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JULKISEN SANAN NEUVOSTO 

Toimintakertomus 2018 

 

 

Vastuullisen journalismin juhlavuosi 
 

Vuonna 2018 Julkisen sanan neuvosto täytti 50 vuotta ja toteutti yhteistyökumppaniensa kanssa 

hengästyttävän määrän hankkeita: vastuullisen journalismin merkin ja kampanjan, verkkosivuston, 

kiertonäyttelyn, mediakasvatushankkeen, Euroopan medianeuvostojen konferenssin, 

juhlaseminaarin ja juhlavastaanoton.     

Hankkeista tärkein oli vastuullisen journalismin merkin lanseeraaminen. Kampanja näkyi laajasti 

kautta maan, kun JSN:n sääntelyn piiriin kuuluvat mediat kertoivat vastuullisesta journalismista 

omille yleisöilleen. Huomattava osa medioista myös otti merkin pysyvään käyttöön. Merkki lisäsi 

neuvoston ennestäänkin hyvää tunnettuutta suomalaisten keskuudessa.  

JSN saavutti myös laajaa kansainvälistä näkyvyyttä, kun Euroopan medianeuvostojen konferenssi 

pidettiin Helsingissä lokakuussa 2018. Juhlavuoden hankkeet herättivät ulkomaisissa vieraissa 

suurta kiinnostusta. Suomi sai mainetta myös uutisautomatiikkaan ja personointiin liittyvän 

itsesääntelyn edelläkävijänä maailmassa. Konferenssin aiheena oli algoritmeihin liittyvä 
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mediaetiikka ja sen aikana pantiin alulle Euroopan medianeuvostojen ensimmäinen digitaalisen 

ajan itsesääntelyyn keskittyvä yhteinen tutkimus- ja kehityshanke.    

Neuvosto itse käytti aikaa ja vaivaa itsesääntelyn ja sanavapauden periaatteiden kirkastamiseen. 

Tämän työn tuloksena neuvosto hyväksyi elokuussa 2018 Kannanoton sananvapauden 

merkityksestä sekä Journalistin ohjeiden ja lainsäädännön suhteesta.  

Vuoden mittaan ilmestyi tutkimuksia, joiden perusteella suomalaisen median itsesääntelyn 

historiaa voi pitää menestyskertomuksena, jonka huipulla olemme juuri nyt. 

Medialiiton marraskuussa 2018 julkaiseman tutkimuksen mukaan suomalaiset arvostavat 

kotimaisia mediasisältöjä nyt ennätysmäisen paljon. 86 prosenttia vastaajista kertoi arvostavansa 

kotimaista mediaa paljon tai erittäin paljon. Luku oli noussut kahdessa vuodessa peräti yhdeksän 

prosenttiyksikköä. 

Keväällä 2018 julkaistusta Reuters-instituutin tutkimuksessa luottamus uutismediaan oli kaikkein 

suurinta Suomessa. Tutkimuksessa oli mukana 37 maata. 

Suomi oli ykkösenä myös keväällä 2018 julkaistuissa Open Society Instituten medialukutaitoa 

mittaavassa indeksissä, jossa olivat mukana kaikki Euroopan maat. Tutkijoiden mukaan indeksi 

kuvaa myös kansakunnan kykyä vastustaa valeuutisia, joten sen perusteella Suomea voi pitää 

myös Euroopan ykkösmaana myös valeuutisten torjunnassa.  

Suomalaisten journalistisukupolvien pitkäjänteinen työ itsesääntelyn hyväksi on siten auttanut 

suomalaisia myös uusissa disinformaation aikakauden haasteissa. 

Juhlavuonna kantoi hedelmää myös uusi vuodesta 2016 asti sovellettu puheenjohtajamalli, jossa 

neuvoston puheenjohtaja on täyspäiväinen ja hoitaa myös neuvoston taloutta ja hallintoa. 

Neuvoston näkyvyys on lisääntynyt, rahoitus parantunut ja toimiston työprosessit sekä 

ratkaisukäytännöt tarkentuneet, eikä näin laajan hankekokonaisuuden läpivieminen ja 

rahoittaminen olisi onnistunut ilman täyspäiväistä puheenjohtajaa.  

 

Elina Grundström 

Puheenjohtaja 

 

 

KANTELUT 

Kanteluiden määrä laski 
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Julkisen sanan neuvostolle tehtiin vuonna 2018 yhteensä 318 kantelua, kun niitä oli 369 vuonna 

2017. Puheenjohtaja otti sihteerien valmistelusta neuvoston käsittelyyn 64 kantelua ja karsi 

yhteensä 254 kantelua. Niistä 34 oli esikarsintoja, koska kantelut eivät kohdistuneet neuvoston 

toimivallan piirissä oleviin viestimiin tai journalistiseen sisältöön tai ne olivat anonyymejä. Kaksi 

kantelijaa perui kantelunsa.  

Neuvosto otti vuonna 2017 käyttöön aikarajaan perustuvan karsinnan, jonka mukaan kantelun voi 

tehdä vasta viikon kuluttua jutun ilmestymisestä. Tällä perusteella vuonna 2018 karsittiin 25 

kantelua.  

Muut karsintapäätökset johtuivat esimerkiksi siitä, että kantelulle ei löytynyt perusteita Journalistin 

ohjeista, kantelun materiaali oli puutteellinen, kantelijalla ei ollut kantelun tekemiseen 

asianomistajan suostumusta tai siitä, että kantelija ei ollut pyytänyt mediaa korjaamaan 

huomaamaansa virhettä, tai julkaisemaan omaa kannanottoaan.  

 
 

 

Kanteluiden yleisin aihe oli Journalistin ohje 20, eli olennaisen asiavirheen korjaamatta jättäminen. 

Toiseksi eniten kanneltiin Journalistin ohjeen 11 rikkomisesta, eli tosiasioiden ja mielipiteiden 

erottuvuudesta. Kolmanneksi eniten kanteluja tehtiin Journalistin ohjeesta 21, joka käsittelee 

kielteiseen julkisuuteen joutuneen henkilön kuulemista. Sen sijaan piilomainonnasta kanteleminen 

väheni aiempiin vuosiin verrattuna.  
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Kanteluiden käsittelyaika piteni edellisvuotisesta yhdeksällä vuorokaudella 148 vuorokauteen. 

Yhtenä syynä käsittelyajan pidentymiselle oli neuvoston juhlavuosi kampanjoineen ja 

tapahtumineen.  

 

 

 

Uudelleenkäsittely ja muutoksenhaku  

Kantelijat pyysivät uudelleenkäsittelyä 20 kantelun karsintaan. Niistä tehtiin päätökset 

uudelleenkäsittelyryhmässä, johon kuuluivat neuvoston varapuheenjohtajat Antti Kokkonen, Riitta 

Korhonen ja Paula Paloranta. Vuonna 2018 ei hyväksytty yhtään uudelleenkäsittelypyyntöä.  

