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Puheenjohtaja Elina Grundströmin kausi päättyi vuoden 2019 lopussa. Julkisen sanan 
neuvoston kannatusyhdistys valitsi neuvoston uudeksi puheenjohtajaksi Eero Hyvösen. 
Neuvosto kokoontui vuonna 2019 yhdeksän kertaa ja teki 57 päätöstä. Kanteluita neu-
vostolle tehtiin 250 kappaletta.
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Kanteluiden määrä laski jo kolmatta vuotta 

Julkisen sanan neuvostolle tehtiin vuonna 2019 yhteensä 250 kantelua. Neuvosto otti 
käsittelyyn 53 kantelua, joista osa oli tehty jo edellisen vuoden puolella. Puheenjohtaja 
karsi 165 kantelua. 

Kantelujen määrä väheni huomattavasti. Vuonna 2018 neuvostoon kanneltiin 318 
kertaa. Päätöksiä tehtiin 57 sekä 30.10.2019 annettu Lausuma uutisautomatiikan ja 
personoinnin merkitsemisestä. Myös päätösten määrä väheni edellisvuotisesta 64:stä.

Eniten neuvostolle kanneltiin virheen korjaamatta jättämisestä, JO 20 oli yhtenä 
perusteena 57 kantelussa. Ihmisarvon loukkaamisesta neuvostolle tehtiin 21 kantelua. 
Myös muista yksityisyyden suojan rikkomisista kanneltiin vuonna 2019 tavanomaista 
useammin. Erittäin kielteiseen julkisuuteen joutumisesta neuvostolle tehtiin 18 kantelua.

KANTELUT

kanteluiden määrä

takaisin alkuun
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Neuvoston ratkaisemien kanteluiden käsittelyaika 
lyheni

Neuvoston ratkaisemien kanteluiden keskimääräinen käsittelyaika oli viime vuonna 111 
päivää, kun se vuonna 2018 oli juhlavuoden projektien vuoksi peräti 148 päivää.

 

Langettavia alle kolmannes

Langetusprosentti oli vuonna 2019 28, kun se oli edellisenä vuonna 37 prosenttia. 
Alimmillaan langetusprosentti on ollut 2010-luvulla vuonna 2012, jolloin se oli 26, ja 
korkeimmillaan vuonna 2015, jolloin se oli 48 prosenttia.

Uudelleenkäsittely ja muutoksenhaku

Neuvoston varapuheenjohtajat käsittelivät vuonna 2019 yhteensä 23 kantelun karsin-
nasta tehtyä uudelleenkäsittelypyyntöä. Kaikki uudelleenkäsittelypyynnöt hylättiin. 
Neuvoston ratkaisuista tehtiin kuusi muutoksenhakupyyntöä, jotka hylättiin.

käsittelyaika

langettavien määrä prosentteina

takaisin alkuun



5JULKISEN SANAN NEUVOSTO 2019

Neuvosto ja kokoukset

Julkisen sanan neuvoston puheenjohtajana toimi vuonna 2019 Elina Grundström. 
Neuvoston 1. varapuheenjohtajana jatkoi päätoimittaja Antti Kokkonen ja 2. varapu-
heenjohtajana toimittaja Riitta Korhonen. Yleisön edustaja Ismo Siikaluoma valittiin 
neuvoston 3. varapuheenjohtajaksi. 

Neuvosto kokoontui yhdeksän kertaa ja teki 57 päätöstä, joilla ratkaistiin 62 kante-
lua. Neuvoston tekemistä päätöksistä 22 perustui vuonna 2018 tehtyihin kanteluihin. 

Neuvosto kokouksista seitsemän pidettiin JSN:n toimistolla Helsingissä osoitteessa 
Fredrikinkatu 25 A 8. Kesäkuussa neuvosto kokoontui Päivälehden museossa. Elokuun 
kokous pidettiin Lapin Kansan tiloissa Rovaniemellä neuvoston Mediaillan yhteydessä. 

