JULKISEN
SANAN
N E U VO S T O

JULKISEN
SANAN
N E U VO S T O

JULKISEN
SANAN
N E U VO S T O

JULKISEN SANAN NEUVOSTON

TOIMINTAKERTOMUS 2020

JULKISEN SANAN NEUVOSTO 2020

JULKISEN SANAN NEUVOSTON
TOIMINTAKERTOMUS 2020
Sisältö
PUHEENJOHTAJALTA............................................................................................................................. 3
KANTELUT................................................................................................................................................... 5
Kanteluiden määrä kasvoi yli kolmanneksella ............................................................................................ 5
Kanteluiden käsittelyaika piteni................................................................................................................... 6
Langettavia yli 40 prosenttia....................................................................................................................... 6
Uudelleenkäsittely ja muutoksenhaku ....................................................................................................... 6
NEUVOSTO.................................................................................................................................................7
Puheenjohtajisto ja kokoukset .....................................................................................................................7
Neuvostoon valittiin neljä uutta median ja kaksi uutta yleisön edustajaa.................................................7
Neuvoston jäsenet........................................................................................................................................ 8
Neuvosto teki useita linjaavia päätöksiä...................................................................................................... 9
Tarkennuksia Journalistin ohjeiden tulkintaan.......................................................................................... 10
Kolme kannanottoa......................................................................................................................................12
EU-hanke jatkuu vuodelle 2021................................................................................................................13
JSN EU-hankkeessa 2021.........................................................................................................................14
Euroopan medianeuvostojen AIPCE:n konferenssi peruttiin................................................................15
JSN neuvoo yleisöä ja ammattilaisia..........................................................................................................15
JSN sosiaalisessa mediassa.........................................................................................................................15
JULKISEN SANAN NEUVOSTON KANNATUSYHDISTYS VUOSIKERTOMUS 2020..........16
Perussopimuksen uudistus..........................................................................................................................16
Kantelijalle uusi muutoksenhakumahdollisuus ......................................................................................... 17
Tutkimuksia eurooppalaisista eettisistä koodistoista ...............................................................................18
Yhdistyksen talous on vakaalla pohjalla......................................................................................................18
Uusia erillisjäseniä........................................................................................................................................19
Jukka Holmberg jatkoi puheenjohtajana...................................................................................................19
Kannatusyhdistyksen jäsenet ja jäsenyhteisöjen edustajat Jusanekissa ..................................................19
JSN:n henkilökunta 2020.........................................................................................................................20

2

JULKISEN SANAN NEUVOSTO 2020

3

PUHEENJOHTAJALTA
Pääsin uutena puheenjohtajana näkemään sisältä
sen valtavan kehityksen, joka Julkisen sanan neuvoston toiminnassa on vuosien mittaan tapahtunut.
JSN:n asema on vahvistunut monin tavoin, mistä
on kiittäminen edellisiä puheenjohtajia, neuvoston
jäseniä ja toimiston henkilökuntaa, unohtamatta
JSN:n resursseista ja perussopimuksesta sekä Journalistin ohjeiden päivityksistä huolehtivaa Julkisen
sanan neuvoston kannatusyhdistystä.
Nykyisin JSN:n toimiston kolme kokoaikaista
valmistelijaa pitävät huolen, että puheenjohtajalla
ja neuvostolla on päätösten pohdintaan käytettävissä monipuolinen selvitys neuvoston aiemmista
ratkaisuista, niin vapauttavaa kuin langettavaa lopputulosta tukevista näkökulmista. Päätökset tehdään tietoisina lähimenneisyydestä.
Valmistelijat pyytävät tarvittaessa myös asiantuntijoilta apua, jotta voidaan selvittää esimerkiksi jonkin väitetyn asiavirheen olennaisuus.
Vanhan pohjalta rakensimme viime vuonna uutta. JSN:n tehtävänä on puolustaa
sanan- ja julkaisemisen vapautta. Erityisesti tätä varten JSN alkoi ottaa aktiivisemmin
kantaa ajankohtaisiin tapahtumiin ja tilanteisiin. JSN:n kannanotot löytyvät nettisivuilta
omasta osiostaan.
Yhteistyö Euroopan riippumattomien medianeuvostojen yhteenliittymässä
AIPCEssa sai yhä konkreettisempia muotoja projektissa ”Media Councils in the Digital
Age”. Uskon tästä olevan hyötyä myös silloin, kun suomalaisia Journalistin ohjeita aletaan jälleen päivittää. AIPCEn sivuilta löytyy jo nyt runsaasti materiaalia, josta selviää
muun muassa se, että JSN lasketaan yhdeksi kuudesta erityisen vakaasta eurooppalaisesta medianeuvostosta.
Oxfordin yliopiston Reuters-instituutin raportti Digital News Report 2020 kertoi,
että luottamus uutismediaan on Suomessa edelleen kansainvälistä huippua. Raportin
suomenkielinen versio piti yhtenä syynä luottamukseen toimittajakunnan suhteellisen
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vahvaa ammatillista kulttuuria, jota raportin mukaan tukee Julkisen sanan neuvoston
vakiintunut asema.
Mutta nykyään pitää juosta lujaa pysyäkseen edes paikallaan, kuten Punainen kuningatar opetti Liisaa peilimaailmassa. Media-ala muuttuu, ja muutos synnyttää uusia eettisiä kysymyksiä ja tuo alalle uusia toimijoita. JSN:n kenttä on laaja. JSN on kaikenlaisen
journalismin itsesääntelyelin, riippumatta journalismin lajista tai julkaisukanavasta. Kaikki
medianeuvostot eivät toimi näin. Aivan tavallisinta ei ole sekään, että kuka tahansa voi
kannella medianeuvostolle esimerkiksi olennaisesta asiavirheestä. Usein edellytetään,
että kantelun tekee taho, joka kokee itse kärsineensä median toiminnan vuoksi.
JSN:n merkityksestä kertoo esimerkiksi se, että kantelumäärä kasvoi viime vuonna
kolmanneksella edellisvuoteen verrattuna. JSN:llä on hyvät mahdollisuudet kehittyä
entistäkin merkityksellisemäksi niin alalle kuin yleisölle, mutta siihen kehitystyöhön tarvitaan mukaan koko mediakylä.
Eero Hyvönen
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KANTELUT
Kanteluiden määrä kasvoi yli kolmanneksella
Julkisen sanan neuvostolle tehtiin vuoden 2020 aikana yhteensä 329 kantelua. Nousua
edelliseen vuoteen oli 32 prosenttia. Puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan päätöksellä
karsittiin vuoden 2020 aikana 256 kantelua ja otettiin neuvoston käsittelyyn 64 kantelua. Neuvosto teki 56 päätöstä, joilla ratkaistiin 58 kantelua.
Myös vuonna 2020 yleisin kantelun peruste oli korjaamatta jäänyt olennainen asiavirhe tai se, ettei korjausta ollut tehty Journalistin ohjeiden vaatimusten mukaisesti.
Puheenjohtaja hylkäsi suurimman osan näistä kanteluista esimerkiksi siksi, ettei nähnyt
jutussa virhettä tai siksi, että jutun kokonaisuudesta sai kuitenkin oikean kuvan asiasta
epätarkasta yksityiskohdasta huolimatta. Usein kantelijoita ei ollut tyydyttänyt jutun
näkökulma, mutta näkökulman valinta kuuluu tiedotusvälineiden omaan harkintaan eikä
jonkin toisen näkökulman puuttuminen yleensä ole olennainen asiavirhe.