Neuvoston perussopimuksen mukaan kantelu otetaan käsittelyyn uudelleen vain, jos karsinta 

perustuu ilmeiseen virheeseen. Yleisin uudelleenkäsittelypyynnön perustelu oli sama kuin 

varsinaisessa kantelussa.  

Kantelijat hakivat muutosta viiteen neuvoston tekemään ratkaisuun. Muutoksenhakupyynnöt 

hylättiin.  
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Neuvosto kokoontui 10 kertaa  

Julkisen sanan neuvoston puheenjohtajana toimi vuonna 2018 Elina Grundström. Neuvoston 1. 

varapuheenjohtajaksi valittiin päätoimittaja Antti Kokkonen ja 2. varapuheenjohtajaksi toimittaja 

Riitta Korhonen. Yleisön edustaja, pääsihteeri OTL Paula Paloranta jatkoi neuvoston 3. 

varapuheenjohtajana.  

Neuvosto kokoontui 10 kertaa ja teki yhteensä 64 päätöstä, joista yksi oli lausuma.  Neuvosto teki 

myös yhden kannanoton. Neuvoston tekemistä ratkaisuista 25 perustui vuonna 2017 tehtyihin 

kanteluihin. Kokouksista kahdeksan pidettiin neuvoston toimistossa Helsingissä osoitteessa 

Fredrikinkatu 25 A 8. Kesäkuussa neuvosto kokoontui Päivälehden museossa ja elokuussa 

Mediatalo ESA:n tiloissa Lahdessa neuvoston mediapäivän yhteydessä. 

 

Kahden median edustajan kausi loppui  

Median edustajista Johanna Vehkoon ja hänen varaedustajansa Juha Honkosen sekä Antti 
Kokkosen ja hänen varaedustajansa Riitta Raatikaisen kaudet päättyivät vuoden 2018 lopussa.   

 

Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistys valitsi heidän tilalleen Neuvoston varsinaiseksi 

jäseneksi kaudelle 2019 – 2021 Voiman kustannuspäällikön, toimittaja Tuomas Rantasen ja 

hänen henkilökohtaiseksi varaedustajakseen Iltalehden toimittajan Sami Kosken.  
Kannatusyhdistyksen syyskokous päätti jatkaa Lapin Kansan päätoimittajan Antti 
Kokkosen toimikautta JSN:n jäsenenä yhdellä vuodella vuodeksi 2019. Kokkosen 

henkilökohtaiseksi varaedustajaksi kannatusyhdistys valitsi Kalevan vastaavan 

päätoimittajan Kyösti Karvosen.  

 

Yksi uusi yleisön edustaja kaudelle 2019–2021  

Yleisön edustajana neuvostossa toimineen Paula Palorannan ja hänen varaedustajansa Arja 
Lerssi-Lahdenveden kaudet päättyivät vuoden 2018 lopussa.  

Neuvosto valitsi marraskuussa heidän tilalleen kaudeksi 2019 – 2021 asiantuntija Heli Parikan 

Helsingistä ja hänen varaedustajakseen suunnittelija Nitin Soodin Helsingistä. Yleisöjäsenet 
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valittiin avoimen haun perusteella. Neuvostolle tuli määräaikaan mennessä yhteensä 37 

hakemusta.  

Yleisön edustajien valintaan osallistuivat neuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat.  

 

Julkisen sanan neuvoston jäsenet vuonna 2018  

Puheenjohtaja Elina Grundström  

Median edustajat  

1. varapuheenjohtaja Antti Kokkonen, päätoimittaja, Lapin Kansa, Rovaniemi. 2016 – 2019  

Varajäsen Riitta Raatikainen, toimittaja, Kuopio. 

 

2. varapuheenjohtaja Riitta Korhonen, toimittaja, Helsinki. 2017 – 2019 

Varajäsen Robert Sundman, toimittaja, Yle, Helsinki. 

 

Ilkka Ahtiainen, toimituspäällikkö MTV, Helsinki. 2018 – 2020  

Varajäsen Stefan Möller, toimitusjohtaja, RadioMedia, Helsinki, 5/2018 saakka. 

Varajäsen Taina Roth, edunvalvontapäällikkö, RadioMedia, Helsinki, alkaen 6/2018. 

 

Lauri Haapanen, freelancetoimittaja, tutkija, Helsinki. 2017 – 2019  

Varajäsen Riikka Mäntyneva, toimitussihteeri, Hämeen Sanomat, Hämeenlinna. 

 

Hannele Peltonen, päätoimittaja, Psykologi-lehti, Vantaa. 2018 – 2020  

Varajäsen Kaisa Ylhäinen, toimittaja, Satakunnan Kansa, Kokemäki. 

 

Taina Tukia, päätoimittaja Kunnallislehti Paimio-Sauvo-Kaarina, Paimio. 2018 – 2020  

Varajäsen Aija Pirinen, päätoimittaja, Kuopion Kaupunkilehti, Kuopio. 

 

Sinikka Tuomi, kehityspäällikkö Yle Alueet, Tampere. 2018 – 2020  

Varajäsen Nina Stenros, tuottaja, Yle, Helsinki. 

Johanna Vehkoo, toimittaja, Helsinki. 2016 – 2018  

Varajäsen Juha Honkonen, toimituspäällikkö, Etelä-Suomen Sanomat, Lahti.  
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Yleisön edustajat  

3. varapuheenjohtaja Paula Paloranta, OTL, pääsihteeri, Helsinki. 2016 – 2018  

Varajäsen Arja Lerssi-Lahdenvesi, viestintäkonsultti, FT, KTM, Helsinki.  

 

Maria Swanljung, tiedottaja, Helsinki. 2017 – 2019  

Varajäsen Leena Kevätkylä, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori, Helsinki. 

 

Tapio Nykänen, tutkija, Rovaniemi. 2017 – 2019    

Varajäsen Ulla Virranniemi, kirjasto- ja tietopalvelualan lehtori, Oulu. 

 

Pentti Mäkinen, maakuntajohtaja, Mikkeli. 2018 – 2020  

Varajäsen Anna Anttila, tutkija, Helsinki. 

 

Ismo Siikaluoma, komentaja, Helsinki. 2018 – 2020   

Varajäsen Heta Heiskanen, Tampere, tutkija. 
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JSN:n kokous toukokuussa. Vasemmalta Tapio Nykänen, Lauri Haapanen, Aija Pirinen, 
Hannele Peltonen, Antti Kokkonen, Sinikka Tuomi, Johanna Vehkoo, Anna Anttila, Arja Lerssi-
Lahdenvesi, Ilkka Ahtiainen, Ismo Siikaluoma, valmisteleva sihteeri Sakari Ilkka ja 
puheenjohtaja Elina Grundström. Kuva Inga-Maaret Aikioniemi. 
 