Rovaniemen kokoukseen osallistui koko neuvosto. Kuvasta puuttuu vain Tapio Nykänen. 
Edessä vasemmalta Taina Tukia, Sinikka Tuomi ja Elina Grundström. Heidän takanaan 
vasemmalta Hannele Peltonen, Pentti Mäkinen , Heli Parikka, valmistelevat sihteerit Laura 
Juntunen, Nenne Hallman ja Sakari Ilkka. Takarivissä vasemmalta Lauri Haapanen, Ismo 
Siikaluoma, Riitta Korhonen, Maria Swanljung, Tuomas Rantanen, Ilkka Ahtiainen ja Antti 
Kokkonen. Kuva: Kuva: Jouni Porsanger / Lapin Kansa

NEUVOSTO

takaisin alkuun
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Linjaavia päätöksiä

Neuvosto antoi toukokuun kokouksessaan langettavat päätökset kahdesta media-alalla 
puhututtaneesta kantelusta. Postin sidosryhmäjohtajan tekemien kanteluiden mukaan 
Keskisuomalaisen ja Savon Sanomien olisi pitänyt kertoa Postia kritisoivissa pääkirjoi-
tuksissaan, että lehtiä julkaiseva konserni on Postin kilpailija postinjakelumarkkinoilla.

JSN tulkitsi langettavissa päätöksissään, että pääkirjoituksissa vaadittiin yhteiskun-
nalta toimia Postin toiminnan rajoittamiseksi suhteessa sen kilpailijoihin, joihin myös 
lehtiä julkaiseva konserni lukeutuu. Kyseessä oli JSN:n mukaan lehtikonsernille ja sen 
omistajille niin merkittävä asia, että siitä olisi pitänyt kertoa avoimesti lukijoille pääkirjoi-
tuksen yhteydessä.

Helsingin Sanomat sai kuitenkin vapauttavan päätöksen uutisjutusta, jossa kansa-
laiset kritisoivat Postin toimintaa. JSN:n mukaan kyseessä oli tavanomainen, kuluttajille 
tärkeitä peruspalveluja monipuolisesti käsittelevä uutinen, jossa ei ollut tarpeen erikseen 
kertoa, että lehden konsernilla on Postin palveluiden kanssa kilpailevia toimintoja. 

Neuvosto  ratkaisi kesäkuun kokouksessaan kaksi kantelua, joissa lehtiä syytettiin 
siitä, että ne olisivat pyrkineet asiattomasti vaikuttamaan käräjäoikeuden tuomioon toi-
mittaja Johanna Vehkoon kunnianloukkaussyyteasiassa.

JSN antoi vapauttavat päätökset Iltalehdelle ja toimittajien ammattilehti Journa-
listille. JSN totesi perusteluissaan, että oikeuslaitoksen toiminnan kriittinen arviointi 
on sananvapauden käyttämisen ydinaluetta ja yksi journalismin keskeisistä tehtävistä. 
JSN:n mukaan jutut käsittelivät ajankohtaista, yhteiskunnallisesti merkittävää oikeusta-
pausta, josta yleisöllä oli oikeus vastaanottaa tietoja ja mielipiteitä.

Lausuma uutisautomatiikan ja personoinnin 
merkitsemisestä 

Julkisen sanan neuvosto antoi lokakuussa  historiansa ensimmäisen algoritmien jour-
nalistista käyttöä käsittelevän lausuman.  Esimerkkejä algoritmien journalistisesta käy-
töstä ovat muun muassa niin kutsutut uutisrobotit, vaalikoneet ja lukijalle kohdennetut 
juttusuositukset.

