälineet ja journalistit turvautuivat Suomen
poikkeuksellisen vahvaan journalistien itsesääntelyjärjestelmään. JSN sai uuden
merkityksen instituutiona, joka tuki yhteiskunnan faktapohjaisuutta.
Uuden puheenjohtajan haastatteluissa käsiteltiin laajasti sitä, miten Journalistin ohjeita noudattavat tiedotusvälineet poikkeavat valemedioista. Myös
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päätoimittajat ja JSN:n taustaorganisaatiot toivat voimakkaasti esiin sitä, että
sananvapaus edellyttää vastuullisuutta ja aitoa pyrkimystä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen. Päätoimittajat julkaisivat maliskuussa 2016 poikkeuksellisen yhteisen kannanoton ”Luotettavan median puolesta”, jossa he ilmoittivat sitoutuvansa
hyvään journalistiseen tapaan, tuomitsevansa valemediat ja tukevansa toimittajia, jotka joutuvat parjauskampanjoiden ja vaientamisyritysten kohteiksi. Sanomalehtien Liitto kampanjoi ”sananvastuun” puolesta ja Journalistiliitolla oli oma
”sananvastuuvala”-kampanjansa.
Myöhemmin maaliskuussa Julkisen sanan neuvosto laati sananvapauden rajoittamista käsittelevän lausuman tapauksesta, jossa syyttäjä oli lopettanut toimittajaan kohdistuvan uhkailun tutkimisen sillä perusteella, että toimittajan tulisi työnsä
vuoksi sietää enemmän loukkaavia kommentteja kuin muiden kansalaisten. Neuvosto muistutti, että toimittajiin kohdistuva uhkailu voi nousta vakavaksi sananvapauden esteeksi ja edellytti, että poliisi ja syyttäjä suhtautuvat siihen vakavasti.
Valtakunnansyyttäjä reagoi neuvoston antamaan lausumaan välittömästi ja
ilmoitti, että tapaus otetaan tutkintaan. Lisäksi syyttäjälaitoksessa alettaisiin linjata
suhtautumista toimittajiin kohdistuvaan uhkailuun.
Huhtikuussa julkaistiin Toimittajat ilman rajoja -järjestön tutkimus, jossa
Suomi oli seitsemättä kertaa lehdistönvapauden ykkösmaa maailmassa. Toukokuussa Helsingissä järjestettiin Unescon lehdistönvapauden päivän päätilaisuus. Sen
yhteydessä tuotiin esiin suomalaisen median itsesääntelymallin toimivuutta lehdistönvapauden takaajana ja JSN:n toimintaa esiteltiin kehittyvien demokratioiden
edustajille.
Juhlavuosi päättyi marraskuun lopussa dramaattisesti, kun maailmalle levisi uutisia epäilyistä, joiden mukaan pääministeri Juha Sipilä olisi vaikuttanut Yleisradion
uutisointiin tapauksesta, jossa hänen sukulaistensa omistama yhtiö oli saanut tilauksen valtion tukemalta Terrafame-yritykseltä. Niin sanotusta Terrafame-vyyhdistä
tuli neuvostolle 15 kantelua, jotka ratkaistiin vuonna 2017.
Tapaus oli kova isku maailman suurinta lehdistönvapautta juhlivalle Suomelle.
Samalle se oli osoitus poikkeuksellisen toimivasta demokratiasta ja journalistien
itsesääntelystä, kun tällaisen koko valtakuntaa ravistelevan kiistan ratkaiseminen
osoitettiin median itsesääntelyelimelle.
Kaiken kaikkiaan Julkisen sanan neuvoston yhteiskunnallinen merkitys kasvoi vuonna 2016. Yhteiskunnan faktapohjaisuuden ylläpitäminen ja tahallinen
informaatiovaikuttaminen muodostuivat suomalaisen yhteiskunnan vakavimpiin
kuuluviksi haasteiksi. Ilmiöt olivat globaaleja, mutta suomalaisilla oli tavallista
paremmat mahdollisuudet vastata niihin laajan, laadukkaan ja vastuullisesti toimivan mediansa avulla.
Suomi säästyi kokonaan sellaisilta ilmiöiltä, joita oli näkyvissä ennen Iso-Britannian Brexit -äänestystä ja Donald Trumpin vaalivoittoa. Niissä osa perinteisistä