 
Päätökset 
 
Langettavien osuus pieneni 

Neuvosto teki 64 päätöstä vuonna 2018. Päätöksillä ratkaistiin 64 kantelua, koska yhdellä 

päätöksellä ratkaistiin kaksi kantelua. Neuvosto teki 40 vapauttavaa päätöstä, langettavia 

päätöksiä tehtiin 23.  

Langettavien ratkaisujen prosentuaalinen osuus päätöksistä oli 37 prosenttia, kun se vuonna 2017 

oli 41 prosenttia.  
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Neuvoston päätökset jakautuivat seuraavasti:  

 

 Vapauttava  Langettava  Yhteensä  
Sanoma- ja paikallislehdet  26 14  40  
Aikakauslehdet  5  2 7  
Yleisradio  6  4 10  
MTV-konserni  2  2  4  
Kaupalliset radiot    1  1 
Muut 1  1 
Yhteensä  40 23 63  
 

 

Neuvosto linjasi ratkaisuissaan Journalistin ohjeiden tulkintoja  

Useisiin Julkisen sanan neuvoston päätöksiin vuonna 2018 sisältyi Journalistin ohjeiden tulkintoja 

ja ohjeistuksia.  

Julkisen sanan neuvoston Kauppalehdelle antamaan vapauttavaan päätökseen 6887/SL/18 
sisältyi linjaus siitä, miten tiedotusvälineet voivat julkaista toimituksellisena aineistona 

tietopalveluja, joiden tiedot päivittyvät toimituksen ulkopuolisista lähteistä ilman toimituksen 

etukäteistä käsittelyä. Kyseessä oli neuvoston ensimmäinen päätös, jonka voi tulkita liittyvän 

uutisautomatiikkaan. 
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Kantelussa pyydettiin neuvoston tulkintaa siihen, luovuttiko lehti journalistista päätösvaltaa 

toimituksen ulkopuolisille kehottaessaan kantelijaa tekemään yritystietopalveluun kohdistuneen 

korjauspyynnön ensisijaisesti viranomaisrekistereihin, joihin tietopalvelussa viitattiin.  

  

Neuvosto totesi, että tämä oli perusteltua. Näin on neuvoston mukaan yleisestikin erityisesti 

tapauksissa, joissa tiedotusvälineen julkaiseman tiedon ydin on se, mitä lähde, esimerkiksi 

viranomaisrekisteri, toteaa. 

  

Neuvosto kuitenkin korosti, että toimitukselliseksi aineistoksi tulkittavien tietopalveluiden tulee 

noudattaa Journalistin ohjeita kaikilta osin, myös virheen korjaamisen osalta.”  

 

Ilta-Sanomille antamassaan langettavassa päätöksessä 6747/SL/18 Julkisen sanan neuvosto 

tarkensi linjaa siitä, mitä medioilta edellytetään, kun ne toimivat sosiaalisessa mediassa. 

  

Ilta-Sanomat oli julkaissut Facebook-tilillään päivityksen, johon sisältyi linkki Ilta-Sanomien 

verkkosivuilla julkaistuun juttuun sekä lyhyt juttua kommentoiva jakoteksti. Linkki sisälsi 

esikatselun, jossa näkyi jutun otsikko. 

  

Otsikossa oli olennainen asiavirhe, jonka Ilta-Sanomat oikaisi Journalistin ohjeiden mukaisesti 

verkkosivuillaan. Facebookissa Ilta-Sanomat ei kuitenkaan korjannut virhettä vaan ainoastaan 

poisti päivityksensä. 

  

Neuvosto tulkitsi, että olennainen asiavirhe sisältyi Ilta-Sanomien Facebook-päivitykseen, sillä 

päivityksessä näkyi jutun virheelliseksi osoittautunut otsikko. Neuvosto katsoi, että Ilta-Sanomien 

olisi pitänyt pelkän päivityksen poistamisen sijaan korjata virhe myös Facebookissa esimerkiksi 

päivittämällä Facebook-julkaisuaan tai julkaisemalla uusi Facebook-päivitys. 

  

Aamulehden saamassa vapauttavassa päätöksessä 6714/SL/17 neuvosto linjasi, etteivät 

Aamulehden käyttämät sukupuolineutraalit ammattinimikkeet ja tittelit ole olennaisia asiavirheitä, 

jos ne eivät voi antaa yleisölle virheellisiä käsityksiä jutussa käsitellyistä asioista.  

  

Aamulehden junaliikennettä ja tasoristeysonnettomuuksia koskevan jutussa Veturimiesten liittoon 

viitattiin yleisilmaisulla ”veturinkuljettajien liitto” ja ilmaisun ”pääluottamusmies” sijaan käytettiin 

ilmaisua ”pääluottamushenkilö”.  
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Neuvosto totesi ratkaisussaan, että tiedotusvälineellä on oikeus valita käyttämänsä ilmaisut 

silloinkin, kun ne ovat kiistanalaisia. Neuvoston mukaan oikeus ilmaisujen valitsemiseen on 

keskeinen osa sananvapautta.” 

  

Keskipohjanmaan saamassa langettavassa päätöksessä 6883/SL/18, kantelusta, joka koski 
Kokkola Pride -tapahtuman järjestäjien ja seksuaalivähemmistöjen ihmisarvoa loukannutta 

mielipidekirjoitusta. 

 

Neuvosto totesi, että kärjekäskin keskustelu kuuluu sananvapauden piiriin ja tällaisessa 

keskustelussa voi esittää myös uskonnollisia perusteluja. Neuvoston mukaan kirjoituksen 

keskeinen sisältö oli kuitenkin seksuaalivähemmistöjen ja Kokkolan Priden järjestäjien 

leimaaminen asiaankuulumattomalla ja halventavalla tavalla. Kirjoituksessa heitä väitettiin useita 

kertoja muun muassa syntisiksi ja valehtelijoiksi ja heidän elämäntapaansa luonnottomaksi. Lisäksi 

heistä käytettiin alatyylistä ilmausta. 

 

 

Lausuma verkkosisältöjen poistamisen periaatteista  
 
Julkisen sanan neuvosto antoi kokouksessaan 7.3.2018 lausuman, joka selvensi sitä, millä 

perusteilla tiedotusvälineet voivat poistaa verkossa julkaistuja sisältöjä. 

 

Aloite verkkoarkistoja koskevan periaatepäätöksen vuodelta 2009 ajantasaistamisesta tuli 

neuvostolle useilta tiedotusvälineiden päätoimittajilta jo syksyn 2017 aikana. Hakukoneiden 

toiminta ja keskustelu tiedollisesta itsemääräämisoikeudesta olivat lisänneet tiedotusvälineisiin 

kohdistuvia toiveita verkossa julkaistujen sisältöjen poistamisesta. Tiedotusvälineet olivat myös 

toivoneet nykyistä selkeämpiä linjauksia siitä, millä perusteilla tiedotusvälineet voivat poistaa 

verkossa julkaistuja sisältöjä.  

