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ESIPUHE 
 
 
 
Eräs tämän tutkimuksen alkusysäyksiä oli joitakin vuosia sitten Lontoossa käymäni 
keskustelu. Sen kuluessa keskustelukumppanini, Englannin lehtimiesliiton NUJ:n silloinen 
pääsihteeri Jake Ecclestone arveli, että jos tavalliselta lontoolaistoimittajalta kysyisi mitä hän 
tuumii etiikasta, vastaus olisi jokseenkin tällainen: "Ethics? Oh, yes, it is a county east of 
London." 
 
Tuohon aikaan olin itsekin sekä toimittaja että mukana Julkisen sanan neuvoston toiminnassa 
lisäjäsenen ominaisuudessa eli varsin syvästi asianosainen ajatellen tutkimuksen aihepiiriä. 
Tämän vuoksi Ecclestonen arvio synnytti aluksi asianosaisihmettelyn siitä, kuinka 
suomalaiset toimittajat suhtautuvat ammattinsa periaatteelliseen puoleen. Ajan mittaan tuo 
asianosaisihmettely muuntautui akateemiseksi kummasteluksi ja sen kohde täsmentyi 
pohdinnaksi journalismin itsesääntelystä. Pohdiskelun tulokset ovat seuraavilla sivuilla. 
 
Perustavana lähtökohtana on kaiken aikaa ollut pyrkimys paremmin ymmärtää työtään 
tekevää toimittajaa. Uskon, että journalismintutkimuksessa on myös journalistintutkimuksella 
oma sijansa muiden tutkimussuuntausten rinnalla. Katsomalla journalismia sen välittömän 
tekijän näkökulmasta voimme ehkä myös rikastuttaa käsitystämme journalismista 
yhteiskunnallisena instituutiona. 
 
Työn eri vaiheissa olen saanut arvokasta apua Heikki Luostariselta, Kaarle Nordenstrengilta, 
Arja Pirilältä, Pertti Suhoselta ja Timo Vuortamalta. Lämpimät kiitokseni heille! Kiitokset 
myös Journalistisen Kulttuurin Edistämissäätiölle ja Julkisen sanan neuvostolle, joiden 
avustusten turvin oli mahdollista toteuttaa työhön liittynyt kyselytutkimus. Ja erityisesti kiitän 
niitä satoja Suomen Journalistiliiton jäseniä, jotka osallistuivat kyselytutkimukseen ja näin 
loivat perustan tälle tutkielmalle. Työn loppuunsaattamisen kannalta oli onnellista se, että 
sain työskennellä kahdeksan kuukauden ajan Kaarle Nordenstrengin johtamassa Suomen 
Akatemian projektissa Joukkoviestintä kansalaisyhteiskunnassa. 
 
Nyt käsillä olevan julkaisun pohjana on lisensiaatintutkimukseni, jota olen jonkin verran 
lyhentänyt. 
 

Tampereella maaliskuussa 1995 
 

Ari Heinonen 
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JOHDANTO 
 
 
 
Eräässä varhaisessa journalismietiikan kirjassa julkaistu 20-luvun yhdysvaltalainen 
toimittajan huoneentaulu on puettu henkilökohtaisten lupausten muotoon: 
"Olen...totuudellinen uutisten suhteen...perusteellinen kaikissa tutkimuksissani...epäitsekäs 
kaikissa toimissani...uskollinen ystäviäni kohtaan" jne. (Crawford 1969/1924, 186) Suomen 
Sanomalehtimiesten liiton 60-luvulla julkaisemassa Toimittajan huoneentaulussa käytetään 
käskymuotoa ja puhuttelu on toisessa persoonassa: "Totuuden ja oikeudenmukaisuuden 
kunnioittaminen on tärkein velvollisuutesi...muista nimisuojan velvoitukset...suojaa omaisia" 
jne. (ks. esim. Merikoski 1971, 98) Viimeisimmät Journalistin ohjeet (1992) ovat 
persoonattoman toteavat: "Journalistin oikeus ja velvollisuus on...Journalisti ei 
saa...Asiatiedot on tarkistettava...," jne., ja journalistin toiminnan perustaksi tunnustetaan 
"kansalaisten oikeus saada...tietoja". Hyvä journalistinen tapa, journalismin etiikka, on 
muuntunut journalistin yksilöllisestä hyveellisyydestä vastuullisuudeksi kansalaisia kohtaan. 
 
Journalismin laadun kannalta tuskin on haitaksi, jos journalismin harjoittajat ovat hyviä 
ihmisiä. Mutta jos hyvä journalistinen tapa jätetään yksilömoraaliseksi kysymykseksi, on 
näkökulma nähdäkseni kahdellakin tapaa rajoittunut. Ensinnäkin silloin sivuutetaan se, ettei 
journalisti ole työssään vain yksilö, vaan ammatillisesti sosiaalistunut ryhmänsä jäsen. 
Toiseksi jää taka-alalle se, että journalismia harjoitetaan yhteiskunnassa. Vaikka yksittäinen 
journalisti usein onkin yksin ammatillisten ratkaisujensa kanssa, on hänen toimintansa 
pakostakin riippuvainen muistakin kuin henkilökohtaisista näkemyksistä. Taustalla 
vaikuttavat ammatillinen koulutus, työnantajan linja, yleisön odotukset, painovapauslaki jne. 
Tässä katsannossa hyvä journalistinen tapa on erilaisten journalistiseen suoritukseen 
kohdistuvien paineiden kooste. 
 
Tältä pohjalta lähdettäessä journalismin itsesääntely tutkimuskohteena tarjoaa 
asianharrastajalle lähtökohdaksi kaksikin luontevaa näkökulmaa, jotka kuitenkaan eivät ole 
toisiaan poissulkevia ja joita lisäksi yhdistää yhteinen leikkauspiste. Nuo kaksi näkökulmaa 
ovat yhtäältä journalismin sisäisen (ammatillis-institutionaalinen) ja journalismin ulkoinen 
(yhteiskunnallinen). Yhdistävä kiintopiste on arkista työtään tekevän journalistin 
ammatillinen itseymmärrys. Tutkimukseni perustuukin siihen näkemykseen, että journalismin 
itsesääntelyllä on yhteiskunnallinen ja ammatillinen ulottuvuutensa ja että tämä itsesääntelyn 
kaksitahoisuus heijastuu myös journalistien asenteessa ammattinsa itsesääntelyn 
mekanismeihin. Tarkastelen seuraavassa tätä lähtökohtaa. 
 
Sisäinen näkökulma journalismin itsesääntelyyn on varsin perusteltu, sillä ei ole 
epäilystäkään siitä, etteikö itsesääntelyssä olisi kaiken aikaa ollut kysymys paljolti 
journalismin parissa työskentelevien ja siitä elantonsa hankkivien asianosaisten 
pyrkimyksistä hankkia journalismille itselleen "ystäviä, menestystä ja vaikutusvaltaa". White 
(1989, 41) kiinnittää journalismin itsesääntelyn - puhuen erityisesti ammatillisista 
säännöstöistä - journalismin professionaaliseen kehitykseen. Viitekehyksenä tällöin on 
länsimaisen demokratian kehitys viime vuosisatojen aikana, jolloin yksi kuvaavin piirre on 
ollut yhteiskunnallisen keskiluokan nousu. Uutena yhteiskunnalli- 
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sena tekijänä keskiluokka - tai keskiluokat, kuten White väljentää - pyrkivät perustelemaan 
yhteiskunnallista asemaansa mm. juuri omaamansa ammattitaidon perusteella. Viestintäalan 
harjoittajat eivät myöskään jättäneet käyttämättä tätä perustelua, vaan pyrkivät 
vakiinnuttamaan asemansa professiona muiden rinnalla. Keskeisenä välineenä näissä 
pyrkimyksissä oli ammatin oman eettisen normiston luominen, jotta luotaisiin ainakin kuva 
yhtä vakavasti otettavasta ammattikunnasta kuin perinteiset lääkäreiden ja juristien 
ammattikunnat. Itsesääntelyn aikaansaaminen voidaan siten nähdä journalismin osalta 
tärkeänä signaalina siitä, että journalismissa on omaehtoisesti määritelty hyvä ammatillinen 
käytäntö. 
 
Näin ollen journalismin itsesääntely on merkki siitä, että journalismin toimijat kykenevät 
itsenäisesti pohtimaan sekä toimintansa velvoitteita että edellytyksiä. Itsesääntely on tässä 
katsannossa ilmiö, joka nousee journalismin sisältä pitäen sisällään alan toimijoiden 
ammatilliseen itseymmärrykseen perustuvan määrittelyn journalismin funktioista ja hyvästä 
ammattikäytännöstä. 
 
Mutta toisaalta itsesääntely voidaan nähdä myös journalismiin sen ulkopuolelta kohdistuvien 
normatiivisten odotusten 'a vaatimusten ilmentymäksi. Tuskin nimittäin on epäilystä siitä, 
etteikö journalismiin yhteiskunnallisen viestinnän osana olisi kautta aikojen kohdistunut 
samoja paineita kuin viestintään yleensäkin - ja kaikissa kulttuureissa on perinteenä ollut 
asettaa kulloinkin käytettävissä olevalle viestinnälle määreitä. Länsimaissa journalismin 
oikeuksista ja velvollisuuksista, vapaudesta ja sääntelystä on keskusteltu siitä lähtien, kun 
ensimmäiset painokoneet käynnistyivät. (White emt., 40) 
 
Tämän keskustelun ytimenä on ollut journalismin ja muun yhteiskunnan välinen suhde, se 
mitä journalismilta yhteiskunnallisesti odotetaan. Keskustelua on käyty niin yleisten 
yhteiskunta- ja demokratiateorioiden yhteydessä kuin spesifimmin journalismia koskevien 
lehdistöteorioiden avulla. Erimielisyyttä ei ole juurikaan vallinnut siitä, etteikö journalismi 
olisi yhteiskunnallisesti merkityksellinen ilmiö, sillä valistunut kansalainen katsotaan 
jokseenkin yksimielisesti länsimaisen demokratian perustaksi. Valistus puolestaan edellyttää 
tietoa, jonka välittämisessä journalismilla on keskeinen tehtävä. Journalismille asettuu siten 
yhteiskunnallinen tehtävä toteuttaa yhteiskunnan yleistä etua. 
 
Itsesääntely kytkeytyy tähän keskusteluun journalismin yhteiskunnallisesta roolista siten, että 
yleisen edun vaatimukseen liittyy vastuullisuus sen toteuttamisesta. Yleisen edun 
näkökulmasta journalismi on yhteiskunnallinen instituutio, joka on suorituksestaan 
tilintekovelvollinen itsensä ulkopuoliselle yhteiskunnalle. Vastuullisuus tässä tilinteon, 
toiminnasta annettavan selvityksen mielessä olisi periaatteessa mahdollista toteuttaa 
valtiosääntelyn avulla esimerkiksi kirjaamalla journalismiin kohdistuvat normatiiviset 
odotukset ja niiden täyttämättä jättämisestä aiheutuvat seuraamukset lakeihin. Ongelmaksi 
nousee kuitenkin tällöin länsimaiseen demokratiaan keskeisesti kuuluva sananvapaus, ja siitä 
johdettu lehdistönvapaus, minkä tärkeä elementti on riippumattomuus valtiovallasta. 
Itsesääntely on mahdollisuus tunnustaa yhteiskunnan yleisen edun vaatimus journalismia 
kohtaan ja järjestää siitä koituva vastuullisuus ilman, että ratkaisevasti luovutaan 
sananvapauden ideaalista. 
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Itsesääntely ei kuitenkaan käytännössä toimi, jos journalismin sisällä siihen suhtaudutaan 
nurjasti. Tässä mielessä edellä esiteltyä kahta näkökulmaa yhdistävä leikkauspiste on työtään 
tekevä journalisti. Hänen ammatillisen toimintansa (tai toimimattomuutensa) kautta 
suodattuvat maailmalle lähteviksi viesteiksi niin journalismin ammatilliset ja 
institutionaaliset pyrkimykset kuin journalismiin yhteiskunnasta kohdistuvat normatiiviset 
odotuksetkin. Journalismin itsesääntelyn toimivuuden kannalta ratkaisevaa on journalistien 
suhtautuminen ammattiinsa kohdistuvaan sääntelyyn. 
 
Tiivistetysti voidaan siten sanoa, että tämän tutkimuksen kohteena oleva journalismin 
itsesääntely on ilmiö, jossa kohtaavat journalismin ulkoiset ja sisäiset vaateet. Itsesääntely on 
sekä yleisen edun artikulaation foorumi ja sen. asettumisesta koituvan vastuullisuuden 
järjestämisen mekanismi että journalismin harjoittajien omien ammatillisten ja 
yhteiskunnallisten pyrkimysten väline. Yleinen etu ilmenee itsesääntelyssä "journalistisena" 
tulkintana, mutta sen alkuperä on yhtäkaikki journalismin ulkopuolisessa yhteiskunnassa ja 
tätä - yleisöä - kohtaan asemoituu myös journalismin vastuullisuus. 
 
Tämän tutkimuksen tavoitteet voidaan näin tiivistää kahteen tehtävään. Ensinnäkin pyrin 
tutkimuksessa erittelemään journalismin itsesääntelyn yhteiskunnallista. ulottuvuutta, jolloin 
huomio kohdistuu yleisen edun ilmenemiseen journalismin itsesääntelyssä. Tässä yhteydessä 
journalismi näyttäytyy lähinnä yhteiskunnallisena instituutiona, jota voidaan käsitellä 
jokseenkin yhtenäisenä kokonaisuutena. Toiseksi tarkastelen sitä, miten journalismin sisällä - 
ja vielä täsmällisemmin: journalistien keskuudessa - asennoidutaan journalismin 
itsesääntelyyn. Esimerkkinä käytän suomalaisia toimittajia. Tätä kautta toivon voivani nostaa 
esille näkökohtia, joita voidaan soveltaa journalismin itsesääntelyn piirteiden arvioinnissa. 
 
Journalismin itsesääntelyn yhteiskunnallisen ulottuvuuden tarkastelussa käytetty menetelmä 
on perinteinen analyyttinen lukeminen ja sen pohjalta tapahtunut syntetisointi. Keskeisenä 
ajatuksellisena viitekehyksenä on ollut Denis McQuailin kirjassaan Media performance 
(1992) hahmottelema ajatus joukkotiedotuksen - ja journalismin sen osana - suorituksen 
arvioimisesta suhteessa yhteiskunnasta nousevaan yleisen edun (public interest) vaateeseen. 
McQuailin lähestymistapaa hyödynnetään erityisesti yleisen edun ja journalismin suhteen 

hahmottamisessa. 
 
Huomattakoon kuitenkin, että tämä työ ei pyri sanomaan mitään journalismin eikä edes 
journalistien tosiasiallisesta suorituksesta yleisen edun suhteen. Se on nimenomaisesti media 
performance -tutkimuksen tehtävä, kun tässä työssä tarkastellaan yleisen edun ilmenemistä 
journalismin itsesääntelyssä ja journalistien suhtautumista ammattinsa itsesääntelyyn. 
Yhdeltä kulmaltaan tutkimus kuitenkin toivoakseni niveltyy journalismin suoritusta 
tarkastelevaan kehikkoon, sillä nähdäkseni itsesääntely tutkimuskohteena on samalla 
journalismin yhden keskeisen laadun elementin tutkimista. Itsesääntelyssähän on kysymys 
hyvän journalistisen tavan vaalimisesta, ja hyvä - korkealaatuinen - journalismi käsittääkseni 
edellyttää, että se tuotetaan hyvän journalistisen tavan mukaisesti. 
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Journalismin vastuullisuuden käsitettä ja vastuullisuuden järjestämisen tapoja koskeneeseen 
ajatteluprosessiin on keskeisesti vaikuttanut Everette Dennisin, Donald Gillmorin ja 
Theodore Glasserin toimittama kirja Media freedom and accountability (1989). Vaikka kirjan 
artikkelit lähtevätkin pääasiassa yhdysvaltalaisesta yhteiskunta- ja lehdistöjärjestelmästä, 
tarjoaa se varsin kattavan katsauksen journalismin vastuullisuuteen ja sen kautta myös 
itsesääntelyyn. Teoksen kantava lähtökohta on tässäkin työssä omaksuttu näkemys, jonka 
mukaan journalismille yhteiskunnallisena instituutiona asettuu vastuullisuus yleisen edun 
vaatimusten toteuttamisesta, joskin tuon vastuullisuuden käsitteen alasta ja sisällöstä vallitsee 
eriäviä näkemyksiä. 
 
Selvitettäessä suomalaistoimittajien asenteita ammattinsa itsesääntelyyn on käytetty niin 
ikään perinteistä menetelmää, kyselytutkimusta, joka toteutettiin postitse lomakekyselynä. 
Kun on kyse toimittajien asenteiden tutkimisesta, olisi lähin vaihtoehtoinen menetelmä ollut 
haastattelututkimus. Kummallakin menetelmällä on nähdäkseni etunsa ja puutteensa niin, 
ettei kumpaakaan voi väittää ratkaisevasti toista paremmaksi. Postikyselyyn päätymisen 
ratkaisivat sekä eräät satunnaiset tekijät että oma pyrkimykseni opiskella tämän menetelmän 
käyttöä. Osaltaan - eikä vallan vähäisesti - menetelmänvalintaan vaikutti se, että näin 
tuloksista saatiin soveltuvilta osin vertailukelpoiset Ruotsissa vuonna 1989 tehtyyn 
journalistitutkimukseen (Journalistundersökning 1989). Lennart Weibullin johtaman 
tutkimuksen tulokset on raportoitu kirjassa Svenska journalister - Ett grupporträtt (1991). 
Weibullin ystävällisellä myötävaikutuksella hyödynsin osittain omassa työssäni 
ruotsalaistutkimuksen kysymyksenasetteluja. 
 

* * * 
 
Työ jakaantuu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa tarkastellaan journalismin itsesääntelyn 
yhteiskunnallisuutta yleisen edun ja journalismin vastuullisuuden käsitteiden kautta. Sen 
jälkeen hahmotetaan yleisen edun sisältöä ennen muuta sosiaalisen vastuun lehdistöteorian 
avulla. Seuraavaksi eritellään journalismin vastuullisuuden järjestämisen tapoja siten, että 
tarkastelun pääpaino on itsesääntelyn erilaisissa mekanismeissa. Työn toisessa osassa 
käsitellään suomalaisten toimittajien asenteita ammattinsa itsesääntelyä kohtaan sekä myös 
näkemyksiä toimittajan ammatillisesta roolista. Tarkastelu perustuu kyselytutkimuksen avulla 
koottuun aineistoon. Tutkimuksen viimeisessä osassa kootaan yhteen eräitä keskeisiä 
päätelmiä ja luonnostellaan kysymyksenasetteluja jatkoa ajatellen. 
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1. KÄSITTEIDENMÄÄRITTELYÄ JA RAJANVETOA 
 
 
 
 
1.1 Journalismi 
 
Tässä esityksessä ei suuremmin ole tarvetta problematisoida journalismin käsitettä. 
Lähtökohdaksi hyväksyn perinteisen journalismin määritelmän, jonka mukaan journalismia 
on tosiasiapohjaisten esitysten kokoaminen, muokkaus ja esittäminen jouk-
kotiedotusvälineiden avulla sekä myös tuon toiminnan tulos (Hemanus 1990, 14). Tähän on 
kuitenkin syytä lisätä Luostarisen (1994, 38) Täsmennys, jonka mukaan journalismi on myös 
"arvojen ja normien järjestelmä, joka ei ole yksinkertainen teknisten edellytysten ja 
yritystaloudellisten tavoitteiden funktio". Täsmennys on mielestäni erityisen oleellinen 
ajatellen tämän tutkimuksen teemaa. Lisäksi hyväksyn sen niin ikään varsin yleistävän 
käsityksen, jonka mukaan journalismia voidaan pitää yhteiskunnallisena instituutiona (vrt. 
Hemanus 1990, 23; Jyrkiäinen 1994, 31), jolloin mukaan tulee mm. journalismin 
liiketaloudellinen ulottuvuus. 
 
Tällainen journalismin määrittely on nähdäkseni riittävä tämän tutkimuksen tarpeisiin, 
vaikkakin samalla jää useita arkoja seikkoja problematisoimatta. Esimerkiksi missä on 
tosiasioiden ja kuvitteellisten asioiden raja on sinänsä mielenkiintoinen kysymys, samoin 
pohdiskelu journalististen ja muiden työmenetelmien rajanvedosta. Tämänkaltaiset 
kysymykset eivät kuitenkaan mielestäni vaadi ratkaisua - tai edes määrittelyä - tässä 
tutkimuksessa. Lainatakseni Luostarisen (1994, 26) kuvausta journalismista autona niin tässä 
työssä ei ole niinkään tähdellistä se, onko autossa oltava neljä pyörää ja suuntavilkut, jotta se 
katsastuksessa tunnustettaisiin autoksi kuin ne yleiset vaatimukset, jotka autoon kohdistuvat 
tiettyä suoritusta edellyttävinä odotuksina; minimivaatimus on esimerkiksi, että auto kuljettaa 
matkustajansa haluttuun määränpäähän eli että journalismi toimittaa ajankohtaista tietoa 
luotettavasti. 
 
Mielestäni on tarpeen tuoda esille se seikka, että perinteiseen journalismin määritelmään 
sisältyy kulttuurinen sitoumus: puheena oleva journalismi kytkeytyy nimenomaisesti ns. 
läntisten demokratioiden yhteiskuntiin. Edesmenneissä sosialistisissa maissa oli journalismin 
määritelmä varsin toisenlainen eikä länsimainen journalismikäsitys välttämättä istu 
kovinkaan hyvin afrikkalaiseen kommunikaatioperinteeseen ja islamilainen etiikka saattaa 
heijastua journalismiin toisella tapaa kuin vaikkapa protestanttinen etiikka (ks. esim. 
Mowlana 1989). Toinen asia on, että länsimainen journalismimalli näyttää tätä nykyä olevan 
maailmanlaajuinen journalismin standardi. Sen toimintaa ohjaavat periaatteet ovat kuitenkin 
nimenomaisesti kehittyneet länsimaisten demokratioiden yhteiskuntien kehittymisen myötä. 
(vrt. McQuail 1991, 71 ja 1992, S - 9) 
 
Kun tutkimuksessa käsitellään journalismia kokonaisvaltaisena ilmiönä, sillä ei ole tarkoitus 
vähätellä asian yksinkertaistamiseen liittyviä ongelmia. On toki selvää, että talousjournalismi 
on toista kuin urheilujournalismi, että televisiouutisten toimitussihteerin työ eroaa 
paikallislehden toimitussihteerin työstä tai että suurkaupungeissa 
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tehdään toisenlaista journalismia kuin perämetsissä. Samoin on totta, että journalismin 
toimijoiden - esimerkiksi tavallisten toimittajien ja päätoimittajien sekä ehkä etenkin 
toimittajien ja kustantajien - välillä on eroja, jotka juontuvat heidän erilaisesta asemastaan 
suhteessa journalismiin. Edelleen journalismin instituutiota yhteiskunnassa luonnehtii 
kaksijakoisuus, sillä yhtäältä se on demokratian, kansalaisyhteiskunnan päämäärin jne. 
edistämisen kannalta tärkeä kulttuuri-instituutio samalla kun se on kannattavuuden 
maksimointiin pyrkivää yritystoimintaa. 
 