tiedotusvälineistä lähti levittämään tarkoitushakuisen virheellisiä uutisia esimerkiksi maahanmuuttajista. Molempia vaalituloksia on pidetty juuri median itsesääntelyn epäonnistumisina.
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Neuvoston arki oli työntäyteistä. ”JSN oli ahkera mutta armelias”, kuten Journalisti-lehti kirjoitti neuvostoa käsittelevässä vuosikatsauksessaan tammikuussa 2017.
Neuvosto teki 103 ratkaisua, kun niitä tehtiin vuonna 2015 vain 86. Yksi ratkaisuista
oli lausuma. Ratkaisuista vain 37 prosenttia oli langettavia, kun langetusprosentti oli
edellisenä vuonna ollut 48.
Urakkaa helpotti se, että yhdeksän kantelua ratkaistiin puheenjohtajan päätöksinä. Neuvoston perussopimus antaa mahdollisuuden siihen, että puheenjohtaja
voi yksin ratkaista periaatteelliselta merkitykseltään vähäiset kantelut, jotka selvästi
johtavat vapauttavaan päätökseen. Aiempina vuosina tätä mahdollisuutta oli käytetty vähän, mutta nyt sen avulla onnistuttiin purkamaan kantelujonoa ja lyhentämään kantelujen käsittelyaikoja.
Uusina ilmiöinä neuvoston käsittelyyn tuli muun muassa ”valehaastatteluja”,
joissa seminaariesitystä tai mainostajan tiedotetta oli käytetty siten, että se vaikutti
toimittajan tekemältä haastattelulta. Neuvoston käsittelyssä oli myös paljon piilomainontaepäilyjä. Ne johtuivat osin siitä, että tiedotusvälineillä oli vielä opettelemista JSN:n vuonna 2015 laatiman mainonnan merkitsemistä koskevan lausuman
soveltamisessa. Vuoden 2016 aikana sisältömarkkinoinnin merkitseminen digitaalisilla alustoilla parani huomattavasti.
Neuvostoon kohdistuvan huomion seurauksena kantelujen määrä kohosi
uuteen ennätykseen, 468:aan. Kantelujen käsittelyä pyrittiin helpottamaan ja
nopeuttamaan muun muassa kehittämällä kantelulomaketta ja laatimalla lista kantelujen karsintaperusteista.
Neuvoston toimisto oli kovilla, sillä se joutui samaan aikaan kantelujen määrän kasvun kanssa käymään läpi lukuisia muutoksia. Valmistelevaa sihteeriä Nenne
Hallmania lukuun ottamatta kaikki neuvoston työntekijät vaihtuivat. Pitkäaikainen pääsihteeri Ilkka Vänttinen jäi eläkkeelle heinäkuun lopussa ja uusi valmisteleva sihteeri Anna Leppävuori aloitti työskentelyn elokuun alussa. Hallintosihteeri
Teemu Nordfors vaihtoi työpaikkaa ja Sara Numminen alkoi hoitaa tehtävää yliopistoharjoittelijana elokuun alussa.
Puheenjohtajan täyspäiväisyyden myötä hänelle siirtyi vastuu neuvoston taloudesta. Kirjapitäjät vaihtuivat useita kertoja ja toimitilat osoittautuivat niin ahtaiksi,
että toimisto muutti uusiin vuokratiloihin Fredrikinkadulle joulukuussa 2016.
Samalla kun neuvoston profiili ja tunnettuus kohosivat, sen päätökset aiheuttivat vilkasta, väliin myrskyisääkin keskustelua. Neuvosto kesti kuitenkin hienosti
kaikki muutokset ja ulkoiset paineet. Sen kuukausittaisissa kokouksissa käytiin korkealaatuista ja asiantuntevaa keskustelua. Päätösten kirjoitusasua pyrittiin kehittämään Journalistin ohjeita linjaaviksi ja suurelle yleisölle avautuvaksi. Erinomaiset
varapuheenjohtajat Jyrki Huotari, Pasi Kivioja ja Anssi Järvinen tukivat neuvoston
tuoretta puheenjohtajaa ja varmistivat osaltaan päätöslinjan jatkuvuuden.
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JULKISEN SANAN NEUVOSTO 2016