 

Neuvosto linjasi lausumassaan, että historiaa ei lähtökohtaisesti pidä hävittää esimerkiksi sen 

osalta, millaisissa tehtävissä henkilöt ovat aiemmin toimineet tai millaisia mielipiteitä he ovat 

esittäneet. 

 

Neuvosto painotti, että tiedotusvälineiden tulee tehdä julkaisupäätöksensä ja mahdolliset 

poistopäätöksensä hakukoneista riippumatta. Hakukoneyhtiöt ovat itse vastuussa toiminnastaan. 

Lausuma verkkosisältöjen poistamisen periaatteista 2018 
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Kannanotto Journalistin ohjeiden ja lainsäädännön suhteesta 
 

Julkisen sanan neuvosto hyväksyi kokouksessaan 22.8.2018 kannanoton sananvapauden 

merkityksestä sekä Journalistin ohjeiden ja lainsäädännön suhteesta. Kannanotto perustui 

yksityishenkilön neuvostolle vuoden 2017 lopulla lähettämään kannanottopyyntöön. 

 

Neuvosto totesi kannanotossa, että sananvapauteen kuuluu ilmaisunvapauden lisäksi oleellisesti 

myös yleisön oikeus saada tietoa. Lehdistönvapaus ei ole ensisijaisesti tarkoitettu toimittajien 

ilmaisunvapauden vaan kansalaisten tiedonsaantioikeuden turvaamiseen. 

 

Neuvosto painotti, että kannanotto ei käsittele mitään yksittäistä tapausta, vaan se on luonteeltaan 

yleinen. 

 

Kannanoton mukaan journalistien tulee työssään noudattaa sekä Journalistin ohjeita että lakeja. 

Yleisön tiedonsaantioikeuden varmistaminen voi kuitenkin kannanoton mukaan 

poikkeustapauksissa edellyttää journalistilta toimintaa, joka saattaa olla myöhemmin tulkittavissa 

lainvastaiseksi. Näin toimiessaan journalisti ottaa riskin siitä, että hänen toimintansa oikeutusta 

tulkitaan myöhemmin tuomioistuimessa. 

 

Neuvosto käytti kannanottonsa työstämisen apuna asiantuntijalausuntoja. Lausuntonsa 

neuvostolle lähettivät professori Päivi Korpisaari, professori Olli Mäenpää, OTT, dosentti Riku 
Neuvonen, professori Anu Koivunen, professori Kai Ekholm ja OTT, VT Jarkko Tontti. 
Kannanoton valmistelleeseen työryhmään kuuluivat puheenjohtaja Elina Grundström sekö 

neuvoston varapuheenjohtajat Antti Kokkonen, Riitta Korhonen ja Paula Paloranta. Työryhmän 

sihteerinä toimi valmisteleva sihteeri Sakari Ilkka. 

 

Kannanotto sananvapauden merkityksestä sekä Journalistin ohjeiden ja lainsäädännön suhteesta 

2018 
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Kuvateksti: Ylioppilaskunnan laulajien vahvistettu kvartetti esiintyi sekä Neuvoston 50-
vuotisvastaanotolla että AIPCEn konferenssi-illallisella.  Kuva Matias Partanen 

Juhlavuosi 

Neuvosto täytti 50 vuotta  

Julkisen sanan neuvoston perussopimus allekirjoitettiin 10. joulukuuta 1968. Neuvoston 

viidettäkymmenettä vuotta juhlistettiin näkyvästi ja monimuotoisesti koko vuoden 2018 ajan. 

Koneen säätiön apurahan turvin neuvosto tuotti muun muassa juhlanäyttelyn, julkaisi Vastuullisen 

journalismin merkin ja verkkosivut sekä järjesti syksyllä 50-vuotisjuhlasemiinarin. 

 

 

AIPCE Mathias Spielkamp ja Sonja X. Kuva Matias Partanen 

 

Juhlavuosi näkyi ympäri Suomea JSN:n näyttelyssä 
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Julkisen sanan neuvoston 50-vuotisjuhlavuosi käynnistyi 9.1.2018 Rauman kaupunginkirjastossa, 

jossa avattiin JSN:n kuohuvista vuosikymmenistä kertonut kiertonäyttely Skandaalista skandaaliin. 

Näyttely kertoi muun muassa Matti Vanhasen lautakasakohun, Juha Sipilän ja Ylen välisen 

yhteydenpidon sekä 1970-luvun Hymy-lehden skandaalijournalismin käsittelystä median 

itsesääntelyelimenä toimivassa JSN:ssä. Mediaskandaalien lisäksi näyttely johdatti journalismin 

etiikkaan ja selitti, mitä on vastuullinen journalismi. Näyttely kiersi 20 paikkakunnalla Raumalta 

Kouvolan, Keuruun, Vaasan, Haminan, Rovaniemen ja Lahden kautta Helsinkiin. Näyttely oli niin 

suosittu, että siitä tehtiin toinen kopio, jotta kaikki halukkaat saivat sen paikkakunnalleen. 

Neuvosto toteutti näyttelyn yhdessä Päivälehden museon kanssa. Näyttelyn tekstisisällön tuottivat 

Sakari Ilkka, Pasi Kivioja ja Ilkka Vänttinen. Näyttelyn ulkoasun suunnitteli Pekka Vartiainen. 

 

Kuvateksti: Skandaalista skandaaliin -näyttely aloitti kierroksensa Raumalta. Kuva Pekka 

Lehmuskallio. 
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Vastuullisen journalismin kampanja ja merkki 

Julkisen sanan neuvosto lanseerasi 12.3.2018 Vastuullisen journalismin verkkosivuston ja merkin, 

joka kertoo, että merkkiä käyttävä media on sitoutunut noudattamaan Journalistin ohjeita. JSN:n 

sääntelyn piiriin kuuluvat mediat käyttivät merkkiä laajasti ja näkyvästi lanseerausjakson aikana 12. 

– 25.3.2018.  

 

Neuvosto teki päätoimittajille kyselyn kampanjan onnistumisesta. Sen mukaan 58 prosenttia 

vastaajista kertoi ottavansa Vastuullisen journalismin merkin pysyvään käyttöön mediassaan. 

Lisäksi 36 prosenttia vastaajista ilmoitti käyttävänsä merkkiä toisinaan. Vastaajat kertoivat 

käyttävänsä merkkiä pysyvästi esimerkiksi verkkosivujen alaosassa tai printtilehden 

apinalaatikossa. Kyselyyn vastasi 66 päätoimittajaa. 

 

Kampanjan aikana vastuullisen journalismin merkkiä käytettiin eniten printtimediassa ja toiseksi 

eniten lehtien omilla verkkosivuilla. Merkkiä käytettiin jonkin verran myös sosiaalisessa mediassa. 

Kyselyn mukaan merkkiä käyttivät eniten sanoma- ja aikakauslehdet. Vastuullisen journalismin 

merkistä ja kampanjasta julkaistiin yli sata juttua eri medioissa. 