Näillä varauksilla ja pitäytymällä yllä esitetyssä journalismin määritelmässä, voimme 
journalismin itsesääntelyn tarkastelua varten niputtaa yhteen eri journalismin lohkot, 
työnkuvat, työolosuhteet jne. ilman, että teemme kohtuutonta vääryyttä kohteen sisäiselle 
kirjolle. Lisäksi tutkielman näkökulmasta oleellisin journalismin. institutionaalinen funktio 
on kuitenkin tiedonvälitys eikä liikevoitto ja siten journalismin yritystoimintaulottuvuutta 
vain sivutaan tarpeellisilta osin. Sen sijaan työn toisen osan. empiirisessä tarkastelussa 
pyritään pohtimaan jonkin verran sitä mitä merkitystä journalismin sisäisellä ammatillisella 
eriytyneisyydellä saattaisi olla toimittajien asenteisiin itsesääntelyä kohtaan. 
 
 
1.2. Normatiivinen näkökulma journalismiin 
 
Journalismi ja yleinen etu 
 
Euroopan Neuvoston parlamentin kokouksessa kesäkuussa 1993 käsiteltiin tiedonvälitystä, 
ennen kaikkea uutisjournalismia kriittisessä hengessä. Kokouksessa todettiin, että 
"informaatiolla ja kommunikaatiolla journalistien välittämänä...on ratkaiseva merkitys 
yksilön ja yhteiskunnan kehitykselle". Tältä pohjalta europarlamentaarikot edellyttivät 
esimerkiksi, että journalismi puolustaa demokraattisia arvoja sekä vastustaa väkivaltaa ja 
kaikenlaista syrjintää. (The ethics of...1993) 
 
Europarlamentaarikot selvästikin asettivat journalismille normeja1. Toisenlaisia normeja 
journalismille voisi asettaa vaikkapa penkkiurheilija, joka haluaisi tiedotusvälineiden 
kertovan perusteellisesti Ranskan avoimen tennisturnauksen vaiheista, poliittinen puolue, 
joka haikailee "tasapuolista" poliittista journalismia tai työtön, joka etsii työpaikkaa. 
Yksittäisiä esimerkkejä voisi jatkaa jokseenkin loputtomiin, mutta oleellista on se, että 
journalismille asetetaan sen ulkopuolelta odotuksia, vaateita. Kysymys voi olla yksilöidyistä 
sisällöllisistä odotuksista tai kokonaisvaltaisemmista funktionaalisista vaateista. Näiden 
moninaisten vaatimusten kokonaisuus, joka ei ole palautettavissa mihinkään yksittäiseen 
vaateeseen on yhteiskunnan yleinen etu (public interest). Tämä yleinen etu on perusta 
viestintään, ja journalismiin sen osana, kohdistuville normatiivisille odotuksille. 
Luonnollisesti journalismiin voi kohdistua ja kohdistuu muitakin normatiivisia odotuksia 
kuin yleisen edun pohjalta nousevia, mutta niitä ei käydä erittelemään tässä. 
 
 
 
 
 
 
1 Nykysuomen sivistyssanakirjan (1977) mukaan "normi" tarkoittaa sääntöä, ohjetta ja mallia, myös 
käyttäytymissääntöä. 



14 

Todettakoon, että yhteiskunta ymmärretään työssä konventionaalisesti kansalaisten ja 
erilaisten organisaatioiden ja instituutioiden yhteisöksi, jota voidaan joustavasti käsitellä sekä 
kokonaisuutena että sen eri osien kautta. Tähdellistä on se, että kun työssä puhutaan 
journalismin ja muun yhteiskunnan suhteesta, niin tutkielman yhteiskunta täsmentyy näin 
journalismin ulkopuoliseksi osaksi yhteiskuntaa. Näin yhteiskunta on tässä työssä jokseenkin 
sama käsite kuin yleisö. Kulttuurisena rajauksena tässäkin on pitäytyminen pääasiassa 
länsimaiseen demokraattiseen yhteiskuntaan. 
 
McQuailia (1992, 3) seuraten yleinen etu voidaan määritellä koosteeksi oletettuja 
informationaalisia, kulttuurisia ja yhteiskunnallisia hyötyjä (benefit), jotka kohdentuvat 
yhteiskuntaan laajassa merkityksessä ja ylittävät julkiseen kommunikaatioon lähettäjinä tahi 
vastaanottajina osallistuvien välittömät, erityiset ja yksilölliset intressit. 
 
Kysymys ei ole ainoastaan journalismiin liittyvästä käsitteestä. Alkuperältään yleisen edun 
käsite kytkeytyy taloudelliseen yhteiskunnalliseen toimintaan, jolle - tai ainakin sen joillekin 
osille - on asetettu yhteiskunnallisia velvoitteita. Näiden vastineeksi toiminnot ovat saaneet 
joitakin etuoikeuksia. Velvoitteet ovat tyypillisesti sellaisia kuin palvelujen tarjoaminen 
yhtäläisesti kaikille, tarjottavien tuotteiden ja palvelusten asianmukaisuus ja kohtuullinen 
hinta. Vastineeksi tarjottavat etuoikeudet puolestaan ovat saattaneet olla sellaisia kuin 
toiminnan vapaus ja jopa tietynasteinen monopoliasema. (McQuail, erot. 21) 
 
Analogia voidaan nähdäkseni suuremmitta vaikeuksitta siirtää koskemaan journalismia 
yhteiskunnallisena instituutiona : Jos - ja kun - journalismiin kohdistetaan erinäisiä vaateita 
yleisen edun mielessä, se voi odottaa vastineeksi joitakin etuoikeuksia. Journalismiin 
kohdistuvien yleisen edun odotuksien sisältöjä käsittelen myöhemmin, tässä vaiheessa riittää 
se, että myönnämme tällaisia olevan. Asia on tärkeä mm. siksi, että joissakin tapauksissa 
journalismilla katsotaan kyllä olevan oikeus edellyttää etuoikeuksia, mutta samalla kielletään 
etuoikeuksiin liittyvät velvoitteet. Itse asiassa kyse on eräänlaisesta muna-kana -
syndroomasta: onko niin, että voidakseen toteuttaa yleistä etua journalismilla on oltava 
etuoikeuksia, vai niin, että journalismin on toteutettava yleistä etua saadakseen haluamiaan 
etuoikeuksia, kuten esimerkiksi oikeuden itsesääntelyyn. 
 
Kysymystä voida tarkastella tutkimalla miten yleinen etu saattaisi olla aistittavissa. 
McQuail (1992) esittää (seuraten Heldia, 1970) kolme versiota julkisen intressin 
tunnistamisesta. Näitä ovat enemmistöteoria (preponderance), yhteisintressin teoria (common 
interest) ja yhtenäisteoria (unitary). 
 
Enemmistöteorian mukaan yksilöllisten intressien summaa pidetään tärkeimpänä eli yleinen 
etu määritellään enemmistöperiaatteen mukaisesti. Enemmistön valintaa tai sitä minkä 
uskotaan maksimoivan yksilöllisten preferenssien määrän pidetään yleisenä etuna. 
Enemmistön valinta voidaan saada selville esimerkiksi markkinoiden toiminnan kautta, 
äänestämällä jne. Tämän teorian mukaan yleinen etu ei voi olla "häviäjän puolella", koska se 
olisi enemmistön intressille vastakkainen. (McQuail 1992, 22-23) 
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Yhteisintressiteoria lähtee ajatuksesta, että kaikilla asianosaisilla oletetaan olevan yhteisiä 
intressejä, joiden preferoinnista ei juurikaan ole erimielisyyttä. Esimerkiksi peruspalvelut 
kuten liikenne ja vesihuolto voidaan katsoa tällaisiksi. (emt., 23) informoidun 
kansalaismielipiteen pohjalta toimiva demokratia (konventionaalisessa länsimaisessa 
mielessä) voidaan myös katsoa tällaiseksi ajatellen juuri journalismin tiedonvälitystehtävää. 
 
Yhtenäisteoria on johdettavissa jostakin yleisemmästä yhteiskunnallisesta teoriasta tai 
ideologiasta ja pitäytyy ehdottomiin normatiivisiin periaatteisiin. Yleinen etu on siten 
sellaista, mikä on sopusoinnussa tietyn arvojärjestelmän kanssa, koska sellaisessa yhden hyvä 
on kaikkien hyvä. (emt., 23) 
 
Kuinka nämä teoriat ovat sovellettavissa journalismiin? McQuailin mukaan osittain hieman 
väkinäisesti. Kaksi kolmesta teoriasta ei oikeastaan lainkaan sovellu yleisen edun erittelyyn 
journalismissa. Hylätyksi tulee ensinnäkin enemmistöteoria, joka on yhtäältä liian ja toisaalta 
ei riittävän herkkä tämän alueen keskeisille kysymyksille. Enemmistöteorian avulla voitaisiin 
perustella esimerkiksi mielipidetiedustelujen käyttöä kansallista viestintäpolitiikkaa 
määriteltäessä tai yksittäisen tiedotusvälineen journalismin painopisteitä asetettaessa, mutta 
sen pohjalta olisi vaikeahkoa hahmottaa yleinen etu viestinnän pitkän aikavälin rakenteellisia 
tai teknisiä kysymyksiä koskevissa ongelmissa. (emt., 24-25) voitaneen lisätä, että 
enemmistön tahtoa kumartava ongelmanratkaisu olisi jokseenkin avuton hajautuneiden 
intressien vallitessa. 
 
Yhtenäisteoria on puolestaan käyttökelvoton ennen muuta siksi, ettei sille ole tosiasiallista 
mahdollisuutta. Juuri missään maassa ei ole enää sellaista yhtenäistä arvojärjestelmää, johon 
voisi vedota muotoiltaessa yleistä etua. (emt., 25) Lieneekin niin, että teoria saattaisi tulla 
kyseeseen vain pakkovallan oloissa, jolloin yhtenäisteoriaa voitaisiin pitää yllä 
yhteiskunnallisen väkivaltakoneiston avulla. 
 
Jäljelle jää siten yhteisintressin teoria, jossa McQuailin mukaan voidaan ilmaista spesifit 
tavoitteet ja mekanismit niiden saavuttamiseksi. (emt., 25) 
 
Tästä McQuail eteneekin siten, että hän purkaa (yhä Heldia seuraten) yleisen edun käsitteen 
pienempiin tekijöihin, vaatimuksiin. Yleisen edun vaatimukset ovat normatiivisia väitteitä 
siitä, että jokin (esimerkiksi toiminto tai tavoite) on perusteltavissa yleisempien etujen 
pohjalta annetun poliittisen järjestelmän ja normirakenteen puitteissa. Kyse ei 
nimenomaisesti ole siitä, että väitteet todettaisiin oikeutetuiksi, vaan riittää, että ne ovat 
perusteltavissa olevia. (emt., 26) 
 
Tällaisen väitteen elementtejä ovat normisto, josta ei tarvitse vallita yksimielisyyttä, 
normistoon viitaten tehty vaatimus itsessään ja mekanismi vaatimuksen koettelemiseksi ja 
täytäntöönpanemiseksi. Poliittinen ja lakijärjestelmä toimisi vaatimukset vahvistavana 
järjestelmänä. (emt., 26) 
 
McQuailin lähestymistapa on peräti kätevä: Se purkaa varsin epämääräisen, ristiriitaisen ja 
siksi hankalasta käsiteltävän yleisen edun käsitteen (ainakin suhteellisen) konk- 
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reettisiksi vaatimuksiksi eikä edes eksy niiden oikeutuksen pohdinnan upottavaan 
hetteikköön. Näin ollen journalismiin kohdistuvan yleisen edun sisältöä ei sellaisenaan ole 
välttämätöntä yrittää määritellä. Tässä riittää se, että todetaan sen olemassaolo, mikä 
konkretisoituu journalismiin kohdistuvina erilaisina vaatimuksina. 
 
McQuail kuvailee yleisen edun vaatimusten asettamisen prosessia pitäen lähtökohtanaan sitä, 
että jokin tunnistettava vaatimuksen esittäjä (vaatimusagentti) tekee vaatimuksen, tapahtui se 
sitten yksilöllisessä tai kollektiivisessa ominaisuudessa. Vaatimukset esitetään - kuten edellä 
todettiin - tietyssä poliittisessa järjestelmässä ja niissä muotoillaan tavoiteltaviksi halutut 
päämäärät. Vaatimuksen esittäjän mielestä tavoitteet ovat vallitsevien arvojen mukaan 
edullisia koko yhteiskunnalle, yhteisölle tai yleisölle yli yksilöllisten tyydytysten. Viestintään 
(ja journalismiin) liittyen tavoitteet täsmennetään viestinnän rakennetta tai suoritusta 
koskeviksi preferensseiksi, jotka vastaavat tavoiteltua lopputilaa. Täsmennyksissä tulisi 
ilmaista evaluointikriteeristö, jonka avulla pystytään arvioitaan tavoitteisiin pääseminen. 
(emt., 27) 
 
Edellä olevaa voidaan nyt soveltaa journalismin itsesääntelyn instituutioon siten, että se 
nähdään McQuailin tarkoittamaksi foorumiksi, jossa esitetään ja ratkaistaan journalismiin 
kohdistuvan yleisen edun vaatimuksia. Muodollisesti vaatimusten esittäjänä, 
vaatimusagenttina, on ammattikunta itse - muutenhan ei voitaisi puhua 
itsesääntelymekanismista. Ammatilliset säännöstöt ovat journalistien itsensä laatimia tai 
ainakin ne on tehty ammattikunnan myötävaikutuksella. Journalismin itsesääntelyn sisältyy 
myös edellytetty tavoitteeseen pääsyn arvioinnin kriteeristö ainakin silloin, kun on olemassa 
esimerkiksi koodien tai julkilausutun periaatteen (kuten "hyvä journalistinen tapa") 
ilmentämä normisto ja kun suoritusta arvioidaan erityisesti luodun mekanismin, kuten 
lehdistöneuvostojen, avulla. 
 
 
Normatiivisen lähestymistavan mahdollisuudet 
 
Edellä on todettu, että journalismiin kohdistuu erilaisia vaatimuksia, jotka artikuloivat yleistä 
etua ja että ammatillinen itsesääntely on osa tuota vaatimusten esittämisen ja arvioimisen 
kudosta. Tutkimuksen perustaksi hyväksytään siten normatiivinen journalismin tarkastelu. 
McQuailin (1994, 121) mukaan normatiivinen teoria käsittelee sitä, kuinka tiedotusvälineiden 
pitäisi toimia tai kuinka niiden odotetaan toimivan. Teoria viittaa niin rakenteellisiin kuin 
suorituksellisiinkin (performance) odotuksiin. 
 
Normatiivisen lähestymistavan käyttöön liittyy ainakin kahdenlaisia ongelmia: Yhtäältä on 
tietyn lehdistöteoreettisen katsannon pohjalta nouseva vastustus, jonka mukaan normeista ei 
pitäisi journalismin yhteydessä puhua, koska se on ristiriidassa journalismin vapauden 
kanssa. (ks. esim. Merrill 1974 ja 1986) Toisaalta normatiivinen lähestymistapa on 
ongelmallinen siksi, että se "johtaa väistämättä kysymyksiin ideologiasta, politiikasta, laista 
ja etiikasta, joita ei vallitsevan paradigman mukaan ole helppo käsitellä 'tieteellisesti"' 
(McQuail 1994, 122). 
 
Tästä huolimatta on ollut havaittavissa, että kiinnostus nimenomaan siihen, miten journalismi 
toteuttaa erilaisia vaatimuksia - tuota "yleistä etua" yhteiskunnassa – on 
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kasvanut. Tätä ei ole haitannut se, ettei välttämättä vallitse kovinkaan suurta yksimielisyyttä 
siitä, mitä journalismin oikeastaan pitäisi tehdä. Tutkimusten pohjaksi on riittänyt tutkijan 
konstruoima normatiivinen näkemys journalismin yhteiskunnallisesta suorituksesta, 
näkemys, jonka mukaan journalismiin kohdistuvat jonkinlaiset normatiiviset odotukset (ks. 
McQuail 1992, 10). Tuoreesta suomalaisesta akateemisesta tutkimuksesta käynevät hyviksi 
esimerkeiksi Luostarisen (1994) tutkimus journalismin kriisiajan vastastrategioista sekä 
Pietilän ja Sondermanin (1994) tutkimus Helsingin Sanomien sosiologisesta suorituksesta. 
Edellisessä argumentoidaan journalismin ja PR-toiminnan rajanvedon tärkeyden puolesta, 
jälkimmäisessä yksi keskeinen teema on journalismille asettava velvoite edustaa yleisön 
ääntä. Tutkimussuuntausta on tavattu nimittää väljästi mediakritiikiksi, jolla on toki muitakin 
kuin tieteellisiä ulottuvuuksia. 
 
McQuail (1992) puolestaan nimittää normatiivisen teorian mukaista lähestymistapaa 
journalismiin ja yleensä tiedonvälitykseen välineestä riippumatta tiedonvälityksen 
suorituksen arvioinniksi (media performance assessment). Tämä on hänelle eräänlainen 
synteesikäsite, joka voi sisältää erilaisia tutkimuksellisia 1" estymistapoja, joista 
mainittakoon mediavaikutus-, kulttuuritutkimus- ja mediaeettinen lähestymistapa. Hän 
määrittelee tiedonvälityksen suoritusanalyysin seuraavasti: 
 

"The independent assessment of mass media provision according to alternative 
'public interest' criteria, by way of objective and systematic methods of research, 
taking account of other relevant evidence and the normal operating conditions 
and requirements of the media concerned." (emt., 17) 

 
Tällainen tutkimussuuntauksen määritelmä on niin väljä, että sen suojiin voi mahtua varsin 
erilaisia lähestymistapoja. Täsmennystä on löydettävissä McQuailin määrityksistä, joiden 
mukaan tutkimussuuntaukseen piirteisiin kuuluu mm. relevanttien suorituskriteereiden 
kesken tehty perusteltu valinta, joka tapahtuu ottaen huomioon yhteiskunnallisen tarkoituksen 
määrittelyn, ja se, että näkökulman on oltava ulkopuolinen ja itsenäinen suhteessa 
tiedotusvälineisiin, joskin niiden päämäärät ja toimintaolosuhteet huomioon ottava. Edelleen 
tutkimussuuntauksen mielenkiinnon kohteena on tiedonvälityksen sisältö tai sen tarjoamat 
palvelut eikä viestinnän rakenne tai vaikutukset. (emt., 16) 
 
Vaikka "tiedonvälityksen suorituksen arvioinnin" tutkimussuuntaus jää näinkin sisällöllisesti 
hatarasti määritellyksi, on se silti suhteellisen johdonmukainen tapa suhtautua journalismiin 
tutkimuskohteena. Tavallaan on tarpeetonta pyrkiä määrittelemään jokin yhtenäinen 
suoritusarvioinnin tutkimussuunta, sillä sen suuntaiset eri lähestymistavat ovat itsessään 
varsin hedelmälliset. Tällaisia 1" estymistapoja ovat McQuailin mukaan esimerkiksi 
organisaatiotehokkuudesta nouseva tutkimussuuntaus, tiedonvälityksen vaikutuksiin 
keskittyvä tutkimus tai vaikkapa kulttuuritutkimus. McQuailin mielestä nämä ovat kuitenkin 
kukin omalla tavallaan rajoittuneita 1" estymistapoja, ainakin verrattuna hänen esittämäänsä 
tiedonvälityksen suorituksen arvioinnin kokonaisvaltaiseen tutkimusotteeseen. (emt., 11-14) 
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Näyttääkin siltä, että tiedonvälityksen suorituksen arviointi onkin parempi ymmärtää 
suhteellisen löyhäksi yläkäsitteeksi kuin täsmälliseksi tutkimussuuntaukseksi. Kyseessä on 
pyrkimys tutkimusotteeseen, joka journalismin normatiivisen ulottuvuuden tunnustaen pyrkii 
arvioimaan journalismin suoritusta. Vaikka tämä tutkimus ei suoranaisesti lukeudu tähän 
suoritusarvioinnin tutkimuksen lohkoon, on kuitenkin nähdäkseni tärkeätä tunnustaa 
lähtökohtien samanhenkisyys: Tämän tutkimuksen lähtökohtana oleva journalismin 
itsesääntelymekanismi kytkeytyy journalismille asettuvan yleisen edun kautta journalismin 
suorituksen arviointiin ja tutkimuskohteena olevat toimittajien asenteet antavat yhdeltä 
suunnalta informaatiota erään arviointimekanismin toiminnasta. 
 
 
1.3 Filosofisen ja juridisen näkökulman ongelmat 
 
Journalismin normatiivinen tarkastelu on tavanomaisesti ponnistanut kahdelta perustalta, 
yhtäältä (moraali)filosofiselta ja toisaalta juridiselta. Molemmat lähestymistavat avaavat 
journalismiin varsin mielenkiintoiset ja antoisatkin näköalat, mutta tässä työssä nämä 
lähestymistavat ovat ongelmalliset. 
 
Filosofinen lähestymistapa - yleensä puhutaan journalismietiikasta - vie tutkimuksen helposti 
turhan kauaksi konkreettisesta yhteiskunnasta ja journalismista ja niiden suhteesta. Etiikka on 
Nykysuomen sanakirjan (1977) mukaan siveysoppia, Airaksisen (1992a, 13) mukaan se on 
luonteeltaan yritys perustella valintoja ja toimintaa niin, että systemaattisesti päädytään 
parhaisiin mahdollisiin tuloksiin ja Teräväinen (Varto) (1988, 1) määrittelee etiikan 
yksittäisen ihmisen tietoiseksi asenteeksi, jolla hän päättää omalla kohdallaan hyvän ja pahan, 
oikean ja väärän välillä. Kukin määritelmä kulkeutuu varsin kauas tämän tutkimuksen 
perustana olevasta yleisen edun käsitteestä. Mahdollisuus on 'harhautua" kahteen suuntaan. 
Ensinnäkin on houkutus lähteä tarkastelemaan mediaetiikkaa sanoisinko syväfilosofisesti. 
Ammattietiikka muodostaa osan moraalifilosofian sovelluksista ja sen avulla on tästä 
lähtökohdasta mahdollista rakentaa malli, joka auttaa ymmärtämään ammattien luonnetta, 
yhteiskunnallista merkitystä ja kehitystä. "Ammattietiikan tehtävänä on ymmärtää juuri 
ammattien asemaa ja tehtävää yhteiskunnassa, koska ammatit määräävät osaltaan yksilön 
päätöksiä." (Airaksinen 1992b, 19, 20) Asioista puhutaan siten kyllä oikeastaan samoilla 
sanoilla kuin. aiemmin tarkasteltaessa normatiivista teoriaa, mutta nyt termien sisältö on 
latautunut toisella tavalla, filosofisesti. 
 
