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Puheenjohtaja Eero Hyvönen. Kuva Susan Heikkinen

Kantelujen määrä lisääntyi, mutta niiden  
käsittelyaika lyheni
Kiitos luottamuksesta. Viime vuonna JSN:lle kanneltiin jälleen enemmän kuin edellisenä 
vuonna. JSN on selvästi mielletty yhdeksi tahoksi, josta voi hakea korjausta epäkohtiin. 
Emme ole viranomainen, mutta olemme saaneet osamme samasta ilmiöstä, joka näkyy 
joillekin viranomaisille tehtyjen kantelujen lisääntymisenä.

Vuoden 2021 kantelumäärän nousua selittää koronapandemia. Muut, yksittäisinä 
pienemmät aihepiirit muodostivat kuitenkin selvän enemmistön kanteluista.

PUHEENJOHTAJALTA
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Rajoitustoimien vastustaminen, puolustaminen tai tiukempien rajoitusten vaati-
minen näkyi alkuvuoden kantelujen motiivina. Loppuvuodesta kanteluja tehtiin myös 
koronarokotuksia ja koronapassia käsittelevistä uutisista. Yleisin kanteluperuste oli edel-
leen se, että olennainen asiavirhe oli jäänyt korjaamatta tai korjausta ei ollut tehty Jour-
nalistin ohjeiden vaatimusten mukaisesti. Tämä peruste oli mukana useammassa kuin 
joka toisessa neuvoston käsittelemässä kantelussa. 

Journalistin ohjeet velvoittavat pyrkimään kohti totuutta, mikä koronapandemian 
kaltaisessa tilanteessa on ollut hankalaa tiedonpuutteen vuoksi. Silloin korostuu läpi-
näkyvyyden merkitys. On tärkeää kertoa, millaisiin lähteisiin on luotettu ja miksi, miksi 
toisia lähteitä taas ei ole pidetty riittävän luotettavina. Läpinäkyvyys merkitsee myös sen 
avointa kertomista, että usein kyse on todennäköisyyksistä, ei mustavalkoisesta tosi–
epätosi-asetelmasta. Se ei kuitenkaan tarkoita, että jokainen väite, edes alan tutkijan 
esittämä, olisi yhtä arvokas.

Suomalainen uutismedia on onnistunut melko hyvin vaikeassa tehtävässään tie-
donvälittäjänä. Tämä näkyi esimerkiksi siinä, että suomalaisten luottamus uutismediaan 
kasvoi pandemia-aikana, minkä osoitti muun muassa Oxfordin yliopiston Reuters-insti-
tuutin raportti Digital News Report 2021. 

Virheitä kuitenkin tapahtuu. Jos kyse on olennaisesta asiavirheestä, JSN-media on 
sitoutunut korjaamaan sen. JSN joutui vuonna 2021 huomauttamaan, että korjausvel-
vollisuus koskee myös mielipidekirjoituksia, jos niissä on tosiasiaväitteitä. Samaan aikaan 
totesimme, että mielipidekirjoituksien totuudenmukaisuutta ei tarvitse etukäteen tar-
kistaa samalla tarkkuudella kuin uutisjuttuja. Ihmisten terveyden ja elämän vaarantavia 
selviä valeita ei kuitenkaan saa sellaisenaan päästää julki. 

Tämä linjaus oli monelle päätoimittajalle helpotus. Vaikeinakin aikoina Suomeen 
pitää mahtua monenlaisia mielipiteitä.

Eero Hyvönen
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KANTELUT

Kanteluiden määrä 
Julkisen sanan neuvostolle tehtiin vuoden 2021 aikana yhteensä 403 kantelua. Kante-
luaktiivisuus on ollut nousussa, sillä vuonna 2020 neuvostolle tehtiin 329 kantelua ja 
vuonna 2019 vain 250 kantelua.

Puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan päätöksellä karsittiin 342 kantelua ja 64 
kantelua otettiin neuvoston käsittelyyn. Neuvosto teki 60 päätöstä, joilla ratkaistiin 68 
kantelua. Päätöksistä 16 perustui vuonna 2020 tehtyihin kanteluihin.

Myös vuonna 2021 yleisin kantelun peruste oli korjaamatta jäänyt olennainen asia-
virhe tai se, ettei korjausta ollut tehty Journalistin ohjeiden vaatimusten mukaisesti. 
Neuvosto otti kantaa JO 20:een 33 päätöksessä. 

takaisin alkuun
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Kanteluiden käsittelyaika lyheni merkittävästi 
Kantelun käsittely neuvostossa kesti keskimäärin 102 päivää, kun se vuonna 2020 kesti 
131 päivää. Käsittelyaika mittaa päiviä kantelun vastaanottamisesta neuvoston antamaan 
vapauttavaan tai langettavaan ratkaisuun. Puheenjohtajan karsimat kantelut eivät ole 
luvussa mukana.

Langettavien päätösten osuus 40 prosenttia
Langettavien päätösten osuus laski edellisvuoden 43 prosentista 40:ään. 

takaisin alkuun
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Uudelleenkäsittely ja muutoksenhaku 
Neuvoston varapuheenjohtajat käsittelivät vuonna 2021 yhteensä 19 kantelun kar-
sinnasta tehtyä uudelleenkäsittelypyyntoä. Uudelleenkäsittelypyynnöt hylättiin yhtä 
lukuunottamatta. 

Neuvoston ratkaisuista tehtiin kuusi muutoksenhakupyyntöä, joista neljä ehdittiin 
käsitellä vuoden 2021 aikana. Yhden muutoksenhakupyynnön perusteella neuvosto päätti 
korjata ratkaisutekstiä (Vapauttava 7704/UL/21), mutta muut hylättiin kaikilta osin. 