 
Kampanja uusittiin 29.10. – 11.11.2018. Uudet kampanjamateriaalit suunniteltiin päätoimittajille 

tehdyn kyselyn perusteella. Kyselyssä toivottiin erityisesti verkossa toimivaa videomateriaalia, joka 

kiinnostaisi myös nuorta yleisöä. JSN tuotti median käyttöön lyhyitä videoita, joilla vastuullisen 

journalismin merkin sisällöstä kertoivat Aku Hirviniemi, Janna, Peter Vesterbacka ja Esko 
Valtaoja. Kampanjavideoita esitettiin myös tietoiskuna Yle TV1:llä.  

 

Neuvosto tuotti Kampanjaa varten materiaalia, muun muassa Vastuullisen journalismin merkin eri 

muoto- ja kieliversioineen, viisi printtimainosvaihtoehtoa ja digitaalista materiaalia verkkokäyttöön 

yhdessä Ivalo Creative Agencyn kanssa. Kampanjamateriaalit toimitettiin jäsenmedioille 

taustaorganisaatioiden kautta.  

 

Kouluneuvostot 
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Julkisen sanan neuvosto tuotti 2018 yhdessä Yle Oppimisen, Sanomalehtien liiton, 

Aikakausmedian ja Päivälehden museon kanssa Vastuullisen journalismin verkkosivuille ns. 

kouluneuvosto-konseptin, jossa oli opetusmateriaaleja opettajille kouluissa opiskelijoiden kanssa 

toteutettava oppitunti, jossa pohdittiin JSN:lle tulleita kanteluita ja niiden ratkaisuja.  

Kouluneuvosto-hankkeen tavoitteena oli lisätä opettajien ja oppilaiden tietoa vastuullisesta 

journalismista, Journalistin ohjeista ja JSN:n toiminnasta. Kouluneuvostoja varten JSN ja Yle 

Oppiminen tuottivat yhdessä Mokasiko media- videot. Videot ovat nähtävillä sekä 

www.vastuullistajournalismia.fi -sivustolla että Yle Areenassa.  

 

Kuvateksti: Vastuullisen journalismin verkkosivut suunnitteli mainostoimisto Ivalo. 

 

Mokasiko media? -videot voittivat keväällä 2019 EU:n medialukutaitopalkinnon parhaana 

hankkeena, joka on mahdollista toteuttaa muissa Euroopan maissa.  
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Julkisen sanan neuvosto ja Sanomalehtien Liitto järjestivät myös opettajien koulutuskiertueen, 

jonka tavoitteena oli perehdyttää opettajat sekä JSN:n että Sanomalehtien Liiton 

mediakasvatusmateriaalin käyttäjiksi. Koulutukset järjestettiin syksyllä 2018 yhteensä neljällä 

eri paikkakunnalla: Loimaalla, Seinäjoella, Vaasassa ja Kajaanissa. Koulutuksiin osallistui 

yhteensä lähes sata opettajaa. 

 

JSN:n 50-vuotisjuhlaseminaari ja -vastaanotto Säätytalolla 17.12.2018 

 
Julkisen sanan neuvoston Juhlavuosi huipentui maanantaina 17.12.2018 Säätytalossa pidettyyn 

vastuullisen journalismin tulevaisuutta käsittelevään seminaariin ja juhlavastaanottoon.  

JSN:n puheenjohtaja Elina Grundström käsitteli avajaispuheessaan sitä, miten JSN on 

disinformaation aikakaudella tärkeämpi kuin koskaan.  

 

Professori Anu Koivunen johdatti juhlaväen pohtimaan, onko suomalainen journalismi jo liiankin 

vastuullista. Helsingin Sanomien päätoimittajan Kaius Niemi puhui lehdistönvapauden ja 

itsesääntelyn merkityksestä ja Tiedetoimittajain liiton pääsihteeri Ulla Järvi kävi läpi neuvoston 

alkuvuosien kohuja. 

 

Seminaarin paneelissa nuoret palkitut journalistit käänsivät katseet tulevaisuuteen ja pohtivat 

muun muassa journalistien kohdistuvaa häirintää sekä totuudenjälkeisyyden ilmiöitä. Paneelin 

vetäjänä toimi Alma Onali ja panelisteina Olli Seuri, Aishi Zidan, Juha Vainio, Sonja 
Huhtaniska ja Elina Paasonen. 
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Kuvateksti: JSN:n juhlaseminaari Säätytalossa kokosi puolisetoistasataa kuulijaa. Professori Anu 

Koivunen puhu juhlaväelle journalismin vastuullisuudesta.  Kuva Matias Partanen.  

 

 

Oikeusministeri Antti Häkkänen korosti puheessaan juhlavastaanotolla Julkisen sanan neuvoston 

pitkäjänteisen työn merkitystä sananvapauden ja vastuullisen journalismin kehittymiselle 

Suomessa ja esitti, että neuvoston resursseja lisättäisiin. Seminaarin ja vastaanotolle osallistui 145 

kutsuvierasta. 
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Kuvateksti: Tunnelmia JSN:n 50-vuostisvastaanotolta ja juhlaseminaarista. Kuvat Matias Partanen. 

 

JSN:n Mediailta Lahdessa 

Julkisen sanan neuvoston perinteinen maakuntamatka suuntautui vuonna 2018 Lahteen, jossa 

neuvosto myös piti kokouksensa 22.8.  

 

Vierailun yhteydessä Julkisen sanan neuvosto ja Etelä-Suomen Sanomat järjestivät Lahden 

Musiikkiopistolla yleisölle avoimen Mediaillan sananvapaudesta.  
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Mediaillan aiheena oli sananvapaus ja sen suhde sananvastuuseen. Aiheesta keskustelivat 

Julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Elina Grundström, Etelä-Suomen Sanomien vt. 

päätoimittaja Hanna Myyrä, Radio Voiman päätoimittaja Matti Eve ja Väli-Suomen Median 

toimittaja Teppo Koskinen. Paneelin puheenjohtajana toimii Etelä-Suomen Sanomien 

toimituspäällikkö ja JSN:n varajäsen Juha Honkonen. 

 

Samana päivänä avattiin myös JSN:n juhlavuoden näyttelyn Skandaalista skandaaliin Lahden 

Mediakulmassa.  