Lausuma on tiettävästi Euroopan ensimmäinen median itsesääntelyelimen laatima 
ohjeistus aiheesta. JSN halusi lausumalla varmistaa, että JSN:n sääntelyn piiriin kuulu-
vat mediat toimivat algoritmeja käyttäessään vastuullisesti ja avoimesti. Lisäksi neuvosto 
piti tärkeänä määritellä tiedotusvälineiden oma algoritmien käyttö uudeksi journalismin 
keinoksi ja ottaa se itsesääntelyn piiriin.

takaisin alkuun

http://www.jsn.fi/paatokset/7028-sl-19/?year=2019
http://www.jsn.fi/paatokset/7029-sl-19/?year=2019
http://www.jsn.fi/paatokset/7030-sl-19/?year=2019
http://www.jsn.fi/paatokset/7074-sl-19/?year=2019
http://www.jsn.fi/paatokset/7074-sl-19/?year=2019
http://www.jsn.fi/paatokset/7074-sl-19/?year=2019
http://www.jsn.fi/lausumat/lausuma-uutisautomatiikan-ja-personoinnin-merkitsemisesta-2019/
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Puheenjohtajan ja kolmen median edustajan kaudet 
päättyivät 

Neuvoston puheenjohtajana vuodesta 2016 toimineen Elina Grundströmin kausi päät-
tyi vuoden 2019 lopussa. Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistys valitsi JSN:n 
uudeksi puheenjohtajaksi kaudelle 2020–2024 oikeustieteen kandidaatti Eero 
Hyvösen. 

Mediaa edustaneiden Antti Kokkosen, Riitta Korhosen ja hänen varaedustajansa 
Robert Sundmanin ja Lauri Haapasen ja hänen varaedustajansa Riikka Mäntynevan  
kaudet neuvostossa päättyivät vuoden 2019 lopussa. 

Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistys valitsi heidän tilalleen Neuvoston var-
sinaisiksi jäseniksi kaudelle 2020–2022  Kyösti Karvosen, Riikka Mäntynevan ja Jukka 
Ruukin. Heidän varaedustajikseen valittiin Tiina Ojutkangas (Karvonen), Niko Nurmi-
nen (Mäntyneva) ja Marja Aarnipuro (Ruukki).

Neuvosto valitsi kaksi uutta yleisön edustajaa 

Yleisön edustajien Maria Swanljungin ja hänen varaedustajansa Leena Kevätkylän sekä 
Tapio Nykäsen ja hänen varaedustajansa Ulla Virranniemen kaudet päättyivät vuoden 
2019 lopussa. Heidän tilalleen neuvosto valitsi Henrik Rydenfeltin ja hänen varaedus-
tajakseen Saara Salomaan sekä Tuomo Törmäsen ja hänen varaedustajakseen Päivi 
Hietasen. 

Varapuheenjohtajat vuonna 2019. Yleisön edustaja Ismo Siikaluoma ja median edustajat 
Antti Kokkonen ja Riitta Korhonen. Kuva: JSN

takaisin alkuun
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Neuvoston varsinaiset jäsenet 2019

Puheenjohtaja: Elina Grundström, Helsinki  (2016-2019)
1. varapuheenjohtaja Antti Kokkonen, Rovaniemi, päätoimittaja Lapin Kansa,  
V (2016-2019), 
2. varapuheenjohtaja Riitta Korhonen, toimittaja, V (2017-2019) 
3. varapuheenjohtaja Ismo Siikaluoma, Helsinki, komentaja, Y (2018-2020) 
Lauri Haapanen, Helsinki, freelance -toimittaja, tutkija, V (2017-2019)
Tuomas Rantanen, Helsinki, kustannuspäällikkö, toimittaja Voima, V (2019-2021)
Taina Tukia, Paimio, päätoimittaja Kunnallislehti Paimio-Sauvo-Kaarina,  
V (2018-2020)
Hannele Peltonen, Vantaa, viestinnän erityisasiantuntija Suomen syöpäpotilaat ry.,  
V (2018-2020)
Sinikka Tuomi, Helsinki, kehityspäällikkö Yle Alueet, V (2018-2020)
Ilkka Ahtiainen, Helsinki, toimituspäällikkö MTV, V (2018-2020)
Maria Swanljung, Helsinki, tiedottaja, Y (2017-2019)
Tapio Nykänen, Rovaniemi, tutkija, Y (2017-2019)  
Pentti Mäkinen, Mikkeli, maakuntajohtaja, Y (2018-2020)
Heli Parikka, Helsinki, YTM, asiantuntija Sitra, Y (2019-2021)