Esimerkiksi Cooper (1989a) johdattelee lukijan etiikkaakin laajempiin filosofisiin 
ulottuvuuksiin lähtien siitä, että niin uutisjournalismi kuin viihdekin välittävät tai vahvistavat 
tietoa ja uskomuksia. Niinpä Cooperin mukaan näiden tutkiminen sijoittuu epistemologian 
alaan; tutkimusongelmana on tiedon luonne, perusta ja luotettavuus. Cooper määrittelee 
mediaeettiseen keskusteluun kuuluviksi myös deontologiset (velvollisuusopilliset) 
kysymykset kuten mitä media-ammattilaisen on pakko tehdä. Itse etiikka on hänen mukaansa 
pohdiskelua yleisestä elämisen tavasta, moraalikoodeista ja moraalisesta käytöksestä. (emt., 
xxiv-xxv) 
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Christians (1989x) luonnehtii osuvasti niitä kysymyksiä, joihin haetaan vastausta eettis-
filosofisista pohdinnoista journalismitutkimuksessa. Hän haluaa kysyä mitä (ammattieettiset) 
normit edellyttävät epistemologisesti, mikä on koodien ontologinen status ja onko olemassa 
universaaleja totuuksia (emt., 4) ja lähtee etsimään vastauksia filosofian klassikoiden avulla. 
 
Tällainen lähestymistapa on varsin käyttökelpoinen esimerkiksi silloin, kun analysoidaan 
ammattieettisiä koodeja tai ammattietiikkaa määrittäviä lausumia. Tällaisia tarkasteluja ovat 
juuri esimerkiksi journalismietiikkaa käsittelevät Teräväisen (Vaxton) tutkielmat (Teräväinen 
1988, Varto 1990). Vastaavantyyppisiä tarkasteluita muiden ammattien etiikasta on 
kokoelmassa Ammattien ja ansaitsemisen etiikka (Airaksinen 1992x). Vähemmän relevantti 
tällainen lähestymistapa on silloin kun tarkastellaan journalismin itsesäätelymekanismia 
institutionaalisesti ja erityisesti suhteessa yleiseen etuun journalismissa. Näin siksi, että 
todellisuudessa "...viestintäetiikka, kuten muutkin ammattietiikan muodot, on kehittynyt vain 
etäisessä kytkennässä systemaattisiin moraalifilosofioihin..." (white 1989, 46). 
 
Toiseksi on mahdollista ajautua etiikan yksilöllistämisen polulle. Kun Teräväinen määrittelee 
etiikan yksilön asiaksi, ollaan lähellä etenkin Yhdysvalloissa yleistä tulkintaa (ks. Christians 
1989x, 10), jossa journalistinen ammattietiikka kohdistetaan yksittäisen toimittajan 
valinnoiksi oikean ja väärän, valheen ja totuuden jne. välillä. En lainkaan v" eksy tällaista 
eettistä pohdiskelua, mutta normatiivisen journalismiteorian kannalta tarkastelukulma jää 
jopa naivin kapeaksi. Tarkoitan tällä esimerkiksi seuraavanlaista näkökulmaa journalistiseen 
etiikkaan: 
 

"...one wonders how long journalists can continue to report on and expose the 
moral foibles of others without getting their own house in order. Should 
publishers and reporters, for example, accept honoraria for speeches when they 
discourage this practise in elected officials? ... The lesson is simple: media 
practitioners should pay at least as much attention to their own ethical conduct as 
to the moral behavior of others. ... media practitioners should be leaders in this 
moral revival, willingly serving as role models for their audiences." (Day 1991, 
346) 

 
Seurauksena tällaista suhtautumisesta journalistiseen ammattietiikkaan on helposti 
ajautuminen loputtomien moraalisesti kyllä haastavien, mutta yleisen edun kannalta usein 
marginaalisten tapausten pohdiskeluun (ks. myös esim. Jaksa ja Pritchard 1988). 
 
Jos tällaisesta individualistisesta asenteesta haluaisi irrottautua pysyen kuitenkin lähellä 
filosofiaa, olisi luonteva vaihtoehto kokonaisvaltaisen moraalifilosofian rakentaminen 
yksilöllisten eettisten valintojen pohjaksi. Kuten Christians (1989x, 4) asian muotoilee: 
"Kysymys on siitä, kykenevätkö etiikkateoreetikot ottamaan uudelleen agendalleen 
normatiivisen perustan, josta arvioida ... kaikkia ammatillisen moraalin puolia." 
Normatiivinen tässä yhteydessä tarkoittaa jotakin muuta kuin mitä McQuail sillä yleisen edun 
käsitteen näkökulmasta ymmärtää. Kyse on ehkä lähinnä McQuailin yhtenäisteorian 
mukaisesta kaikkien hyväksyttävissä olevasta eettisestä arvojärjestel- 
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mästä, jonka avulla voitaisiin arvioida journalismia. Kuten sanottu, tällaisen yhtenäisen 
arvoperustan olemassaolo lienee mahdotonta ilman lievää suurempaa pakkovaltaa, jos 
niinkään. 
 
Jos siis filosofiapainotteinen journalismietiikan tarkastelu johtaa yhtäältä liian abstrakteihin 
ulottuvuuksiin ja toisaalta liian yksilökohtaisiin tarkasteluihin, niin miten eettistä näkökulmaa 
voisi hyödyntää journalismin suoritusta arvioivassa normatiivisessa tarkastelussa? Vastaus on 
mielestäni mediaetiikan yhteiskunnallistamisessa. 
 
Etsiessään yhtenäistä selkärankaa mediaeettisille tarkasteluille Christians nostaa esille 
yhdysvaltalaisen journalismietiikan tradition, joka hänen mukaansa syntyi jo 20-luvulla, 
kuihtui välillä, mutta alkoi kukoistaa uudelleen toisen maailmansodan jälkeen1. Tässä 
traditiossa ymmärretään Christiansin mukaan etiikka yhteisöllisenä velvollisuutena (ethics as 
communal duty). (emt., 9). Christians ei itse oikeastaan määrittele erinomaista termiään kuin 
viittaamalla journalismin yhteiskunnalliseen vastuuseen. Termissä on kuitenkin nähdäkseni 
kaksi ulottuvuutta ja niistä muodostuva suurempi kokonaisuus. 
 
Ensinnäkin "velvollisuus" (tai tehtävä) viittaa siihen, että journalismilla katsotaan olevan 
joitakin tehtäviä, siihen kohdistuu odotuksia, siltä vaaditaan jotakin. McQuailin termein 
voidaan puhua nimenomaan journalismiin kohdistuvista vaatimuksista tai, kääntäen, sen 
antamista lupauksista: 
 

"The ethics of journalistic practice ... is best grounded in journalism's own reason 
for being. This is found in the fact of news generating both the promise of 
creditable journalism and the performance of credible journalism." (Skorpen 
1989, 166) 

 
Toiseksi Christians puhuu "yhteisöllisyydestä", mikä nimeää velvollisuuden lähteen ja 
samalla sen kohteen. Velvollisuus kohdistuu yhteisöön, mikä luontevasti voidaan ymmärtää 
yhteiskunnaksi (tai Christiansin tapauksessa koko ihmisyhteisöksi, joka kuitenkin on 
mielestäni liiankin laaja yhteisö) kaikkine sisältöineen ja olomuotoineen. Kokonaisuutena 
ottaen etiikka yhteisöllisenä velvollisuutena sisältää ajatuksen, että journalistinen etiikka on 
yhteiskuntalähtöistä velvollisuutta yhteiskuntaa kohtaan. Pyrkimys eettiseen journalismiin on 
siten pyrkimystä täyttää yhteiskunnallisesti asetetut vaatimukset, mitä ne sitten mahtavatkaan 
olla (ja joita käsitellään myöhemmin lehdistöteorioiden avulla). 
 
Hieman vastaavaan mediaetiikan maallistamiseen päätyy Bertrand (1993x) ehdottaessaan 
kokonaan uutta termiä mediaetiikan tilalle. Bertrandin mukaan "mediaetiikka" aiheuttaa 
suuressa yleisössä ikävystymistä ja tiedotusalan ihmisten keskuudessa kielteisiä reaktioita. 
Niinpä hänen mielestään tulisi puhua "laadun arvioinnista", jolla on myönteisempi vivahde. 
(emt., 2-3) Myös Belsey ja Chadwick (1992x) kytkevät mediaetiikan ja tiedotusvälineiden 
laadun toisiinsa niin, että etiikan uskotaan olevan 
 
 
 
 
 
1 Christians viittaa sellaisiin teoksiin kuin Ethics of Journalism (Nelson Crawford), The Conscience of the 
Newspaper (Leon Flint), Newspaper Ethics (William Gibbons) ja Ethics and Practices in Journalism (Albert 
Henning) sekä The Report of the Comission on the Freedom of the Press. 
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tekijä tiedotusvälineiden laadun parantamisessa (emt., xii) Laatua ei ymmärrettävästi tällöin 
arvioida millä tahansa kriteereillä, vaan suhteessa yleiseen etuun. Kumpikin pohdiskelu 
viittaa siihen, että eettisiksi kutsuttuja ilmiöitä on journalismissa mahdollista - ja 
hedelmällistä - tarkastella ennemminkin yhteiskunnallisena suorituksena kuin filosofisesti. 
 
Oikeustieteellisistä lähtökohdista ponnistava juridinen näkökulma journalismin 
normatiivisuuteen on sekin varsin yleinen ja hyvin perusteltavissa. Osa journalismia 
koskevista normeista on nimenomaisesti juridisia, sillä kansalliset ja osin myös kansainväliset 
lainsäädäntöelimet ovat eräs yleisen edun artikuloitumiskanava journalismiin. Juridisten 
normien pohjalta lähtevä tarkastelu on siten eräs varsin luonteva tapa arvioida journalismin 
suoritusta (ks. esim. Lahav 1985a, Nordenstreng 1992 ja Vuortama ym. 1990). Lisäksi 
erityisesti journalismin itsesääntelymekanismit muistuttavat muodoiltaan ja 
toimintamenetelmiltään varsin paljon oikeudellisia instituutioita. 
 
Juridisen lähestymistavan soveltaminen journalismin normatiiviseen tarkasteluun peittää 
kuitenkin helposti tutkimuskohteen yhteiskunnallisen instituutioluonteen. Journalismin 
toiminta näyttäytyy usein juridisessa tarkastelussa yksittäisinä tapauksina ja yksittäisinä 
toimijoina. (Nerone 1994, 1-2) Tällaiseen kehikkoon on varsin vaikea sovittaa yleistä etua. 
 
Journalismin atomisoitumisen lisäksi juridinen tarkastelu on ongelmallinen myös siksi, että 
yleinen etu ja juridiset normit eivät välttämättä ole aina sama asia. Journalismiin kohdistuvat 
yhteiskunnalliset vaatimukset voivat johtaa tilanteisiin, joissa asianmukainen journalistinen 
suoritus edellyttää oikeusnormien rikkomista. Esimerkiksi Suomen Julkisen sanan neuvosto 
on ainakin kerran pitänyt hyvään journalistisen tavan mukaisena sellaista journalistista 
menettelyä, joka ainakin todennäköisesti on vastoin maamme lainsäädäntöä1. Pitäytyminen 
juridiseen tulkintaan johtaisi siten tarpeettoman ahtaasti määriteltyyn yleiseen etuun ja 
vastaavasti näkökulma journalismin suoritukseen olisi kapea. 
 
 
1.4 Journalismin vastuullisuus 
 
Sanalla "vastuullisuus" tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä tiedotusopillista termiä, joka 
englanniksi kuuluu "accountability". Kovin helposti tuo englanninkielinen termi ei käänny 
suomeksi niin, että sen vivahteet tulisivat esille. Alan vähästä. suomalaisesta kirjallisuudesta 
ei ole löydettävissä tukea sille, että tässä työssä valittu käännös olisi paras. Valintaan on 
päädytty yhtäältä sanakirjojen ja toisaalta termin sisällönmääritte- 
 
 
 
 
 
 
1 Kysymyksessä oli tapaus, jossa Suomen Kuvalehti julkaisi kirjeen, jonka Paavo Väyrynen oli lähettänyt Ahti 
Karjalaiselle. Kirje käsitteli Väyrysen keskusteluja Neuvostoliiton lähetystön edustajan kanssa. JSN:n 
päätöstiivistelmän mukaan lehden päätoimittaja oli tehnyt julkaisupäätöksen tietoisena siitä, että asia saattaa olla 
ristiriidassa tekijänoikeuslain kanssa. Päätoimittaja perusteli ratkaisuaan yleisellä edulla täsmentäen sen 
kansalaisten oikeudeksi tietää. JSN katsoi kirjeellä olleen kansalaisille niin suuren merkityksen, ettei 
yksityiskirjeen julkaisu tässä tapauksessa ollut vastoin hyvää lehtimiestapaa. (JSN 1569/AL/89) Ks. myös 
Vuortama 1994, jossa esitellään ajankohtaista esimerkkiä juridisen ja itsesääntelyn eroista. 
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lyjen avulla. Muita pohdinnassa mukana olleita mahdollisia vastineita olivat mm. 
vastuuvelvoite ja vastuuvelvollisuus. Ne eivät kuitenkaan olisi "vastuullisuutta" paremmin 
kuvanneet sitä mitä käsitteellä halutaan ilmaista, joten valinta päätyi nasevimpaan sanaan. 
 
Vastuullisuuden käsite tässä tarkoitetussa mielessä on lähellä tilinteolle joutumisen tai 
asettumisen käsitettä, mikä on aktiivisempaa kuin pelkkä vastuuntunto tai vastuu 
(responsibility). Christians (1989b) toteaa vastuullisuudesta, että kaikkien yhteiskunnallisten 
instituutioiden tapaan myös lehdistö voidaan oikeutetusti vaatia tilille ("...called to 
judgement...") tekemisistään. Tilinteko on puolestaan lausunto, joka selittää toimintaa niille, 
jotka selontekoon ovat oikeutettuja. (emt., 39-40) Christians vie käsitettä siten tavallaan 
selittämisen suuntaan; vastuullisuus konkretisoituu niin, että vastuullinen taho selostaa, 
perustelee ja vakuuttaa toimintansa oikeellisuudesta jotakin tahoa, joka on tavalla tai toisella 
oikeutettu tuollaista selostusta vaatimaan. Samaan tapaan asian tulkitsee McQuail (1994, 12): 
"...the media are answerable for their activities to the wider society (accountability takes 
place via laws, regulations and pressures from state and society)." 
 
Osittain enemmän vastuunkantamisen suuntaan täsmentävät käsitystä Klaidman ja 
Beauchamp (1987). He käyttävät sanontaa "the buck stops here" kuvaamaan vastuullisuuden 
kantajan asemaa. Samalla he kuitenkin antavat termille niin ikään selittämiseen suuntautuvan 
sisällön toteamalla, että mikä tahansa perusteltu tilitys (account) yleensä edellyttää relevanttia 
ja perusteltavissa olevaa selitystä jonkin toiminnoista. Tämä tilitys annetaan jollekulle, jolle 
se oikeutetusti kuuluu. (emt., 212) 
 
Klaidman ja Beauchamp eivät ole turhantarkkoja kuvailemansa tilityksen sisällöstä. Heidän 
mukaansa tilityksen on vastattava väljiä moraaliehtoja kuten rehellisyyttä (fairness) ja 
totuudellisuutta (truthfulness). Kuitenkaan heidän mielestään tilitykseltä ei tule vaatia liikoja: 
mikä tahansa vastuullinen yritys antaa oikeuttavat perustelut riittää tilitykseksi. Tilitykset 
saattavat olla vaihtoehtoisia tai jopa keskenään kilpailevia. (emt, 212) 
 
Näissä vastuullisuuden määrittelyissä on lähdetty vastuunkantajan näkökulmasta. Joku tekee 
jotakin, josta hän on vastuullinen jollekin toiselle ja siis velvollinen antamaan selvityksen tai 
tilityksen toimistaan. Toisesta näkökulmasta käsitettä lähestytään, kun puhutaan toiminnasta 
annettavasta palautteesta tai toiminnan kommentoinnista. Dennis ja Gillmor (1989) vievät 
vastuullisuuden käsitteen lähelle mediakritiikkiä luonnehtiessaan sitä yksittäisten kansalaisten 
- kuten kriitikoiden tai yhteisöjen edustajien - reaktioksi medioiden toimintaa kohtaan 
käyttäen sanontoja "talking Back" ja "feedback" (emt., vii-viii). 
 
Astetta laajemmaksi palautteen antamiseksi vastuullisuus lavenee, kun aletaan puhua 
medioiden toiminnan julkisesta kommentoinnista (emt. 1989, viii) tai jopa kansalaisten 
osallistumisesta medioiden päätöksiin ja toimintoihin (Merrill 1989, 21). Vastuullisuuden 
kantajana on edelleen media - sitä sen kummemmin erittelemättä - mutta tavallaan 
vastapuolena niiden yleisö kokonaisuutena eli periaatteessa koko muu yhteiskunta. 
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Vastuullisuuden käsite näyttääkin olevan jokseenkin sotkuinen. Glasser (1989, 179) 
systematisoi käsitettä esittämällä kaksi peruskysymystä: mistä vastuullisuutta tunnetaan ja 
ketä kohtaan sitä tunnetaan. Lisäisin itse tähän kolmanneksi kohdaksi kysymyksen 
vastuullisuuden realisoimisen tavasta: miten vastuullisuus toteutetaan. Kun Glasser itse ei 
oikeastaan vastaa kysymyksiinsä, tarkastellaan seuraavassa miten Christians asian näkee. 
 
Christiansin mukaan on erotettavissa kolme vastuullisuuden tasoa (jotka eivät kuitenkaan ole 
hierarkkisia). Ensinnäkin voimakkaimmillaan ja selvimmillään vastuullisuus voidaan 
ymmärtää niin, että vastuunkantajaa uhkaa rangaistus. Christians tarkoittaa tällöin 
vastuullisuutta hallitusvallalle, vastuullisuuden tyyppi on juridinen ja se toteutetaan 
oikeudellisin rangaistuksin oikeusistuimien arvioinnin kautta. (Christians 1989b, 40-41) 
 
Toiseksi Christians katsoo vastuullisuuden tarkoittavan joutumista paheksumisen kohteeksi 
moraalisesti kyseenalaisten toimien vuoksi. Tällöin vastuullisuus kohdistuu 
ammattikollegoihin, käytettävissä ovat moraaliset sanktiot kuten kritiikki tai moite ja 
arvioinnin tekevät arvioitavan kanssa tasavertaiset toimijat. (emt., 40-41) 
 
Kolmanneksi vastuullisuuden tasoksi Christians määrittelee sen, jossa vastuullisuus 
kohdistuu yleisöön. Yleisöllä ei ole käytettävissään juuri muita sanktioita kuin kysymysten 
esittäminen ja vastausten vaatiminen sekä lisäksi ehkä vastuullisten toimintaan taloudellisesti 
vaikuttavat toimet kuten ostoboikotit. Vastuullisuus tässä tapauksessa toteutuu 
vastuunkantajien ja sen vaatijien vuorovaikutuksen kautta. (emt., 40 - 41) 
 
Klaidman ja Beauchamp (1987, 217-220) puolestaan vastaavat erityisesti kysymykseen ketä 
kohtaan vastuullisuutta tunnetaan. Ensinnäkin he pitävät itsestään selvänä, että vastuullisuutta 
tunnetaan yleisöä kohtaan. Toiseksi he sulkevat pois sellaisen vastuullisuuden, jota tunnetaan 
ammattia kohtaan, koska journalistit "...are not a self-employed, self-administering group of 
professionals". Sen sijaan he erottavat kolme muuta vastuullisuuden kohdetta, jotka voidaan 
sisällyttää Christiansin kategorioihin, vaikkakaan ne eivät eksplisiittisesti niissä ilmene. 
Nämä kohteet ovat ensinnäkin työnantaja, joka Christiansilla voisi sisältyä 
ammattikollegoiden kategoriaan - joskin hieman väkivalloin. Toinen vastuullisuuden kohde 
on juttujen subjektit ja kolmas juttujen lähteet. Tavallaan kaksi viimeksi mainittua voidaan 
ymmärtää sisältyviksi Christiansin laajaan yleisö-kategoriaan, joskin kyseessä ovat varsin 
erityislaatuiset yleisöt. Sekä juttujen subjektit että niiden lähteet ovat lähestulkoon intiimissä 
suhteessa journalismiin, joten näiden edellyttämä vastuullisuus on todennäköisesti jotakin 
muuta kuin tavanomaisen lehdenlukijan tai televisionkatsojan. 
 
Yhteenvetona voidaan todeta, että tässä journalismin tutkimuksessa vastuullisuuden katsovan 
olevan vastuullisuutta siitä, että journalismi toteuttaa yleisen edun vaatimuksia. Kuten edellä 
on todettu, on yleisen edun vaatimus yritetty määritellä normatiivisen lehdistöteorian avulla, 
joten siitä tulee puhe myöhemmin. Oleellista on kuitenkin, että näin määriteltynä tulee 
vastatuksi myös kysymykseen kenelle vastuu 
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kohdistuu. Jos on olemassa vastuullisuus yleisen edun asettamista vaatimuksista, lienee 
selvää, että vastuuta kannetaan ennen muuta yleisöä - tuota journalismin ulkopuolista 
yhteiskuntaa - kohtaan. Englanninkielisin termein asia näyttäisi vielä johdonmukaisemmalta: 
vastuullisuuden lähtökohtana on public interest ja vastuun kohteena on public. Yleisöä ei 
tässä tutkimuksessa jaeta alaryhmiin. 
 
Vastuullisuuden toteuttamisen mekanismit otetaan tarkasteluun myöhemmin omassa 
jaksossaan. Tässä vaiheessa riittää toteamus, että periaatteessa kaikki Christiansin 
mainitsemat vastuullisuuden toteuttamisen tavat ovat mahdollisia, kun ajatellaan journalismin 
vastuullisuutta yleisöä kohtaan. Vastuu voi toteutua yhtä hyvin oikeudenpäätöksin, 
ammattikollegoiden kritiikin kuin journalistien ja yleisön vuorovaikutuksenkin kautta. 
 

* * * 
 
Yhteenvetona edelläolevasta voidaan nyt todeta, että tämän työn lähtökohtana on 
journalismin suhteen olemassaolevaksi todettu yleinen etu, joka on hahmotettavissa, joskaan 
ei ainakaan tämän työn puitteissa tarkasti kuvattavissa. Tuo yleinen etu asettaa moninaisten 
toimijoiden kautta journalismille vaatimuksia, yhteiskunnallisen tehtävän, jota pyritään 
artikuloimaan normatiivisissa lehdistöteorioissa. Tästä seuraa, että journalismilla on tietty 
vastuullisuus suhteessa näihin vaatimuksiin. Vaatimusten toteutumisen arvioimiseksi ja 
palautteen antamiseksi journalismin suuntaan on olemassa erilaisia mekanismeja, joista 
ammatillinen itsesääntely on tämän tutkimuksen kannalta keskeisin. Samalla itsesääntelyyn 
sisältyy kuitenkin myös profession tulkinta siitä, millaiseksi yhteiskunta ammatin roolin 
näkee. Tämän lisäksi itsesääntelyyn kuuluu keskeisenä osana professionaalisen integriteetin 
varjelu. 
 