Julkisen sanan neuvoston vuoden ensimmäiseen kokoukseen 2016 kutsuttiin myös varajäsenet. Pöydän
ääressä vasemmalta Maria Kaisa Aula, Paula Paloranta, Niklas Vainio, Hannu Helineva, Ulla Järvi, Johanna
Vehkoo, Pirjo Auvinen, Antti Kokkonen ja Heikki Valkama. Seisomassa Juha Honkonen, Arja Lerssi-Lahdenvesi, Riitta Raatikainen, Elina Grundström, Anssi Järvinen, Jyrki Huotari ja Pasi Kivioja.
Kuva: Nenne Hallman.

Elina Grundström aloitti puheenjohtajana
Elina Grundström aloitti vuoden 2016 alussa neuvoston ensimmäisenä kokopäiväisenä puheenjohtajana. Hänen valintansa yhteydessä puheenjohtajan kauden
pituutta jatkettiin yhdellä vuodella neljäksi vuodeksi.
Neuvoston 1. varapuheenjohtajaksi valittiin ohjelmapäällikkö Jyrki Huotari,
2. varapuheenjohtajaksi valittiin freelance-toimittaja, yrittäjä Pasi Kivioja ja 3. varapuheenjohtajaksi yleisön edustaja, luova johtaja Anssi Järvinen.
Uutena yleisön edustajana aloitti OTL, pääsihteeri Paula Paloranta Helsingistä ja
hänen varajäsenenään FT, KTM Arja Lerssi-Lahdenvesi Helsingistä.
Neuvosto kokoontui 11 kertaa ja teki yhteensä 102 päätöstä. Niistä 9 oli puheenjohtajan itsenäisesti tekemiä vapauttavia ratkaisuja, eli puheenjohtajapäätöksiä.
Neuvoston tekemistä ratkaisuista 42 perustui vuonna 2015 tehtyihin kanteluihin.
Kevään kokoukset pidettiin osoitteessa Eteläranta 10, syksyllä kokoonnuttiin Hakaniemessä Journalistiliiton tiloissa.
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Neuvosto vuoden 2016 viimeisessä kokouksessa joulukuussa Journalistiliiton kokoushuoneessa. Edessä
Jyrki Huotari, Ulla Järvi ja Pasi Kivioja. Pöydän ääressä vasemmalta Arja Lerssi-Lahdenvesi, Venla Mäntysalo, Heikki Valkama, Elina Grundström, Hannu Helineva, Heikki Kuutti, Johanna Vehkoo, Antti Kokkonen
ja Anssi Järvinen. Kuva: Anna Leppävuori.

Median edustajista päätoimittaja Heikki Valkaman ja hänen varajäsenensä Seppo
Määttäsen kausi sekä toimittaja Ulla Järven ja hänen varajäsenensä toimittaja
Jussi Lankisen kaudet päättyivät neuvostossa vuoden lopussa. Julkisen sanan
neuvoston kannatusyhdistys valitsi heidän tilalleen Journalistiliiton edustajana
freelance-toimittaja, tutkija Lauri Haapasen Helsingistä ja hänen varajäsenekseen
toimitussihteeri Riikka Mäntynevan Hämeenlinnasta sekä Aikakausmedian edustajana päätoimittaja Riitta Korhosen Helsingistä ja hänen varajäsenekseen päätoimittaja Robert Sundmanin Helsingistä.

Vuoden 2016 lopussa erovuorossa olivat yleisön edustaja Anssi Järvinen ja Ulla Järvi sekä hänen varajäsenensä Jussi Lankinen. Myös Heikki Valkama kausi päättyi 2016. Kuva: Anna Leppävuori.
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Kaksi uutta yleisön edustajaa kaudelle 2017–2019
Yleisön edustajina neuvostossa toimineiden Anssi Järvisen ja hänen varajäsenenään
toimineen Marko Forssin sekä Riitta Kalliokosken ja hänen varajäsenenään toimineen Eeva Ruotsalaisen kaudet päättyivät vuoden 2016 lopussa. Neuvosto valitsi
marraskuussa avoimella haulla heidän tilalleen tutkija Tapio Nykäsen Rovaniemeltä
ja hänen varajäsenekseen kirjasto- ja tietopalvelualan lehtori Ulla Virranniemen
Oulusta sekä tiedottaja Maria Swanljungin Helsingistä ja hänen varajäsenekseen äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Leena Kevätkylän Helsingistä. Neuvoston
yleisöjäsenten avoimeen hakuun osallistui 60 henkilöä, 22 naista ja 38 miestä.
Haastatteluihin kutsuttiin kahdeksan hakijaa, ja yleisön edustajien ja heidän varajäsentensä valintaan osallistuivat neuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat.

Neuvoston jäsenet vuonna 2016
JSN:n puheenjohtaja:
Elina Grundström

2016–

Median edustajat:
1. varapuheenjohtaja:
Jyrki Huotari, ohjelmapäällikkö, Helsinki. MTV
Varajäsen Liina Matveinen, toimitusjohtaja-päätoimittaja,
Joensuu. Radiomedia
2. varapuheenjohtaja:
Pasi Kivioja, freelance-toimittaja, yrittäjä, Kerava. SJL
Varajäsen Riikka Kaihovaara, toimittaja, Yle, Helsinki. SJL

2014–2016

2014–2016

Pirjo Auvinen, toimittaja, Helsinki. YLE	
Varajäsen Aapo Parviainen, toimittaja, Helsinki. YLE

2015–2017

Hannu Helineva, tuottaja, Vartti Kouvola, Iitti. SL
Varajäsen Katariina Anttila, päätoimittaja, Haapavesi. SL

2015–2017

Ulla Järvi, pääsihteeri, Suomen tiedetoimittajat, Salo, SJL
Varajäsen Jussi Lankinen, toimittaja, Helsinki. SJL

2014–2016

Heikki Valkama, päätoimittaja, Image, Helsinki AL
Varajäsen Seppo Määttänen, Helsinki. AL

2014–2016

Johanna Vehkoo, toimittaja, Helsinki. SJL
Varajäsen Juha Honkonen, toimituspäällikkö, Lahti. SJL

2016–2018
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Yleisön edustajat:
3. varapuheenjohtaja:
Anssi Järvinen, luova johtaja, Helsinki.
Varajäsen Marko Forss, ylikonstaapeli, Helsinki.