JSN:lle tehtyjen kanteluiden määrä
vuosina 2010–2020
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Kanteluiden käsittelyaika piteni
Kantelun käsittelyaika neuvostossa oli keskimäärin 131 päivää, kun se vuonna 2019 oli
111 päivää. Käsittelyaika mittaa päiviä kantelun vastaanottamisesta neuvoston antamaan
vapauttavaan tai langettavaan ratkaisuun. Käsittelyajan pitenemiseen vaikuttivat kanteluiden määrän nopea kasvu ja kantelut, joiden käsittely siirtyi edellisen puheenjohtajakauden lopulta vuoden 2020 puolelle.

Kanteluiden käsittelyaika 2020

Langettavia yli 40 prosenttia
Myös langettavien päätösten määrä kasvoi edellisvuoden 28 prosentista 43 prosenttiin. Alimmillaan langetusprosentti on ollut 2010-luvulla vuonna 2012, jolloin se oli 26,
ja korkeimmillaan vuonna 2015, jolloin se oli 48 prosenttia.

Langetusprosentti 2020

Uudelleenkäsittely ja muutoksenhaku
Neuvoston varapuheenjohtajat käsittelivät vuonna 2020 yhteensä 14 kantelun karsinnasta tehtyä uudelleenkäsittelypyyntöä. Uudelleenkäsittelypyynnöt hylättiin yhtä
lukuunottamatta. Neuvoston ratkaisuista tehtiin yksi muutoksenhakupyyntö, mutta
neuvosto ei nähnyt syytä muuttaa aiempaa ratkaisuaan.
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NEUVOSTO
Puheenjohtajisto ja kokoukset
Julkisen sanan neuvoston puheenjohtajana toimi vuonna 2020 ensimmäisellä kaudellaan Eero Hyvönen. Neuvoston 1. varapuheenjohtajaksi valittiin Taina Tukia ja 2. varapuheenjohtajaksi Kyösti Karvonen. Yleisön edustaja Ismo Siikaluoma valittiin neuvoston
3. varapuheenjohtajaksi.
Neuvosto kokoontui yhdeksän kertaa ja teki 56 päätöstä, joilla ratkaistiin 58 kantelua. Neuvoston tekemistä päätöksistä 18 perustui vuonna 2019 tehtyihin kanteluihin.
Kanteluiden ratkaisemisen lisäksi neuvosto antoi vuonna 2020 kolme kannanottoa.
Neuvoston vuoden 2020 kokouksista vain 5.2. ja 11.3. pidetyt kokoukset järjestettiin JSN:n toimistolla Helsingissä osoitteessa Fredrikinkatu 25 A 8. Maaliskuusta vuoden loppuun neuvosto kokoontui etänä Teams-sovelluksella koronapandemian vuoksi.
Myös neuvoston toimisto, valmistelijat ja puheenjohtaja, työskentelivät enimmäkseen
etänä maaliskuun kokouksen jälkeen.

Neuvostoon valittiin neljä uutta median ja kaksi
uutta yleisön edustajaa
Mediaa edustaneiden Taina Tukian, Hannele Peltosen, Sinikka Tuomen, ja Ilkka Ahtiaisen sekä heidän varaedustajiensa Aija Pirisen, Kaisa Ylhäisen, Nina Stenrosin ja Taina
Rothin kausi päättyi vuoden 2020 lopussa.
Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistys valitsi heidän tilalleen Neuvoston varsinaisiksi jäseniksi kaudelle 2021–2023 Mona Haapsaaren, Marja Keskitalon, Alma
Onalin ja Aija Pirisen. Heidän varaedustajikseen valittiin Valtteri Kujansuu (Haapsaari),
Heidi Finnilä (Keskitalo), Kari Pyrhönen (Onali) ja Hanna Parhaniemi (Pirinen).
Yleisöä edustaneiden Pentti Mäkisen ja Ismo Siikaluoman ja heidän varaedustajiensa Anna Anttilan ja Heta Heiskasen kausi päättyi vuoden 2020 lopussa. Neuvosto
valitsi heidän tilalleen Valpuri Mäkisen ja Harto Pönkän. Heidän varaedustajikseen
valittiin Arttu Saarinen ja Margareta Salonen.
takaisin alkuun
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Neuvosto kokoontui viime vuonna kahta kokousta lukuunottamatta etänä. Kuvakaappauksessa elokuun kokoukseen osallistuneet Hannele Peltonen, Kyösti Karvonen, Ilkka Ahtiainen, Aija Pirinen, Riikka Mäntyneva, Nina Stenros, puheenjohtaja Eero Hyvönen, Tuomas
Rantanen, Pentti Mäkinen ja valmistelija Sakari Ilkka.