Neuvosto hybridikokouksessa 3.11.2021. Edessä vasemmalta Riikka Mäntyneva, Valpuri 
Mäkinen, Tuomo Törmänen ja Marja Keskitalo. Takana Harto Pönkä, Sami Koski. Kari Pyr-
hönen, Eero Hyvönen ja Henrik Rydenfelt. Etäyhteydellä kokoukseen osallistuivat screenillä 
näkyvät Tiina Ojutkangas (ylhäällä vsemmalla) ja Marja Aarnipuro, alarivissä Heli Parikka ja 
Valtteri Kujansuu. Kuva Susan Heikkinen.

takaisin alkuun

Neuvoston ratkaisemien kanteluiden jakautuminen

Päätösten jakautuminen 2021 V L yhteensä
Sanoma- ja paikallislehdet 24 14 38
Aikakauslehdet 3 2 5
YLE 8 2 10
MTV-konserni 1 2 3
Kaupalliset radiot  1 1
Sanoma Media Finland  1 1
Erillisjäsenet   2 2
Päätöksiä yhteensä: 36 24 60
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NEUVOSTO  2021

Puheenjohtajisto ja kokoukset 
Julkisen sanan neuvoston puheenjohtajana toimi vuonna 2021 Eero Hyvönen. 
Neuvoston 1. varapuheenjohtajaksi valittiin Kyösti Karvonen ja 2. varapuheenjoh-
tajaksi Marja Keskitalo. Yleisön edustaja Henrik Rydenfelt valittiin neuvoston 3. vara- 
puheenjohtajaksi.

Neuvosto kokoontui yhdeksän kertaa ja teki 60 päätöstä, joilla ratkaistiin 68 kan-
telua. Neuvoston tekemistä päätöksistä 16 perustui vuonna 2020 tehtyihin kanteluihin. 
Kanteluiden ratkaisemisen lisäksi neuvosto teki vuonna 2021 kaksi kannanottoa.

Neuvoston vuoden 2021 kokouksista seitsemän pidettiin koronavirustilanteen 
vuoksi etäkokouksina.  Neuvoston kaksi viimeistä kokousta vuonna 2021 olivat ns. 
hybridikokouksia, joihin oli mahdollista osallistua etäyhteydellä tai paikan päällä. Neu-
voston marraskuun kokous järjestettiin Helsingissä Osaamistehtaan tiloissa osoitteessa 
Iso Roobertinkatu 20–22, ja vuoden viimeinen kokous järjestettiin Päivälehden muse-
ossa Helsingissä.

Myös neuvoston toimisto, valmistelijat ja puheenjohtaja, työskenteli etänä marras-
kuun kokoukseen saakka. Etätyöhön palattiin jälleen marraskuun lopulla.

Vuoden lopussa neuvostoon valittiin yksi uusi mediaa ja yksi uusi yleisöä edustava 
jäsen ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Mediaa edustaneiden Tuomas Rantasen ja hänen varaedustajansa Sami Kosken 
kausi päättyi vuoden 2021 lopussa. 

Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistys valitsi heidän tilalleen neuvoston var-
sinaiseksi jäseneksi kaudelle 2022–2024 Jani Tanskasen ja hänen varaedustajakseen 
Asta Tenhusen.

Yleisön edustajan Heli Parikan ja hänen varaedustajansa Nitin Soodin kaudet päät-
tyivät vuoden 2021 lopussa. Neuvosto valitsi heidän tilalleen varsinaiseksi jäseneksi 
Johannes Koposen ja hänen varaedustajakseen Farhia Omerin.

takaisin alkuun
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NEUVOSTON JÄSENET 2021

Puheenjohtaja Eero Hyvönen, Helsinki  (2020–)
1. varapuheenjohtaja Kyösti Karvonen, emerituspäätoimittaja, vapaa toimittaja, Oulu,  
 V (2020–22)
2. varapuheenjohtaja Marja Keskitalo, kehityspäällikkö, Yle, Helsinki, V (2021–23)
3. varapuheenjohtaja Henrik Rydenfelt, dosentti, Helsinki, Y (2020–22)
Riikka Mäntyneva, toimitussihteeri, Hämeen Sanomat, Hämeenlinna, V (2020–22)
Tuomas Rantanen, kustannuspäällikkö ja toimittaja, Voima, Helsinki, V (2019–21)
Jukka Ruukki, päätoimittaja, Tiede-lehti, Espoo, V (2020–22)
Mona Haapsaari, toimituspäällikkö, MTV Uutiset, Espoo, V (2021–23) 
Alma Onali, toimittaja, Helsingin Sanomat, Helsinki, V (2021–23) 
Aija Pirinen, päätoimittaja, Luoteis-Uusimaa, Vihdin Uutiset, Nurmijärven Uutiset, 
Helsinki, V (2021–23)
Heli Parikka, asiantuntija, Helsinki, Y (2019–21)
Tuomo Törmänen, lääninrovasti, Kuusamo, Y (2020–22)
Valpuri Mäkinen, viestintä- ja markkinointipäällikkö, Turku, Y (2021–23) 
Harto Pönkä, yrittäjä, tietokirjailija, Oulu, Y (2021–23)