Tämän tutkimuksen kohteena on journalistien suhtautuminen oman ammattinsa 
itsesääntelyyn käyttäen hyväksi suomalaista kokemusta. Varsinaisena empiirisenä 
tutkimuskohteena on siten suomalaisten toimittajien asenne Julkisen sanan neuvostoon ja 
Journalistin ohjeisiin, joista suomalainen journalismin itsesääntelymekanismi keskeisesti 
muodostuu. Asennetutkimuksen kohteena olevan itsesääntelymekanismin kontekstoimiseksi 
tarkastellaan aluksi tuon mekanismin yhteiskunnallista perustaa lähtien yleisen edun 
artikulaatioista normatiivisissa lehdistöteorioissa. Näiden osien välittävänä siltana on katsaus 
erityisesti suomalaisten toimittajien käsityksiin omasta ammattiroolistaan. 
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2. JOURNALISMIIN KOHDISTUVAN YLEISEN EDUN 
ARTIKULOINTI 
 
 
 
 
2.1 Artikulaation kaksi manifestaatiota 
 
Edellisessä luvussa käsiteltiin normatiivisen lähestymistavan periaatteellisia mahdollisuuksia 
journalismin tutkimuksessa. Tuolloin todettiin normatiivisuuden liittyvän yleisen edun 
vaatimuksiin, jotka journalismille on asetettu ja jotka kanavoituvat journalismiin moninaisten 
mekanismien kautta. Yleinen etu todettiin olemassaolevaksi, joskaan sitä ei täsmällisesti 
yritettykään määritellä. 
 
Tässä jaksossa pyrin antamaan hahmon journalismiin kohdistuvalle yleiselle edulle, vaikka se 
moniäänisyydessään onkin erinomaisen vaikeasti haltuunotettava ilmiö. Jos pitäydymme 
edellä esitettyyn McQuailin konstruoimaan malliin yhteiskunnan vaatimusten 
kanavoitumisesta eri vaatimusagenteilta journalismiin, on oikeastaan tunnustettava ettei 
täydellistä kuvaa yleisestä edusta ole luotavissa vaatimusten esittäjien runsaslukuisuuden 
vuoksi. Niinpä on tyydyttävä jonkinlaisiin systematisointeihin, jotka pyrkivät tiivistämään 
moninaisuudesta olennaisen. 
 
Varsin perusteltu lähtökohta journalismin ja yhteiskunnallisten odotusten suhteen 
tarkastelulle olisi julkisuus- tai demokratiateoreettinen pohdinta (ks. esim. Curran ja 
Gurevitch 1991; Keane 1991; Lichtenberg 1990) Kuitenkin ajatellen tämän työn ydintä, 
journalismin itsesääntelyinstituution tarkastelua suomalaisen ammattikunnan näkökulmasta, 
olisi tämä lähtökohta ehkä tarpeettoman etäinen. Siksi nähdäkseni on kaksi muuta sopivaa 
tapaa lähestyä ongelmaa. Yhtäältä voidaan turvautua teoreettisiin malleihin, jotka pyrkivät 
kokonaisvaltaisesti selittämään journalismin ja yleensä joukkotiedotuksen yhteiskunnallista 
luonnetta ja toisaalta voidaan haravoida yhteiskunnallisten vaatimusagenttien puheenvuoroja 
ja koota niistä julkisen intressin artikuloinnin malli. Ensinmainittu lähestymistapa tarkoittaa 
ns. lehdistöteorioiden1 tarkastelua, jälkimmäinen paneutumista viestintäpoliittisiin lausumiin 
(ks. McQuail 1992). 
 
Lehdistöteorioilla on tavattu tarkoittaa kokonaisvaltaisia normien ja arvojen rakennelmia, 
jotka pyrkivät määrittämään yhtäältä tiedotusvälineiden, journalistien ja yhteiskunnan 
suhdetta ja toisaalta tiedonvälityksen sisältöjä (emt., 31, 65). Tyypillistä niille on niiden 
kaksijakoinen luonne: yhtäältä ne ovat syntyneet viestintäteoreetikkojen työn tuloksina 
kuvaamaan havaittua joukkotiedotuksen toimintaa, mutta toisaalta lehdistöteorioita on 
käytetty viestintäpolitiikan (policy) tapaan ohjaamaan joukkotiedotusta haluttuun suuntaan. 
Lehdistöteoreettisten tarkastelujen klassikossa, Four 
 
 
 
1 Tässä esityksessä käytetään termiä lehdistöteoria, vaikka esimerkiksi mediateoria saattaisi olla osuvampi 
nimitys kuvaamaan teorioita, jotka käsittelevät kattavasti joukkotiedotuksen eri puolia. Lehdistöteoria on 
kuitenkin vakiintunut nimitys ja siksi luontevampi, kunhan vain sen laajuus pidetään mielessä. Lisäksi 
"lehdistö", "the Press", on eräällä tavalla perinteisenä ilmauksena omiaan konnotatiivisesti viittaamaan juuri 
siihen osaan joukkotiedotusta, josta tässä tutkimuksessa on kyse: faktapohjaiseen, ajankohtaiseen jne. 
journalismiin. (vrt. Elliott P. 1978, 172) 
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theories of the press -kirjassa (Siebent ym. 1969, alunperin 1956), on helposti havaittavissa 
tämä kaksijakoinen piirre. Sen autoritaariseksi (authoritarian) nimeämä lehdistöteoria on 
paljolti menneiden vuosisatojen aikana vallinneen journalismin ja yhteiskunnan suhteen 
selvittämistä samalla kun sen sosiaalisen vastuun lehdistöteoriaksi (social responsibility) 
nimeämä teoria on oleelliselta osin ohjelmanjulistusta 1950-luvun lopun yhdysvaltalaiselle 
joukkotiedotusjärjestelmälle. (Four theories -kirjan ja sen tekijöiden sitoutumisesta aikansa 
yhteiskunnalliseen ja poliittiseen ilmastoon ks. Nerone 1994.) 
 
Siebertin, Petersonin ja Schrammin teoksen neljän lehdistöteorian kaksi muuta ovat 
liberalistinen (libertarian) ja neuvostokommunistinen (soviet communist) lehdistöteoria, 
joskin tekijät itse katsovat perusmalleja olevan vain kaksi. Sosiaalisen vastuun teoria on 
heidän mukaansa sovellus liberalistisesta teoriasta ja neuvostokommunistinen pohjautuu 
autoritaariseen teoriaan (Siebent ym., emt., 2). Noista ajoista lähtien on vallinnut eriäviä 
näkemyksiä lehdistöteorioiden lukumäärästä, mikä ei ole niin triviaali kiista kuin miltä se 
ehkä tuntuu, vaan perustuu näkemyseroihin lehdistön roolia luonnehtivien kriteereiden 
sisällöstä. Esimerkiksi McQuail (1994, 131-132) luettelee edellä mainittujen lisäksi 
kehityksen lehdistöteorian (development media theory; kuten huomataan, McQuail käyttää 
media theory -termiä), demokraattis-osallistuvan teorian (democratic-participant media 
theory, josta myöhemmin käytän nimitystä demokraattinen lehdistöteoria), 
vallankumouksellisen teorian (revolutionary), länsimaisen teorian (Western), markkinateorian 
(market), marxilaisen sekä edistyvän teorian (advancing). Eräässä valmisteilla olevassa 
lehdistöteorioita käsittelevässä kirjassa puhutaan ainakin sen luonnosvaiheessa sellaisista 
lehdistöteorioista kuin liberaalinen (liberal), sosiaalinen (social), kriittinen (critical), 
hallinnollinen (administrative) ja kulttuurinen (cultural) (ks. Christians ym. 1994). Tämäkään 
luettelo ei ole varmaankaan tyhjentävä lehdistöteorioiden nimikkeiden inventaario, mutta 
ehkä kuvaava. 
 
Kaikkien eri teorioiden läpikäyminen tämän tutkimuksen yhteydessä olisi paitsi jokseenkin 
ylivoimaista myös tarpeetonta. Oleellista on nähdäkseni tarkastella suuntaa-antavasti 
lehdistöteorioiden suhdetta yleiseen etuun ja siihen liittyvään journalismin vastuullisuuteen. 
Näin ollen on riittävää, että huomio keskitetään näiden teemojen kannalta olennaisiin 
lehdistöteorioiden lajityyppeihin. Tällaisiksi katson ennen muuta sosiaalisen vastuun 
lehdistöteorian, joka nimeään myöten korostaa journalismin yhteiskunnallista palvelu-
ulottuvuutta ja johon yhdistetään erilaiset vastuullisuuden toteuttamisen mekanismien 
kehittelyt. Sosiaalisen vastuun teorian kehitelmiksi katson sellaiset lehdistöteoriat kuin 
demokraattinen (tai radikaali-demokraattinen) ja yhteisöllinen (communitarian, ks: Christians 
ym. 1993) lehdistöteoria. Niin ikään katson kehityksen lehdistöteorian sovellukseksi 
sosiaalisen vastuun teoriasta. Otan tarkasteluun mukaan myös liberalistisen lehdistöteorian, 
joka on sekä sosiaalisen vastuun teorian alkujuuri että sen vastapooli. Tarkastelun 
ulkopuolelle jätän sekä kommunistisen tai marxilais-leniniläisen lehdistöteorian siinä 
muodossa kuin sitä tulkittiin edesmenneen ns. reaalisosialismin oloissa että autoritaarisen 
lehdistöteorian. Kumpikaan ei ole relevantti tarkasteltaessa yleistä etua ja journalismin 
itsesääntelyä sellaisina kuin ne tässä työssä on ymmärretty. 
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Kuitenkin ennen siirtymistä lehdistöteorioiden tarkasteluun on syytä pohtia vaihtoehtoisen 
reitin mahdollisuuksia. McQuail (1992) hylkää lehdistöteoriat tiedotusvälineiden 
suoritusnormien perustana sanoen niiden käyttökelpoisuuden tutkimuksen kannalta olleen 
"aina äärimmäisen arveluttavan". Niiden arvoa heikentää hänen mielestään ensinnäkin se, että 
mediateknologiat ja jakelujärjestelmät ovat moninkertaistuneet ja toiseksi se, että niiden 
taustalla olevista perusarvoista on aiempaa vähemmän yksimielisyyttä. (McQuail, emt., 31, 
ks. myös McQuail 1994, 132-135) Väite teknisestä kehityksestä pitää varmasti paikkansa, 
mutta sen sijaan voidaan mielestäni perustellusti todeta ettei eri lehdistöteorioiden taustalla 
olevista arvoista ole ennenkään vallinnut yksimielisyyttä. Pikemminkin on niin, että juuri 
"perusarvojen" moninaisuuden vuoksi lehdistöteorioita on ollut enemmän kuin yksi. 
 
Tekniseen kehitykseen liittyvä joukkotiedotusmuotojen monipuolistuminen on McQuailin 
mielestä tekijä, joka myös murentaa lehdistöteorioiden käyttökelpoisuutta normatiivisessa 
journalismitarkastelussa. Lehdistöteorioilla on hänen mukaansa vain vähän sanomista 
elokuvasta, musiikkiteollisuudesta, videosta tai viihteestä ja ylipäänsä fiktiosta. Teoriat 
lähtevät (McQuailin mukaan) vanhentuneesta lehdistökäsitteestä, joka tarkoittaa uutisten ja 
informaation tuottamista. (McQuail 1994, 133-134) Myös Sparks (1992, 43) katsoo, että 
perinteinen näkemys lehdistön yhteiskunnallisesta funktiosta on vanhentunut, sillä 
uutistarjonnan rinnalla on lehdistön muulla aineistolla yhä suurempi merkitys: "'Sanomalehti' 
on todellisuudessa pikemminkin monimutkainen kulttuurinen artefakti kuin poliittisen 
viestinnän yksinkertainen kanava." Tämän työn kannalta kuitenkin juuri tuo "vanhentunut" 
lehdistön määritelmä puolustaa lehdistöteorioiden käyttämistä, sillä kuten aiemmin todettiin, 
käsitellään tässä työssä journalismia ymmärrettynä traditionaalisesti. Toisin sanoen ne osat 
tiedonvälitystä, joista lehdistöteoriat eivät McQuailin mukaan sano mitään, ovat tämän 
tarkastelun ulkopuolella. 
 
McQuail itse tarjoaa lehdistöteorioiden vaihtoehdoksi viestintäpoliittisten lausumien 
tarkastelua. Hän myöntää, ettei tällaisia ole olemassa systemaattisessa muodossa ja viittaa 
erilaisten komiteoiden raportteihin, välineiden itsensä luomiin koodeihin, lakeihin, säädöksiin 
ja muihin julkisen politiikan instrumentteihin medianormien lähteinä. Näitä hän tarkastelee 
temaattisesti siten, että keskeinä aihepiireinä ovat mm. kansallinen turvallisuus ja yleisen 
järjestyksen ylläpito, lehdistönvapaus, palveluiden tasapuolisuus, informaation laatu ja 
kansainväliset velvoitteet. (McQuail 1992, 32-33) Esimerkkeinä McQuailin normilähteistä 
mainittakoon yhdysvaltalainen the Comission on Freedom of the Press (ks. A free and..., 
1947), kanadalainen the Royal Comission on Newspapers1 sekä englantilaiset the Royal 
Comission on the Press ja the Calcutt Comittee2. Vastaavia lähteitä voisivat olla aiemmin 
mainittu Euroopan neuvoston päätöslauselma (The ethics of...1993) tai vaikkapa Suomen 
Viestintäpoliittisen komitean mietintö (Viestintäpoliittisen komitean... 1973). 
 
 
 
 
 
 
 
1 Ks. Kent, T (1981): Royal Comission on Newspapers. Report. Canadian Government 
Publishing Centre. Ottawa. 
2 Ks. the Royal Comission on the Press (RCP), Report, Cmd 7700 (v. 1949) ja Cmnd 6810 (v. 
1977), HMSO, London, sekä the Report of the Calcutt Comitteet (1990), HMSO, London. 
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Mielestäni McQuailin lähteet ovat ainakin kahdella tavalla rajoittuneita ja siksi mahdollisesti 
ongelmallisia. Ensinnäkin useimmat lähteet ovat hyvin valtiokeskeisiä, virallisia 
komiteamietintöjä tai komiteoiden työhön liittyviä julkaisuja. Toki useimmissa tarkastelun 
kohteena olevissa maissa valtiolliset komiteat kootaan niin, että mukana ovat käsiteltävän 
asian eri intressipiirit. Lopputulos on kuitenkin kompromissi, joka - samalla kun heijastaa 
ehkä kulloinkin vallitsevaa laajinta mahdollista konsensusta lehdistönormeista - kätkee 
mahdollisesti hyvinkin erilaisia normatiivisia näkemyksiä. Pahimmillaan tällaiset lähteet ovat 
hallinnollisia lausumia, jotka heijastavat ahtaasti toimeksiantajien poliittisia tavoitteita. 
 
Toiseksi McQuailin lähteet ovat yhteiskunnallisesti valikoituneita, tosin tietoisesti. Valinnan 
perusteena on yhtäältä ollut aineiston saatavuus ja toisaalta se, että materiaali on käsitellyt 
aiemmin esiteltyjä, McQuailin oleellisiksi katsomia teemoja. Kun tähän lisätään se, että 
materiaali on koottu pääosin englanninkielellä saatavilla olleesta materiaalista, on aineistossa 
selvä anglosaksinen vinoutuma, kuten McQuailkin myöntää. (McQuail 1992, 33) 
 
Nämä varaumat eivät kuitenkaan vähennä McQuailin analyysin arvoa. Hän tarkastelee 
viestintäpoliittisia lausumia erikseen sanomalehdistön ja yleisradiotoiminnan osalta (mutta 
jättäen hänkin selvittämättä itse mainitsemansa teknologian kehityksen mukanaan tuomat 
uudet välineet!) päätyen lopulta rakentamaan itse eräänlaisen lehdistöteorian analyysinsa 
pohjalta (ks. McQuail 1992, luvut 4, 5 ja 6). Kun otetaan huomioon edellä mainitut rajaukset, 
on kyseessä siten eräänlainen yleislänsimainen lehdistöteoria, joka pyrkii kokomaan yhteen 
sen mitä lehdistöstä normatiivisesti on sanottu. Hyödynnän tuota McQuailin esittämää 
normatiivisen lehdistöteorian rakennelmaa myöhemmin, mutta kuljen sitä kohti perinteisten 
lehdistöteorioiden kautta. 
 
 
2.2 Yleinen etu lehdistöteorioissa 
 
Liberalistinen lehdistöteoria 
 
Käsiteltäessä liberalistista lehdistöteoriaa tavataan yleensä ainakin sivuta eräitä merkittäviä 
länsimaisen yhteiskunnan henkisen perinnön luojia, vaikka näiden ajatusten selitysvoima 
nykyaikaisen journalismin osalta onkin lähinnä viitteellinen. Tapa johtunee siitä, että 
liberalistinen lehdistöteoria on oikeastaan mielipiteen, puheen, uskonnon ja kokoontumisen 
vapautta koskevien yksilöllisten oikeuksien laajennus lehdistöön (McQuail, 1994, 128) eikä 
ehkä kovin spesifisti teoria lehdistöstä ja sen toiminnasta. Kysymys on siten paljolti 
liberalistisen yhteiskuntateorian klassikoiden tulkinnasta lehdistön yhteiskunnallisen roolin 
kontekstissa. 
 
Vaikka liberalistista lehdistöteoriaa voidaan tarkastella myös jokseenkin yhtenäisenä 
suuntauksena, on paikallaan pitää mielessä sen sisäiset vivahteet. Siebertinkin (1969, 44-46) 
muotoilemasta liberalistisesta lehdistöteoriasta voidaan hahmottaa ensinnäkin suuntaus, joka 
korostaa tavoitteellista totuuteen pyrkimistä. Tämä ajatus kiinnitetään sellaisiin ajattelijoihin 
kuin John Milton ja John Stuart Mill. Miltonilainen ajatus 
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ihmisen pyrinnöstä löytää totuus on nostettu perustaksi, josta johdetaan kaikkien 
sanomisenvapauden välttämättömyys. Eli kuten Siebert mukailee Miltonia: 
 

"Let all with something to say be free to express themselves. The true and sound 
will survive; the false and unsound will be vanquished." (Siebert, emt., 45) 

 
Myöhemmin näistä lähtökohdista on muokattu journalismin vastuullisuuden kannalta 
keskeiset käsitteet ajatusten vapaasta markkinapaikasta ja (journalismin) itsekorjauksen 
periaatteesta ("self-righting principle") (Altschull 1990, 36-42). 
 
Toinen miltonilainen peruskivi on hallitusvallan pitäminen erillään sanomisen vapaudesta: 
"Hallitusvallan tulisi pysyä poissa (totuuden ja valheen -A.H.) taistelusta eikä suosia 
kumpaakaan." (Siebert emt., 45). Yhtäällä oli siis ihmisillä olevaksi oletettu pyrkimys 
totuuden löytämiseen, jonka saavuttamisen välikappaleena on kaikkien sanomisen vapaus ja 
toisaalla vakaumus siitä, että hallitusvallan sekaantuminen asiaan olisi haitallista. Kolmas 
peruskivi - Millin muovaama - on luonteeltaan välineellisempi, etten sanoisi maallisempi 
(lainattu Siebertin emt., 46 mukaan): 
 

"All human action should aim at creating, maintaining, and increasing the greatest 
happiness for the greatest possible number of persons ...One of the main ways for 
society to insure that its members will contribute most to this end is by giving 
them the right to think and act for themselves." 

 
Toisin sanoen ilmaisunvapaus on tässä katsannossa välineellinen oikeus, keino tavoitella 
jotain yleisempää hyvää. Sittemmin näistä lähtökohdista on kuitenkin muotoutunut vaatimus 
yksilöllisestä sananvapaudesta. Keskeisenä piirteenä liberalistisessa lehdistöteoriassa 
yleensäkin on yksilön korostaminen, myös journalismin vastuullisuuden osalta. 
 
Toiseksi liberalistisen lehdistöteorian sisällä voidaan tunnistaa suuntaus, joka painottaa 
journalismin roolia (länsimaisen) demokraattisen yhteiskunnan rakentamisen välineenä. 
Siebert (1969, 46-47) kiinnittää tämän aspektin Thomas Jeffersoniin ja hänen 
pyrkimykseensä luoda hallitusvalta, joka perustuisi hallittujen suostumukseen (ks. Altschull 
1990, 114-115). Yleisenä tavoitteena on yksilön turvallisuuden ja mahdollisuuksien 
varmistaminen yhteiskunnassa ja keskeisenä edellytyksenä tuollaisen yhteiskunnan 
luomiseksi on valistunut kansalainen. Tästä seuraa lehdistölle yhteiskunnallisia vaateita: 
 

"For the mature individual, the press was an essential source of information and 
guidance...The function of the press was to participate in the education of the 
individual..." (Siebert 1969, 47) 

 
Näin liberalistiseen lehdistöteoriaan tulee mukaan yleinen etu, vaatimus siitä, että lehdistön 
tehtävänä on valistaa kansaa oikeudenmukaisen hallitusvallan mahdollistamiseksi. Siebert 
täsmentää lehdistön tehtäviksi informoimisen ja valistamisen sekä 
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näitä tukevana toimintona lehdistön oman taloudellisen riippumattomuuden varmistamisen. 
Kaiken edellytyksenä on itsenäisyys valtiovallasta, koska tehtävänähän on nimenomaan 
valtiovallan valvonta, "huolehtiminen siitä hallitusvallan valvonnasta mistä mikään muu 
instituutio ei kykenisi huolehtimaan". Valtiovalta katsotaan jopa lehdistön suurimmaksi 
viholliseksi. (emt., 51, 56) 
 
Liberalistisen lehdistö-teorian suhde julkisen vallan rooliin on kuitenkin aikojen kuluessa 
ollut horjuva. Siebertinkin mukaan liberalistinen lehdistöteoria joutui eräänlaiseen 
identiteettikriisiin viimeistään ensimmäisen ja toisen maailmansodan aikana myös 
Yhdysvalloissa. Vahtikoira hankkiutui kuonokoppaan, kun lehdistö mukautui vapaaehtoisesti 
sananvapauden rajoituksiin kansakunnan edun vuoksi. Vastaavasti sanomisen vapaus 
havaittiin rajalliseksi myöhemminkin, kun sanojina olivat yhteiskuntajärjestelmän 
vallankumouksellisista kumoamisaikeista epäillyt yksilöt. (emt., 57-59) Liberalistisen teorian 
onkin ollut vaikea mukautua ääritilanteisiin, joissa valtiovallan kumoutuminen voidaan 
tulkita vapauden päättymiseksi (McQuail 1994, 129). 
 