Neuvoston jäsenet
Puheenjohtaja: Eero Hyvönen, Helsinki (2020-)
1. varapuheenjohtaja Taina Tukia, Paimio, päätoimittaja Kunnallislehti Paimio-Sauvo-Kaarina, V (2018-2020)
2. varapuheenjohtaja Kyösti Karvonen, Oulu, emerituspäätoimittaja, vapaa toimittaja,
V (2020-2022)
3. varapuheenjohtaja Ismo Siikaluoma, Helsinki, komentaja, Y (2018-2020)
Riikka Mäntyneva, Hämeenlinna, toimitussihteeri Hämeen Sanomat, V (2020-2022)
Tuomas Rantanen, Helsinki, kustannuspäällikkö ja toimittaja Voima, V (2019-2021)
Hannele Peltonen, Vantaa, viestinnän erityisasiantuntija Suomen syöpäpotilaat ry,
V (2018-2020)
Sinikka Tuomi, Pori, kehityspäällikkö Yle Alueet, V (2018-2020)
Ilkka Ahtiainen, Helsinki, uutispäätoimittaja MTV, V (2018-2020)
Jukka Ruukki, Espoo, päätoimittaja Tiede-lehti, V (2020-2022)
Pentti Mäkinen, Mikkeli, maakuntajohtaja, Y (2018-2020)
Heli Parikka, Helsinki, asiantuntija Sitra, Y (2019-2021)
Henrik Rydenfelt, Helsinki, tutkijatohtori, Y (2020-2022)
Tuomo Törmänen, Kuusamo, lääninrovasti, Y (2020-2022)
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Henkilökohtaiset varajäsenet:
Tiina Ojutkangas, Kokkola, päätoimittaja Keskipohjanmaa, V (Karvonen)
Niko Nurminen, Helsinki, freelance-toimittaja, V (Mäntyneva)
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)
Marja Aarnipuro, Helsinki, päätoimittaja Apu ja Mondo, V (Ruukki)
Anna Anttila, Helsinki, tutkija, Y (Mäkinen)
Heta Heiskanen, Helsinki, erityisasiantuntija ja ilmastopaneelin pääsihteeri ympäristöministeriö, Y (Siikaluoma)
Nitin Sood, Helsinki, VTM, suunnittelija Helsingin kaupunki, Y (Parikka)
Saara Salomaa, Helsinki, KT, apulaisjohtaja, Mediakasvatus- ja kuvaohjelman päällikkö
Kavi, Y (Rydenfelt)
Päivi Hietanen, Helsinki, syöpätautien erikoislääkäri, psykoterapeutti, Y (Törmänen)

Neuvosto teki useita linjaavia päätöksiä
Julkisen sanan neuvosto JSN linjaa hyvää journalistista tapaa pääasiassa kanteluja ratkaisemalla. Suuri osa ratkaisuista vahvistaa tai kirkastaa JSN:n aiemmista päätöksistä
löytyvää linjaa. JSN:n valmistelijat etsivät kantelujen käsittelyn yhteydessä kaikki tapaukseen soveltuvat viime vuosien esimerkit JSN:n päätösarkistosta. JSN tekee uudet
ratkaisunsa tietoisena menneestä.
Koronaviruksen aiheuttama pandemia on aiheuttanut uutta punnintaa myös journalismin etiikan näkökulmasta.
Neuvosto sai ensimmäisen kantelun koronauutisoinnista vuoden 2020 helmikuussa. Koronakantelut koskivat aluksi etenkin Journalistin ohjetta 20, joka käsittelee
olennaisen asiavirheen korjaamista.
Virustiedon epävarmuuden tunnistaminen ja sen uutisointi oikein oli taitolaji, jossa
suomalainen media onnistui. Vuoden 2020 kantelumäärän kasvu ei selity terveys- ja
tiedejutuista tehdyillä kanteluilla. Kanteluissa näkyivät enemmän koronaviruksen torjunnan ja pandemian yhteiskunnalliset ja poliittiset ulottuvuudet, vaikka eivät nekään kantelumäärän nousua läheskään yksin selitä.
Syksyllä 2020 neuvostoon alkoi tulla kanteluja, joissa koronauutisoinnin väitettiin
loukanneen yksityisyyden suojaa. Neuvoston ratkaisukäytännön mukaan terveystiedot
ovat aina olleet yksityiselämän ydinaluetta. Arkistohaun perusteella Journalistin ohjeiden sääntöjä yksityisyyden suojasta ei ole ennen tulkittu tilanteessa, jossa toisessa vaakakupissa on pandemian ja sen torjunnan synnyttämä tarve journalistiseen tietoon.
JSN antoi vapauttavan päätöksen tapauksessa, jossa lehti kertoi, että eräässä
koulussa annettiin osa opetuksesta etänä henkilökunnan jäsenten mahdollisen
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korona-altistuksen vuoksi. Pienellä vaivalla myös ulkopuolisten oli mahdollista selvittää
kyseisten opettajien henkilöllisyys. Lehden kertomilla, opettajat yksilöivillä tiedoilla, ei
ollut poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä, kuten JO 27 edellyttää. JSN kuitenkin katsoi, ettei tieto mahdollisesta altistumisesta ollut ”erityisen arkaluonteinen”, kuten
Journalistin ohjeet määrittelevät yksityisyyden suojan peruskynnyksen.
Toisessa tapauksessa tiedotusväline oli julkaissut uutisen kauppapuutarhan työntekijän koronatartunnasta ja paikkakunnalla määrätyistä noin 20 henkilön karanteeneista.
Näillä tiedoilla oli poikkeuksellista paikallista merkitystä niin pandemian torjuntatoimien
kuin kauppapuutarhassa asioineiden oman altistumisvaaran arvioinnin kannalta. Uutinen
ei siksi rikkonut hyvää journalistista tapaa, vaikka sairastuneen henkilöllisyys saattoi olla
niiden pääteltävissä, jotka tiesivät hänen sairauslomastaan. Jutussa ei kuitenkaan julkaistu tietoja, joiden perusteella sairastunut olisi ollut laajemmin tunnistettavissa.
Molemmat koronaratkaisut olivat yksimielisiä.
JSN otti myös ensimmäistä kertaa kantaa nykymuotoisista verokoneista tehtyihin
kanteluihin. JSN on jo vuosia sitten todennut, että merkittävät tulot tai huomattava
varallisuus kaventavat tavallisenkin kansalaisen yksityisyyden suojaa silloin, kun julkaistavat tiedot liittyvät hänen taloudelliseen asemaansa. Nyt oli kanneltu kolmen lehden verokoneista, joissa oli julkaistu kaikkien 100 000 euron tulorajan ylittäneiden
verotiedot.
JSN teki kaikissa tapauksissa yksimielisesti vapauttavat päätökset. Neuvoston
mukaan verotietojen julkaisu verokoneissa on perusteltua vallankäytön valvonnan ja
arvioinnin sekä yhteiskunnallisen keskustelun kannalta. Verokoneiden avulla voi tehdä
yhteiskuntaa koskevia havaintoja yksittäisten henkilöiden verotietojen pohjalta.