Henkilökohtaiset varajäsenet: 
Tiina Ojutkangas, päätoimittaja Keskipohjanmaa, Kokkola, V (Karvonen), (2020–22)
Niko Nurminen, freelance-toimittaja, Helsinki, V (Mäntyneva), (2020–22)
Sami Koski, toimittaja, Iltalehti, Helsinki, V (Rantanen), (2019–21)
Marja Aarnipuro, päätoimittaja Apu ja Mondo, Helsinki, V (Ruukki), (2020–22)
Hanna Parhaniemi, päätoimittaja, Kalajokiseutu, Kalajoki, V (Pirinen), (2021–23)
Kari Pyrhönen, toimittaja, MTV Uutiset, Raasepori, V (Onali), (2021–23)
Heidi Finnilä, toimittaja, Svenska Yle, Helsinki, V (Keskitalo), (2021–23)
Nitin Sood, suunnittelija, Helsinki, Y (Parikka), (2019–21)
Saara Salomaa, apulaisjohtaja, Helsinki, Y (Rydenfelt), (2020–22)
Päivi Hietanen, syöpätautien erikoislääkäri, psykoterapeutti, Helsinki, Y (Törmänen), 
(2020–22)

takaisin alkuun



11JULKISEN SANAN NEUVOSTO 2021

Arttu Saarinen, dosentti, yliopisto-opettaja, Turku, Y (Mäkinen), (2021–23) 
Margareta Salonen, väitöskirjatutkija, Jyväskylä, Y (Pönkä), (2021–23) 
 
Lyhenteet:
Y = yleisöä edustava jäsen
V = joukkoviestintää edustava jäsen

Kuva Susan Heikkinen.

Neuvosto teki useita linjaavia päätöksiä ja 
tarkennuksia Journalistin ohjeiden tulkintaan
Julkisen sanan neuvosto JSN linjaa hyvää journalistista tapaa pääasiassa kanteluja rat-
kaisemalla. Suuri osa ratkaisuista vahvistaa tai kirkastaa JSN:n aiemmista päätöksistä 
löytyvää linjaa. JSN:n valmistelijat etsivät kantelujen käsittelyn yhteydessä kaikki tapa-
ukseen soveltuvat viime vuosien esimerkit JSN:n päätösarkistosta. JSN tekee uudet 
ratkaisunsa tietoisena menneestä.

Journalistin ammatillinen asema
Vuonna 2021 neuvosto sai ratkaistavakseen tavanomaista enemmän kanteluita, joissa 
käsiteltiin Journalistin ohjeiden kohtia 1, 2, 3 ja 4. Näissä ohjeissa käsitellään journalistin 
ammatillista asemaa ja journalistisen päätösvallan käyttämistä.

JO 1: Journalisti on vastuussa ennen kaikkea lukijoilleen, kuulijoilleen ja katselijoil-
leen. Heillä on oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu.

JO 2: Tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perus-
tein. Tätä päätösvaltaa ei saa missään oloissa luovuttaa toimituksen ulkopuolisille.  

takaisin alkuun

https://www.jsn.fi/journalistin_ohjeet/
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Neuvosto antoi huhtikuussa langettavan päätöksen Kirkko ja kaupunki -lehdelle, 
koska lehti rikkoi Journalistin ohjeita 1 ja 2. 

Kirkko ja kaupunki oli julkaissut vakiokolumnistinsa eläinten hyödyntämistä teologi-
sesta näkökulmasta käsittelevän tekstin. Kirjoitus herätti paljon keskustelua, ja erityisesti 
maataloustuottajat ja heidän etujärjestönsä kritisoivat kirjoitusta julkisuudessa. Osa kir-
kon johdosta irtisanoutui kolumnin sisällöstä. Kirjoitusta käsiteltiin eri tiedotusvälineissä.

Myös Kirkko ja kaupunki käsitteli tapausta uutisaiheena, ja kolumnisti itse pahoitteli 
jutuissa sanavalintojaan ja tarkensi, mitä halusi kolumnillaan sanoa. Julkiseen keskuste-
luun osallistui vaikuttajia poliittisen ja kirkollisen vallankäytön huipulta. 

Päätoimittaja päätti poistaa kolumnin viikko sen julkaisemisen jälkeen ja pyysi 
anteeksi sen julkaisemista. Päätoimittaja perusteli poistopäätöstä neuvostolle muun 
muassa sillä, että kolumnistin teologiset, eettiset ja filosofiset argumentit hukkuivat 
rajusti polarisoituneen keskustelun aaltoihin ja kolumnisti itsekin harmitteli asiaa.

JSN katsoi, että päätoimittajalla ei ollut riittäviä journalistisia perusteita kolum-
nin poistamiseen. JSN muistutti, että sananvapauteen kuuluu ilmaisunvapauden 
lisäksi oleellisesti myös yleisön oikeus saada tietoa. Koska kolumnin sisällöstä kiisteltiin 
ja yhteiskunnalliset vaikuttajat ottivat siihen kantaa, olisi päätoimittajalla ollut JSN:n 
mukaan suoranainen velvollisuus pitää kolumni julki, jotta yleisö olisi voinut itse arvioida 
tekstiä sekä yhteiskunnallisten ja kirkollisten vaikuttajien reaktioita siihen.

Neuvosto totesi, että sananvapauden toteutumisen ja journalismin riippumat-
tomuuden kannalta on erittäin tärkeää, että journalistit, viime kädessä päätoimit-
taja, torjuvat painostuksen, jolla yritetään ohjata, estää tai rajoittaa tiedonvälitystä. 
Tämä on tärkeää myös silloin, kun kyse on julkisesta paineesta eikä konkreettisista 
yhteydenotoista. 

Päätös kiinnosti yleisöä. Se oli tammikuussa 2022, vuosikertomuksen kirjoitushet-
kellä avattu 4586 kertaa JSN:n nettisivuilla.

Journalistiset valinnat alkavat jo aiheiden ja tekijöiden 
valinnasta
Neuvosto antoi Neloselle langettavan Journalistin ohjeen 2 rikkomisesta ilmastopääs-
töjä käsittelevästä keskusteluohjelmasarjasta, jonka rahoittajana toimi energiayhtiö 
Fortum. Yrityksen logo esitettiin jaksojen alussa ja lopussa merkinnällä ”Yhteistyössä 
Fortum”. Jokaisen jakson alkuinsertissä toimittaja kertoi, että hänellä on toimittajana 
täysin vapaat kädet tehdä journalismia. Fortumia edustavia asiantuntijoita esiintyi puo-
lessa ohjelmasarjan jaksoista. Idea yhteistyöstä ohjelmasarjan tuotantoyhtiön kanssa oli 
alun perin Fortumin. Tuotantoyhtiö jalosti idean tv-ohjelmakonseptiksi.