Yksi vastaus tällaisiin ongelmiin on ollut liberalistisen lehdistöteorian kolmas suuntaus, jossa 
yksilön asema on korostetun keskeinen. Merrillin (1974) "puhdas lehdistöliberalismi" 
tarkoittaa asettumista journalistisen itsemääräämisen ja individualismin puolelle 
kollektivismia vastaan, sekä itsemääritellyn vastuun puolelle yhteiskunnallista vastuuta 
vastaan. Merrill nojautuu Kantiin määritellessään totuuden tavoittelun motiivin näin: 
 

"...a journalist must write the truth not because a democratic people need to know 
the truth so they can better govern themselves, but simply because the journalist 
has a moral duty to write the truth." (Merrill emt., 4-6) 

 
Tämä yksilömoralistinen journalismi ei siedä alan ulkopuolelta tulevia vaatimuksia. Niinpä 
Merrill kieltämättä johdonmukaisesti leimaa journalismin vahtikoira-roolin ja myös 
kansalaisten oikeuden tietää (right to know) myyteiksi, jotka eivät sovi todelliseen 
liberalistiseen lehdistöteoriaan. Kuka on antanut lehdistölle vahtikoira-tehtävän ja miksi 
lehdistön pitäisi valvoa, hallitusta sen enempää kuin kansaa, kysyy Merrill ja toteaa - 
ilmeisesti aivan todenmukaisesti - varsin monen tiedotusvälineen olevan kaikkea muuta kuin 
hallituksen vahtija. (emt., 117-118) 
 
Miltonilainen ja jeffersonilainen käsitys, että kansalaisilla olisi oikeus tietoon, on sekin tämän 
suuntauksen mukaan uhka lehdistönvapauden kannalta: 
 

"...right to know places an obligation on the press, thereby contradicting the 
libertarian concept of not publishing something..." (Merrill emt., 107) 

 
Ainoa velvoite, jonka Merrillin puhdas liberalismi tunnustaa, on yksittäisen journalistin 
vastuullisuus omalle itselleen. Toimittajan tulee ajatella mitä hän itse pitää vastuullisena, ei 
sitä mitä joku toinen journalisti tai jokin ulkopuolinen ryhmä pitää 
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vastuullisena. Ei lehdistöneuvosto, ei tuomioistuin eikä edes yhteiskunta voi ryhtyä 
määrittelemään lehdistön puolesta mikä on vastuullista ilman, että lehdistön vapaus 
menetetään. "It is just that simple." (emt., 80, 83) 
 
Tässä suhteessa yksilöllistä vastuuta painottava liberalistisen lehdistöteorian suuntaus on 
sisäisesti epätäsmällinen samastaessaan yksittäisen toimittajan ja tiedotusvälineyrityksen 
vapauden. Vaikka johonkin saakka on mahdollista ajatella, että se mikä on hyväksi 
joukkotiedotusyrityksen vapaudelle, on hyväksi myös yksittäisen journalistin vapaudelle, on 
syytä pitää mielessä asian ongelmallisuus. Yksittäisen toimittajan sananvapaus voidaan nähdä 
omistajilla peräisin olevaksi oikeudeksi, jonka nämä laajentavat alaisilleen siinä suhteessa 
kuin he ovat valmiita palvelemaan omistajan etua (Glasser 1986, 88). Siten yksilöllinen 
vastuullisuus tarkoittaisikin vastuullisuutta työantajalle. 
 
Painotuseroista huolimatta liberalistisen lehdistöteorian yhteydessä ei ainakaan ensi 
näkemältä ole mieltä puhua yhteiskunnan asettamista tehtävistä ja vastuullisuudesta niiden 
suhteen. Glasser (1993) toteaakin, ettei liberalistisessa lehdistöteoriassa ole yleisen edun 
käsitettä. Sen asemesta teoriassa on käsite yleisön intressistä (public's interest), joka on 
kokonaisuutena käsitellyn, mutta yksilöistä koostuvan yleisön intressit yhteensä. (Glasser 
emt., 2) Ero yleiseen etuun syntyy siinä, että yleisön intressi on ei-yhteiskunnallinen, 
individuaalinen käsite. 
 
Liberalistisen lehdistöteorian keskeisin sisältö ei ehkä olekaan se mitä se esittää, vaan mitä se 
vastustaa: kenenkään ei ole puuttuminen lehdistön vapauteen. Lisäksi teoria voidaan 
raadollisesti katsoa ennen muuta yksityisomistukseen perustuvan lehdistörakenteen 
apologiaksi, jossa vapaus on tiedotusvälineiden omistamisen vapautta ja vastuullisuus 
vastuullisuutta omistajille. Oleellista ei ole se, että kuka tahansa, jolla on sanottavaa saisi sen 
tehdä, vaan se, ettei kukaan puutu tiedotusvälineissä päätösvaltaa käyttävien oikeuksiin. 
(McQuail 1994, 129-130) Joka tapauksessa yleinen etu ja vastuullisuus journalismin 
ulkopuolista yhteiskuntaa kohtaan suljetaan keskustelunkin ulkopuolelle. 
 
Tai...ehkä ei sittenkään aivan kokonaan. Vaikka liberalistisessa lehdistöteoriassa korkeintaan 
heikosti tunnustetaan yleisen edun vaatimukset, ovat ne kuitenkin teoriassa 
sisäänkirjoitettuina. Tämä käy mielestäni ilmi siitä, että liberalistinenkin lehdistöteoria 
tunnustaa sinänsä journalismin vastuullisuuden käsitteen. Esimerkiksi jo Jefferson katsoi, että 
lehdistö olisi saatettava vastuuseen painamistaan "vääristä tosiasioista" (Altschull 1990, 115). 
Vastuullisuus toteutuu joko yksittäisen toimittajan tai markkinoiden kautta. Edellinen 
tarkoittaa (liberalistisen teorian mukaan) sitä, että toimittajien on oltava moraalisesti niin 
korkeatasoisia, että he toimivat vastuullisesti ja jälkimmäinen sitä, että yleisön toiminta. 
vapailla markkinoilla määrää millainen journalismi säilyy hengissä. (Ks. Glasser 1986 ja 
1993; Merrill 1986 ja 1989a) 
 
Joskin liberalistisen ja seuraavaksi esiteltävän sosiaalisen vastuun lehdistöteorioiden ero on 
verraten häilyvä, se konkretisoituu ehkä kirkkaimmin suhteessa yhteiskuntaan. Kyseessä on 
heijastuma lehdistöteorioita yleisemmistä yhteiskuntateoreettisista näkemyksistä, kuten 
Merrill asian ilmaisee: "Yksilöllinen vastuu antaa tietä yhteis- 
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kunnallisen vastuulle - mikä merkitsee, että vastuu itselle korvautuu vastuulla kollektiivia 
kohtaan." (Merrill 1974, 205) Tästä perustavasta painotuserosta seuraa eriäviä johtopäätöksiä 
myös journalismin roolin ja yhteiskunnallisen vastuullisuuden järjestämisen suhteen. Näitä 
käsitellään seuraavassa luvussa, kun ensin on luotu katsaus sosiaalisen vastuun 
lehdistöteoriaan. 
 
 
Sosiaalisen vastuun lehdistöteoria 
 
Kuinka välttämättömyydestä tehtiin hyve 
 
Vaikka myös sosiaalisen vastuun lehdistöteoriasta puhuttaessa tavataan usein vedota 
yhteiskuntafilosofian klassikoihin, on nähdäkseni oikeampi lähtökohta teorian erittelylle 
toisen maailmansodan jälkeinen yhteiskunnallinen keskustelu joukkotiedotuksen roolista ja 
toiminnan laadusta. Näin siitä huolimatta, että ainakin Weber kiinnitti tutkimusohjelmallista 
huomiota journalismin keskeiseen merkitykseen yhteiskuntaelämässä jo vuosisadan alussa 
(Weber 1976/1910; ks. myös Hardt 1979). Kuitenkin 30-luvulta alkaneen keskustelun 
viestintäpoliittisissa ja -teoreettisissa kannanotoissa muotoiltiin ne periaatteet, joista 
myöhemmin kiteytyi sosiaalisen vastuun lehdistöteoria. Tässä tarkoitetun keskustelun paikka 
oli tuolloin kaikin puolin - myös tiedotusopillisesti - länsimaista kulttuuri-ilmastoa 
hallinneessa anglo-amerikkalaisessa maailmassa ja käydyn keskustelun sävy vähintäänkin 
kriittinen mediaa kohtaan. Syitä oli useita eikä tyytymättömyys ollut yht'äkkistä (ks. esim. 
Nerone 1994). 
 
Erityisesti Englannissa keskustelua oli käyty hyvän tovin jo ennen toista maailmansotaa. 
Keskustelun pääteema oli lehdistön muuttuminen massalehdistöksi ja sen myötä tapahtuneet 
muutokset lehdistön toimintatavoissa (ks. McQuail 1994, 123). Murray (1972, 13) kuvaa 
tapahtunutta muutosta niin, että kun 1800-luvun tyypillinen päivälehti oli yksityisen perheen 
omistama julkaisu, jonka omistajat tavoittelivat arvovaltaa ja poliittista vaikutusvaltaa, niin 
tyypillinen 1900-luvun päivälehti on ketjun omistama ja suurten pääomien turvaama julkaisu, 
jossa päätoimittajan vaikutusvalta on vähentynyt ja toimitusjohtajan valta käy kaiken muun 
ylitse. Sanomalehdistön muuttuminen teollisuudeksi merkitsi koventunutta kilpailua, jossa 
nähtiin kaksi uhkaa. Yhtäältä pelättiin ketjuuntumisen aiheuttamaa keskittymistä ja siihen 
liittyvää lehtien määrän vähenemistä, jonka pelättiin johtavan siihen, että politiikkaa (policy) 
pääsisivät määräämään mielipidevälineitä valvovat mahtimiehet. Toisaalta levikkikilpailun 
keinot herättivät huolta lehdistön laadusta: "30-luvulle tultaessa ...Lontoon neljä tärkeintä 
päivälehteä käytti 60-70 000 puntaa viikossa lahjoihin, jotka ulottuivat silkkisukista 
mankeleihin", mutta tuloksena oli vain keskinäisiä levikkivoittoja ja - tappioita. (emt., 14,16) 
 
Vuonna 1938 ilmestyneessä raportissa Englannin lehdistön ongelmiksi tiivistettiin 1) monien 
itsenäisten lehtien korvautuminen muutamilla massalehdillä, 2) erillisten omistajien 
merkityksen väheneminen ketjujen kasvun kustannuksella, 3) lehden  perustamiskustannusten 
kasvu sellaisiksi, että alalle pääsy käy .. ässä oli tullut mahdottomaksi, 4) maanlaajuinen 
mainonta suosi populaarilehtiä ja viihdeaineistoa uutisten ja kommenttien kustannuksella ja 
5) ei-journalististen toimintojen (kuten 
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mainitut tilaajalahjat) yleistyminen. (Report on the British Press, 1938, lainattu Murrayn 
emt., 19, mukaan)1 
 
Englannissa keskustelu jäi toisen maailmansodan jalkoihin, mutta jatkui heti sen jälkeen. 
Parlamentissa otettiin esille samat teemat kuin aiemmin, nyt kuitenkin lisättynä myös 
huolella "kunnianarvoisan" toimittajan ammatin rapautumisesta bisneksen jaloissa (Murray 
1972, 25). Tuloksena oli, että vuonna 1947 nimitettiin Kuninkaallinen lehdistökomitea, jonka 
oli määrä selvittää lehdistön (siis nimenomaan lehdistön) tilannetta ja tehdä selvitystensä 
pohjalta suosituksia. 
 
Samaan aikaan Yhdysvalloissa keskustelu oli liikkunut samoja polkuja. Alan tekninen 
kehitys oli sielläkin lisännyt lehdistön tehokkuutta ja synnyttänyt uusia joukkotiedotuksen 
muotoja. Kehitys teollisuustoiminnaksi kytkeytyi mainonnan lisääntymiseen ja 
massalevikkien kehitykseen. Näihin liittyvä piirre oli toiminnan kustannusten nousu niin, että 
vain suuret pystyivät pärjäämään markkinoilla - seurauksena oli omistuksen keskittyminen, 
kuten Englannissakin. Erityisesti liiketaloudellisten näkökohtien voimistuminen suhteessa 
journalistisiin kriteereihin toimituspoliittisissa ratkaisuissa oli kritiikin kohteena 
Yhdysvalloissa jo vuosisadan alkupuolelta lähtien. Kustantajien arveltiin liikemiehinä ilman 
muuta olevan samanmielisiä muiden liikemiesten kanssa minkä arveltiin vaikuttavan 
lehdistön linjaan. Kokonaislevikin kasvun kanssa samanaikaisesti tapahtunut lehdistön 
nimikemäärän väheneminen puolestaan katsottiin uhaksi ajatusten vapaalle kululle. (Peterson 
1969, 77-78, 79) 
 
Yhdysvaltalainen lehdistökritiikki on Petersonia seuraten tiivistettävissä seitsemään kohtaan: 
1) omistajat ovat käyttäneet lehdistöä omien poliittisten tavoitteidensa edistämiseen, 2) 
lehdistö on alistunut elinkeinoelämälle ja ajoittain antanut ilmoittajien määrätä 
toimituksellisesta sisällöstä, 3) lehdistö on vastustanut yhteiskunnallista muutosta, 4) lehdistö 
on ollut enemmän kiinnostunut sensaatioista kuin merkityksellisistä asioista, 5) lehdistö on 
vaarantanut yleisen moraalin, 6) lehdistö on perusteettomasti loukannut yksityisyyden suojaa 
ja 7) lehdistö on yhden sosiaalisen luokan, "liikemiesluokan" valvoma. (emt., 78-79) 
 
Yhdysvalloissakin kritiikin seuraus oli, että asetettiin komitea tutkimaan lehdistön tilaa. 
Yhdysvaltalainen komitea oli kuitenkin luonteeltaan yksityinen, mutta vaikutuksiltaan 
eittämättömään julkinen Comission on the Freedom of the Press. Komitean rahoitti Time-
yhtymän omistaja, mutta sen jäsenet tulivat akateemisesta maailmasta. 
 

* * * 
 
Ennen kuin siirrytään tarkastelemaan sosiaalisen vastuun lehdistöteorian keskeisiä piirteitä, 
on syytä nostaa esille eräitä näkökohtia teorian muotoutumisen taustoista. Eräs seikka on 
yleistä etua artikuloineiden vaatimusagenttien luonne teorian muotou- 
 
 
 
 
1 Mielenkiintoinen piirre mainitussa raportissa oli tyytymättömyys uutisointiin Englannin ja Yhdysvaltain 
kesken: "America is depicted to England as a territory of crazy politics, gangsters and lawbreaking, divorce and 
fierce warfare between capital and labour, while England is treated in the American Press with melodramatic 
bias and an absence of half-tones, British policy in particular being represented as subtly entrapping other 
countries to serve British interests." (Report on the British Press, 1938, lainattu Murray 1972, 21, mukaan) 
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tumista edeltäneessä keskustelussa. Edellä on todettu, että lehdistön toimintaa kohtaan vallitsi 
tyytymättömyyttä ja sitä kritisoitiin arveluttavasta suorituksesta.1 Mutta kuka oikeastaan oli 
tyytymätön ja kenen kannalta lehdistön suoritus oli arveluttavaa? Keskeisten lähteiden (A 
free and... 1947, Hocking 1947, Peterson 1969, Murray 1972) mukaan tyytymättömiä olivat - 
tavalla tai toisella - ainakin poliitikot, eräät intellektuellit sekä osittain kustantajat ja 
journalistit itse. Ns. suurelta yleisöltä ei sen sijaan juurikaan edes kysytty mitään, vaikka 
Murray (1972, 12) sanookin, että juuri "the common man" sai tarpeekseen yksityisyyden 
loukkauksista ja vaati lehdistöä kuriin. Kuitenkin tuo jokamies varsin tyytyväisenä kustansi 
englantilaisen populaarilehdistön vauhdikkaan kasvun eikä yhdysvaltalainenkaan jokamies 
juuri toisin toiminut. Näyttääkin siltä, että yhteiskunnan käsite lehdistöteoreettiseen 
keskusteluun tuli yhteiskunnan eliitin tuomana. Tämä ei tarkoita, että käytetyt puheenvuorot 
olisivat jotenkin vähempiarvoisia siksi, ettei niitä ole käyttänyt esimerkiksi suuri yleisö. 
Kysymys on varaumasta, joka on nähdäkseni hyvä muistaa, kun jatkossa puhutaan 
yhteiskunnasta ikään kuin ehyenä ilmiönä. 
 
Toinen merkillepantava piirre sosiaalisen vastuun lehdistöteorian taustoissa on sen 
kiinnittyminen enemmänkin viestintäpoliittiseen keskusteluun kuin viestintäteoreettiseen 
pohdiskeluun. 40-luvun komiteat - etenkin Yhdysvalloissa - tarkastelivat journalismia toki 
myös teoreettisella otteella, mutta varsinaisen kokonaisvaltaisen muodon sosiaalisen vastuun 
lehdistöteoria sai 50-luvun puolivälissä ilmestyneessä Four theories of the press -kirjassa. Sen 
sijaan 40-luvulla ajankohtaisena viestintäpoliittisena keskustelunaiheena oli julkisen vallan 
kaivattu tahi pelätty puuttuminen lehdistön toimintaan, mikäli sitä kohtaan esitetty kritiikki ei 
johtaisi muutoksiin lehdistön toiminnassa. 
 
Peterson sanoo suoraan, että kysymys oli valinnasta: joko lehdistön piti itse tehdä jotain tai 
sitten asia hoidettaisiin lainsäädännön avulla. Seurauksena oli, että kustantajat alkoivat 
yhdistää vastuullisuuden vapauteen ja näin kehittyivät eettiset koodit eli ammatillinen 
itsesäätely. (Peterson 1969, 77) Englannissa ei puhuttu ehkä aivan näin suoraan, mutta 
keskustelun sisältö oli kuitenkin sama. Kuninkaallisen komitean nimittäminen tutkimaan 
jotakin yhteiskuntaelämän lohkoa on englantilaisessa käytännössä niin voimakas toimi, että 
varovaisesti muotoillusta toimeksiannosta huolimatta jo pelkästään komitean nimittäminen 
herätti ankaria kiistoja. (Murray 1972, 23-27) 
 
Tavallaan sosiaalisen vastuun lehdistöteoriasta puhuttaessa liikutaankin kahdella tasolla: 
ensin viestintäpoliittisten lausuminen tasolla (vrt. McQuail 1992, 30-33) ja vasta näiden 
jälkeen muotoillun ehyen teorian tasolla. Koko teoria voidaankin nähdä hyveeksi, joka 
synnytettiin välttämättömyydestä. Kun kerran riittävän vahvat äänet vaativat lehdistöä 
tekemään jotakin uhaten muuten käyttää valtiollista pakkovaltaa, päädyttiin itse muotoiltuun 
vastuuteoriaan ja itsesääntelyyn. Furhoff (1986, 19) onkin todennut, ettei sosiaalisen vastuun 
teoria ole niinkään teoria kuin uhkaus. 
 
 
 
 
1 Osaltaan tätä kritiikkiä näyttää ohjanneen vähintäänkin epäluulo tai pelko lehdistöä kohtaan. Tätä kuvaa 
amerikkalaisen Comission on the Freedom of the Pressin pääraportin johdannon kuvaus tuolloisesta 
"informaatioyhteiskunnasta": "The Comission knows that one dreadful curse of contemporary life is the 
terrifying flood of words with which the agencies of mass communication threaten to inundate the citizen." (A 
free and ...1947, vii-viii) 
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Kolmas piirre, joka mielestäni on huomionarvoinen tässä yhteydessä, on journalistien 
ammattikunnan osallistuminen sosiaalisen vastuun teorian periaatteiden muotoiluun. Onkin 
sanottu, että yhdysvaltalainen lehdistönvapauskomitea itse asiassa ennemminkin kirjasi 
sikäläisissä lehdissä jo omaksuttuja periaatteita kuin kehitti itse uusia vastuullisuuden 
menetelmiä (ks. Peterson 1969, 87; McQuail 1994, 124). Englannissa sikäläinen 
journalistiliitto National Union of Journalists (NUJ) vaati toistuvasti kiinnittämään huomiota 
oman ammattialansa tilanteeseen. NUJ vaati "sopivaa vastuuntuntoa" lehdistössä ja jopa 
vastuuttomien lehtien ja journalistien valvontaa. Liitto oli itse asiassa aloitteentekijänä, kun 
sodanjälkeiset keskustelut lehdistökomitean asettamisesta alkoivat. (Murray 1972, 23) 
Yhdysvalloissakin vastuullisuuden tunteen nousua on selitetty professionalismin 
kehittymisellä, jonka puolestaan on sanottu olleen seurausta alan työntekijöiden kohonneesta 
koulutustasosta (Peterson 1969, 77, 83). Alan ammattilaisten keskuudessa oltiin siten 
kiinnostuneita menetelmistä, joilla toiminnan vastuullisuus osoitettaisiin niin ettei 
julkisoikeudellinen puuttuminen alan toimintaan kävisi tarpeelliseksi. Kuten myöhemmin 
voidaan todeta, yksimielisyys alan sisällä ulottui korkeintaan tähän asti, sillä sopivista 
toimintamenetelmistä tuli sittemmin vallitsemaan liikuttava erimielisyys. 
 
 
Teorian perusta: yleinen etu ja itsesääntely 
 
Ottaen huomioon edellä esitetyt varaumat, on sosiaalisen vastuun lehdistöteoriaa 
käytännöllistä lähteä hahmottamaan suhteessa liberalistiseen lehdistöteoriaan. Vaikka 
kummassakin teoriassa perusasettamukset ovat samat - ennen muuta sitoutuminen 
länsimaiseen demokratiaan mukaan lukien pääasiassa yksityisomistuksessa oleva lehdistö - 
niin teoriat eroavat toisistaan eräiltä keskeisiltä osin. Ensinnäkin kysymys on yksilöllisyyden 
ja yhteisöllisyyden erilaisista painotuksista, joilla on seurauksenaan erilainen näkemys 
lehdistön yhteiskunnallisesta roolista. Siinä missä liberalistinen teoria lähtee yksilön 
korostamisesta, sosiaalisen vastuun teoria lähtee yksilöstä yhteisön jäsenenä. Niinpä kun 
Merrill sanoo, että 
 

"Society is for the person, not the person for society." (Merrill 1974, 16), 
 
niin Peterson muotoilee, että 
 

"As a social being, man owes a duty to his fellow beings; and morality is duty not 
primarily to oneself but to the interests of the community." (Peterson 1969, 101). 

 
Toiseksi kysymys on ilmaisunvapauden tulkinnasta. Liberalistisessa lehdistöteoriassa 
painotetaan yksilöllistä vapautta, mikä sovellettuna journalismiin tarkoittaa yksittäisen 
journalistin ja tiedotusvälineiden vapautta toimia ilman minkäänlaista "ulkopuolista" 
puuttumista (ks. Glasser 1986). Sosiaalisen vastuun teoriassa tämän rinnalle tuodaan 
vaatimus kansalaisen oikeudesta asianmukaiseen tietoon (Peterson 
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1969, 101), mikä - kuten aiemmin todettiin - on ainakin individualistisimmassa libe-
ralistisessa suuntauksessa hylättävä myytti. 
 
Näin sosiaalisen vastuun teoriassa asemoidaan toinen sen kahdesta keskeisestä piirteestä: 
yhteisöllisyyden ja sitä kautta yleisen edun vaatimuksen oikeutus. Peterson hakee tälle 
näkemykselle tukea yleisemmästä länsimaisen ihmisen maailmankuvan muutoksesta, jossa 
newtonilainen staattinen maailmankuva yhtäältä ja laissez-faire - talousfilosofia toisaalta ovat 
saaneet antaa tilaa kollektivistisimmille näkemyksille, joissa korostetaan nimenomaan 
yhteiskuntaa jopa ylitse yksilön (Peterson emt., 8182). 
 
Näistä lähtökohdista sosiaalisen vastuun teoria asettaa journalismille selkeästi yhteis-
kunnallisen palvelutehtävän. Lehdistön tehtävänä on sen mukaan toteuttaa tiettyjä 
joukkotiedotuksen keskeisiä funktioita nykyaikaisessa yhteiskunnassa. Comission on the 
Freedom of the Press määritteli raportissaan vuonna 1947 lehdistölle seuraavat viisi tehtävää. 
(A free and ...1947, 20-29; Peterson 1969, 87-92). 
 