2014–2016

Riitta Kalliokoski, FM, yrittäjä, Hämeenkyrö.
Varajäsen LT, erikoislääkäri Eeva Ruotsalainen, Helsinki.

2014–2016

Heikki Kuutti, FT, Jyväskylä.
Varajäsen Niklas Vainio, FM, OM, Helsinki.

2015–2017

Venla Mäntysalo, HTM, Vaasa.
Varajäsen Maria Kaisa Aula, VTL, Viitasaari.

2015–2017

Paula Paloranta, OTL, pääsihteeri, Helsinki.
Varajäsen Arja Lerssi-Lahdenvesi, FTM, KTM, Helsinki.

2016–2018

Kantelut
Kanteluiden määrä kasvoi taas ennätyslukemaan
Kanteluiden määrän kasvu jatkui edelleen vuonna 2016. Neuvostolle tehtiin
yhteensä 468 kantelua, joka on suurin määrä neuvoston olemassaolon aikana.
Niistä esikarsittiin 67 kantelua, jotka eivät kohdistuneet neuvoston toimivallan
piirissä oleviin viestimiin tai journalistiseen sisältöön. 4 kantelijaa perui kantelunsa
ennen kuin ne otettiin käsittelyyn.
Puheenjohtaja otti sihteerien valmistelusta neuvoston käsittelyyn 68 kantelua
ja karsi 329 kantelua.
Puheenjohtajan karsintapäätökset johtuivat esimerkiksi siitä, että kantelulle
ei löytynyt perusteita Journalistin ohjeista, kantelun materiaali oli puutteellinen,
kantelijalle ei ollut lupaa kantelun tekemiseen asianomistajalta tai se, että kantelija
ei ollut pyytänyt mediaa korjaamaan huomaamaansa virhettä tai julkaisemaan
omaa kannanottoaan.
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Kanteluiden käsittelyaika lyheni
Vuosikymmenen alusta asti kohonnut kanteluiden käsittelyaika lyheni edellisvuotisesta 22 vuorokautta, 129 vuorokauteen. Vuonna 2016 tehdyistä päätöksistä 42
perustui vuoden 2015 puolella tehtyihin kanteluihin.

Yksi kantelu uudelleenkäsittelyyn
Kantelijat pyysivät uudelleenkäsittelyä 26 kantelun karsintaan. Niistä tehtiin
päätökset UKP-ryhmässä, johon kuuluivat neuvoston 1. varapuheenjohtaja Jyrki
Huotari, 2. varapuheenjohtaja Pasi Kivioja ja yleisön edustaja, 3. varapuheenjohtaja
Anssi Järvinen. Vuonna 2016 UKP-ryhmä hyväksyi yhden uudelleenkäsittelypyynnön.
Korkea uudelleenkäsittelykynnys johtuu perussopimuksesta, jonka mukaan kantelu otetaan uudelleenkäsittelyyn vain, jos karsinta perustuu ilmeiseen virheeseen.
Yleisin uudelleenkäsittelypyynnön perustelu oli sama kuin varsinaisessa kantelussa.

Langettavien määrä laski
Neuvosto teki vuonna 55 vapauttavaa ja 38 langettavaa päätöstä. Puheenjohtaja
teki 9 vapauttavaa päätöstä. Langetusprosentti oli puheenjohtajapäätökset mukaan
laskettuina 37,3 prosenttia.
Neuvoston päätökset jakaantuivat seuraavasti

V

L

Sanoma- ja paikallislehdet
Aikakauslehdet
Yleisradio
MTV-konserni
Nelonen Media
Kaupalliset radiot