Neuvosto totesi ratkaisussaan, että journalistinen riippumattomuus on tärkeää 
taata kaikenlaisessa journalismissa. Tässä tapauksessa toimitus oli pyrkinyt pitämään 
huolta journalistisesta päätösvallastaan sopimuksella, johon riippumattomuuden vaati-
mus kirjattiin. Neuvosto totesi, että journalistiset valinnat alkavat kuitenkin jo aiheiden 

takaisin alkuun

https://www.jsn.fi/paatokset/7577-ej-21/
https://www.jsn.fi/paatokset/7610-smf-21/
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ja tekijöiden valinnasta. Vaikka Nelonen vakuutti pyrkineensä huolehtimaan journalisti-
sen päätösvallan säilyttämisestä toimituksessa, sponsori oli yhteistyökuvion vuoksi käy-
tännössä vaikuttanut ohjelmasarjan ideointiin ja tekijätahon valintaan.

Neuvosto totesi, että ohjelmasarjan toteutus oli omiaan hämärtämään katsojan 
käsitystä siitä, kuka on päättänyt ohjelman sisällöstä. 

Päätös kiinnosti yleisöä. Se oli tammikuussa 2022 avattu 6130 kertaa JSN:n 
nettisivuilla.

Entisen pääministerin näkökulma oli Ylen 
journalistinen valinta
JO 4: Journalisti ei saa käyttää asemaansa väärin. Hänen ei pidä käsitellä aiheita, joihin 
liittyy henkilökohtaisen hyötymisen mahdollisuus eikä vaatia tai vastaanottaa etuja, 
jotka voivat vaarantaa riippumattomuuden tai ammattietiikan.

Neuvosto antoi Ylelle vapauttavan päätöksen journalistista päätösvaltaa, toimittajan 
asemaa, poikkeuksellista tiedonhankintaa, lähdekritiikkiä sekä tosiasioita ja mielipiteitä 
käsitelleestä kantelusta, joka kohdistui Ylen esittämään dokumenttisarjaan. Sarjassa 
käsiteltiin Neuvostoliiton kaatumista ja Suomen talouden vaikeuksia vuonna 1991. Neli-
osaisen sarjan kahdessa jaksossa esiintyi kertojana vuosina 1991–1995 Suomen pää-
ministerinä toiminut Esko Aho. Hän myös haastatteli tapahtumia läheltä seuranneita 
vaikuttajia.

Neuvosto totesi, että aiheen käsittelyn painottaminen kahdessa sarjan jaksossa 
tapahtumien aikaisen pääministerin näkökulmaan oli Ylen journalistinen valinta, johon 
sillä oli oikeus.

Neuvosto totesi, että haastattelijana toimiessaan Aholla oli hyötymisen mahdolli-
suus sen suhteen, miten hänen pääministeriytensä aikaisia tapahtumia käsitellään doku-
menttisarjassa. Siksi hänen käyttämiseensä haastattelijana liittyi neuvoston mielestä 
riskejä. Haastattelutilanteet olivat kuitenkin dokumentin teosta vastanneen toimituksen 
kontrolloimia, ja toimitus myös valitsi haastateltavat ja teki kaikki dokumentin sisältöä 
koskevat ratkaisut Ahosta riippumattomana. Ahon roolista sarjassa nähtyjen haastatte-
luiden tekijänä myös kerrottiin katsojille. JSN huomautti, että ratkaisun poikkeukselli-
suuden vuoksi asiaa olisi ollut syytä korostaa katsojille enemmän.

Toimittajan asemaa pohdittiin myös Tekniikan Maailmalle annetussa langettavan 
päätöksessä. Lehden julkaiseman ruohonleikkuritestin kirjoittanut toimittaja oli myös 
tehnyt laitteen valmistajalle markkinointivideon, joka oli linkitetty juttuun. Neuvosto 
totesi, että toimittajan kaksoisrooli jutun kirjoittajana ja koneen markkinointivideon 
tekijänä oli kuitenkin omiaan rapauttamaan yleisön luottamusta tiedotusvälineisiin.

Piilomainontaa käsiteltiin viidessä ratkaisussa
JO 16: Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomai-
nonta on torjuttava.

takaisin alkuun

https://www.jsn.fi/paatokset/7805-yle-21/
https://www.jsn.fi/paatokset/7819-a-21/
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Lausuma medialle mainonnan merkitsemisestä 2015

Neuvosto käsitteli piilomainontaa ja mainonnan merkitsemistä  viidessä ratkaisussaan. 
Kahdessa tapauksista lehti oli julkaissut jutun julkisuuden henkilöstä ja tuotteesta, jonka 
markkinoijana julkisuuden henkilö toimi.

Helsingin Uutiset sai langettavan autoesittelystä, jossa julkisuuden henkilö puhui 
autostaan neuvoston ratkaisun mukaan mainosmaisella tavalla. Myös kuvat viittasivat 
kaupalliseen yhteistyöhön. Neuvosto totesi, että lehden olisi tullut olla kriittisempi, sillä 
tieto haastatellun kaupallisesta kytköksestä automerkkiinsä olisi ollut helposti löydettä-
vissä. Lähdekritiikin puute johti piilomainontaan. Lehti muokkasi juttuaan, mutta ei ker-
tonut lukijoilleen haastatellun roolista automerkin markkinointikasvona edes saatuaan 
siitä tiedon.

Kalevan saamassa langettavassa oli kyse julkisuuden henkilöstä, joka esitteli lehden 
jutussa luontaistuotetta, jonka esittelijänä hän on toiminut kaupallisissa yhteyksissä.  
Neuvoston mukaan lähdekritiikin puute johti piilomainontaan. Vaikka lehti muokkasi 
juttuaan, se ei edes tuolloin kertonut lukijoilleen haastatellun roolista.