Tarkennuksia Journalistin ohjeiden tulkintaan
Seuraavissa päätöksissä linjattiin Journalistin ohjeiden tulkintoja olennaisen asiavirheen
korjaamisesta:
Vapauttava 7387/YLE/20
Yle
Virheen korjaus
Yle TV1:n kello 17:n ja kello 20.30:n uutislähetyksissä oli virhe jutussa, joka
käsitteli miehen kuolemaan johtanutta välikohtausta poliisin kanssa Yhdysvalloissa.
Yle korjasi virheen seuraavana päivänä kello 17:n uutislähetyksessä ja aihetta käsitelleessä nettiuutisessa. Virhe tuli riittävästi korjatuksi, vaikka sitä ei erikseen korjattu
iltauutislähetyksessä.
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Langettava 7336/YLE/20
Yle
Totuudenmukainen tiedonvälitys, kuvan harhaanjohtava käyttö, sepitteellinen
aineisto, olennainen asiavirhe
Ylen MOT käytti haastattelulausumia harhaanjohtavalla tavalla koostaessaan toimittajan esittämään suoraan kysymykseen irrallisia pätkiä haastateltavan
eri kysymyksiin antamista vastauksista. Äänestyspäätös 10–3. Päätöksen lopussa
eriävä mielipide.
Langettava 7323/SL/20
Verkkouutiset
Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, mielipiteet ja tosiasiat, otsikko
Kuntapoliitikon rikosepäilystä kertoneesta jutusta sai harhaanjohtavan käsityksen siitä, miksi syytettä ei nostettu. Tämä oli olennainen asiavirhe, jonka korjaamisesta olisi pitänyt kertoa selvästi lukijoille. Lehti käytti lähteenään ainoastaan
epäiltyä itseään eikä pyrkinyt tarkistamaan tältä saamiaan tietoja. Tosiasiat ja mielipiteet sekoittuivat jutussa.
Neuvosto otti kahdessa ratkaisussaan kantaa myös kuoleman hienotunteiseen
uutisointiin:
Vapauttava 7247/SL/19
Etelä-Saimaa
Uhrin hienotunteinen kohtelu
Onnettomuusuutinen kertoi yksityishenkilön tapaturmaisesta kuolemasta pihapiirissä. Vaikka uhri oli jutusta ainakin lähipiirinsä tunnistettavissa, lehti ei rikkonut
Journalistin ohjeiden vaatimusta kuoleman hienotunteisesta uutisoinnista. Äänestyspäätös 9–5. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.
Vapauttava 7246/SL/19
Uutisvuoksi
Uhrin hienotunteinen kohtelu
Kaupunkilehti kertoi pihapiirissä tapahtuneesta yksityishenkilön tapaturmaisesta kuolemasta. Vaikka uutisointi oli nopeaa ja uhri oli jutusta ainakin lähipiirinsä
tunnistettavissa, lehti ei rikkonut Journalistin ohjeiden vaatimusta kuoleman hienotunteisesta uutisoinnista. Äänestyspäätös 9–5. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.
Neuvosto otti yhdessä ratkaisussaan kantaa toisen työn käyttämiseen jutussa, joka
perustui kokonaan tiedotteeseen.
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Langettava 7200/SL/19
Kymen Sanomat
Piilomainonta, journalistinen päätösvalta, toisen työn käyttäminen
Matkailuaiheista tapahtumaa käsitellyt ennakkojuttu perustui kokonaan tiedotteeseen. Juttu oli kopioitu otsikkoa, rakennetta ja suoria lainauksia myöten niin suoraan ulkopuolisen tuottamasta tekstistä, että lähde olisi pitänyt kertoa lukijoille.