51 27
2
5
8 2
2 1

Muut perussopimukseen sitoutuneet tiedotusvälineet

1

Yhteensä
78
7
10
3

2

2

1

2
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Kaksi vakavaa huomautusta
Julkisen sanan neuvosto antoi vuonna 2016 langettavassa päätöksessään vakavan
huomautuksen kahdelle tiedotusvälineelle. Vakava huomautus voidaan antaa törkeästä rikkomuksesta tai piittaamattomuudesta. Vakava huomautus hyväksyttiin
neuvoston perussopimukseen ns. kolmanneksi kategoriaksi vuoden 2014 alusta
vapauttavan ja ns. tavallisen langettavan lisäksi.
Vakavan huomautuksen saivat Seiska ja Suomipop, Seiska lasten yksityisyydensuojan rikkomisesta ja Radio Suomipop ihmisarvon loukkaamisesta.
Seiska uutisoi kuolemantapauksesta ja siihen liittyneestä rikosepäilystä. Tekstissä
puhuttiin taposta, vaikka kyse oli vasta epäilystä. Epäilty ja hänen perheensä olivat
tunnistettavissa. Jutussa oli arkaluontoisia tietoja uhrin puolisosta ja lapsista.
Neuvoston päätöksen mukaan Jutussa loukattiin karkeasti uhrin lasten yksityisyydensuojaa, vaikka alaikäisiä koskevissa asioissa pitäisi noudattaa erityistä
varovaisuutta.
Radio Suomipopin aamujuontajat soittivat Välimereltä pelastetuista Eurooppaan
pyrkijöistä kertovan uutisähkeen tehosteena Mikki Hiiri merihädässä -lastenlaulua ja
vitsailivat asiasta. Tämä loukkasi Eurooppaan pyrkijöiden ihmisarvoa.
Neuvosto piti ihmisarvon loukkaamista vakavana, koska se tehtiin uutislähetyksessä ja se oli harkittua. Lisäksi ihmisarvon loukkaaminen on ollut toistuvaa.
Kappaletta soitettiin ainakin kahdessa peräkkäisessä uutislähetyksessä, ja sama
radio-ohjelma on saanut äskettäin langettavan päätöksen vastaavanlaisesta ihmisarvon loukkaamisesta.

LAUSUMA VIRANOMAISEN TOIMINNASTA
SANANVAPAUDEN RAJOITTAMISESSA
Neuvosto otti kantaa toimittajaan kohdistuneiden uhkausten poliisitutkinnan lopettamiseen
Julkisen sanan neuvosto otti maaliskuun kokouksessaan kantaa poliisin toimintaan.
Kantelija pyysi neuvostolta lausuntoa viranomaisen toiminnasta, jossa hänen mielestään rajoitettiin sananvapautta. Kantelija on toimittaja, joka oli tehnyt rikosilmoituksen uhkaaviksi kokemistaan puheluista ja tekstiviesteistä. Poliisi aloitti
rikosilmoituksen perusteella esitutkinnan laittomasta uhkauksesta ja kunnianloukkauksesta esitutkinnan, mutta tutkinnanjohtaja esitti syyttäjälle sen lopettamista
vähäisyysperusteella. Syyttäjä linjasi päätöksessään seuraavasti: ”Poliitikot, toimittajat ja monet muutkin tahot joutuvat ottamaan työnsä puolesta julkisesti kantaa
aihealueeseen, ja asemansa perusteella heidän edellytetäänkin oikeudellisessa mielessä sietävän enemmän loukkaavia kommentteja kuin jonkun julkisuudelta suojassa
työtään tekevän henkilön.”
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Neuvosto totesi asiasta antamassaan lausumassa, että toimittajan työ sekä sen
tulokset ovat julkisia ja kaikkien arvioitavissa sekä kritisoitavissa rankkaankin sävyyn,
mutta toimittajan henkilöön ja hänen lähipiiriinsä kohdistuviin uhkauksiin viranomaisten on suhtauduttava nykyistä vakavammin. Muutoin ne nousevat vakavaksi
sananvapauden esteeksi. Julkisen sanan neuvosto edellyttääkin, että poliisi ja syyttäjä suhtautuvat nykyistä aktiivisemmin tällaisiin sananvapautta uhkaaviin rikoksiin.

TAPAHTUMAT
Unescon World Press Freedom day
Helsingissä 3.–4.5.2016
Unesco järjesti Suomen hallituksen kanssa toukokuussa Helsingissä Kansainvälisen
lehdistönvapauden päivän tapahtuman Finlandia-talossa. Laajan kansainvälisen
konferenssin teemana oli ”Access to Information and Fundamental Freedoms: This
is your right!”. Tapahtumassa korostettiin tiedon välittämisen ja lehdistönvapauden
merkitystä kestävälle kehitykselle.

JSN:n kokous ja Mediailta Tampereella elokuussa

Neuvoston kokous Tampereella, pöydän ääressä vasemmalta Liina Matveinen, Antti Kokkonen, Heikki
Kuutti, Nenne Hallman, Anna Leppävuori, Ulla Järvi, Maria Kaisa Aula, Paula Paloranta, Pasi Kivioja, Anssi
Järvinen, Hannu Helineva ja Elina Grundström. Takana vasemmalla Ilkka Vänttinen ja puhumassa Lännen
Median päätoimittaja Matti Posio. Kuva: Sara Numminen
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Julkisen sanan neuvoston maakuntamatka tehtiin keskiviikkona 24.8. Tampereelle.
Neuvosto kokoontui Aamulehden tiloissa. Kokouksen jälkeen neuvosto tapasi paikallisia päätoimittajia ja päällikkötoimittajia.

Puheenjohtaja Elina Grundström piti tamperelaisille päätoimittajille katsauksen neuvoston linjauksista
2016. Kuva: Sara Numminen.