Raskauden alkuvaihe on yksityisyyteen kuuluva tieto
JO 27: Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain 
asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merki-
tystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä.

Neuvosto linjasi julkisuuden henkilön yksityisyydensuojaa Seiskan saamassa lan-
gettavassa päätöksessä, joka perustui Journalistin ohjeen 27 rikkomiseen. Lehti kertoi 
julkisuuden henkilön raskaudesta kysymättä tämän lupaa. Neuvosto totesi, että varsin-
kin raskauden alkuvaihe on yksityisyyteen kuuluva, erityisen arkaluonteinen tieto, jonka 
kertomiseen on saatava lupa, jollei sillä ole poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä, 
kuten tässä tapauksessa ei ollut. 

Neuvosto totesi myös, että kantelijan yksityisyydensuoja ei ollut kaventunut hänen 
antamiensa haastattelujen vuoksi siinä määrin, että tiedon julkistamista olisi voinut 
perustella sillä.

Yksityishenkilön nimen ja osoitteen julkaiseminen 
perusteet
JO 30: Julkistakin aineistoa julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksityiselämän suoja. 
Kaikki julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa. Erityistä varovaisuutta on noudatet-
tava, kun käsitellään alaikäisiä koskevia asioita.

Östnyland sai langettavan, kun se julkaisi säännöllisesti kaikki vähintään 150 000 
euron arvoiset kiinteistökaupat alueellaan. Samassa yhteydessä julkaistiin ostajien ja 
myyjien nimet, kiinteistön tarkka osoite ja kauppahinta. 

takaisin alkuun

https://www.jsn.fi/lausumat/lausuma-medialle-mainonnan-merkitsemisesta-2015/
https://www.jsn.fi/sisalto/7698-ul-21/?year=2021&search=Helsingin+uutiset
https://www.jsn.fi/paatokset/7687-ul-21/
https://www.jsn.fi/paatokset/7498-al-20/
https://www.jsn.fi/paatokset/7498-al-20/
https://www.jsn.fi/paatokset/7661-pl-21/
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Neuvosto linjasi, että kun on kyse yksityishenkilöiden nimien ja kotiosoitteiden 
yhdistelmän kaltaisista henkilötiedoista, tulisi toimituksissa käyttää erityistä harkintaa. 
Neuvosto totesi, että lehden valitsema hintaraja ei yksinään ollut riittävä journalistinen 
peruste asuinkiinteistön ostaneen yksityishenkilön nimen julkaisemiseen yhdessä osoit-
teen kanssa.

Virhe ja virheen korjaaminen
JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mah-
dollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä 
tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa 
virhe on alun perin ollut.

Korjauksen huomioarvo on suhteutettava virheen vakavuuteen. Jos jutussa on 
useita asiavirheitä tai jos virheestä voi aiheutua suurta vahinkoa, toimituksen tulee jul-
kaista uusi juttu, jossa virheellinen tieto yksilöidään ja korjataan

Verkossa olennaisen virheen korjaamiseksi ei riitä virheellisen tiedon tai jutun pois-
taminen, vaan yleisölle on kerrottava virheestä sekä miten ja milloin se on korjattu.

Tiedotusvälineen on suotavaa tehdä yleisölle selväksi ne käytännöt ja periaatteet, 
joiden mukaan se korjaa virheensä. 

Neuvosto käsitteli vuonna 2021 olennaista asiavirhettä ja virheen korjausta 33 päätök-
sessään, eli yli puolessa käsitellyistä tapauksista.

STT sai vapauttavan jutusta, jossa se kuvaili Liettuaan pyrkiviä ihmisiä termillä 
pakolainen. Vaikka termi oli peräisin ministeriön tiedotteesta, se oli epätarkkaa kielen-
käyttöä. Neuvosto totesi, että osana muuttuvan tilanteen jatkuvaa uutisseurantaa se 
ei kuitenkaan ollut olennainen asiavirhe. Neuvosto totesi vapauttavassa päätöksessään, 
että pakolaisen käsite on yleiskielessä laajempi kuin kansainvälisen pakolaisstatuksen 
määritelmä.

Iltalehti sai vapauttavan kantelusta, jossa pohdittiin ilmasto-käsitettä; Iltalehti ker-
toi jutussaan, että ilmasto on lämmennyt keskimäärin 1,1 asteen verran esiteollisesta 
ajasta. Juttu perustui IPCC:n raportin tietoihin maapallon pintalämpötiloista 10 vuoden 
tarkastelujaksolla. 

Neuvosto totesi, että jutussa ei ollut asiavirhettä, mutta olisi ollut suotavaa, että 
Iltalehti olisi kertonut tarkastelujakson pituuden. Jakson pituuden puuttuminen ei kui-
tenkaan ollut olennainen asiavirhe, koska jutussa ei väitetty, että tieto olisi perustunut 
yleisesti käytettyyn 30 vuoden tarkastelujaksoon.

Virheen korjaaminen kesti useita kuukausia 
Sekä Hufvudstadsbladet että Helsingin Sanomat saivat langettavan olennaisen asiavir-
heen korjaamatta jättämisestä. HBL:lta kului korjaukseen viisi kuukautta ja Helsingin 
Sanomilta kolme kuukautta korjauspyynnön saapumisesta. 

takaisin alkuun

https://www.jsn.fi/paatokset/7821-ul-21/?year=2021
https://www.jsn.fi/paatokset/7788-ul-21/
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HBL:n tapauksessa olennainen asiavirhe oli seurausta siitä, että lehti ei ollut tarkis-
tanut tietojaan alkuperäisestä lähteestä. Lehti korjasi virheen vasta saatuaan tiedon siitä 
JSN:n vastauspyynnössä. Neuvosto totesi, että korjaus viipyi liian pitkään ja menetti 
siksi myös huomioarvonsa. 