Henkilökohtaiset varajäsenet: 

Kyösti Karvonen, Oulu, vastaava päätoimittaja Kaleva, V (Kokkonen)
Riikka Mäntyneva, Hämeenlinna, toimitussihteeri Hämeen Sanomat, V (Haapanen)  
Robert Sundman, Helsinki, toimittaja Yle, V (Korhonen)
Sami Koski, Helsinki, toimittaja Iltalehti, V (Rantanen)
Aija Pirinen, Kuopio, päätoimittaja Kuopion Kaupunkilehti, V (Tukia)
Kaisa Ylhäinen, Kokemäki, toimittaja Satakunnan Kansa, V (Peltonen)
Nina Stenros, Helsinki, tuottaja Yle, V (Tuomi)
Taina Roth, Helsinki, edunvalvontapäällikkö RadioMedia, V (Ahtiainen)
Leena Kevätkylä, Helsinki, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori, Y (Swanljung)
Ulla Virranniemi, Oulu, kirjasto- ja tietopalvelualan lehtori, Y (Nykänen)
Anna Anttila, Helsinki, tutkija, Y (Mäkinen)
Heta Heiskanen, Helsinki,  erityisasiantuntija, ilmastopaneelin pääsihteeri,  
ympäristöministeriö, Y (Siikaluoma)
Nitin Sood, Helsinki, VTM, suunnittelija Helsingin kaupunki, Y (Parikka)

takaisin alkuun
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 Neuvoston ratkaisemien kanteluiden jakautuminen

Neuvoston päätökset jakautuivat seuraavasti:

Media Vapauttava Langettava Yhteensä 
Sanoma- ja paikallislehdet 34 12 46 
Aikakauslehdet 2 2 4
Yleisradio 5 2 7 
MTV-konserni 2 1 3 
Kaupalliset radiot  1 1
Muut perussopimukseen sitoutuneet 1 1
Yhteensä 44 18 62

JSN neuvoo yleisöä ja media-alan ammattilaisia

JSN:n neuvontapuhelin päivystää tiistaisin ja keskiviikkoisin kello 10 ja 12 välillä. Kyse-
lyihin vastataan myös sähköpostitse. Neuvostoon otti vuonna 2019 yhteyttä puheli-
mitse ja sähköpostitse  lähes 400 henkilöä, joista valtaosa oli yleisön edustajia. JSN ei 
ota neuvonnassaan kantaa mahdollisen kantelun menestymiseen vaan selvittää kysyjille 
kanteluprosessia ja opastaa sekä yleisön että median edustajia tutustumaan Journalistin 
ohjeisiin ja niiden tulkintoihin JSN:n päätöksissä.  

JSN sosiaalisessa mediassa
 
JSN tiedottaa päätöksistään ja muista ajankohtaisista asioista oman nettisivunsa  
(www.jsn.fi) lisäksi myös Twitterissä ja Facebookissa. Twitter-tili (@JSNtiedottaa) otet-
tiin käyttöön kesäkuussa 2019. JSN:llä on Twitterissä noin 700 ja Facebookissa noin  
1 900 seuraajaa (tilanne elokuussa 2020). JSN vastaa sille lähetettyihin neuvoston toi-
mintaa koskeviin kysymyksiin sosiaalisessa mediassa samoin periaattein kuin puhelin- ja 
sähköpostineuvonnassa.