  

 

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 
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Kuvateksti: Valmisteleva sihteeri Sakari Ilkka esitteli pohjoismaisille kollegoille JSN:n vuoden 2018 

merkittävimmät tapaukset. Kuva Inga-Maaret Aikioniemi 

 

Pohjoismaiset medianeuvostot kokoontuivat Kööpenhaminassa 
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JSN osallistui Pohjoismaiden medianeuvostojen kaksipäiväiseen konferenssiin Kööpenhaminassa 

31.5.-1.6. Konferenssiin osallistui medianeuvostojen edustajia Färsaarilta, Norjasta, Ruotsista, 

Tanskasta ja Suomesta. Kahden vuoden välein järjestettävässä konferenssissa esiteltiin kunkin 

osallistujaneuvoston ajankohtaisia asioita. JSN esitteli yleisen kantelutilanteen kehityksen lisäksi 

huomioita saaneita päätöksiä. Konferenssille esiteltiin myös Vastuullisen journalismin kampanja ja 

merkki. Julkisen sanan neuvostoa edustivat konferenssissa valmistelevat sihteerit Nenne Hallman 

ja Sakari Ilkka sekä hanke- ja hallintosihteeri Inga-Maaret Aikioniemi. 
 

Mediaoikeudesta konferenssissa esitelmöi professori Sten Schaumburg-Müllerin. Lars 
Benniken kertoi yleisöasiamiehen tehtävistä tanskalaisessa TV 2:ssa. 

 

 
Kuvateksti: Euroopan medianeuvostojen konferenssi avattiin 10.10.2018 Päivälehden museossa. 

Kuva Matias Partanen.  

 

Euroopan medianeuvostojen verkosto AIPCE kokoontui Helsingissä 

 
Julkisen sanan neuvosto järjesti Helsingissä 10.-12.10.2018 Euroopan itsenäisten 

medianeuvostojen verkoston AIPCEn kansainvälisen konferenssin, johon kokoontui lähes 70 

edustajaa yli 30 maasta. AIPCEn yhteydessä pidettiin torstaina 11.10.2018 seminaari, jonka 



 26 

aiheena oli algoritmien ja mediaetiikan suhde. ”Algorithms and Media Ethics” -seminaari oli 

konferenssiosallistujien lisäksi avoin kaikille journalisteille. Seminaariin osallistui yhteensä noin 100 

henkilöä.  

 

AIPCE-konferenssin pääpuhujat olivat Emily Bell (USA), joka on Columbian yliopiston digitaalisen 

journalismin keskuksen johtaja ja perustaja, sekä Matthias Spielkamp (Saksa), joka on 

saksalaisen AlgorithmWatchin perustaja ja johtaja. Bell ja Spielkamp osallistuivat myös 

paneelikeskusteluun, jossa olivat lisäksi mukana Eero Korhonen, joka edusti Googlea ja Helsingin 

Sanomien toimituspäällikkö Esa Mäkinen (HS). Keskustelua moderoi Jussi Pullinen (HS).   

 

Julkisen sanan neuvosto sai konferenssin järjestämiseen apurahan Åkerlundin säätiöltä. 

 

 

 

 

 
AIPCEn pre-conference session järjestettiin 10.10.2018 Päivälehden museossa. Kuva Matias 
Partanen. 
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Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistyksen toimintakertomus vuodesta 2018  
 

 

Vuonna 2018 Julkisen sanan neuvosto täytti 50 vuotta. Tämä näkyi monin tavoin Julkisen sanan 

neuvoston kannatusyhdistyksen Jusanekin toiminnassa ja taloudessa. 

 

Juhlavuoden kunniaksi toteutettiin laaja hankekokonaisuus, joka tarjosi suomalaiselle yleisölle 

tietoa vastuullisesta journalismista ja Journalistin ohjeista. Lisäksi järjestettiin Euroopan 

medianeuvostojen verkoston Aipcen konferenssi sekä neuvoston 50-vuotisjuhlat. 

 

Juhlavuoden hankkeita varten saatiin Koneen säätiöltä vuosina 2016 ja 2017 yhteensä 120 000 

euroa apurahoja. Osa apurahoista käytettiin hankkeiden suunnitteluun jo vuonna 2017. 

Varsinaisena juhlavuonna 2018 Koneen säätiön myöntämästä apurahasta käytettiin kaikki jäljelle 

jääneet 80 360 euroa. 

 

Laajaa hankekokonaisuutta ei silti olisi ollut mahdollista toteuttaa ilman Jusanekin 

yhteistyöverkoston tukea. Hankkeiden toteuttamiseen osallistuivat korvauksetta muun muassa 

Päivälehden museo, Yle Oppiminen, Sanomalehtien liitto, Aikakausmedia ja oikeusministeriö.  

 

 

 

Vastuullisen journalismin merkkikampanja 

 

Juhlavuoden tärkein hanke oli rekisteröity Vastuullisen journalismin merkki, jonka avulla 

tiedotusväline voi kertoa yleisölleen, että se kuuluu Julkisen sanan neuvoston sääntelyn piiriin. 

Neuvoston jäsenmediat osallistuivat kattavasti merkin lanseerauskampanjaan 12.3 – 25.3.2018 ja 

ottivat merkin laajasti pysyvään käyttöön. Lanseerauskampanjan aikana yli sata suomalaista 

mediaa kertoi merkistä ja vastuullisesta journalismista omalle yleisölleen pääkirjoitusten, juttujen ja 

yleisötilaisuuksien avulla. Merkistä toteutettiin suomen-, ruotsin- ja saamenkieliset versiot. Lisäksi 

Yle teetti merkistä venäjänkielisen version.   

 

Merkkikampanjan suunnitteli korvauksetta mainostoimisto Ivalon asiakkuusjohtaja Mia Selroos-
Palmgren, joka laati lanseerauksesta lopputyönsä ammattikorkeakoulu Haaga-Heliaan. 

Kampanjasuunnittelussa auttoi myös neuvoston entinen varapuheenjohtaja, mainostoimisto 

Supersonin luova johtaja Anssi Järvinen. Merkkikampanjan mainosmateriaalit tuotti 

mainostoimisto Ivalo. Neuvoston entinen varapuheenjohtaja, viestintäyrittäjä Pasi Kivioja laati 

päätoimittajille lähetetyn idealistan erilaisista tavoista, joiden avulla mediat voisivat kertoa 
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vastuullisesta journalismista omalle yleisölleen. Merkin muistutuskampanjaa 29.10. – 11.11.2018 

varten tuotettiin kampanjavideoita, joissa esiintyi julkisuuden henkilöitä. Videot saivat näkyvyyttä 

erityisesti Yle TV1:n tietoiskupaikalla.  

 

Merkkilanseerauksen tueksi tuotettiin myös erillinen verkkosivusto www.vastuullistajournalismia.fi, 

jonka sisältö on suunnattu erityisesti nuorille. Helmikuussa 2018 lanseerattu sivusto suunniteltiin 

Ivalossa ja tekninen toteutus tilattiin Intraktiolta. Myös neuvoston logo ja muu visuaalinen ilme 

uudistettiin Vastuullisen journalismin merkin mukaiseksi. Lisäksi suunniteltiin uuden visuaalisen 

ilmeen mukainen Journalistin ohjeet -vihkonen, jota jaettiin juhlavuoden tapahtumissa.     