Ensinnäkin lehdistön on komitean mukaan tuotettava totuudellinen, monipuolinen ja älyllinen 
(intelligent) selostus päivittäisistä tapahtumista sellaisessa kontekstissa, joka antaa asioille 
merkityksen. Tämä pitää sisällään tosiasioiden ja mielipiteiden erottamisen ja tietyn 
objektiivisuuden vaatimuksen. Kuten komissio asian totesi: "It is not longer enough to report 
the fact truthfully. It is now necessary to report the truth about the fact." 
 
Toiseksi lehdistön on palveltava mielipiteiden ja kritiikin vaihdon foorumina. Tällä haluttiin 
velvoittaa harvojen jättiketjujen omistuksiin joutuneet välineet julkaisemaan myös omasta 
näkökannastaan poikkeavia mielipiteitä. 
 
Kolmanneksi lehdistön tulee antaa edustava (representative) kuva yhteiskunnan eri ryhmistä. 
Neljänneksi sen tulee esittää ja selvittää yhteiskunnallisia päämääriä ja arvoja. Viidennen 
vaatimuksen mukaan lehdistön tulee tarjota täysimittainen pääsy tämän hetken tietoon. 
Vaatimukseen liittyy kolme keskeistä periaatetta yleisen edun kannalta, nimittäin yleisön 
oikeus päästä käsiksi tietoon, yleisön oikeus saada tietoa ja lehdistön rooli yleisön edustajana 
vapaan tiedonkulun edistäjänä. 
 
Englannissa työskennellyt the Royal Comission on the Press päätyi vuonna 1949 jokseenkin 
samankaltaisiin perusperiaatteisiin, joita seuraavassa käsitellään McQuailia (1992, 41-42) 
seuraten. Komitea ensinnäkin katsoi lehdistön olevan enemmän kuin mikä tahansa liiketoimi; 
sillä on julkinen tehtävä ja sitä vastaava julkinen vastuu, koska se on keskeisin väline, jolla 
ihmisiä opastetaan päivittäisissä kysymyksissä. Demokraattinen yhteiskunta tarvitsee selkeän 
ja totuudellisen kuvan tapahtumista, niiden taustoista ja syistä, foorumin keskustelua ja 
valistunutta kritiikkiä varten sekä välineen, jonka avulla yksilöt ja ryhmät voivat ilmaista 
näkemyksensä tai edistää jotakin asiaa. 
 
Lehdistöltä vaadittiin siksi ajankohtaista ja asiallista tapahtumain selostamista sekä 
tosiasioiden ja mielipiteiden erottamista toisistaan. Lisäksi - kuten Yhdysvalloissakin 
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- korostettiin sitä, etteivät ilmoittajat sen paremmin kuin viranomaisetkaan saisi vaikuttaa 
toimituspolitiikkaan. Erityisesti painotettiin kuitenkin kolmea seikkaa, nimittäin 
totuudellisuutta, monipuolisuutta ja sensationalismin välttämistä. 
 
Totuudellisuus tarkoitti komission mukaan liiallisen puolueellisuuden välttämistä. 
Puolueellisuus puolestaan tarkoitti oleellisten tosiasioiden tahallista piilottamista tai pois 
jättämistä, tosiasioiden vääristelyä ja tosiasioiden värittynyttä esittämistä. Monipuolisuudella 
tavoiteltiin sitä, että lehdistön koostumus olisi omiaan takaamaan yhteiskunnan moninaisten 
eri ryhmien mielipiteiden esillepääsyn. Sensationalismilla taas ymmärrettiin taipumusta 
suurennella vähemmän tärkeitä seikkoja.1 

 
Nähdäkseni näissä Atlantin molemmin puolin jokseenkin samaan aikaan kirjatuissa 
periaatteissa on kummassakin sama perusviritys, joka luonnehtii yleisen edun artikulaatiota 
sosiaalisen vastuun lehdistöteorian eräänlaisessa klassisessa versiossa. Ensinnäkin, keskeisin 
periaate on se, että yleisen edun sekä olemassaolo että oikeutus suhteessa lehdistöön 
tunnustetaan. Yhteiskunnalla - ainakin demokraattisella ja sekin ymmärrettynä 
angloamerikkalaiseen tapaan, mutta yhteiskunnalla kuitenkin - on yhteiskuntana, 
kansalaistensa puolestapuhujana oikeus edellyttää, että lehdistö omaksuu yhteiskunnallisesti 
rakentavan roolin. Lehdistö "...on velvollinen olemaan vastuussa yhteiskunnalle tiettyjen 
olennaisten tehtävien suorittamisesta..." (Peterson 1969, 74). Tämä yhtäältä riisuu lehdistöltä 
sen erikoisaseman yksilöllisen sananvapauden toteuttajana ja toisaalta asettaa sen 
erityisasemaan muiden liike- tai teollisuushaarojen joukosta. 
 
Toiseksi edellä esitellyissä määritelmissä on tähdellistä se, että niissä jokseenkin spesifisti 
piirretään lehdistölle yhteiskunnassa varattu rooli. Lehdistölle toisin sanoen ei vain varata 
yhteiskunnallista palvelutehtävää, vaan myös määritellään odotetut palvelukset eikä jätetä sitä 
lehdistön itsensä tehtäväksi. Lehdistön edellytetään palvelevan poliittista järjestelmää 
informoimalla kansalaisia, sen on valistettava kansalaisia, turvattava yksilöiden oikeudet jne. 
(emt., 74). Käytännössä tosin tehtävänasettelu on ollut pääasiassa itsemääriteltyä, sillä 
yhtenäisen teorian asemesta tehtävät on poimittu pikemminkin sopivista 
lyhytjännitteisemmistä ja kapea-alaisemmista viestintäpoliittista lausumista. Joka tapauksessa 
sosiaalisen vastuun lehdistöteoria lähtee siitä, että lehdistöllä on tiettyjä tehtäviä eikä vain 
vapaus toimia kuten hyväksi näkee. 
 
Kolmas keskeinen seikka on se, että sosiaalisen vastuun teorian mukaan voidaan ja myös 
saadaan määritellä se miten lehdistön yhteiskunnallisista ja erikseen määritellyistä 
tehtävistään pitäisi suoriutuman. Lehdistölle annetaan selkeitä normeja siitä miten sen pitää 
päivittäiset tiedonanto- ja keskustelufoorumivelvollisuutensa hoitaa, jotta sen 
yhteiskunnallisesti relevanttiin suoritukseen voitaisiin olla tyytyväisiä. Lehdistön on siten 
oltava totuudellinen, erotettava tosiasiat ja mielipiteet toisistaan, kuvattava yhteiskunnan 
moninaisuus edustavasti jne. (emt., 87, 91). 
 
 
 
 
 
1 Kuninkaallisen lehdistökomitean käsitys sensationalismista oli osittain varsin erikoinen. Yhdeksi esimerkiksi 
sensationalismista annettiin se, että urheilulle suodaan yhtä paljon tilaa kuin vakaville uutisille. 
Sensationalismiin vivahtavaksi katsottiin myös jotkin taitolliset tehokeinot. (McQuail 1992, 42) 
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Kaiken kaikkiaan sosiaalisen vastuun lehdistöteoria tarkoittaa siis, että yleinen etu 
tunnustetaan oikeutetuksi normien lähteeksi lehdistön suhteen, että lehdistöltä odotetaan - 
vaaditaan - tiettyjä roolisuorituksia ja että suoritusten pitää täyttää tietyt laatukriteerit. 
 
Näiden 40-luvun määrittelyjen jälkeen keskustelu yhteiskunnan odotuksista ja vaatimuksista 
journalismia kohtaan on ollut luonteeltaan lähinnä täsmentävää, jos nyt puhumme väljästi 
ottaen länsimaisen demokraattisen kapitalismin yhteiskunnista. Esimerkiksi Ruotsin 
eduskunta määritteli vuonna 1975 lehdistölle neljä funktiota: informaatiofunktion, 
kommentointifunktion, tutkintafunktion (granskningsfunktionen) ja ryhmätiedotusfunktion 
(Furhoff 1986, 20). Perusteiltaan nämä tehtävät eivät juurikaan poikkea 40-luvun lopulla 
asetetuista tehtävistä. Vastaavasti norjalainen Raaum (1986, 27) puhuu yhteiskunnan ja 
lehdistön välisestä "sopimuksesta". Sen mukaan lehdistöllä ja yhteiskunnalla on hyötyä 
toisistaan: lehdistö suorittaa yhteiskunnallisia palveluksia ja saa vastineeksi olla rauhassa 
julkisen vallan toimilta. 
 
Periaatteellisella tasolla lieneekin niin, että lehdistön yhteiskunnallisen funktion 
tunnustamista tuskin nykyisin vastustetaan kovinkaan paljon siten kuin puhtaan liberalismin 
nimissä tulisi tehdä. Ongelmallisemmaksi asia käy, kun siirrytään puhumaan journalismin 
käytännön suhteesta periaatteellisiin asettamuksiin ja periaatteessa hyväksytyn 
yhteiskunnallisen vastuun arvioinnin menetelmistä. 
 
Onkin syytä ottaa esille sosiaalisen vastuun lehdistöteorian toinen keskeinen piirre eli ajatus 
vastuullisuuden toteutumisen arvioinnin mekanismeista. Kysymys on nyt siitä mitä kuvataan 
englanninkielisellä termillä "accountability". Asiaa käsiteltiin jo aiemmin 
käsitteenmäärittelyn osalta ja varsinaisia vastuullisuuden toteuttamisen mekanismeja 
tarkastellaan myöhemmin. Tässä yhteydessä tarkastellaan sitä miten sosiaalisen vastuun 
teorian näkökulmasta vastuullisuuden periaate tulee perustelluksi. 
 
Sosiaalisen vastuun teoriaan kuuluu ilmeisen selvästi myönteinen suhtautuminen 
journalismin sääntelyyn. Teorian lähtökohdathan olivat siinä havainnossa, että vaikka 
lehdistön funktiot ovat liberalistisenkin teorian mukaan jokseenkin tyydyttävät, niin lehdistö 
ei hoida tehtäviään asianmukaisesti. Johtopäätös oli, että "jonkin toisen voiman on 
huolehdittava, että journalismin olennaiset tehtävät tulevat hoidetuiksi". (Peterson 1969, 74) 
 
Kysymys asettuukin niin, että millainen lehdistön sääntely voisi tulla kysymykseen, mikä 
voisi olla tuo "jokin toinen voima". Sosiaalisen vastuun teorian vastausta voisi kuvata 
kaksivaiheiseksi malliksi, jonka ensimmäinen vaihe on lehdistön itsesääntely ja toinen vaihe 
julkisen vallan pakkosääntely eli valtiosääntely. Yleisen edun toteutuminen tulisi varmistaa 
ensisijaisesti itsesääntelyn eikä julkisen vallan toimin, mutta jos ei muu auta niin sekin olisi 
hyväksyttävää. (McQuail 1994, 124) Tässä suhteessa sosiaalisen vastuun teoria erottautuu 
selvästi liberalistisesta teoriasta, joka tunnustaa vain yksittäisen toimittajan tai 
tiedotusvälineen vastuun ja vapaat markkinat vastuullisuuden toteutumisen mekanismina. 
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Sosiaalisen vastuun teoriassa suhtaudutaan itse asiassa hyvinkin avoimesti siihen 
mahdollisuuteen, että julkinen valta todella pakkotoimillaan sääntelisi lehdistöä. Aiemmin 
mainittu yhdysvaltalainen Comission on the Freedom of the Press perusteli tätä demokratian 
turvaamisella: 
 

"If modern society requires great agencies of mass communication, if these 
concentrations become so powerful that they are a threat to democracy, if 
democracy cannot solve the problem simply by breaking them up - then those 
agencies must control themselves or be controlled by government." (A free and 
...1947, 5) 

 
Kovin paljon tästä julistuksesta ei tarvitse muuttaa, kun saadaan (tässä työssä käsittelemättä 
jätettyyn) marxilais-leniniläiseen lehdistöteoriaan varsin juoheasti sopiva lausunto. Peterson 
myöntääkin sosiaalisen vastuun teorian kollektivistiset ainekset, mutta pitää juuri sosiaalisen 
vastuun periaatteita turvana totalitaarisuutta vastaan. Julkinen valta halutaan rajata vain 
takuumieheksi sille, että lehdistö toimii vastuullisesti koko yhteiskuntaa ajatellen, mikäli 
lehdistö ei omaehtoisesta näin tee. Sosiaalisen vastuun teoriankin perustana on toki tukevasti 
yksityisomistukseen perustuva yhteiskunta, jossa myös lehdistö on yksityistä. Julkisen vallan 
tulisi puuttua lehdistön toimintaan vain poikkeustapauksissa ja silloinkin varovasti. (Peterson 
1969, 82, 95, 101) 
 
Kuitenkin sosiaalisen vastuun teoriassa suhtautuminen julkisen vallan harjoittamaan 
sääntelyyn jää lopultakin hieman usvaiseksi. Yhtäältä kyllä tavan takaa korostetaan 
itsesääntelyn ensisijaisuutta, mutta toisaalta julkisen vallan asioihin puuttuminen näyttäisi 
olevan oikeutettua varsin dramaattisestikin. Esimerkiksi Peterson (emt., 74) katsoo, että 
tietyissä tapauksissa on oikein poistaa yksittäisiä tiedotusvälineitä markkinoilta, mikä siis 
tarkoittaa puuttumista sekä elinkeinon harjoittamisen että sananvapauteen. Samoin olisi 
mahdollista, että julkinen valta voisi rohkaista (mitä ilmeisemmin taloudellisin keinoin) 
viestinnän uusia yrittäjiä, että lainsäädännöllä korjattaisiin lehdistönvapauden "kroonisia" 
väärinkäytöksiä ja jopa että julkinen valta voisi ryhtyä harjoittamaan joukkotiedotusta 
täydentämään yksityisomistuksessa olevaa mediakenttää (Peterson emt., 93). Ehdotukset ovat 
varsin voimakkaita, vaikka niiden pääasiallinen tarkoitus olisikin vain ohjata lehdistöä 
toimimaan mieluummin itse yleisen edun turvaamiseksi journalismissa. Lemert (1989, 28) 
kuvaileekin sosiaalisen vastuun teoriaan sisältyvä ä "tai muuten..." - aspektia sanomalla, että 
jos tiedotusväline ei hoida (yhteiskunnallista) vastuutaan, sitä pitää painostaa, kiusata ja 
uhkailla, kunnes se niin tekee. 
 
Mutta myös itsesääntelyn käsitteen ala on jossain määrin epäselvä sosiaalisen vastuun 
teoriassa. Petersonin (1969, 84) versiossa esitellään nimittäin Yhdysvaltain yleisradio-
toimintaa sääntelevä elin Federal Communication Comission esimerkkinä sosiaalisen vastuun 
toteuttamisen mekanismeista. Kun kysymys on parlamentin nimeämästä liittovaltion 
elimestä, esimerkki ei tarkasti ottaen enää mahdu journalistisen itsesäätelyn puitteisiin. Toki 
on niin, että sosiaalisen vastuun teorian ensisijaiset itsesääntely-menetelmät ovat sellaisia 
aidosti julkisesta vallasta riippumattomia mekanismeja kuin ammatilliset säännöstöt, 
lehdistöneuvostot, journalistien ammattikoulutus, alan am- 
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mattilehdet jne. (ks. esim. Lemert 1989, 28). Esimerkiksi Englannin Kuninkaallinen lehdistö-
komitea päätyi vuoden 1949 suosituksessaan hyvin selkeästi lehdistön itsesääntelyn kannalle 
ehdottaessaan "General Council of the Press" -nimisen elimen perustamista (Murray 1972, 
62). 
 
 
Myöhempien aikojen sosiaalisen vastuun lehdistöteoriat 
 
Kuten todettiin, on länsimainen pohdiskelu lehdistön suhteesta yleiseen etuun pysynyt niissä 
rajoissa, jotka sosiaalisen vastuun teorian muotoilun yhteydessä tulivat asetetuiksi. 
Myöhempi keskustelu on koskenut esimerkiksi yleisen edun luonnetta, vastuumekanismien 
eri puolia tai erilaisten omistusjärjestelmien vaikutuksia (ks. esim. Dahlgren ja Sparks 1991; 
Dennis ym. 1989; Elliott D. 1986a; Keane 1991, ja tässä käsiteltävät teokset). 
 
Näin ollen pidän oikeana sovittaa tässä lyhyesti esiteltävät lehdistöteoriat yleiskäsitteen 
"sosiaalisen vastuun teoria" alle. Tämä on varmasti väärin teorioiden esittäjiä kohtaan, jotka 
ainakin osittain ovat muotoilleet esityksensä nimenomaan vaihtoehdoksi sosiaalisen vastuun 
teorialle tai vähintäänkin oleellisesti uudeksi versioksi siitä. Kysymys on kuitenkin yhdessä 
mielessä myös ajatuksellisesta rationalisoinnista: Vaikka Four theories -kirjan nelijako onkin 
kritiikille altis, se toimii riittävän hyvin tämän työn yleisen edun ja lehdistön suhteen 
tarkastelun kannalta. Tästä perustavasta näkökulmasta katsoen uudet teoriat eivät ole 
autoritaarisia, eivät liberalistisia eivätkä marxilais-leniniläisiä, joten niitä voidaan 
kohtuullisen hyvin pitää klassisen sosiaalisen vastuun teorian - sinänsä itsessäänkin 
arvokkaina ja mielenkiintoisina - kehitelminä. 
 
Esimerkiksi Yhteisöllinen (communitarian) lehdistöteoria (Christians ym. 1993) nojaa 
vahvasti klassisen sosiaalisen vastuun teorian siihen puoleen, jonka mukaan moraalisuus on 
velvoite ennen muuta yhteisöä kohtaan (Peterson 1969, 101). Yhteisöllisen lehdistöteorian 
mukaan lehdistön keskeinen tehtävä on varustaa kansalaiset keinoilla toimintaan: "Julkisen 
(public) elämän läpikotaisen ymmärtämisen helpottaminen on lehdistön johto " ti.—Kysymys 
on siitä, palveleeko journalismi poliksen aktivoimista." (Christians ym. 1993, 87). Teorian 
mukaan lehdistön toiminta on arvioitava kokonaisvaltaisesti uudelleen, mikä edellyttää 
muutoksia niin lehdistön tavassa nähdä maailma kuin sen rakenteessa, ammattinormistossa ja 
toiminnallisissa menetelmissäkin. Teorian neljä peruselementtiä ovat osallistuva minä (the 
dialogit self), sitoutuminen yhteisöön (community commitment), yhteiskunnallinen muutos 
(civic transformation) ja vastavuoroisuus organisaatiokulttuurissa (mutuality in 
organizational culture). (emt., 13) 
 
Osallistuvan minän käsitteen avulla yhteisöllinen teoria ottaa etäisyyttä liberalistiseen 
lehdistöteoriaan, joka korostaa autonomista yksilöä Tämän seurauksena lehdistökin nähdään 
yleisestä edusta irrallisena tai itsenäisenä instituutiona, joka on vastuullinen itselleen. 
Yhteisöllinen teoria puolestaan argumentoi sosiaalisen etiikan puolesta ja kiinnittää lehdistön 
yhteiskunnallisena instituutiona poliittisiin ja kulttuurisiin liikkeisiin. (emt., 13, 47) 
Sitoutuminen yhteisöön kuvastaa teorian ihmiskäsitystä, jossa 
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yhteisö asetetaan yksilön edelle siinä mielessä, että ihmiset ovat riippuvaisia toisistaan. Tästä 
johdetaan solidaarisuuden keskeisyys. (emt., 14) Tämän työn kannalta keskeisin on 
yhteisöllisen teorian kolmas elementti, joka asettaa "kansalaismuutoksen" (civic 
transformation) lehdistön tärkeimmäksi ammatilliseksi normiksi. Tämä tarkoittaa, että 
lehdistön tehtävänä on mm. "vapauttaa kansalaisuus" ja "puhkaista poliittinen sumu" 
tavoitteena luoda kriittistä tietoisuutta yleisön keskuudessa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että 
toimittajat olisivat jonkinlainen tietoinen etujoukko, vaan että journalismin on toimittava 
ikään kuin kansalaisyhteiskunnan keralla näennäinen objektiivisuus hyläten. (emt., 14, 118-
120) 
 
Teorian neljäs elementti tarkoittaa sitä, että yhteisöllisyys tulee ulottaa myös 
mediaorganiosaatioiden sisälle. Kysymys on siitä, että tiedotusvälineiden byrokraattiset 
rakenteet muokkaavat uutistuotannon prosessia, ja "mikäli yhteisöllisiä periaatteita ei 
integroida mediainstituutioiden sisälle, journalismi ei voi uudelleensuunnata tehtäväänsä 
(mission) kohti kansalaismuutosta". Tämä johtaa siihen, että vastuullisuuden järjestämisen 
mekanismiksi kannatetaan sellaisia itsesäätelyn tapaisia keinoja, joita myös klassinen 
sosiaalisen vastuun teoria esitti. Yhteisöllisyys organisaatioissa merkitsee kuitenkin sitä, että 
keskeisessä asemassa ovat organisaatioiden sisäiset eettiset koodit, joiden tulee nojautua 
selkeään normatiiviseen perustaan ja olla riittävän voimakkaita pystyäkseen vastustamaan 
jokapäiväisiä paineita ja taloudellisia intressejä. (emt., 15, 135-140) 
 
Kun edellinen teoria lähtee siitä, että lehdistön tehtävänä on ikään kuin olla kansalaisten 
rinnalla, niin radikaalidemokraattinen teoria (Curran 1991) asettaa lehdistön keskelle 
yhteiskuntaa, suorastaan taistelevien voimien taistelukentäksi, "in an ideological crossfire" 
(emt., 37). Tiedotusvälineiden toiminta tässä asemassa vaikuttaa noiden yhteiskunnallisten 
voimien keskinäiseen tasapainoon ja lopulta etujen jakaantumiseen yhteiskunnassa. Kun 
yhteisöllisessä teoriassa - ja myös klassisessa sosiaalisen vastuun teoriassa - tunnutaan 
uskovan siihen, että on löydettävissä kaikkien kansalaisten yhteinen hyvä, niin 
radikaalidemokraattinen teoria lähtee yhteiskunnallisesta kamppailusta. Teorian mukaan 
tiedotusvälineiden keskeinen rooli tulisi määritellä niin, että ne avustavat demokraattisen 
prosessin kautta tapahtuvaa kilpailevien intressien puolueetonta neuvottelua tai sovittelua. 
(emt., 30). 
 