Kolme kannanottoa
Julkisen sanan neuvosto reagoi nopeasti maaliskuussa koronapandemian vuoksi säädettyyn ja voimaan tulleeseen valmiuslakiin, ja ohjeisti mediaa kannanotolla viranomaistiedotteiden julkaisemisesta.
JSN:n puheenjohtajisto suositteli kannanotossaan, että valmiuslain nojalla mediassa mahdollisesti julkaistavat tiedotteet merkitään selvästi journalistisesta aineistosta
erottuvalla tavalla, esimerkiksi otsikkorivillä sanalla ”Viranomaistiedote”. Yleisölle on
myös syytä avata, että valmiuslaki edellyttää tiedotteiden julkaisemista sellaisenaan,
ilman toimituksellista käsittelyä. JSN muistutti myös, että medialla on ilman valmiuslakiakin velvollisuus julkaista tiettyjä viranomaistiedotteita. www.jsn.fi/kannanotot/
suositus-viranomaistiedotteiden-merkitsemisesta-2020/
Julkisen sanan neuvosto (JSN) otti kokouksessaan 16.6.2020 yksimielisesti kantaa
journalismin riippumattomuutta koskevaan tapaukseen, jossa Ilmajoki-lehden päätoimittaja päätti irtisanoutua, koska koki, että lehteä kustantavan yhtiön johto ei tukenut
häntä ulkoa tulleen painostuksen alla, vaan tuntui päinvastoin antavan periksi vaikutusyrityksille, joilla haluttiin estää uutisen julkaiseminen. Uutinen koski kunnanvaltuutetun osallistumista Ilmajoen valtuuston kokoukseen pian Espanjan-matkan jälkeen,
vastoin kunnan suositusta kahden viikon karanteenista. Kannanotto Ilmajoki-lehden
päätoimittajan painostamisesta
Neuvosto otti kantaa verottajan päätökseen salata pyynnöstä noin 4 400 yli 100
000 euroa ansainneen henkilön verotiedot. Verottaja perusteli poistoon suostumista
vuonna 2018 voimaan astuneella EU:n tietosuoja-asetuksella.
Neuvosto totesi, että verotietojen julkisuus on tärkeä osa avointa yhteiskuntaa ja
että tiedotusvälineillä on merkittävä rooli verotuksen oikeudenmukaisuudesta ja vaikutuksista käytävässä julkisessa keskustelussa. Tiedotusvälineiden tarjoamien verokoneiden
avulla myös tavalliset kansalaiset voivat tehdä yhteiskuntaa koskevia havaintoja yksittäisten henkilöiden verotietojen perusteella. Siksi verotietolistojen julkaiseminen on perusteltua vallankäytön valvonnan ja arvioinnin sekä yhteiskunnallisen keskustelun kannalta.
JSN totesi kannanotossaan myös, että viranomaisten on syytä antaa sananvapaudelle ja siihen kuuluvalle tietojen julkisuudelle demokraattisen yhteiskunnan edellyttämä
painoarvo. Neuvosto totesi, että kenen tahansa verotietojen julkaisua erikseen tai verokoneen osana ei voitaisi pitää hyvän journalistisen tavan mukaisena, vaan julkaisemiselle
täytyy olla kestävä perustelu. JSN:n kannanotto verottajan päätöksiin poistaa suurituloisten verotietoja listoilta 2020 4.11.
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EU-hanke jatkuu vuodelle 2021
Lokakuussa 2019 käynnistetyn eurooppalaisten medianeuvostojen yhteistyöhankkeen
”Media Councils in the Digital Age” ensimmäinen osa saatiin päätökseen joulukuussa
2020. Hankkeen tavoitteena on tukea medianeuvostojen toimintaedellytyksiä digitaalisessa ympäristössä.
JSN osallistui hankkeeseen tuottamalla algoritmien journalistista käyttöä ja aiheeseen liittyviä itsesääntelyn tarpeita Euroopan tasolla kartoittavan selvityksen. Selvityksen teki JSN:n jäsenenä vuodet 2017–2019 toiminut journalistiikan yliopistonlehtori
Lauri Haapanen Jyväskylän yliopistosta. Haapanen oli yhteydessä alan keskeisiin ohjelmistokehittäjiin sekä mediatoimijoihin 10:ssä Euroopan maassa ja medianeuvostojen
edustajiin 20 maassa. Haapasen raportti ”Media Councils and Self-regulation in the
Emerging Era of News Automation” julkaistiin joulukuussa hankkeen nettisivuilla osoitteessa: https://presscouncils.eu/userfiles/files/Emerging%20era%20of%20news%20
automation%20Haapanen.pdf
JSN järjesti raportin julkaisemisen yhteydessä kansainvälisille kollegoilleen suunnatun webinaarin ja teetti raportin keskeisiä huomioita esittelevän videon.

Kuvakaappaus Lauri Haapasen selvitystä markkinoineesta videosta, joka on katsottavissa
esim.: https://www.youtube.com/watch?v=QiAkwnMAt7s
Vuoden 2020 aikana medianeuvostojen hankkeen nettisivuilla (www.presscouncils.eu)
julkaistiin myös muita itsesääntelyä käsitteleviä tutkimuksia ja selvityksiä. Osana hanketta perustettiin myös medianeuvostojen väliseen yhteydenpitoon tarkoitettu sisäinen
keskustelufoorumi, jolla JSN muun muassa jakoi kokemuksiaan viimeisimmän lausumansa valmistelusta.
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JSN:n puheenjohtaja Eero Hyvönen ja hanketta JSN:n toimistolla koordinoinut
valmistelija Sakari Ilkka osallistuivat Belgian ranskankielisen medianeuvoston 10-vuotisjuhlallisuuksien yhteydessä järjestettyyn Forum Europé -konferenssiin Brysselissä
21.–22.1.2020. Muista hankkeen tapahtumasuunnitelmista jouduttiin luopumaan
koronaviruspandemian vuoksi. Tapahtumia korvattiin webinaareilla.