 

 

Näyttely ja opetusvideot 

 
Juhlavuotta varten tuotettiin yhdessä Päivälehden museon kanssa JSN:n historiasta ja Journalistin 

ohjeista kertova näyttely Skandaalista skandaaliin. Kevytrakenteinen näyttely suunniteltiin 

sellaiseksi, että sitä oli helppo kierrättää kirjastoissa eri puolilla Suomea. Näyttely osoittautui heti 

vuoden 2018 alussa niin suosituksi, että neuvosto teetti siitä toisen kappaleen. Näyttely oli vuoden 

2018 aikana nähtävillä 20 eri paikkakunnalla ja sen yhteydessä järjestettiin lukuisia yleisö- ja 

koululaistapahtumia.  

 

Näyttelyn sisällön suunnittelivat Ilkka Vänttinen, Pasi Kivioja ja Sakari Ilkka ja ulkoasun toteutti 

Pekka Vartiainen. Näyttelystä tuotettiin myös laajempi versio, joka oli esillä Päivälehden museossa 

Helsingissä 27.9. -25.11.2018. Museoon rakennettiin myös koululaisryhmille tarkoitettu 

”kouluneuvostoluokka”. Siinä järjestettiin JSN junior -työpajoja, joissa simuloitiin Julkisen sanan 

neuvoston kokouksia.   

 

Työpajoissa käytettiin Yle Oppimisen kanssa tuotettuja Mokasiko media? -oppimateriaaleja. Niihin 

kuului kahdeksan suomenkielistä ja kolme ruotsinkielistä videota. Materiaaleja käytettiin 

juhlavuoden aikana laajasti muun muassa Faktana kiitos! -opetuskiertueella. Lisäksi neuvoston 

hankesihteeri ja puheenjohtaja esittelivät materiaalien käyttöä opettajille kuudella eri 

paikkakunnalla. Videot palkittiin maaliskuussa 2019 European Media Literacy Awards -kilpailussa 

parhaana eurooppalaista potentiaalia sisältävänä hankkeena. 

    

   

Aipcen konferenssi ja JSN:n 50-vuotisjuhla 
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Juhlavuoden hankkeista työläin oli Euroopan itsenäisten medianeuvostojen verkoston Aipcen 

konferenssi, jonka järjestämisestä Jusanek oli päättänyt vuonna 2015. Konferenssi pidettiin 

Helsingissä 10.10. – 12.10.2018 ja siihen osallistui noin 70 medianeuvostojen edustajaa 31 

maasta. 

 

Koska Suomen toimivaan median itsesääntelyyn on kohdistunut laajaa kansainvälistä kiinnostusta 

ja koska JSN:n resurssit eivät ole riittäneet vastaamaan ulkomailta tulleisiin koulutuspyyntöihin, 

JSN järjesti konferenssia edeltävänä päivänä 10.10. erillisen koulutustilaisuuden uusille 

medianeuvostoille. Tilaisuuteen osallistui muun muassa vastikään perustettujen Kanadan, Itä-

Timorin ja useiden Itä-Euroopan maiden medianeuvostojen sekä Unescon edustajia.  

 

Aipcen konferenssin yhteydessä 11.10. järjestettiin myös suomalaisille toimittajille avoin 

seminaariosuus, jonka aiheena oli algoritmien ja mediaetiikan suhde. Pääpuhujia olivat Columbian 

yliopiston digitaalisen journalismin keskuksen johtaja Emily Bell sekä saksalaisen Algorithm 

Watch -järjestön perustaja Matthias Spielkamp.  

 

Konferenssin avajaisvastaanotto järjestettiin Päivälehden museossa, jossa oli tuolloin esillä JSN:n 

juhlavuoden näyttely. Päivälehden museo ja Yle olivat käännättäneet vieraita varten englanniksi 

näyttelyn tekstit ja Mokasiko media? -aineistoja.  

 

Aipcen konferenssin juhlaillallinen järjestettiin Säätytalossa 11.10. yhdessä oikeusministeriön 

kanssa. Tilaisuudessa Janne Virkkunen puhui lehdistönvapaudesta ja Ylioppilaskunnan laulajien 

kokoonpano esitti vieraille Finlandia-hymnin.  

 

Myös neuvoston 50-vuotisjuhla järjestettiin Säätytalossa yhteystyössä oikeusministeriön kanssa. 

17.12.2018 pidetty 50-vuotisjuhla alkoi juhlaseminaarilla, jonka aiheena oli vastuullisen 

journalismin tulevaisuus. Juhlapuhujina olivat professori Anu Koivunen ja päätoimittaja Kaius 
Niemi. Toimittaja Alma Onali juonsi paneelikeskustelun, johon osallistui palkittuja nuoria 

toimittajia. Juhlavastaanotolla puhuivat oikeusministeri Antti Häkkänen sekä Jusanekin hallituksen 

puheenjohtaja Hanne Aho.  

 

 

Neuvoston toiminta 
 

Vuonna 2018 neuvostolle tehtiin 318 kantelua ja se ratkaisi 63 kantelua. Lisäksi neuvosto laati 

lausuman verkkosisältöjen poistamisen periaatteista sekä kannanoton sananvapauden 
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merkityksestä sekä Journalistin ohjeiden ja lainsäädännön suhteesta. Neuvosto kokoontui 9 kertaa 

Helsingissä ja yhden kerran Lahdessa, jossa se oli Etelä-Suomen Sanomien vieraana 22.8.2018.  

 

Neuvoston puheenjohtajana jatkoi Elina Grundström. Valmistelevina sihteereinä työskentelivät 

Nenne Hallman sekä Sakari Ilkka, joka aloitti tehtävässä 1.2.2018. 

 

Hanke- ja hallintosihteerinä työskenteli Inga-Maaret Aikioniemi, joka vastaisi erityisesti 

juhlavuoden hankkeista. Aipcen konferenssin ja JSN:n 50-vuotisjuhlavuoden hankkeiden 

järjestelyistä vastasi puolestaan Mirka Mokko, joka työskenteli neuvostossa syksyn ajan osa-

aikaisena konferenssiassistenttina.       

 

Neuvoston toimisto sijaitsi vuokratiloissa osoitteessa Fredrikinkatu 25 A 8 ja myös neuvoston 

kokoukset pidettiin siellä lukuun ottamatta kesäkuun kokousta, joka pidettiin Päivälehden 

museossa sekä elokuun kokousta, joka oli Lahdessa. 

 

Neuvoston kirjanpitoa ja palkanlaskentaa hoiti AY-Tilipalvelu Oy, jossa Jusanekin asioista vastasi 

Terhi Kokko. 

 

 

Apurahat mahdollistivat juhlavuoden tapahtumat 

 

Tilinpäätöksestä käy ilmi, että vuoden 2018 kulut olivat 488 559 euroa (budjetoitu 436 336 €). 

Budjetin ylitys johtui siitä, että neuvoston saamat apurahat ja valtionapu olivat arvioitua suurempia 

ja erityisesti juhlavuoden hankkeisiin voitiin vastaavasti käyttää rahaa arvioitua enemmän.  