Helsingin Sanomien uutinen perustui ulkomaiseen lähteeseen, jonka tietoja lehti ei 
ollut tarkistanut eikä jutun kirjoittaja ollut huomannut oikaisupyyntöä sähköpostissaan.

Neuvosto totesi, että on tiedotusvälineiden vastuulla huolehtia palautekanaviensa 
saavutettavuudesta ja toimivuudesta sekä siitä, että toimitukselle tulleet viestit käsitel-
lään huolellisesti. Helsingin Sanomien saama kantelijan sähköpostiviesti oli selkeäsanai-
nen korjauspyyntö.

Olennainen asiavirhe mielipidekirjoituksessa
Tejuka sai langettavan koronarajoituskriittisestä mielipidekirjoituksesta, jossa ollutta 
olennaista asiavirhettä lehti ei korjannut pyynnöstä huolimatta. Neuvosto totesi, että 
myös lehden lähdekritiikki oli moitittavan vähäistä.

takaisin alkuun

https://www.jsn.fi/paatokset/7679-ul-21/?year=2021
https://www.jsn.fi/sisalto/7782-ul-21/?search=Helsingin+Sanomat
https://www.jsn.fi/sisalto/7590-pl-21/?year=2021&search=tejuka
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KANNANOTOT

Kannanotto 7.4.2021
Yleisön olisi syytä saada tieto eduskunnan turvakameroiden kuvamateriaalin olennai-
sesta sisällöstä

Julkisen sanan neuvosto otti kantaa huhtikuussa eduskunnan turvallisuusjohtajan 
irtisanomiseen. Eduskunnan virkamiesjohto perusteli irtisanomista sillä, että turvalli-
suusjohtaja olisi luovuttanut salassa pidettävää tietoa, kun hän oli antanut median käyt-
töön valvontakamerakuvaa kansanedustajaan kohdistuneesta epäillystä väkivallanteosta. 

Neuvosto ei ottanut kantaa irtisanomisen perusteisiin, mutta muistutti, että tapa-
ukseen liittyvä videomateriaali oli olennaista faktapohjaisen yhteiskunnallisen keskus-
telun kannalta. JSN toivoi, että eduskunta huolehtii kansalaisten tiedonsaannista myös 
niissä tilanteissa, joissa täytyy samanaikaisesti varjella eduskunnan turvajärjestelyjen 
yksityiskohtia. 

Kannanotto 3.11.2021
Julkisen sanan neuvoston kannanotto Helsingin Sanomien journalistien tulevasta 
oikeudenkäynnistä

Marraskuussa Julkisen sanan neuvosto otti kantaa Helsingin Sanomien journalistien 
tulevaan oikeudenkäyntiin, kun syyttäjä ilmoitti heitä vastaan nostetuista syytteistä tur-
vallisuussalaisuuden paljastamisesta ja paljastamisen yrityksestä.

Neuvosto totesi, että se on erittäin huolestunut siitä mahdollisuudesta, että oikeu-
denkäynti saattaa johtaa sananvapauden rajoittamiseen perustein, jotka osin jäävät 
salaisiksi. Neuvosto totesi, että oikeusprosessin on oltava mahdollisimman avoin, jotta 
tulee selväksi, millä edellytyksillä salaiseksi merkityn viranomaistiedon julkaiseminen olisi 
rangaistavaa.

Kannanotossa todettiin myös, että tapauksessa nostetut syytteet turvallisuussalai-
suuden paljastamisen yrityksestä ovat erittäin poikkeuksellisia sananvapausoikeuden-
käynneissä ja voivat pahimmillaan johtaa itsesensuuriin. 

takaisin alkuun

https://www.jsn.fi/kannanotot/yleison-olisi-syyta-saada-tieto-eduskunnan-turvakameroiden-kuvamateriaalin-olennaisesta-sisallosta/
https://www.jsn.fi/kannanotot/yleison-olisi-syyta-saada-tieto-eduskunnan-turvakameroiden-kuvamateriaalin-olennaisesta-sisallosta/
https://www.jsn.fi/kannanotot/julkisen-sanan-neuvoston-kannanotto-helsingin-sanomien--journalistien-tulevasta-oikeudenkaynnista/
https://www.jsn.fi/kannanotot/julkisen-sanan-neuvoston-kannanotto-helsingin-sanomien--journalistien-tulevasta-oikeudenkaynnista/
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EU-hanke sai jatkoa
Lokakuussa 2019 alkanut eurooppalaisten medianeuvostojen yhteistyöhanke ”Media 
Councils in the Digital Age” jatkui vuonna 2021 Euroopan komission rahoituksella. 
Hankkeen tavoitteena on tukea medianeuvostojen toimintaedellytyksiä digitaalisessa 
ympäristössä.

JSN:n osuus hankkeessa käsitteli vuonna 2021 alan ammattieettisten ohjeiden 
muutostarpeita eurooppalaisissa medianeuvostoissa. Hankkeen toisen osuuden oli 
määrä päättyä maaliskuun 2022 lopussa. JSN ja Belgian flaaminkielinen medianeuvosto 
Raad voor de Journalistiek järjestäisivät yhdessä alkuvuodesta 2022 kansainväliselle 
yleisölle suunnatun webinaarin, jonka yhteydessä myös JSN:n osahankkeen 
loppuraportti julkaistaisiin.

Euroopan komissio myönsi rahoituksen hankkeen jatkamiseksi myös vuonna 2022. 
Hankkeen kolmannessa osuudessa JSN:n tehtävänä on kartoittaa ja analysoida eri 
Euroopan maiden medianeuvostoissa tehtyjä sosiaalista mediaa käsitteleviä ratkaisuja. 
Hankkeen toteuttamisesta JSN:n toimistolla vastaa vuosina 2021–2022 valmistelija 
Laura Juntunen.