Valmistelija Sakari Ilkka (kuvassa toinen oikealta) osallistui journalismin uusia teknologioita käsittelevään keskusteluun tammikuussa 2020 Brysselissä. Muut keskustelijat olivat
(vasemmalta oikealle) Albanian medianeuvoston puheenjohtaja Koloreto Cukali, Article 19
-järjestössä medianvapausasioista vastaava Pierre-François Docquir, moderaattori Yves
Thiran, Belgian Flanderin medianeuvoston pääsihteeri Pieter Knapen ja Unescon ilmaisunvapausosaston Adeline Hulin. Kuva: Aurore d’Haeyer
Hankkeen ensimmäiseen osaan osallistuivat JSN:n lisäksi Belgian, Irlannin, Itävallan ja
Saksan medianeuvostot sekä yliopistot Blanquerna-Universitat Ramon Llull Espanjasta
ja Université libre de Bruxelles Belgiasta. Konsortion toimintaa koordinoi eurooppalaisten journalistiliittojen yhteistyöjärjestö European Federation of Journalists. Hankkeesta
rahoitti 70 % Euroopan komission viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosasto.

JSN EU-hankkeessa 2021
Euroopan komissio myönsi rahoituksen myös hankkeen jatkamiseksi vuonna 2021. JSN
jatkaa taustayhteisönsä Jusanekin kautta hankkeessa, ja sen toteuttamisesta JSN:n toimistolla vastaa vuonna 2021 valmistelija Laura Juntunen.
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Euroopan medianeuvostojen AIPCE:n
konferenssi peruttiin
Euroopan itsenäisten medianeuvostojen yhteistyöverkosto AIPCE:n vuotuinen konferenssi oli tarkoitus järjestää lokakuussa 2020 Kyproksella, mutta se peruttiin koronaviruspandemian vuoksi.
Vuonna 2020 olisi ollut JSN:n vuoro järjestää Pohjoismaiden medianeuvostojen
konferenssi. Konferenssia ei järjestetty pandemiatilanteen vuoksi. JSN selvitti yhdessä
muiden pohjoismaisten neuvostojen kanssa mahdollisuuksia järjestää konferenssi
vuonna 2021.

JSN neuvoo yleisöä ja ammattilaisia
Julkisen sanan neuvosto vastasi yleisön ja media-alan ammattilaisten puhelimitse esittämiin kysymyksiin kahtena päivänä viikossa. Sähköpostitse ja sosiaalisessa mediassa
neuvoa tai näkemystä kysyttiin entistä useammin. Yleisön kysymykset käsittelivät yleisimmin kantelun tekemistä ja kanteluprosessin etenemistä. Alan ammattilaiset kysyivät useimmin Journalistin ohjeiden tulkinnoista konkreettisissa työtilanteissa. Vuoden
2020 aikana annettiin neuvontaa eri kanavien kautta arviolta 500 kertaa.
Lisäksi JSN:n puheenjohtajaa haastateltiin kymmeniä kertoja eri medioihin journalismin eettisistä kysymyksistä ja hän osallistui kutsusta lukuisiin webinaareihin,
koulutustilaisuuksiin ja seminaareihin, joita järjestivät JSN:n jäsenjärjestöt, jäsentoimitukset, Tampereen yliopiston journalismiyksikkö, Maanpuolustuskurssit, THL ja eri
kansalaisjärjestöt.
JSN:n nettisivuilla on nykyään Usein kysytyt kysymykset -osio. Pyrimme lisäämään
vuoropuhelua media-alan ja yleisön kanssa myös tulevina vuosina.

JSN sosiaalisessa mediassa
JSN tiedottaa päätöksistään ja muista ajankohtaisista asioista oman nettisivunsa (www.
jsn.fi) lisäksi myös Twitterissä ja Facebookissa. JSN:llä on Twitterissä (@JSNtiedottaa)
noin 1 000 ja Facebookissa noin 2 000 seuraajaa (tilanne huhtikuussa 2021). JSN
vastaa sille lähetettyihin neuvoston toimintaa koskeviin kysymyksiin sosiaalisessa mediassa samoin periaattein kuin puhelin- ja sähköpostineuvonnassa. Sosiaalista mediaa
käytettiin säännöllisesti myös JSN:n kannanotoista ja päätöksistä tiedottamiseen. Jos
aihe vaati enemmän vuoropuhelua, puheenjohtaja osallistui omalta sometililtään siihen,
jotta JSN:n tilien luonne pysyisi tiedotuksellisena.
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JULKISEN SANAN NEUVOSTON
KANNATUSYHDISTYS
VUOSIKERTOMUS 2020
Yhdistys teki merkittäviä päivityksiä JSN:n perussopimukseen, joka säätelee JSN:n toimintaa ja jäsenten velvoitteita.
Kantelujen määrän nopea nousu vuonna 2020 ja edelliseltä vuodelta periytyneiden kantelujen perintö pidensivät kantelujen käsittelyaikaa parillakymmenellä vuorokaudella. Käsittelyjonoa on tarkoitus saada lyhennettyä vuonna 2021, mihin on hyvät mahdollisuudet nyt,
kun taloudellinen tilanne on vakautunut.
Jusanekin yhteistyö eurooppalaisten medianeuvostojen yhteenlittymän AIPCEn kanssa
sai yhä enemmän konkretiaa eettisiä koodistoja koskevien tutkimusprojektien kautta. Projekteja rahoittaa pääosin Euroopan komission viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian
pääosasto.
Jusanekin toiminnan kustantavat pääosin yhdistyksen jäsenyhteisöt. Oikeusministeriön
valtionavun osuus oli vajaa kolmannes budjetista.