Mediailta Rovaniemellä striimattiin verkkoon

JSN ja Lapin Kansa järjestivät  29.8. Rovaniemen Santa Claus -hotellissa paneeli-
keskustelun aiheesta saamelaiset, media ja sananvapaus. Keskustelua pystyi  seuraa-
maan myös Lapin Kansan nettisivuilta suorana lähetyksenä. Kysymyksiin vaientaako 
vihapuhe saamelaisia ja miten mediassa pitäisi käsitellä alkuperäiskansoja vastauk-
sia etsivät JSN:n puheenjohtaja Elina Grundström, Lapin Kansan päätoimittaja Antti 

takaisin alkuun

http://www.jsn.fi/
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Kokkonen, saamelaisen kulttuurin professori Veli-Pekka Lehtola Oulun yliopistosta, 
saamelaisasiantuntija Pirita Näkkäläjärvi ja sosiologian professori Jarno Valkonen Lapin 
yliopistosta. Keskustelun juonsi JSN:n jäsen, tutkija Tapio Nykänen Lapin yliopistosta. 
Paneelikeskusteluun osallistui vajaat 40 henkilöä.

JSN pohti Startup -journalismin 
rahoitusmahdollisuuksista

JSN järjesti Päivälehden museolla 5.11.2019 keskustelutilaisuuden, jossa pohdittiin, 
miten Suomeen saataisiin lisää journalistisia digitaalisia medioita. Keskustelu päättyi 
mediatukien tulevaisuutta laajemmin käsittelevään paneelikeskusteluun.

Paneelissa olivat mukana Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan dekaani ja 
viestintäpolitiikan professori Hannu Nieminen, Vihreän Langan päätoimittaja Riikka Suo-
minen, Long Playn päätoimittaja Antti Järvi sekä Liikenne- ja viestintäministeriön neuvot-
televa virkamies Emil Asp. Kuva: JSN

takaisin alkuun
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AIPCE-kokouksessa esiteltiin JSN:n lausumaa uutisautomatiikan ja personoinnin merkit-
semisestä. Kuvassa vasemmalta oikealle Stanfordin yliopiston tutkija Tom Van de Weghe, 
Belgian Flanderin medianeuvoston pääsihteeri Pieter Knapen, JSN:n puheenjohtaja Elina 
Grundström, JSN:n valmisteleva sihteeri Sakari Ilkka ja JSN:n jäsen, tutkija Lauri Haapa-
nen. Kuva The Georgian Charter of Journalistic Ethics

AIPCE-konferenssi Georgiassa

Euroopan itsenäisten medianeuvostojen yhteistyöverkosto AIPCE:n vuotuinen konfe-
renssi järjestettiin 3.–4. lokakuuta Georgian Tbilisissä. Tapahtumaan osallistui media-
neuvostojen edustajia kymmenistä maista. Suomesta konferenssiin osallistuivat JSN:n 
puheenjohtaja Elina Grundström, valmisteleva sihteeri Sakari Ilkka ja neuvoston jäsen, 
tutkija Lauri Haapanen, joka esitteli konferenssissa algoritmien journalistiseen käyttöön 
liittyviä itsesääntelyn tarpeita kartoittavan selvityshankkeensa.

Osana algoritmeista ja tekoälystä käytyä keskustelua konferenssissa esiteltiin tuol-
loin valmisteilla ollutta JSN:n lausumaa uutisautomatiikan ja personoinnin merkitsemi-
sestä. Lisäksi konferenssissa keskusteltiin muun muassa sosiaalisen median sisältöjen 
käsittelemisestä itsesääntelyneuvostoissa.

Grundström toimi vuoden 2019 ajan AIPCE:n kolmihenkisen työvaliokunnan 
jäsenenä. Lyhenne AIPCE tulee sanoista Alliance of Independent Press Councils of 
Europe.

takaisin alkuun
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Mukana EU-hankkeessa

JSN lähti taustayhteisönsä Jusanekin kautta mukaan lokakuussa 2019 aloitettuun 
eurooppalaisten medianeuvostojen yhteistyöhankkeeseen. Hankkeen ”Media councils 
in the digital age” tavoitteena on tukea medianeuvostojen toimintaedellytyksiä digitaa-
lisessa ympäristössä.

Hankkeeseen osallistuvat JSN:n lisäksi Belgian, Irlannin, Itävallan ja Saksan media-
neuvostot sekä yliopistot Blanquerna-Universitat Ramon Llull Espanjasta ja Université 
libre de Bruxelles Belgiasta. Konsortion toimintaa koordinoi eurooppalaisten journalis-
tiliittojen yhteistyöjärjestö European Federation of Journalists. Rahoituksen hankkeelle 
myönsi Euroopan komission viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosasto. 
Hanke kestää vuoden.