Neuvosto tutustui kokouksen tauolla Aamulehden uutistoimitukseen. Kuva: Sara Numminen.
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Tampereen Mediaillassa puhuttiin
rikosjournalismista

Puheenjohtaja Elina Grundström, Leila Heininen Henkirikoksen uhrien läheiset ry:stä, päätoimittaja Karri
Kannala, rikoskomisario Jari Kinnunen ja rikostoimittaja Tuomas Rimpiläinen keskustelivat Mediaillan
paneelissa aiheesta mitä rikosepäillystä ja tai rikoksen uhrista saa kertoa mediassa.
Kuva: Sara Numminen.

Aamulehden auditoriossa yleisölle järjestetyn Mediaillan aiheena oli rikosepäillystä
ja tai rikoksen uhrista mediassa kertomisen säännöt. Noin sadan hengen yleisö kävi
asiasta vilkkaan keskustelun. Rikostoimittaja Tuomas Rimpiläinen esitteli keskustelun aluksi tamperelaisia kuohuttaneita rikostapauksia ja kertoi rikoksen uhrien ja
rikoksesta epäiltyjen tunnistetietojen julkaisemiseen liittyvistä valinnoista uutistyössä. Rikoskomisario Jari Kinnunen selvitti poliisin näkökulmaa tunnistetietojen
julkaisemisesta. Aihetta kommentoivat Tamperelaisen päätoimittaja Karri Kannala
ja Julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Elina Grundström. Keskustelussa oli
mukana myös rikosuhrien omaisten edustaja.
Mediaillan avasi Aamulehden päätoimittaja Jouko Jokinen, ja keskustelun juonsi
Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistyksen puheenjohtaja, Ylen journalististen
standardien ja etiikan päällikkö Riitta Pihlajamäki.

AIPCE kokoontui lokakuussaTukholmassa
Euroopan julkisen sanan medianeuvostojen yhteistyöverkosto AIPCE (Alliance of
Independent Press Councils of Europe) kokoontui Tukholmassa 6.–7.10.2016. Konferenssin teemana oli lehdistönvapauden uhat Euroopassa sekä toimittajaiin kohdistuvat uhkaukset ja väkivalta. Konferenssiin osallistu toistasataa edustajaa 31:stä
AIPCEn jäsenneuvostosta.
AIPCE päätti konferenssissa pidetyssä yleiskokouksessaan lähettää Facebookille kirjeen, jossa todettiin, että Facebook rikkoo lehdistön vapautta, kun se poistaa
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median Facebook-sivuilta toimituksellista materiaalia. Asia otettiin esille Norjan neuvoston aloitteesta. Facebook oli poistanut norjalaisen Aftenpostenin sivulta historiallisen uutiskuvan, jossa napalmilla ruhjottu alaston tyttö juoksee itkien kohti kameraa.
Kirje Facebookille lähetettiin 31.10.2016. Facebookin edustajat tapasivat AIPCEn
kolmihenkisen koordinaatiokomitean vuoden 2017 alussa. Komiteaan kuuluvat Elina
Grundström Suomesta, Ola Sigvardsson Ruotsista ja Balázs Weyer Unkarista.
AIPCEn tärkein päätöksentekoelin on vuosittain pidettävä yleiskokous, joka
tekee äänestettäessä päätöksensä kahden kolmasosan enemmistöllä. Kullakin
jäsenneuvostolla on yksi ääni. Vuosikokousten välillä AIPCEn toimintaa johtaa
koordinaatiokomitea.
JSN:a konferenssissa edustivat puheenjohtaja Elina Grundström, valmistelevat
sihteerit Nenne Hallman ja Anna Leppävuori sekä hallintosihteeri Sara Numminen.

Tässä linkkejä videoituihin puheenvuoroihin
AIPCEn konferenssissa Tukholmassa 2016:
Is the freedom of the press under pressure in Europe?
Alustaja Alice Bah Kuhnke, Ruotsin kulttuuriministeri
Are journalists at risk?
Alustaja professori Marilyn Clarck, University of Malta
Moderoija Anna Gullberg, päätoimittaja, Gefle Dagblad
Debate on threats and violence against journalists
Keskustelijat: Marilyn Clarck, professori, University of Malta, Cilla Benkö,
pääjohtaja, Sveriges Radio, Anna Gullberg, päätoimittaja, Gefle Dagblad.

Neuvosto yhteisellä illallisella joulukuun kokouksen jälkeen. Kuva: Anna Leppävuori.
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JULKISEN SANAN NEUVOSTON
KANNATUSYHDISTYKSEN
VUOSIKERTOMUS 2016
Tiivistelmä