Perussopimuksen uudistus
Perussopimuksen muutosten pääasiallisina tavoitteina on lisätä kanteluprosessien selkeyttä ja avoimuutta yleisölle, tasapainottaa puheenjohtajan ja neuvoston vastuualueita
sekä lisätä neuvoston jäsenten tiedonsaantimahdollisuuksia.
Päivitetty perussopimus velvoittaa tiedotusvälineitä lisäämään langettavan päätöksen saaneen jutun yhteyteen verkossa aina myös tiedon langettavasta päätöksestä.
Tähän saakka menettelystä on ollut voimassa JSN:n puheenjohtajan julkaisema ohjeistus, mutta alalla vaihtelevan käytännön vuoksi ohjeen velvoittavuutta ja painoarvoa
haluttiin lisätä kirjaamalla se JSN:n perussopimukseen.
Uudessa perussopimuksessa linjataan myös JSN:n puheenjohtajan valintamenettely sekä toimikausien pituus. JSN:n puheenjohtaja valitaan jatkossakin avoimella haulla
ja puheenjohtajan toimikausi pidennettiin neljästä viiteen vuoteen. Sama henkilö voidaan valita puheenjohtajaksi enintään kahdeksi perättäiseksi kaudeksi.
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Perussopimus vahvistaa myös integriteettiä ja riippumattomuutta JSN:n kannatusyhdistyksen hallituksen ja neuvoston välillä uudella määräyksellä, joka estää saman henkilön toimimisen samanaikaisesti molempien jäsenenä.
Sopimukseen lisättiin määräys niitä tilanteita varten, joissa neuvosto voisi jääviyskysymysten vuoksi tulla toimintakyvyttömäksi. Esimerkiksi, jos kantelu koskisi Julkisen
sanan neuvostoa tai sen enemmistöä, kannatusyhdistys voisi nimetä yksittäistä kantelua
käsittelemään tilapäisiä jäseniä, tarvittaessa myös tilapäisen puheenjohtajan.
Aiemmin perussopimuksen henkeen on kuulunut, että sen päätökset kannatusyhdistyksessä on tehtävä yksimielisesti. Uuden perussopimuksen myötä sopimusta rikkoneen tai jäsenmaksun laiminlyöneen yhteisön erottamispäätös voidaan kuitenkin tehdä
enemmistöpäätöksellä.
Julkisen sanan neuvoston perussopimus on media-alan liittojen ja tiedotusvälineiden yksimielisesti hyväksymä sopimus, johon sitoutuneet toimijat noudattavat sen periaatteita ja myötävaikuttavat siihen, että niiden jäsenet ja niille töitä tekevät noudattavat
Journalistin ohjeita ja toimivat sopimuksen tarkoittamalla tavalla.

Kantelijalle uusi muutoksenhakumahdollisuus
Kun JSN:lle tehdään kantelu, neuvoston puheenjohtaja päättää valmistelijan esityksestä, otetaanko kantelu koko neuvoston käsittelyyn vai ei.
Jos puheenjohtaja hylkää kantelun, kantelija on voinut aiemmin pyytää varapuheenjohtajilta hylätyn kantelun uudelleenkäsittelyä, jos puheenjohtajan päätös on perustunut
ilmeiseen virheeseen. Uudessa perussopimuksessa kantelija sai toisenkin muutoksenhakuperusteen. Nyt uudelleenkäsittelypyyntö voi menestyä, jos puheenjohtajan päätös on
perustunut olennaisesti puutteelliseen tietoon. Neuvoston toimisto pyrkii tietysti varmistamaan, että kaikki olennainen tieto on saatu puheenjohtajan päätöstä varten, mutta
uudistus on joka tapauksessa lisäturva kantelijalle.
Samalla neuvostolle tuli mahdollisuus ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväkseen
mikä tahansa puheenjohtajan hylkäämä kantelu. Kaikista puheenjohtajan päätöksistä
menee tieto neuvostolle.
Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistyksen syyskokouksessaan 2019 nimittämän nelihenkisen perussopimustyöryhmän jäseninä toimivat Hanne Aho (Suomen
Journalistiliitto), puheenjohtajana Arto Henriksson (Sanomalehtien Liitto/paikallislehdet), sihteerinä Mikko Hoikka (Aikakausmedia) sekä Timo Huovinen (Yle). Heti voimaan tulleet muutokset perussopimukseen hyväksyttiin Jusanekin kevätkokouksessa,
joka pidettiin pandemiarajoitusten vuoksi vasta 15.9.2020.
(Linkki päivitettyyn perussopimukseen JSN:n verkkosivuilla.)
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Tutkimuksia eurooppalaisista eettisistä koodistoista
Jusanek osallistui eurooppalaisten medianeuvostojen yhteistyöhankkeeseen ”Media
Councils in the Digital Age”, jonka ensimmäinen, osa saatiin päätökseen joulukuussa
2020. Hankkeen tavoitteena on tukea medianeuvostojen toimintaedellytyksiä digitaalisessa ympäristössä. JSN:n osuutena oli selvitys ”Media Councils and Self-regulation
in the Emerging Era of News Automation”, jonka teki JSN:n jäsenenä vuodet 2017–
2019 toiminut journalistiikan yliopistonlehtori Lauri Haapanen Jyväskylän yliopistosta.
Hanketta koordinoi JSN:n toimistolla valmistelija Sakari Ilkka. Loppuvuodesta 2019
alkaneesta projektista rahoitti 70 % Euroopan komission viestintäverkkojen, sisältöjen ja
teknologian pääosasto. Projektille haettiin jatkoa vuoden 2020 lopulla ja jatkosta sovittiin niin, että Euroopan komissio rahoittaa siitä 90 %. JSN tekee osuutensa yhteistyössä
Belgian flaaminkielisen neuvoston Raad voor de Journalistiek kanssa. JSN:n tehtävänä
on tutkia ammattieettisten ohjeiden muutospaineita digi- ja someaikana. Tutkimuksen
toteuttaa JSN:n valmistelija Laura Juntunen. Tuloksia voidaan käyttää hyväksi Journalistin ohjeiden päivityksessä, kun yhdistys sellaiseen ryhtyy. Lisätietoja hankkeista löytyy
JSN:n vuosikirjasta 2020.