Vuonna 2021 hankkeen toiseen osuuteen osallistuivat JSN:n lisäksi Belgian flaa-
min- ja ranskankieliset neuvostot, Itävallan ja Saksan medianeuvostot sekä yliopistot 
Blanquerna-Universitat Ramon Llull Espanjasta ja Université libre de Bruxelles Belgi-
asta. Konsortion toimintaa koordinoi eurooppalaisten journalistiliittojen yhteistyöjär-
jestö European Federation of Journalists. Hankkeesta rahoitti 70 prosenttia Euroopan 
komission viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosasto.

Koronavirus-pandemian vuoksi kansainvälisen yhteistyöhankkeen tapahtumat 
toteutettiin vuonna 2021 pääosin verkossa webinaareina, podcasteina, videoiskuina, 
raportteina ja verkkotyökaluina. Kaikki hankkeen tuotokset ovat luettavissa sen netti-
sivuilta (www.presscouncils.eu).

AIPCE:n konferenssi ja Pohjoismaiden neuvostojen 
kokous
Euroopan itsenäisten medianeuvostojen yhteistyöverkosto AIPCE:n vuotuinen kon-
ferenssi järjestettiin lokakuussa 2021 koronaviruspandemian vuoksi etäkonferenssina. 
Järjestäjänä oli Itävallan medianeuvosto.

Vuonna 2020 peruttu Pohjoismaiden medianeuvostojen konferenssi Suomessa 
siirrettiin vuoteen 2021. Tämäkin tapaaminen peruttiin ja päätettiin järjestää, mikäli 
mahdollista, vuonna 2022. 

JSN neuvoo yleisöä ja ammattilaisia
Julkisen sanan neuvosto vastasi yleisön ja media-alan ammattilaisten puhelimitse esit-
tämiin kysymyksiin kahtena päivänä viikossa. Sähköpostitse ja sosiaalisessa mediassa 

takaisin alkuun

http://www.presscouncils.eu
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neuvoa tai näkemystä kysyttiin entistä useammin. Yleisön kysymykset käsittelivät ylei-
simmin kantelun tekemistä ja kanteluprosessin etenemistä. Alan ammattilaiset kysyivät 
useimmin Journalistin ohjeiden tulkinnoista konkreettisissa työtilanteissa. Vuoden 2021 
aikana annettiin neuvontaa eri kanavien kautta yli 500 kertaa. JSN:n nettisivuille avattu 
Usein kysytyt kysymykset -osio on myös lisännyt yhteydenottoja.

Lisäksi JSN:n puheenjohtajaa haastateltiin kymmeniä kertoja eri medioihin journa-
lismin eettisistä kysymyksistä ja hän osallistui kutsusta lukuisiin webinaareihin, koulu-
tustilaisuuksiin ja seminaareihin, joita järjestivät JSN:n jäsenjärjestöt, jäsentoimitukset, 
Tampereen yliopiston journalismiyksikkö, Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätietei-
den laitos, Maanpuolustuskurssit ja eri kansalaisjärjestöt.

JSN aloitti uudenmuotoisen toiminnan, jäsenmedioiden journalisteille suunnatut 
teemawebinaarit, joista ensimmäinen, valmistelija Sakari Ilkan vetämä käsitteli yleisön 
mielipidekirjoituksia. Valmistelija Susan Heikkinen puolestaan kertoi seuraavassa webi-
naarissa esimerkein, mitä usein toistettu sanapari ”journalistiset perusteet” on JSN:n 
ratkaisukäytännössä tarkoittanut.

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 1 200 ja Facebookissa noin 2 000 seuraajaa (tilanne tammikuussa 2022). JSN 
vastaa sille lähetettyihin neuvoston toimintaa koskeviin kysymyksiin sosiaalisessa medi-
assa 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.

takaisin alkuun
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JULKISEN SANAN NEUVOSTON 
KANNATUSYHDISTYKSEN 
TOIMINTAKERTOMUS 2021

Kantelujen määrä kasvoi edelleen nopeasti vuonna 2021, mutta niiden käsittelyaika lyheni 
noin kuukaudella. Tämä onnistui mm. lisätyövoimaa palkkaamalla, mihin pandemiarajoitus-
ten tuomat säästöt antoivat mahdollisuuden.

 Kantelumäärien kasvuun vastataan myös kantelujen käsittelyn osittaisella automati-
soinnilla, johon tähtäävä projekti aloitettiin loppuvuodesta, kuten myös JSN:n nettisivujen 
uudistus. Nettisivuille tulee monipuolinen hakutoiminto, jonka avulla on entistä helpompi 
löytää kuhunkin tilanteeseen soveltuvat JSN:n päätökset.

Jusanek antoi JSN:lle tehtäväksi kartoittaa sidosryhmien näkemyksiä Journalistin ohjei-
den päivitystarpeista. Uusia näkökulmia päivitystarpeisiin saadaan myös tutkimuksista, joita 
Jusanek jatkoi eurooppalaisten medianeuvostojen yhteenlittymän AIPCEn kanssa. Pro-
jekteja rahoittaa pääosin Euroopan komission viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian 
pääosasto. 

Jusanekin toiminnan kustantavat pääosin yhdistyksen jäsenyhteisöt. Oikeusministeriön 
valtionavun osuus oli vajaa kolmannes budjetista.

Kantelumäärän nousuun reagoitiin nopeasti
Kantelujen määrä kasvoi suunnilleen samaa nopeaa tahtia kuin edellisvuonnakin. Jusa-
nekin hallitus päätti reagoida tähän jo alkuvuodesta. Pandemiarajoitusten vuoksi JSN:n 
matka- ja kokouskuluista säästettyjä varoja käytettiin lisätyövoiman palkkaamiseen. 
Kantelusumaa tuli purkamaan JSN:n entinen pääsihteeri Ilkka Vänttinen.