Vuonna 2016 Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistyksen toiminnassa tapahtui
suuria muutoksia. Julkisen sanan neuvosto sai historian ensimmäisen päätoimisen
puheenjohtajan, kun Elina Grundström aloitti tehtävässä 1.1.2016. Neuvostolle
tehtiin ennätysmäärä kanteluja, ja neuvoston profiili ja neuvostoon kohdistunut
suuren yleisön mielenkiinto kohosivat ennennäkemättömällä tavalla muun muassa
uuden puheenjohtajan, valemedioiden esiinmarssin ja sananvapauslain 250-vuotisjuhlavuoden vuoksi.
Uutta oli myös se, että neuvoston johtamisen lisäksi puheenjohtaja alkoi vuoden 2016 alusta hoitaa neuvoston taloutta ja hallintoa, jotka olivat aiemmin pääsihteerin vastuulla. Lisäksi neuvoston puheenjohtaja alkoi toimia kannatusyhdistyksen
sihteerinä.
Pitkäaikainen pääsihteeri Ilkka Vänttinen jäi eläkkeelle 31.6.2016 ja hallintosihteeri Teemu Nordfors valmistui oikeustieteellisestä tiedekunnasta ja lähti etsimään
koulutustaan vastaavia tehtäviä. Vuoden aikana vaihtui siten kolme neljästä neuvoston työntekijästä.
Lisäksi vaihtuivat osoite ja tilitoimisto. Neuvosto muutti joulukuussa 2016 uusiin
toimitiloihin osoitteeseen Fredrikinkatu 25. Vuoden 2016 helmikuussa neuvoston
vain alla vuoden käyttämä tilitoimisto Piranna Oy myytiin ja kirjanpito ja palkanlaskenta siirtyivät yrityskaupan seurauksena 1.3.2016 uuteen tilitoimistoon Provada
Oy:hyn, jossa neuvoston asioita hoiti vuoden aikana kolme eri kirjanpitäjää.
Vuonna 2016 tehtiin sopimus siitä, että vuoden 2017 alusta lähtien Jusanekin kirjanpitoa ja palkanlaskentaa alkaa hoitaa yhdistysmuotoisiin toimijoihin erikoistunut
Ay-tilipalvelut Oy.

Anna Leppävuoresta uusi valmisteleva sihteeri
Yhdistyksen hallitus valitsi uudeksi valmistelevaksi sihteeriksi yhteiskuntatieteiden
maisteri, filosofian maisteri Anna Leppävuoren. Hän aloitti tehtävässä 1.8.2016.
Leppävuori on opiskellut journalistiikkaa Tampereen yliopistosta, sekä suomen
kieltä Oulun yliopistossa, ja tehnyt kaksi gradututkimusta, joista molemmat käsittelevät mediaeettisiä kysymyksiä. Tehtävään tuli 30 hakemusta. Valintalautakuntaan kuuluivat Jusanekin hallituksen puheenjohtaja Riitta Pihlajamäki, neuvoston
puheenjohtaja Elina Grundström sekä neuvoston varapuheenjohtaja Jyrki Huotari.
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Hallintosihteerinä työskenteli 1.8.–31.12. 2016 suomen kielen opiskelija Sara Numminen, joka hoiti tehtävää ensimmäiset kolme kuukautta korkeakouluharjoittelijana.
Harjoittelunsa aikana Sara Numminen hoiti loppuun neuvoston aiempien päätösten
arkistoinnin.

Toimisto muutti Fredrikinkadulle
Neuvosto oli vuonna 2015 muuttanut Vironkadulta Eteläranta 10:een alle 40 neliön
suuruiseen yhden huoneen toimitilaan. Tila osoittautui nopeasti liian pieneksi, kun
ensin puheenjohtaja ja elokuussa myös uusi valmisteleva sihteeri alkoivat työskennellä
siellä täyspäiväisesti. Aiemmin pääsihteeri ja puheenjohtaja olivat tehneet etätöitä.
Syyskaudella 2016 neuvoston työntekijöitä kuormitti kuukausia jatkunut Eteläranta 10:n julkisivuremontti. Uutta toimitilaratkaisua etsittiin kevään ja syksyn
aikana. Joulukuussa 2016 toimisto muutti vuokralle kolmen huoneen ja noin 88
neliön suuruiseen toimistotilaan Fredrikinkatu 25:ssä.

Yhdistyksen talous miinuksella
Vuoden 2016 talousarviossa varauduttiin alijäämäiseen vuoteen. Tilinpäätöksestä
käy ilmi, että vuoden 2016 kulut olivat hieman budjetoitua suuremmat 394 100,29
euroa (budjetoitu 386 097 €), koska palkkojen sivukulut ja erityisesti vuosilomapalkkojen jaksotus oli budjettia tehtäessä arvioitu toteutunutta alhaisemmiksi.
Vuoden 2016 tilikausi oli 42 225,55 euroa alijäämäinen (budjetoitu 39 820 €).
Alijäämä oli noin 2 400 euroa budjetoitua alijäämää suurempi.
Julkisen sanan neuvoston toiminta rahoitettiin jäsenyhteisöjen ja yksittäisten tiedotusvälineiden maksamin vuosimaksuin sekä valtionavulla. Jäsenyhteisöt ja jäsenlehdet maksoivat vuosimaksuja 271 998 euroa (budjetoitu 271 897).
Oikeusministeriö myönsi neuvoston toiminnan tukemiseen 80 000 euroa, mikä
oli 2 000 euroa enemmän kuin edellisvuonna. Tämä oli noin 20 prosenttia yhdistyksen kokonaismenoista, kun se vielä vuotta aiemmin oli noin neljännes. Valtionavustuksen suhteellinen osuus on siten voimakkaasti vähentynyt.