JSN:n osuutena on selvittää algoritmien journalistista käyttöä sekä aiheeseen liitty-
viä itsesääntelyn tarpeita Euroopan tasolla. Selvityksen tekee tutkijatohtori Lauri Haa-
panen, ja se julkaistaan syksyllä 2020 AIPCE:n uusilla nettisivuilla, jotka perustetaan 
osana hanketta.

takaisin alkuun
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JULKISEN SANAN NEUVOSTON 
KANNATUSYHDISTYKSEN 
TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2019 

Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistyksen eli Jusanekin budjetista (439 000 €) 
suurimman osan rahoittivat edelleen yhdistyksen jäsenyhteisöt: Aikakausmedia ry, 
RadioMedia ry, Sanomalehtien Liitto ry (Paikallislehtien Liitto ry), Suomen Journa-
listiliitto ry (Radio- ja televisiotoimittajien Liitto ry), Yleisradio Oy, MTV Oy, Sanoma 
Media Finland Oy ja Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry. Vajaa kol-
mannes budjetista rahoitettiin oikeusministeriön myöntämällä valtionavulla, joka nousi  
135 000 €:on (110 000 € vuonna 2018). 

Tilikauden tulos oli 42 000 € voitollinen, mikä antaa jatkossa mahdollisuuden 
toteuttaa mm. vuonna 2019 lykätyn nettisivujen uudistuksen, esimerkiksi mobiilikäyt-
täjiä silmällä pitäen.

Jusanek päätti kevätkokouksessaan, että JSN:n puheenjohtaja haetaan aina tämän 
kauden päättyessä avoimella haulla. Puheenjohtajan paikka laitettiin hakuun touko-
kuussa. Elina Grundström ilmoitti, ettei hae jatkokautta. Hakijoita oli 11, joista viisi pääsi 
valintaa valmistelleen lautakunnan (Jukka Holmberg, Hanne Aho, Timo Huovinen ja 
Mikko Hoikka) haastatteluun. Syyskuussa yhdistys valitsi perussopimuksen mukaisesti 
yksimielisesti uudeksi puheenjohtajaksi Eero Hyvösen.

Ensimmäisen päätoimisen puheenjohtajan kauden päättyessä teetettiin selvitys 
JSN:n hallintomallin toimivuudesta. Selvityksen teki Pasi Kivioja (Viestintäluotsi Oy). 
Yhdistyksen syyskokous asetti työryhmän Arto Henriksson (pj.), Hanne Aho, Mikko 
Hoikka ja Timo Huovinen tekemään selvityksen pohjalta esityksen mahdollisista perus-
sopimuksen tarkennustarpeista vuonna 2020.

JSN antoi syksyllä ensimmäisen lausumansa uutisautomatiikan ja personoinnin 
merkitsemisestä. Tähän liittyen Jusanek lähti mukaan eurooppalaisten medianeuvosto-
jen yhteiseen kehityshankkeeseen Media Councils in the Digital Age, jolle Euroopan 
komissio myönsi rahoitusta. Jusanekin osuutena hankkeessa on algoritmiselvityksen 
tekeminen useissa muissa Euroopan maissa. Selvityksen ja siihen pohjautuvan kansa-
laisten ja medianeuvostojen käyttöön tulevan tietopankin tekee FT Lauri Haapanen.  

takaisin alkuun
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Hankkeen rahoituskausi on 1.10.2019 – 30.9.2020. Jusanekin vastuulle jää 30 pro-
senttia JSN:n oman hankeosuuden kuluista. Hankkeen seurannasta ja loppuraportoin-
nista vuonna 2020 vastaa valmisteleva sihteeri Sakari Ilkka, talousseurannasta vastaa 
valmisteleva sihteeri Laura Juntunen.