Teoria tekee eron sekä liberalistiseen että marxilais-leniniläiseen teoriaan ja rinnastautuu 
väljästi sosiaalidemokraattiseen aateperinteeseen. Liberalistisesta teoriasta 
radikaalidemokraattisen teorian erottaa mm. se, että lehdistö nähdään monitahoisena 
kommunikaatiokanavien muodostelmana, joka toimii yksilöiden, ryhmien ja valtakeskusten 
välillä eikä vain pystysuorana kanavana yksityisten kansalaisten ja vallanpitäjien välillä. 
(emt., 31) Marxilais-leniniläisestä teoriasta sen erottaa näkemys, jonka mukaan sen paremmin 
lehdistö instituutiona kuin toimittajat päivittäisissä toimissaan eivät ole yksioikoisesti 
vallitsevan talous- ja yhteiskuntajärjestelmän palvelijoita. (emt., 36-37) 
 
Yleisen edun artikulointia ajatellen radikaalidemokraattinen teoria tarjoaa kaksikin 
näkemystä. Yhtäältä lehdistön tulee heijastaa yhteiskunnallisten voimien vallitsevia suhteita. 
Tämä "edustuksellinen" lehdistöjärjestelmä tarkoittaisi esimerkiksi sellaista 
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julkisen palvelun yleisradiojärjestelmää, joka on ollut vahva etenkin Pohjoismaissa. Toisaalta 
lehdistön rooliksi tarjotaan korjaavaa tai tasapainottavaa (counterveiling) tehtävää. Sen 
mukaan lehdistön tulisi paljastaa epäkohtia ja arvioida kriittisesti vallankäyttöä vallan 
luonteesta riippumatta - kuitenkin niin, että tietty edustavuus säilyy toiminnassa. 
Jälkimmäinen rooli tarkoittaisi julkisen kenttään pääsyn laajentamista yhteiskunnissa, joissa 
eliiteillä on sinne etuoikeutettu oikeus. (emt., 30) 
 
Teoriassa ei eksplisiittisesti oteta kantaa vastuullisuuden järjestämisen tapoihin, mutta 
lähinnä kysymys palautetaan lehdistön organisoinnin erilaisiin muotoihin. Ymmärrettävästi 
teoria hylkää vapaisiin markkinoihin perustuvan mallin, samoin kollektivisointiin perustuvan 
organisoinnin. Sen sijaan teoria pyrkii yhdistämään nämä ehdottaen esimerkiksi keskitetysti 
valvottua markkinajärjestelmää tai sekajärjestelmää, jossa ovat rinnan julkinen, kansalais- ja 
markkinasektori. (emt., 46-52) Vastuullisuus yleisen edun suhteen näyttäisi tämän teorian 
mukaan siis toteutuvan lähinnä asianmukaisten organisointitapojen kautta. 
 
Hieman vastaavaan tapaan asiaa tarkastellaan demokraattis-sosialistisessa lehdistöteoriassa 
(Picard 1985), joka on itse asiassa puheenvuoro julkisen vallan toteuttamien lehdistön 
tukitoimien puolesta. Teorian mukaan sananvapaus on demokratian oleellinen elementti, sillä 
lehdistön kautta syntyvä ja välittyvä julkinen mielipide on linkki kansalaisten ja heidän 
edustajiensa välillä. Yleinen etu lehdistön suhteen muodostetaan yksilönvapauden kautta: 
Lehdistön katsotaan olevan tärkeä aspekti yksilönvapautta eikä sitä saa kahlehtia mikäli 
yksilöiden on määrä saada mahdollisuus itsensä toteuttamiseen ja osallistumiseen 
yhteiskunnassa. (emt., 7, 37) 
 
Täsmälleen päinvastoin kuin liberalistisessa lehdistöteoriassa ja hyvin samaan tapaan kuin 
klassisessa sosiaalisen vastuun teoriassa demokraattis-sosialistinen teoria näkee julkisen 
vallan todellisen sananvapauden takaajana: "...lehdistönvapaus sisältää erilaisten aatteiden 
vapaan kulun ja sen, että valtion velvollisuus on edistää olosuhteita, jotka mahdollistavat tuon 
vapaan kulun ja edistävät sitä." Sosiaalisen vastuun teoriasta demokraattis-sosialistinen teoria 
erottautuu siinä, että se suhtautuu epäillen lehdistön yksityiseen omistukseen. Valtion 
tulisikin luoda uusia lehdistön omistuksen, toiminnan ja hallinnon muotoja. (emt., 42, 67) 
 
Tässäkin teoriassa vastuullisuuden järjestämisen tapa jää tarkemmin määrittelemättä ja 
lähinnä sen varaan, että kun valtion tehtävänä on yleisen tahdon toteuttaminen, niin sillä on 
myös valta arvioida lehdistön suoriutuminen yhteiskunnallisessa tehtävässään. Tässä 
yhteydessä ei voi puhua juurikaan itsesääntelystä, sillä valtiolle uskotaan pakkovallan 
keinoja, kun teorian mukaan käytettävissä on tuen epääminen sellaisilta välineiltä, jotka eivät 
edistäisi tuota yleistä tahtoa ja kansan hallinnon saavuttamista. (emt., 43) 
 
Kehityksen lehdistöteoria sovittautuu vaivalloisimmin klassisen sosiaalisen vastuun 
lehdistöteorian kehitelmäksi. Ongelmallinen on nimenomaan kehityksen määritteleminen, 
josta itse kehitystutkimuksenkin piirissä on perin erilaisia käsityksiä (ks. esim. Kyllönen 
1993). Nähdäkseni on kuitenkin riittävää määritellä kehityksen käsite niin, että siihen sisältyy 
ainakin tavoitetasolla sellainen yhteiskunnallinen järjestelmä, 
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johon kuuluvat länsimaisen demokratian keskeiset piirteet kuten ennen muuta kansalaisten 
osallistuminen vallankäyttöön vapaasti toimivan poliittisen tahdonmuodostuksen kautta. 
Tässä kontekstissa lehdistön yhteiskunnallista roolia koskeva keskustelu on mahdollista 
aiempien perusoletusten pohjalta (ks. Ansah 1988 ja 1991; Domatob ym. 1987). 
 
Suurimmalta osiltaan lehdistön yhteiskunnallinen rooli kehitysmaissa voidaan määritellä 
siinä mielessä perinteisesti kuin se on tulkittu esimerkiksi sosiaalisen vastuun 
lehdistöteoriassa. Sen sijaan julkisen vallan toiminnan kriittinen seuraaminen saa 
kehitysmaaolosuhteissa painotuksia, jotka ovat hieman eri tyyppisiä, joskaan eivät vieraita 
kehittyneemmissä maissa. Nämä painotukset koskevat hallinnon epäpätevyyden ja 
korruptoituneisuuden kritisointia, vakaan ja avoimen yhteiskunnan edistämistä sekä yleisön 
mobilisoijana toimimista. Näin liu'utaan perinteisestä julkisen vallan vahtikoiran roolista 
kohti toimimista kansakunnan rakentamisen välineenä. (Ansan 1991,7-8) 
 
Tästä seuraa yleisen edun artikulaation dilemma kehityksen lehdistöteoriassa: miten 
määritellään legitiimit vaatimusagentit, joilla on oikeus määritellä yleinen etu? Vastauksia on 
ääripäissään kaksi. Yhtäältä voidaan perustella sitä näkemystä, että kriittinen rooli saa antaa 
tilaa positiiviselle roolille, jolloin lehdistön on tuettava kehitysponnisteluja. Käytännössä 
tämä tarkoittaa sitä, että lehdistön on tuettava sitä yleistä etua, jonka julkinen valta artikuloi. 
Näkemys pohjautuu siihen käsitykseen, että kehittyvät yhteiskunnat ovat niin hauraita, ettei 
niissä ole varaa suoda lehdistölle kriittistä roolia. (Ansan 1988, 8, 13; White 1989, 62) 
 
Toisaalta voidaan ajatella, että juuri kriittinen arviointi on omiaan edistämään yhteis-
kunnallista kehitystä. Tästä näkökulmasta katsoen lehdistö toimisi yhteiskunnan eri ryhmien 
ja vallankäyttäjien keskustelun foorumina. Näkemystä perustellaan sillä, että esimerkiksi 
Afrikan valtioiden itsenäisyyspyrinnöissä nationalistinen lehdistö nimenomaisesti oli 
muutoksen ajaja välineenään juuri vallankäytön arvostelu eikä sen tulisi luopua kriittisestä 
roolistaan vain siksi, että arvostelun kohteet ovat nykyisin saman värisiä kuin arvostelijatkin. 
Yleinen etu artikuloituisi siis jokseenkin samaan tapaan kuin kehittyneemmissäkin maissa. 
(Ansan 1988, 8-9, 14; White 1989, 61) 
 
Yksimielisyys kehityksen lehdistöteoriassa on siis yleisen edun olemassaolosta, 
ongelmallinen on sen sijaan kysymys sen artikuloinnin tavasta. Tähän keskusteluun liittyy 
kehitysmaiden, etenkin Afrikan, oloissa kysymys lehdistön omistussuhteista, joka puolestaan 
kytkeytyy vastuullisuuden järjestämisen mekanismeihin. Klassisen sosiaalisen vastuun 
teorian ja etenkin liberalistisen teorian edellyttämä yksityisomistus ei kehitysmaiden, 
varsinkaan Afrikan, oloissa voi toimia lehdistön yhteiskunnallisen tehtävän hoitamisen 
takuuna. Markkinat eivät toimi, joten "ajatusten vapaa markkinapaikkakaan" ei toimi. 
Toisaalta julkinen omistus ei sekään ole vastaus, koska vastuullisuuden toteutuminen jäisi 
monin paikoin puutteellisen poliittisen demokratian vuoksi vajavaiseksi. 
 
Kehityksen teoriaan luontevimmin sopiva mekanismi voikin olla järjestelmä, jossa 
itsesääntelyperiaatetta sovelletaan erityisolosuhteisiin. Tämä tarkoittaa menettelyä, 
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jossa yleisen edun (erilaiset kehityspyrkimykset) ja lehdistön roolin (kriitikko ja kehityksen 
tukija) kannalta oleelliset osapuolet eli journalistit, yleisö ja julkinen valta toimivat yhdessä. 
Se tarkoittaisi osittaista luopumista sosiaalisen vastuun itsesääntelyperiaatteesta. (Ansah 
1991, 31) 
 
Edellä käsitellyistä lehdistöteorioista voidaan yhteenvetona todeta kaksi seikkaa. Ensinnäkin 
niissä kaikissa on yleinen etu hyvin voimakkaasti mukana. Kukin teoria käsittää sen hieman 
eri tavalla, mutta yhtäkaikki tunnustettuna tekijänä, jonka pohjalta voidaan lehdistölle asettaa 
velvoitteita. Toiseksi, edelliseen nojautuen, kaikki teoriat pitävät sisällään ajatuksen, että 
lehdistöllä on vastuullisuus yhteiskuntaa kohtaan, ei siis vain itselleen. Joskin vastuullisuuden 
toteuttamisen mekanismien hahmottelu jää pääosin luonnosmaiseksi, ei ole epäselvyyttä siitä, 
että lehdistöllä on velvollisuus asettua yhteiskunnan arvioitavaksi suoriutumisestaan 
yhteiskunnallisessa roolissaan. Siten mitään varsinaisesti uutta kyseiset teoriat eivät tuo 
klassisen sosiaalisen vastuun lehdistöteoriaan, mutta ne kuvastavat sitä, kuinka eri tavoin 
artikuloituna yleinen etu lehdistön yhteiskunnallista roolia koskevassa keskustelussa voidaan 
esittää. 
 
 
Sosiaalisen vastuun teorian arviointia 
 
Sosiaalisen vastuun lehdistöteoriaa voidaan tarkastella kriittisesti yhtäältä ulkoisesti, teorian 
kokonaisuutta pohtien ja toisaalta sisäisesti, sen periaatteita arvioiden. 
 
Ensinnäkin on perustellusti asetettu kyseenalaiseksi ylipäänsä sosiaalisen vastuun 
lehdistöteorian olemus itsenäisenä suuntauksena suhteessa liberalistiseen lehdistöteoriaan. 
Puheenvuoroja lehdistön vastuullisuuden tarpeesta ja journalismille asettuvasta 
yhteiskunnallisesta tehtävästä on esitetty jo huomattavasti ennen kuin 40-luvun komiteat 
Englannissa ja Yhdysvalloissa julkistivat mietintönsä. Tällaisten puheenvuorojen 
voimistuminen ja niiden nouseminen myös lehdistön itsensä piiristä voidaan tulkita 
manööveriksi, jolla lehdistö yritystoimintana pyrki mukautumaan muuttuneisiin 
markkinoihin - markkinoihin, joilla kysyntää oli uhkaamassa tyytymättömyys tuotteen 
eräisiin ominaisuuksiin. Näin ollen sosiaalisen vastuun teoriaa voitaisiin pitää liberalistisen 
lehdistöteorian jälleen yhtenä uutena painotuksena, jota voitaisiin kutsua sosiaalisesti 
vastuulliseksi liberalismiksi. (vrt. Nerone 1994, Chapter 3) Sen kiistattomasti vankka asema 
tiedotusopissa puolestaan voidaan selittää sillä, että teorian muotoilun aikoihin 
tiedeyhteisössä oli sosiaalinen tilaus juuri tuon kaltaisille teoreettisille kehitelmille (Picard 
1985, 63). 
 
Vaikka jätettäisiin ottamatta huomioon edellä todetut varsin perustavanlaatuiset erot, jotka 
kuvaavat liberalistisen ja sosiaalisen vastuun teorioiden näkemystä ihmisen ja yhteiskunnan 
suhteesta, on yllä esitetty kritiikki ainakin tämän työn kannalta jokseenkin ongelmatonta. 
Sosiaalisen vastuun teoriaa voidaan kaikin mokomin pitää liberalistisen teorian alalajina, sillä 
yhtäkaikki se käsitteellisenä työkaluna kuvastaa erästä tapaa jäsentää lehdistön rooli 
yhteiskunnassa. Tällaisena apparaattina, abstraktina prismana, sosiaalisen vastuun teoria 
kokoaa käyttökelpoisella tavalla yhteen näkemykset, jotka ilmentävät suhtautumista 
lehdistöön länsimaisessa, kapitalistisessa ja demokraattisessa yhteiskunnassa 1900-luvun 
jälkipuoliskolla. 
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Toiseksi voidaan sanoa, että sosiaalisen vastuun lehdistöteoria on sisäisesti varsin ristiitainen. 
Aiemmin todettu epämääräisyys julkisen vallan sekaantumisen ja itsesääntelyn luonteen 
suhteen kuvastanee itse asiassa oikealla tavalla sosiaalisen vastuun teorian kaksoisolemusta 
(kaksinaamaisuutta?), jossa vedotaan itsesääntelyn puolesta, mutta varsin vaivattomasti 
viitataan julkisen vallan pakkokeinoihin. Joka tapauksessa sosiaalisen vastuun teoria toi esille 
tämän työn kannalta keskeisen käsitteen, journalismin itsesääntelyn. Asia ei varsinaisesti 
ollut esimerkiksi Yhdysvaltain lehdistönvapauskomitean keksintö, sillä ensimmäiset 
ammatilliset säännöstöt olivat olleet olemassa jo kymmeniä vuosia ennen kuin komitea 
suositteli niiden käyttöönottoa. Se mikä tapahtui sosiaalisen vastuun teorian muotoutumisen 
myötä oli itsesääntelyn ja sen mekanismien nouseminen journalismikeskustelun agendalle 
aiempaa voimakkaammin ja - kuten on osoittautunut - pysyvästi. 
 
Edelleen voidaan sanoa, että sosiaalisen vastuun edellyttämä vastuun kohde on perin 
joustava; kuten Elliott D. (1986b, 33) toteaa: "Joukkotiedotuksella on aina vastuu 
yhteiskuntaa kohtaan, riippumatta siitä missä yhteiskunnassa se toimii." Näin tulkittu 
yhteiskunnallinen vastuullisuus saakin teorian vastustajat ymmärrettävästi innostumaan. 
Merrill (1974, 92-93) tyhjentääkin koko vastuullisuuden käsitteen toteamalla, että jokaisessa 
yhteiskunnassa lehdistö on tietyllä tavalla vastuullinen - oli sitten kyse vaikka 
kommunistivaltiosta tai autoritaarisesta hallinnosta. Käsittääkseni tulkinta on sikäli 
perusteiltaan epätäsmällinen, että siinä sivuutetaan teoriaan liittyvät yhteiskunnallisen 
kontekstin asettamukset, joiden keskeisenä lähtökohtana on länsimainen demokratia ja 
kapitalistinen talousjärjestelmä. 
 
Vielä voidaan väittää, että sosiaalisen vastuun teorian lähtökohtana oleva yleisen edun 
etablointi suhteessa lehdistöön on vailla perusteita. Esimerkiksi Pietilä ja Sonderman (1994, 
256-257) kritisoivat journalismin mallia, jossa periaatteellisena tarkoituksena on välittää 
ihmisten tarvitsemaa informaatiota. Heidän mukaansa useimmat asiat, joista tietoa välitetään, 
eivät kosketa yleisön arkea, vaan niistä on korkeintaan hyötyä yhteiskunnan päättävälle 
eliitille. Tällä tavalla ymmärrettynä sosiaalisen vastuun teorian näkemys lehdistöstä 
demokraattisen yhteiskunnan kansalaisten tiedontarpeen tyydyttäjänä ei päde. Samoin asian 
näkee Merrill (1974, 107): "...'jos oikeus tietää' todella on kansan oikeus, niin kansa ei 
ymmärrä sitä tai ei välitä siitä". 
 
Journalismin tiedonvälitysfunktion kiistäminen edellyttää nähdäkseni sitä, että ihmiskäsitys 
pohjautuu johonkin muuhun kuin ainakin jossain määrin yhteiskunnallisesti valveutuneeseen 
ja rationaalisesti toimimaan pyrkivään ihmiseen. Tämän hetkisen tietämykseni varassa en ole 
valmis tällaista näkemystä hyväksymään, vaan oletan yleisön ja siis muunkin yhteiskunnan 
kuin varsinaisten päättäjien olevan jonkin verran halukkaita vastaanottamaan, jopa haluamaan 
tietoa. On lisäksi huomattava, että journalismin tiedonvälitysroolin kiistäminen johtaa 
helposti yhteiskuntakonseptioon, missä ei ole sijaa valistuneen ja osallistuvan kansalaisen 
käsitteellekään eikä siis demokratiallekaan. 
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2.3 Yleinen etu ja journalismi: yhteenveto 
 
Edellä on tarkasteltu sitä, miten lehdistöteorioissa artikuloidaan yleinen etu. On havaittu, että 
liberalistisessa lehdistöteoriassa yleinen etu artikuloituu heikosti, mutta kuitenkin 
havaittavasti. Sen sijaan sosiaalisen vastuun lehdistöteoriassa ja sen kehitelmissä yleinen etu 
sekä myös siihen liittyvä vastuullisuus on oikeastaan journalismitarkastelun lähtökohta. 
Näyttäisi siten siltä, että riippumatta rooliodotusten konkreettisesta sisällöstä journalismilta 
aina edellytetään jonkinlaista roolia yhteiskunnassa - jollei muuta, niin ainakin sitä, että se on 
vapaata. Voidaankin sanoa, että journalismi toteuttaa joko tietoisesti tai tahattomasti 
yhteiskunnallista tehtävää, vaikka siltä tällainen rooli haluttaisiinkin kiistää. (McQuail 1991, 
70) 
 
Tämän tutkimuksen kannalta johtopäätös on mitä keskeisin, koska tutkimuskohteena on 
toimittajien suhtautuminen ammattinsa itsesääntelyyn. Itsesääntely puolestaan edellyttää 
jonkinlaista normistoa, johon journalistista toimintaa verrataan. Normisto puolestaan voidaan 
rakentaa vain suhteessa artikuloituihin rooliodotuksiin. Yleisen edun vaatimukset ovat yhdet 
tällaiset rooliodotukset. 
 
McQuail (1992, 65-80) on esittänyt tiedotusvälineiden suoritukseen (performance) 
kohdistuvien yhteiskunnallisten odotusten rakennelman, joka on käyttökelpoinen 
yhteenvetona tässä yhteydessä. Viestintäpoliittisia lausumia hyödyntäen koottu rakennelma 
pyrkii esittämään kaiken sen yhteisen, mikä tiedotusvälineiden suoritusta koskien on sanottu 
länsimaissa. McQuail korostaa, ettei kyseessä ole mikään uusi lehdistöteoria tai jonkin 
olemassaolevan teorian puolustus. Sen sijaan hän pyrkii järjestämään yleisimmin esitetyt 
normatiiviset termit ja ajatukset yhdeksi yhtenäiseksi tarkoitusrakennelmaksi, jonka avulla 
voisi arvioida tiedotusvälineiden suoritusta. 
 
Tämän tutkimuksen tarkoituksia ajatellen McQuailin rakennelmaa voi kuitenkin lukea myös 
toisin, nimittäin pyrkimyksenä esittää arvovapaa, mutta silti normatiivinen lehdistöteoria. 
Rakennelmahan pohjautuu mahdollisimman edustavaan katsaukseen journalismia koskevista 
normatiivisista kannanotoista ja sen lähtökohtana on yleisen edun tunnustaminen suhteessa 
tiedotusvälineiden toimintaan. Lisäksi pyrkimyksenä on esittää kokonaisvaltainen näkemys 
niistä yhteiskunnasta nousevista odotuksista, jotka kohdistuvat tiedotusvälineiden toimintaan 
ja journalismiin. Edelleen rakennelma päätyy määrittämään varsin latautuneita 
yhteiskunnallisia odotuksia, ja vaikka McQuail pyrkii olemaan ottamatta kantaa näihin 
sisältöihin, niin nähdäkseni kannan ottaminen tapahtuu ainakin osittain jo nimeämällä tiettyjä 
vaatimuksia. Sen vuoksi, vastoin McQuailin nimenomaista todistusta, tätä rakennelmaa 
voidaan pitää eräänlaisena yleislänsimaisena lehdistöteoriana, jonka normatiivisuus 
verrattuna esimerkiksi sosiaalisen vastuun teoriaan on kyllä laimeampi, mutta yhtäkaikki 
selvästi nähtävissä. 
 
McQuail ankkuroi puiterakennelmansa kolmeen perusarvoon, joita hän pitää paitsi 
viestinnän, myös paljolti ylipäänsä nykyaikaisen länsimaisen yhteiskunnan perusperiaatteina. 
Nämä ovat vapaus, tasa-arvo ja Järjestys, jotka hänestä näyttävät olevan "julkista viestintää 
koskevien odotusten keskiössä olevat perusperiaatteet" (emt., 67). 
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Nämä perusarvot McQuail erittelee kaksitasoisesti eriytyneempiin arvoihin, joiden avulla on 
mahdollista arvioida journalismin toimintaa. 
 
Vapaus nähdään ennemminkin tiedotusvälineiden toiminnan ehdoksi kuin kriteeriksi, joskin 
sillä on myös käytännölliset ulottuvuutensa. Yleisen edun kannalta tiedonvälityksen vapaus 
kääntyy vaatimukseksi tiedotusvälineiden itsenäisyydestä, koska ulkopuolisesta 
painostuksesta - oli se sitten poliittista tai taloudellista - vapaa lehdistö voi parhaiten vastata 
demokraattisen yhteiskunnan odotuksiin. Tällaisia vaatimuksia ovat esimerkiksi journalismin 
luotettavuus ja jo liberalistisesta lehdistöteoriasta tuttu julkisen vallan vahtikoira-roolin 
toteuttaminen. 
 
Tasa-arvo tiedonvälitykseen kohdistuvana vaatimuksena viittaa mm. siihen, että 
vallanpitäjille ei tule antaa erikoisoikeuksia ja että yhteiskunnan eri tahojen tulee saada 
ainakin suhteellisesti ottaen oikeudenmukainen pääsy tiedotusvälineisiin eli kysymys on 
monipuolisuudesta lähettäjien keskuudessa. Asiaan liittyy myös monipuolisuus 
tiedonvälityksen sisältöjä ajatellen. Lisäksi tähän perusarvoon kiinnittyy objektiivisuuden 
vaatimus tiedotusvälineiden käytäntöjä tarkoittaen. Objektiivisuuden vaatimukseen oikeuden 
ja tasa-arvon yhteiskunnallisen vaatimuksen osana kuuluvat sellaiset seikat kuin 
totuudellisuus, puolueettomuus ja rehellisyys. 
 