Riitta Pihlajamäki jatkoi puheenjohtajana
Kannatusyhdistyksen hallituksen puheenjohtajana toimi journalististen standardien
ja etiikan päällikkö Riitta Pihlajamäki Yleisradiosta. Varapuheenjohtajaksi hallitus
valitsi Suomen Journalistiliiton puheenjohtajan Hanne Ahon. Hallituksen kolmantena jäsenenä oli Sanomalehtien Liiton liittojohtaja Jukka Holmberg. Yhdistyksen
sihteerinä toimi neuvoston puheenjohtaja Elina Grundström.
Yhdistyksen tilintarkastajana toimii Tilintarkastusrengas Oy, josta tilejä oli tarkastamassa HTM Lotta Kauppila. Toisena varsinaisena tilintarkastajana eli toiminnantarkastajana toimi talous- ja hallintojohtaja Helena Visti Journalistiliitosta ja
hänen varahenkilönään järjestöpäällikkö Ilona Hannikainen Sanomalehtien Liitosta.
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Kannatusyhdistyksen jäsenet
Aikakausmedia
Sanomalehtien Liitto 			
Paikallislehtien Liitto
Suomen Journalistiliitto		
Radio- ja televisiotoimittajien liitto
Radiomedia
Yleisradio Oy				
MTV Sisällöt Oy			
Nelonen Media Oy
Kultti ry.				
Palkansaajalehdet PALE ry.

Jäsenjärjestöjen edustajat yhdistyksessä 2016
AL		
liittojohtaja Mikko Hoikka			
SL		
liittojohtaja Jukka Holmberg
RTTL		toimittaja Seppo Metso				
Radiomedia
edunvalvontapäällikkö Johannan Halkola
YLE		
journalististen standardien ja etiikan päällikkö Riitta Pihlajamäki
PL		
päätoimittaja Arto Henriksson			
SJL		
puheenjohtaja Hanne Aho			
MTV Oy
päätoimittaja Merja Ylä-Anttila 			
Nelonen Media johtaja Anne Nokelainen
Kultti ry.
toiminnanjohtaja Kirsti Suoranta		
PALE ry.		Johanna Hellsten				

Muut perussopimukseen sitoutuneet
Kannatusyhdistyksen jäsenliittoihin kuulumattomat tiedotusvälineet voivat liittyä
JSN:n itsesääntelyjärjestelmään ja sitoutua perussopimukseen. Vuonna 2016 yhdistyksen jäseniksi hyväksyttiin uusina lehtinä Medborgarbalet, Inarilainen ja Saariselän
Sanomat. Vuoden 2016 lopussa JSN:n perussopimukseen olivat edellä mainittujen
lisäksi sitoutuneet Kirkkonummen Sanomat, Sompio, verkkolehti Uusi Suomi, Kirkko
& kaupunki, ESSE, Rauhan Tervehdys, Luoteis-Lappi, Kittilälehti ja Enontekiön Sanomat. 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 liittymiseikä vuosimaksua. Ensimmäisenä liittyi 2012 Turun ammattikorkeakoulun verkkolehti
Tutka tutka.pro. Seuraavaksi hyväksyttiin itsesääntelyn piiriin Haaga-Helian verkkolehti Tuima www.tuima.fi ja verkkoaikakauslehti H2 issuu.com/h2-lehti. Vuonna
2013 kannatusyhdistys hyväksyi Tampereen yliopiston toimittajakoulutuksen
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lehdet, radion ja television JSN:n itsesääntelyn piiriin: viikkolehti Utain ja sen verkkolehti utain.uta.fi, Radio Moreeni moreeni.uta.fi, kuvajournalismin opetuksen aikakauslehti Katse, sen verkkolehti katse.uta.fi ja Yliopisto-TV yliopistotv.uta.fi.
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 allekirjoittamalla perussopimuksen. JSN:n kannatusyhdistys hyväksyy tai hylkää hakemukset.

JSN:n toimiston henkilökunta 2016
Puheenjohtaja Elina Grundström
Valmisteleva sihteeri Nenne Hallman
Pääsihteeri Ilkka Vänttinen – 30.6.2016
Valmisteleva sihteeri Anna Leppävuori 1.8.2016 –
Hallintosihteeri ma. Teemu Nordfors – 30.6.2016.
Korkeakouluharjoittelija, hallintosihteeri ma. Sara Numminen 1.8.–31.12.2016.

Neuvoston läksiäiset Eteläranta 10:stä. Kuva: Anna Leppävuori.
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