 

Julkisen sanan neuvoston perustoiminta rahoitettiin jäsenyhteisöjen ja yksittäisten 

tiedotusvälineiden maksamin vuosimaksuin sekä valtionavulla. Jäsenyhteisöt ja jäsenlehdet 

maksoivat vuosimaksuja 316 623 euroa (budjetoitu 316 673 €).  

 

Valtionapu kasvoi ensimmäistä kertaa 2000-luvun aikana, kun oikeusministeri Antti Häkkänen 

päätti nostaa kannatusyhdistyksen saamaa avustusta JSN:n merkityksen ja työmäärän kasvun 

vuoksi. Valtionapu kasvoi 110 000 euroon (budjetoitu 80 000€). Avustus oli noin 22,5 prosenttia 

yhdistyksen kokonaismenoista. 

 

Lisäksi yhdistyksellä oli tuloja juhlavuoden hankkeisiin saaduista apurahoista sekä Aipcen 

konferenssin osallistumismaksuista. Juhlavuoden hankkeita rahoitettiin käyttämällä loppuun 

Koneen säätiön vuosina 2016 ja 2017 myöntämät apurahat, joita oli jäljellä yhteensä 80 360 euroa. 
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Koneen säätiön avustuksia käytettiin erityisesti hankemateriaalien ja verkkosivujen suunnitteluun ja 

tuottamiseen sekä hankesihteerin palkkakuluihin.  

 

Euroopan medianeuvostojen verkoston Aipcen konferenssin yhteydessä pidetyn suomalaisille 

journalisteille avoimen seminaarin kuluja rahoitettiin Åkerlundin säätiöltä saadulla 7 000 euron 

avustuksella. Åkerlundilta saatua rahoitusta käytettiin erityisesti ulkomaalaisten esiintyjien kuluihin. 

Konferenssin muita kuluja, kuten ruokailuja, katettiin ulkomaalaisten osanottajien maksamilla 

yhteensä 6 813 euron osanottomaksuilla. 

  

Vuoden 2018 tulos oli 32 478 euroa ylijäämäinen (budjetoitu 337 euroa ylijäämää) muun muassa 

siksi, että juhlavuoden kulut olivat monilta osin ennakoitua alhaisemmat. 

 

Apurahoihin kohdistuvat kulut sisältyvät tilinpäätökseen kulumomentteihin. Tilinpäätöksessä ei ole 

eritelty, mitkä kulut on katettu apurahoilla, mutta apurahoihin kohdistuneista kuluista on laadittu 

erilliset kirjanpidot, joiden perustella apurahojen käyttö selvitetään ne myöntäneille säätiöille. 

 

 
Hanne Aho jatkoi puheenjohtajana  

 

Kannatusyhdistyksen hallituksen puheenjohtajana toimi Suomen Journalistiliiton puheenjohtaja 

Hanne Aho ja varapuheenjohtajana Sanomalehtien Liiton liittojohtaja Jukka Holmberg. Hallituksen 

kolmantena jäsenenä toimi Ylen journalististen standardien ja etiikan päällikkö Timo Huovinen.  

Yhdistyksen sihteerinä toimi neuvoston puheenjohtaja Elina Grundström. 

 

Yhdistyksen tilintarkastajana toimii Tilintarkastusrengas Oy, josta tilejä oli tarkastamassa KHT 

Lotta Kauppila. Toisena varsinaisena tilintarkastajana eli toiminnantarkastajana toimi talous- ja 

hallintojohtaja Helena Visti Journalistiliitosta ja hänen varahenkilönään järjestöpäällikkö Ilona 

Hannikainen Sanomalehtien Liitosta. 

 

Kannatusyhdistyksen jäsenet 
Aikakausmedia                       Sanomalehtien Liitto                        Paikallislehtien Liitto  

Suomen Journalistiliitto           Radio- ja televisiotoimittajien liitto Radiomedia 

Yleisradio Oy      MTV Sisällöt Oy  Kultti ry. 

Palkansaajalehdet PALE ry.   Sanoma Media Finland Oy 

 
 
Jäsenjärjestöjen edustajat yhdistyksessä 2018 
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AL  Liittojohtaja Mikko Hoikka    

SL  Liittojohtaja Jukka Holmberg 

RTTL  Asiamies Anneli Salmivaara   

Radiomedia  Edunvalvontapäällikkö Taina Roth 

YLE  Journalististen standardien ja etiikan päällikkö Timo Huovinen 

PL  Päätoimittaja Arto Henriksson    

SJL  Puheenjohtaja Hanne Aho    

MTV Oy  Päätoimittaja Tomi Einonen     

Sanoma Media Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Marcus Wiklund  

Kultti ry.  Kustantaja Tuomas Rantanen   

PALE ry.  Päätoimittaja Heidi Hänninen, toimittaja Johanna Hellsten  

 

Muut perussopimukseen sitoutuneet mediat 

 

Kannatusyhdistyksen jäsenliittoihin kuulumattomat tiedotusvälineet voivat liittyä JSN:n 

itsesääntelyjärjestelmään ja sitoutua perussopimukseen. Vuonna 2018 JSN:n sääntelyn piiriin 

hyväksyttiin uusina Nya Åland ja Landsbygdens Folk. Vuoden 2018 lopussa JSN:n 

perussopimukseen olivat sen lisäksi sitoutuneet verkkopalvelu Mustread, Kirkko & kaupunki, 

Kirkkonummen Sanomat, Saariselän Sanomat ja Medborgarbladet. Sitoutuessaan 

itsesääntelyjärjestelmään lehdet maksavat 250 euron liittymismaksun. Vuosimaksu on 350 euroa. 

 

JSN:n sääntelyn piiriin on hyväksytty myös journalismin alan oppilaitoksia, joilla on 

julkaisutoimintaa: Turun ammattikorkeakoulu (verkkolehti Tutka), Haaga-Helia (verkkolehti Tuima 

ja aikakauslehti H2) ja Tampereen yliopiston toimittajakoulutuksen Moreeni Media. Kouluilta ja 

oppilaitoksilta ei peritä liittymis- eikä vuosimaksua. 

 

 

JSN:n toimiston henkilökunta 2018 

 

Puheenjohtaja Elina Grundström 

Valmisteleva sihteeri Nenne Hallman 

Valmisteleva sihteeri Sakari Ilkka 1.2.2018 – (hanke- ja hallintosihteerinä 1.1 – 31.1.2018) 

Hanke- ja hallintosihteeri Inga-Maaret Aikioniemi 15.1. – 26.11.2018 

Konferenssiassistentti ma. Mirka Mokko 4.9. – 30.11.2018 (ma hallintosihteerinä 1.12.2018 –)  

Valmisteleva sihteeri ma. Matias Partanen 1.1. – 15.2.2018 
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