Yksi yhdistyksen taustayhteisö, Palkansaajalehdet Pale ry lopetti toimintansa. Palen 
kautta aiemmin JSN:ään kuulunut Tekijä-lehti haki ja hyväksyttiin ns. erillisjäseneksi, 
kuten myös Nyhetsbyrån SPT. Tällaisia allekirjoituksellaan JSN:n toimintaperiaatteisiin 
sitoutuneita erillisjäseniä olivat vuoden lopussa myös Kirkko & kaupunki, Kirkkonummen 
Sanomat, Saariselän Sanomat, Medborgarbladet, MustRead, Nya Åland ja Landsbyg-
dens Folk.

Allekirjoittajiksi on hyväksytty vuodesta 2011 alkaen myös journalismin alan oppi-
laitoksia, joilla on julkaisutoimintaa. Vuoden 19 lopussa näitä olivat Turun ammattikor-
keakoulu (verkkolehti Tutka), Haaga-Helia (verkkomedia 360°) ja Tampereen yliopiston 
toimittajakoulutuksen Moreeni Media.

Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistyksen eli Jusanekin hallituksen puheen-
johtajana toimi Sanomalehtien Liiton liittojohtaja Jukka Holmberg, varapuheenjohtajana 
Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho. Kolmantena hallituksen jäsenenä toimi Ylen 
etiikkapäällikkö Timo Huovinen, sihteerinä JSN:n puheenjohtaja Elina Grundström.

JSN:n toimistossa valmistelevina sihteereinä työskentelivät Nenne Hallman, Sakari 
Ilkka ja Laura Juntunen, joka aloitti tehtävässä 1.5.2019. Hallintosihteerinä työskenteli 
Mirka Mokko 28.2. asti, ja sen jälkeen Petri Vaittinen 30.6. asti. Tämän jälkeen hallin-
tosihteerin toimi lakkautettiin ja tehtävät jaettiin valmisteleville sihteereille.  Neuvos-
ton toimisto sijaitsi vuokratiloissa osoitteessa Fredrikinkatu 25 A 8 ja myös neuvoston 
kokoukset pidettiin siellä lukuun ottamatta Rovaniemellä pidettyä elokuun kokousta ja 
joulukuun kokousta, joka pidettiin Päivälehden museossa. Siellä oli kokouksen jälkeen 
Elina Grundströmin ja neuvoston erovuorossa olleiden jäsenten läksiäistilaisuus. 

Kirjanpitoa ja palkanlaskentaa hoiti Tilingo Oy, jossa Jusanekin asioista vastasi Terhi 
Kokko. Yhdistyksen tilintarkastajana toimii Tilintarkastusrengas Oy, josta tilejä oli tar-
kastamassa KHT Lotta Kauppila. Toisena varsinaisena tilintarkastajana eli toiminnan-
tarkastajana toimi talous- ja hallintojohtaja Helena Visti Journalistiliitosta ja hänen 
varahenkilönään järjestöpäällikkö Ilona Hannikainen Sanomalehtien Liitosta. 

Kannatusyhdistyksen jäseniä edustivat liittojohtaja Mikko Hoikka (Aikakausmedia 
ry), liittojohtaja Jukka Holmberg (Sanomalehtien Liitto ry), päätoimittaja Arto Hen-
riksson (Paikallislehtien Liitto ry), puheenjohtaja Hanne Aho (Suomen Journalistiliitto 
ry), asiamies Anneli Salmivaara ja 1. varapuheenjohtaja Anna-Liisa Haavikko (Radio- ja 
televisiotoimittajien Liitto ry),  edunvalvontapäällikkö Taina Roth ja johtava asiantun-
tija Johanna Halkola (RadioMedia ry), etiikkapäällikkö Timo Huovinen (Yleisradio Oy), 
päätoimittaja Tomi Einonen (MTV Oy), viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Marcus 
Wiklund (Sanoma Media Finland Oy) sekä kustantaja Tuomas Rantanen (Kultti ry). 

takaisin alkuun
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