Yhdistyksen talous on vakaalla pohjalla
Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistyksen eli Jusanekin budjetista (459 000 €)
suurimman osan rahoittivat edelleen yhdistyksen jäsenyhteisöt: Uutismedian Liitto
ry (Paikallislehtien Liitto ry), Suomen Journalistiliitto ry (Radio- ja televisiotoimittajien Liitto ry), Yleisradio Oy, Aikakausmedia ry, MTV Oy, Sanoma Media Finland Oy,
RadioMedia ry, ja Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry. Vajaa kolmannes
budjetista rahoitettiin oikeusministeriön myöntämällä valtionavulla (135 000 €).
Yhdistyksen talous on viime vuosina saatu vakautettua. Vuonna 2020 ylijäämää
kertyi noin 66 000 euroa erityisesti matka- ja kokouskulujen säästöjen vuoksi. Pandemian vuoksi kotimaisia ja ulkomaisia seminaareja peruttiin, ja neuvoston kaikki kokoukset
huhtikuusta eteenpäin pidettiin etänä. Ylijäämä saattaa vielä hieman kasvaa, sillä luvusta
puuttuu arviolta maksimissaan 10 000 euroa siirtosaamisia Euroopan komissiolta.
Ylijäämän avulla pystytään varautumaan kantelujen käsittelyjonon lyhentämiseen
vuonna 2021. Kantelujen käsittelyaika piteni viime vuonna 20 vuorokaudella toissavuoteen verrattuna. Käsittelyjono piteni kantelumäärän nopean nousun ja edellisvuodelta
perittyjen kantelujen vuoksi. Koronauutisoinnista tehdyt kantelut selittävät osan kantelumäärän nopeasta noususta, mutta eivät kaikkea. Pandemiarajoitukset siis aiheuttivat
sekä kulusäästöjä että osaltaan lisää kanteluja, joiden käsittelyyn kulusäästöjä voidaan
käyttää. Ylijäämä mahdollistaa myös vuonna 2020 alustetun JSN:n nettipalvelujen
uudistuksen loppuun saattamisen.
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Uusia erillisjäseniä
Julkisen sanan neuvoston toimintaperiaatteisiin ja sen perussopimukseen on suoraan
omalla allekirjoituksellaan sitoutunut joukko ns. erillisjäseniä, jollaiseksi vuonna 2020
haki ja hyväksyttiin kolme uutta tiedotusvälinettä: RARE-media, News Now Finland
ja Viikko Pohjois-Karjala. Erillisjäseniä olivat vuoden lopussa myös Kirkko & kaupunki,
Kirkkonummen Sanomat, Saariselän Sanomat, Medborgarbladet, MustRead, Nya
Åland ja Landsbygdens Folk ja Tekijä. Sitoutuessaan itsesääntelyjärjestelmään lehdet
maksavat 250 euron liittymismaksun. Vuosimaksu on 350 euroa.
JSN:n toimintaperiaatteiden ja perussopimuksen allekirjoittajiksi hyväksytään myös
journalismin alan oppilaitoksia, joilla on julkaisutoimintaa. Vuoden 2020 lopussa näitä
olivat Turun ammattikorkeakoulu (verkkolehti Tutka), Haaga-Helia (verkkomedia 360°)
ja Tampereen yliopiston toimittajakoulutuksen Moreeni Media. Oppilaitoksilta ei peritä
maksuja.

Jukka Holmberg jatkoi puheenjohtajana
Jusanekin hallituksen puheenjohtajana toimi Uutismedian Liiton liittojohtaja Jukka
Holmberg, varapuheenjohtajana Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho. Kolmantena hallituksen jäsenenä toimi Ylen etiikkapäällikkö Timo Huovinen, sihteerinä JSN:n
puheenjohtaja Eero Hyvönen. Yhdistyksen syyskokouksessa 24.11. Puheenjohtajan
paikalta erovuorossa ollut Jukka Holmberg ilmoitti luopuvansa tällä erää yhdistyksen
hallitustyöskentelystä, mutta jatkavansa Uutismedian Liiton edustajana yhdistyksessä.
Yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2021 valittiin Hanne Aho, jäseniksi Timo Huovinen ja johtaja Mikko Hoikka Aikakausmediasta.

Kannatusyhdistyksen jäsenet ja jäsenyhteisöjen
edustajat Jusanekissa
Uutismedian Liitto ry, liittojohtaja Jukka Holmberg
Paikallislehtien Liitto ry, päätoimittaja Arto Henriksson
Suomen Journalistiliitto ry, puheenjohtaja Hanne Aho
Radio- ja televisiotoimittajien liitto ry, puheenjohtaja Tapio Räihä
Aikakausmedia ry, johtaja Mikko Hoikka
Radiomedia ry, johtava asiantuntija Johanna Halkola
Kultti ry, kustantaja Tuomas Rantanen
Yleisradio Oy, Journalististen standardien ja etiikan päällikkö Timo Huovinen
MTV Oy, päätoimittaja Tomi Einonen
Sanoma Media Finland Oy, Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Marcus Wiklund
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JSN:n henkilökunta 2020
JSN:n toimistossa työskentelivät puheenjohtaja Eero Hyvösen lisäksi valmistelijat Nenne Hallman, Sakari Ilkka ja Laura Juntunen. Osa-aikaisena ja määräaikaisena projektitutkijana toimi yliopistonlehtori Lauri Haapanen Jyväskylän yliopistosta
1.1.-30.9.2020.
Neuvoston toimisto sijaitsi vuokratiloissa osoitteessa Fredrikinkatu 25 A 8 ja myös
neuvoston alkuvuoden kokoukset pidettiin siellä. Pandemiasuositusten ja -rajoitusten
vuoksi neuvoston kokoukset pidettiin huhtikuusta alkaen etänä, ja jo maaliskuun puolivälin tienoilla etätyöhön siirtyi myös JSN:n toimisto.
Kirjanpitoa ja palkanlaskentaa hoiti Tilingo Oy, jossa Jusanekin asioista vastasivat
Terhi Kokko ja Susanna Paavilainen. 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 Uutismedian Liitosta.
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