Kantelujen käsittelyaika lyheni merkittävästi. Jusanek varautui myös tuleviin kan-
telusumiin. Tätä varten JSN käynnisti uudistuksen, jossa automatisoidaan kantelujen 
käsittelyä. Samalla parannetaan JSN:n nettisivujen hakutoimintoja, mikä palvelee sekä 
yleisön tarpeita löytää olennaisia JSN:n päätöksiä että JSN:n toimiston valmistelijoita 
heidän työssään. 

takaisin alkuun
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Journalistin ohjeiden päivitystarve selvitetään
Jusanek ylläpitää Journalistin ohjeita. Tuorein päivitys on tullut voimaan vuonna 2014. 
Yhdistys päätti syyskokouksessaan, että JSN selvittää alkuvuodesta 2022 sidosryhmien 
näkemykset Journalistin ohjeiden päivitystarpeista. JSN pyytää palautetta media-alan 
toimijoilta, tutkijoilta ja yleisöltä. Uusia näkökulmia päivitystarpeisiin saadaan myös 
tutkimuksista, joita Jusanek jatkoi eurooppalaisten medianeuvostojen yhteenlittymän 
AIPCEn kanssa. Projekteja rahoittaa pääosin Euroopan komission viestintäverkkojen, 
sisältöjen ja teknologian pääosasto. JSN:n valmistelija Laura Juntunen selvitti 
ensimmäisessä vaiheessa digitaalisuuden tuomia muutostarpeita eri eurooppalaisten 
medianeuvostojen valvomiin eettisiin koodistoihin. Jusanek päätti osallistua myös 
jatkoprojektiin. Vuonna 2022 Juntunen keskittyy erityisesti sosaalisen median vuoksi 
esiin tulleisiin eettisiin kysymyksiin.

Yhdistyksen talous on vakaa
Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistyksen eli Jusanekin budjetista (461 000 €) 
suurimman osan rahoittivat edelleen yhdistyksen jäsenyhteisöt: Uutismedian Liitto 
ry (Paikallislehtien Liitto ry), Suomen Journalistiliitto ry (Radio- ja televisiotoimitta-
jien 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 2021 ylijäämää 
kertyi noin 22 000 euroa erityisesti matka- ja kokouskulujen säästöjen vuoksi. Pande-
mian vuoksi kotimaisia ja ulkomaisia seminaareja peruttiin, ja neuvoston kaikki kokouk-
set pidettiin etänä marraskuuhun asti, mistä alkaen osa jäsenistä oli kokouksissa paikan 
päällä. 

Ylijäämän avulla pystyttiin lyhentämään kantelujen käsittelyaikaa selvästi. Sääs-
tyneitä varoja käytettiin myös aiemmin mainittuihin kahteen uudistusprojektiin, joilla 
automatisoidaan kantelujen käsittelyä ja parannetaan JSN:n nettisivuja mm. monipuoli-
semmalla hakutoiminnolla.

Uusia erillisjäseniä
Julkisen sanan neuvoston toimintaperiaatteisiin ja sen perussopimukseen on suoraan 
omalla allekirjoituksellaan sitoutunut joukko ns. erillisjäseniä, jollaiseksi vuonna 2021 
haki ja hyväksyttiin viisi uutta tiedotusvälinettä: Verde, Aamun Koitto, Markkinointi-
Uutiset, Mamun kynä ja AlfaTV. Näiden lisäksi erillisjäseniä olivat vuoden lopussa myös 
RARE-media, News Now Finland ja Viikko Pohjois-Karjala, Kirkko & kaupunki, Kirk-
konummen Sanomat, Saariselän Sanomat, Medborgarbladet, MustRead, Nya Åland ja 
Landsbygdens Folk ja Tekijä. Sitoutuessaan itsesääntelyjärjestelmään lehdet maksavat 
250 euron liittymismaksun. Vuosimaksu on 350 euroa. 

takaisin alkuun
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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.

Hanne Aho aloitti puheenjohtajana
Jusanekin hallituksen puheenjohtajana toimi Suomen Journalistiliiton puheenjohtaja 
Hanne Aho ja  varapuheenjohtajana  Ylen journalististen standardien ja etiikan päällikkö 
Timo Huovinen. Kolmantena hallituksen jäsenenä toimi Aikakausmedian johtaja Mikko 
Hoikka. Sama kolmikko valittiin syyskokouksessa jatkamaan vuonna 2022. Jusanekin 
hallituksen sihteerinä toimi JSN:n puheenjohtaja Eero Hyvönen. 

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, toimitusjohtaja Stefan Möller
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

JSN:n henkilökunta 2021
JSN:n toimistossa työskentelivät puheenjohtaja Eero Hyvösen lisäksi valmistelijat 
Nenne Hallman, Sakari Ilkka ja Laura Juntunen, joka työskenteli toukokuusta 2021 
alkaen päätutkijana edellä mainitussa projektissa. Hänen sijaisenaan valmistelijana toimi 
Susan Heikkinen, joka jatkaa myös vuonna 2022 Juntusen sijaistamista.

Neuvoston toimisto sijaitsi vuokratiloissa osoitteessa Fredrikinkatu 25 A 8. Pande- 
mia suositusten ja -rajoitusten vuoksi neuvoston kokoukset pidettiin marraskuuhun asti 
etänä.

Kirjanpitoa ja palkanlaskentaa hoiti Tilingo Oy, jossa Jusanekin asioista vastasivat 
Terhi Kokko ja Susanna Paavilainen. Yhdistyksen tilintarkastajana toimii Tilintarkas-
tusrengas 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 Uutis-
median Liitosta.
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