Järjestys -arvo viittaa "koheesioon" tai "harmoniaan" sosiaalisen organisaation eri tasoilla ja 
myös prosesseihin, jotka vahvistavat tai heikentävät tätä koheesiota. Viestintä on yksi näistä 
prosesseista. Tässä mielessä keskeistä on valinta siitä kenen järjestyksestä ketä kohtaan 
puhutaan. McQuail antaa ymmärtää tämän arvon olevan kahta edellistä arvolatautuneempi, 
joskin esimerkiksi vapauden osalta voidaan nähdäkseni yhtä hyvin esittää kysymykset kenen 
vapaudesta tai millaisesta vapaudesta on kyse. Joka tapauksessa järjestys tiedonvälitykseen 
kohdistuvana vaatimuksena voi tarkoittaa - valinnasta riippuen - esimerkiksi joko 
vakiintuneen vallan tukemista tai tähän nähden usein hajottavalta näyttäytyvää marginaalisten 
ryhmien näkökulmien esittämistä. Odotukset viestintää kohtaan ovat erilaiset riippuen myös 
siitä, mistä symbolisen kulttuurin kolkasta niitä esitetään. 
 
 
Kuvio 2.1. Tiedonvälitykseen kohdistuvat odotukset. Lähde: McQuail 1992, 78. 
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Oheisesta McQuailin esittämän rakennelman tiivistelmästä (kuvio 2.1.) on nähtävissä, että 
tiedonvälitykseen kohdistuvat odotukset ovat tässä systemaattisessakin esityksessä osittain 
päällekkäiset ja kytköksissä keskenään (emt., 78). 
 
Varsinaisestihan McQuail ei esitä - ei pyrikään esittämään - mitään sisällöllisesti uutta 
journalismin yhteiskunnallisesta tehtävästä. Hänen kulttuurisena rajauksenaan on sama 
länsimainen yhteiskunta kuin edellä liberalistisen ja sosiaalisen vastuun lehdistöteorioiden 
yhteydessä, hänen lähtökohtanaan ovat olemassaolevat normatiiviset lauselmat ja 
tavoitteenaan esittää yhteenveto journalismiin kohdistuvasta yleisestä edusta. Niinpä on 
ymmärrettävää, että vapaus, tasa-arvo ja yhteiskunnallinen järjestys tuntuvat tutuilta 
asettamuksilta. Mikä McQuaililta puuttuu, on kannanotto journalismin vastuullisuuden 
järjestämiseen. Ymmärtääkseni tämä aiheutuu siitä, että McQuail katsoo esittämänsä "media 
performance assessment" -tutkimuksen olevan adekvaatein vastuullisuuden järjestämisen 
tapa. 
 
Yleisen edun systematisointi McQuailin tapaan on kuitenkin käyttökelpoinen myös 
itsesääntelyä koskevassa tutkimuksessa ensinnäkin siksi, että näin voidaan irtautua jostakin 
nimenomaisesta lehdistöteoriasta, koska minkä tahansa sellaisen käyttäminen johtaisi 
sitoutumiseen niiden taustalla oleviin yleisempiin arvoarvostelmiin. Tämä olisi omiaan 
johtamaan filosofisiin arviointeihin ja niiden erityislaatuisiin ongelmiin. Toiseksi, 
pitäytymällä McQuailin yleislänsimaisen lehdistöteorian tasolla saamme tämän tutkimuksen 
tarkoituksiin varsin hyvin sopivan näkökulman, johon voidaan suhteuttaa myöhemmin 
käsiteltäviä itsesääntelyn ja ammatillisen itseymmärryksen normatiivisia ulottuvuuksia. 
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3. JOURNALISMIN VASTUUMEKANISMIT 
 
 
 
 
3.1 Journalismin vastuullisuuden jäsentyminen 
 
Vaikka yhteiskunnallisten instituutioiden vastuullisuus on yhteiskunnan läpikäyvä ilmiö, se 
jäsentyy kussakin tapauksessa eri tavalla riippuen vastuullisuuden kantajasta ja valittavasta 
tarkastelutasosta. Poliittinen koneisto on (demokratiassa) vastuullinen valitsijoilleen ja sitä 
kautta koko kansalle, yksittäinen poliittinen puolue on vastuullinen kannattajilleen tai ainakin 
jäsenilleen, yritysjohto on vastuullinen osakkeenomistajille ja niin edelleen. Journalismin 
vastuullisuutta voidaan jäsentää samaan tapaan kartoittamalla sen toiminnallista ympäristöä. 
 
McQuail (1992) on eritellyt mediaorganisaatioon kohdistuvien vaatimusten ja pakkojen 
lähteitä seuraavaan tapaan (kuvio 3.1.), mikä tarjoaa nähdäkseni pohjan myös journalismin 
institutionaaliseen tarkasteluun. 
 
 
Kuvio 3.1. Mediaan ja journalismiin vaikuttavien vaatimusten ja pakkojen lähteitä. Lähde: 
McQuail 1992, 82. 
 

 
 
Kuvio on havainnollinen ehkä pikemminkin median ja samalla journalismin toimin-
taympäristön elementtien luettelona kuin näiden elementtien vaikutussuhteiden kuvaajana. 
On kohtalaisen selvää, että ilmoittajien, lähteiden ja yleisön - esimerkiksi - suhde 
journalismi-instituutioon on sekä etäisyydeltään että luonteeltaan toisenlainen kuin vaikkapa 
omistajien, vaikka McQuail sijoittaakin nämä samantasoisiksi elemen- 
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teiksi sisemmän renkaan piiriin. Voidaan myös aprikoida, pitäisikö omistajat poistaa 
mediaympäristön tasosta ja sijoittaa pikemminkin median sisälle. Edelleen on huomattava, 
että tässä eritellyt elementit kietoutuvat tosielämässä yhteen: sijoittajat ovat usein 
painostusryhmiä tai voivat vaikuttaa niihin, ilmoittajat voivat olla omistajia ja lähteet voivat 
edustaa poliittista valtaa. 
 
Kuvio on kuitenkin sikäli havainnollinen, että se osoittaa journalismin vastuullisuuden 
kompleksisuuden. Toiminnallisena yksikkönä journalismi kytkeytyy varsin suureen määrään 
muita yhteiskunnallisia instituutioita, ryhmiä ja toimintoja, joista kaikista muodostuu joillakin 
odotuksilla latautuneita vuorovaikutussuhteita. Joukkoviestinnän, erityisesti sanomalehden 
kompleksia eritelleet Pietilä ja Sonderman (1994, 24-25) ovat tunnistaneet median 
ympäristöstä melkein 20 elementtiä. Vaikka tässä on otettu mukaan esimerkiksi painolaitos, 
paperintuottajat, journalistijärjestöt, muut lehdet ja tietotoimistot, ei lista silti välttämättä ole 
täydellinen. 
 
Journalismin vastuullisuus kullekin siihen kytkeytyvälle elementille järjestyy hieman 
erilaisen mekanismin kautta. Journalismin vastuullisuus esimerkiksi työn teknisiä tarpeita 
toimittaville yrityksille on toisenlainen kuin vastuullisuus suurimmalle ilmoittajalle. Tässä 
yhteydessä ei kuitenkaan käydä tarkastelemaan kaikkia mahdollisia journalismin 
vastuullisuuden suuntia ja niihin liittyviä mekanismeja, sillä kuten aiemmin todettiin, 
käsitellään tässä vain journalismin vastuullisuutta yleisölle eli journalismin ulkopuoliselle 
yhteiskunnalle. 
 
Näinkään asia ei ole kovin yksiselitteinen, sillä yleisön käsite on varsin epämääräinen ja 
yleisönä esittäytyvän joukon koostumus vaihtuva. Tilanteesta riippuen yleisöä ovat niin 
lähteet, sijoittajat kuin julkinen valtakin. Vastaavasti yleisön eri osat voivat muuntautua tässä 
roolileikissä yhtä hyvin lähteiksi, sijoittajiksi kuin julkisen vallan edustajiksikin. Ei mikään 
eikä kukaan ole kiinnitetty peruuttamattomasti yleisön rooliin. 
 
Lisäksi ongelmia aiheuttaa kysymys yleisön puhevallan käyttämisestä. Kun puhutaan 
edustuksellisesta demokratiasta, voinee pitää ainakin jossain määrin perusteltuna sitä, että 
julkinen valta ilmoittaa edustavansa kansaa eli yleisöä tässä tarkoitetussa mielessä ja sanoo 
ilmentävänsä yleistä etua. Entä onko puolueilla, kansalaisliikkeillä, armeijalla tai 
maataloustuottajain. etujärjestöillä oikeus esiintyä laajan yleisön edustajina suhteessa 
journalismiin? 
 
Kysymykset ovat ehkä mielenkiintoisia, mutta eivät välttämättä tämän työn kannalta 
kriittisiä. Tässä yhteydessä riittää, että tunnustamme tarkemmin määrittelemättömän yleisön 
olemassaolon hieman samaan tapaan kuin aiemmin totesimme, että on olemassa tietyille 
länsimaisen demokratian perusarvoille nojaava yleinen etu. Tuo laaja yleisö on se elementti, 
jolle journalismi on vastuullinen yleisen edun asettamien vaatimusten toteutumisesta. Jos 
tämä yleisö on tyytymätön journalismin suoritukseen, se tai ainakin sen osien vaatimusagentit 
ryhtyvät toimiin saadakseen journalismin tekemään jotakin, olemaan tekemättä jotakin, 
korjaamaan tekemänsä virheet jne. Tuon vaikuttamisen, yleisön vaatimusten ja odotusten 
välittymisen menettelytapoja 
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kutsun journalismin vastuumekanismeiksi, joilla pyritään sääntelemään journalismin 
suoritusta. 
 
Erotan jatkossa neljä journalismin sääntelyn tapaa, nimittäin markkinasääntelyn, 
kansalaissääntelyn, valtiosääntelyn ja itsesääntelyn. Jäsentelyn keskeisin peruste on kussakin 
sääntelyn muodossa vahvin yhteiskunnallinen aktori: markkinat, kansalaiset, julkinen valta 
tai ammattikunta itse. Samalla kyse on vaikuttamisen tavan eroista, kuten jäljempänä 
todetaan. 
 
Hieman samaan tapaan on journalismin vastuullisuuden mekanismeja eritelty esimerkiksi 
teoksessa Media freedom and accountability (Dennis ym. 1989), jossa erotetaan sellaiset 
sääntelyn mallit kuin markkinat, itsesääntely, vapaaehtoinen sääntely, luottamuselin- tai 
edustuksellinen (fiduciary) sääntely ja oikeudellinen sääntely. Tässä ryhmittelyssä 
itsesääntelyyn ei lueta esimerkiksi lehdistöneuvostoja, ja julkista valtaa edustavat 
toimilupaelimet erotetaan niin ikään julkisen vallan harjoittamasta oikeudellisesta sääntelystä. 
Perin karkea sääntelymekanismien luokittelu on puolestaan jako vain kahteen: 
valtiosääntelyyn ja itsesääntelyyn (ks. Henry 1989, 156). Näiden väliin sijoittuu 
kolmijakoinen ryhmittely, jossa jakoperusteena on myös kunkin sääntelylajin keskeisin 
toimija, mutta markkinat luetaan joukosta pois. Jäljelle jäävät siten julkisen vallan sääntely, 
ammatillinen sääntely ja yleisön sääntely. (ks. Christians 1989a, 41). Nähdäkseni kuitenkin 
eurooppalaisen, ainakin suomalaisen journalismi-instituution tarkasteluun parhaiten soveltua 
analyysimalli lähtee edellämainitusta neljän yhteiskunnallisen toimijan pohjalle rakentuvasta 
erittelystä. 
 
Äärimmäinen vastuumekanismi on siten se, johon valtiovallalla on yksinoikeus. Valtiolla - 
valtiovallalla yleisön edustajana - on käytössään koko julkisen vallan lainsäädäntö-, 
toimeenpano- ja oikeuslaitoskoneisto. Vaatimustensa tueksi se voi turvautua pakkokeinoihin, 
ääritapauksessa jopa väkivaltakoneistonsa käyttöön. Sääntelymekanismien järjestelmän 
toinen ääripää on kansalaissääntely, sillä kansalaisyleisöllä on mahdollisuus turvautua vain 
erilaisiin kansalaistoiminnan muotoihin, joista äärimmäinen lienee 
kansalaistottelemattomuus. Valtiosääntelyn ja kansalaissääntelyn väliin jäävät erilaiset 
journalismin itsesääntelyn mekanismit. oikeaoppisimmillaan ne eivät tukeudu valtiolliseen 
pakkovaltaan esimerkiksi niin, että vaikkapa lehdistöneuvostojen päätöksillä olisi lainvoima. 
Toisaalta ne eivät ole puhtaasti kansalaistoimintaakaan, sillä alan myötävaikutus ja 
osallistuminen on niissä keskeistä. 
 
Neljäntenä tapana järjestää journalismin vastuullisuus suhteessa yleisöön voidaan nähdä se, 
että yleisön vaatimukset ja odotukset toteutuvat vapaiden markkinoiden kautta miltonilaisen 
ajatusten vapaan markkinapaikkakonseption mukaisesti. Tämän näkemyksen mukaan yleisön 
valta toteutuu vapaiden markkinoiden kautta siten, että parhaiten julkisen intressin 
vaatimuksia toteuttavat journalismin osat selviytyvät parhaiten kuten sosiaalidarwinismin 
mukaan ainakin (ks. Merrill 1989b, 185). 
 
Seuraavassa tarkastellaan näitä neljää journalismin sääntelyn tapaa. Tarkastelu aloitetaan 
markkinasääntelystä, joka luonteeltaan poikkeaa kolmesta muusta selvimmin. Sen jälkeen 
tarkastellaan kansalaissääntelyä journalismin vastuullisuuden mekanismina ja kolmanneksi 
otetaan esille valtiosääntelyn muodot suhteessa journalismiin. 
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Näiden kolmen suhteellisen tiiviin katsauksen jälkeen keskitytään journalismin 
itsesääntelymekanismeihin, joista otetaan esille ennen muuta lehdistöneuvostot ja 
ammatilliset säännöstöt. 
 
 
3.2 Markkinasääntely 
 
Markkinasääntelyn periaatteet voidaan tiivistää näin: 
 

"Market forces may not work perfectly in ensuring accountability, but they do, 
indeed, bring the public into the ultimate process of accountability through a kind 
of economic (or 'public') determinism that goes a considerable distance in 
injecting audience values and preferences into the content decisions of our media 
elite." (Merrill 1989x, 11) 

 
Sitaatissa on neljä huomionarvoista seikkaa. Ensinnäkin lähtökohtana on yleisön 
tunnustaminen vastuullisuuden kohteeksi. Kysymys on siitä, että yleisön arvoja ja 
mieltymyksiä pitää ottaa huomioon journalismissa. Toiseksi sitaatissa annetaan ymmärtää, 
että yleisön arvoilla pitäisi oleman vaikutusta journalismin toimintaan. Näkemys poikkeaa 
puhtaimmasta liberalismista, jonka mukaan journalismin ulkopuolisten voimien ei pitäisi 
saada vaikuttaa siihen. Kolmanneksi sitaatissa identifioidaan markkinasääntelyn keskeisin 
vastuumekanismin toimintamuoto: taloudellinen tai julkinen määräytyneisyys. Ja neljänneksi, 
sitaatissa todetaan ettei markkinasääntely toimi täydellisenä vastuumekanismina. Seuraavassa 
tarkastellaan näitä neljää seikkaa. 
 
Markkinasääntelyn suhdetta yleisöön leimaa kaksi piirrettä, nimittäin ristiriitaisuus ja 
valistuneen yleisön oletus. Ristiriitaista suhtautumista ilmentää nähdäkseni se, että yhtäältä 
yleisön katsotaan olevan vastuullisuuden kohde ja toisaalta todetaan, että mediajärjestelmän 
ja journalismin tulisi olla mahdollisimman vapaa ulkopuolisesta valvonnasta. "The media ... 
are thereby directed by the people. The media managers...must please and represent their 
constituencies", toteaa Merrill (emt., 13) piirtäessään markkinasääntelyn keskeisiä 
periaatteita. Kysymys lienee siitä, että yleisöä ei lueta ulkopuoliseksi instituutioksi, joka 
vaikuttaisi journalismiin. Perinteisen liberalistisen teorian mukaan ulkopuolinen painostus on 
kavahdettavaa erityisesti silloin, kun se kumpuaa organisoituneen poliittisen vallan 
suunnasta. Yleisö ei tässä tapauksessa ole organisoitunut instituutio lainkaan, vaan sen 
asemaa määrittää kuluttajasuhde journalismiin. Kuluttajahan taas on ainakin pääasiassa 
ratkaisuissaan yksilö, jonka oletetaan tekevän päätöksensä itsenäisesti. 
 
Itsenäinen päätöksenteko puolestaan edellyttää markkinasääntelyn mallin mukaan 
valistunutta yleisöä. Sisäänrakennettuna oletuksena on, että kun ihmiset tuntevat hyvän, he 
valitsevat hyvän. Edelleen malliin kuuluu, että ihmiset, jotka itse tuntevat hyvän, huolehtivat 
että muutkin tuntevat sen ja valitsevat sen. (emt., 13) Yleisöltä siis odotetaan varsin paljon 
samalla kun sille annetaan oikeus vaikuttaa journalismin toimintaan. 
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Yleisön vaikuttaminen tapahtuu kuitenkin vain tietyssä roolissa, kuluttajana tai asiakkaana. 
Yleisö ei siis voi tai saa vaikuttaa journalismi-instituution sisällä eikä sen vaikutus ole suoraa. 
Yleisön vaikutus realisoituu taloudellisen toiminnan - tarkemmin sanottuna markkinoilla 
tapahtuvan kysynnän - kautta journalismiin. Eri tiedotusvälineiden saama "taloudellinen 
kannatus" (economic support) heijastaa yleisön perustavaa tyytyväisyyttä tai 
tyytymättömyyttä niitä kohtaan. Taloudellinen tuki puolestaan on luettavissa 
levikkinumeroina ja muina taloudellisina indikaattoreina, mitkä toimivat hälytysmerkkeinä 
journalismin harjoittajille. Jos talous alkaa horjua, on se merkki tiedotusvälineiden johdolle 
siitä, ettei toimituspolitiikka ole kohdallaan. Ja päinvastoin, jos yleisön kannatus eli rahavirrat 
kasvavat, on toimituspolitiikka markkinasääntelyn teorian mukaan kohdallaan. (emt., 13) 
Yleisön rooli tässä sääntelyn mallissa on kuin luonnonolojen eliömaailmassa. Yleisö 
rankaisee tai palkitsee tiedotusvälineitä sen mukaan kuinka hyvin ne mukautuvat yleisön 
odotuksiin ja reaktioihin. Sopeutumiskykyisimmät selviävät ja vahvistuvat, heikoimmille 
jäävät katoavat kokonaan. 
 
Markkinasääntelyyn sisältyvä taistelu elinehdoista käydään luonnollisesti markkinoilla, jotka 
oletetaan tietyntyyppisiksi. Markkinoiden tulisi olla sellaiset, että ne tarjoavat suurimman 
mahdollisen mahdollisuuden tavoittaa totuus sekä parhaimmat keinot ajatusten 
moninaisuuden tavoittamiseksi. Sanalla sanoen markkinoiden tulisi olla kaikin puolin 
mahdollisimman vapaat. Samalla itse journalismin tulisi olla mahdollisimman pluralistinen 
siten, että se pyrkisi antamaan hyvän kuvan mielipiteiden kirjosta ja mediajärjestelmän tulisi 
olla kilpailullinen. (emt., 12-13) Keskeisenä oletuksena on siis sellainen markkinatilanne, 
joka on tavattavissa ehkä vain ja ainoastaan teoreettisissa artikkeleissa ja ideologisissa 
ohjelmissa. Niinpä Merrillkin toteaa, että markkinasääntely ei toimi, ei ainakaan täydellisesti. 
 
Tätä journalismin vastuullisuuden järjestämisen tapaa voidaankin kritisoida ainakin kolmesta 
näkökulmasta. Ensinnäkin voidaan todeta markkinasääntelyn yhtäältä idealisoivan ja toisaalta 
aliarvostavan yleisöä, toiseksi teoria idealisoi markkinoiden luonteen ja kolmanneksi, 
edelliseen liittyen, teoria väheksyy liiketoiminnan perimmäisiä motiiveja suhteessa yleisen 
edun vaatimuksiin. 
 
Markkinasääntelyn oletuksen mukaan yleisö on kykenevä tunnistamaan hyvän, ja mikä 
tärkeintä, yleisö halajaa nimenomaan hyvää eli tässä tapauksessa laadukasta journalismia. 
Teorian mukaan yleisö on taipuvainen kehittymään yhä laatutietoisemmaksi ja siksi se vaatii 
aina vain parempaa journalismia. Mahdollisuutta, että yleisö haluaisikin huonompilaatuista 
journalismia, ei juurikaan oteta lukuun. Jos näin kuitenkin tapahtuisi, ei teoria - ainakaan 
teoriassa - olisi pulassa: markkinat sopeuttaisivat journalismin näinkin muuttuneeseen 
tilanteeseen. (emt., 15) Tällainen käsitys yleisöstä on varsin idealistinen, sillä kuten 
Merrillkin toteaa, ovat ihmiset paljolti passiivisia tai välinpitämättömiä tiedotusvälineiden 
rutiiniasioiden suhteen, mikä merkitsee etteivät vaatimukset laadun kohottamiseksi ole 
kovinkaan jämeriä (emt., 15). Toisaalta markkinasääntelyn yleisökäsitys ei välttämättä olisi 
niin idealistisen tuntuinen, jos siihen ei yhdistyisi niin ikään idealistista käsitystä 
markkinoista. Yhdistettyinä teoriasta tulee varsin paljon oletuksille rakentuva. 
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Yleisön idealisoinnin ohella markkinasääntely aliarvostaa yleisöä asettamalla sen vain 
kuluttajan rooliin. Kuluttajan ominaisuuksiin kuuluu jo määritelmän mukaisesti taloudellinen 
toiminta ja mitä suurempaa aktiivisuutta kuluttaja osoittaa (eli mitä enemmän rahaa hän 
käyttää) sitä paremmin häntä todennäköisesti kuullaan markkinoilla. Journalismin suhteen 
tämä tarkoittaa juuri sitä, mitä Merrill ehkä epähuomiossa on kirjannut: "Naisilla ja 
mustilla...- kun heillä on ollut lisääntyvästi dollareita käytettäväksi markkinoilla - on ollut 
yhä suurempi vaikutus joukkotiedotuksen linjauksiin" (emt., 14). Yleisö toisin sanoen 
nähdään markkinakykyisenä kysyntänä eli rahana, ei kansalaisina, ja siten journalismikin 
reagoi rahan intressien eikä yleiseen etuun. 
 
Markkinoiden idealisointi markkinasääntelyn teoriassa lienee kuitenkin sen itsestäänselvin ja 
vakavin ongelma. Teoriahan olettaa, että markkinat olisivat vapaat, mikä on ainakin 
nykyaikana varsin sinisilmäinen oletus ja että ne reagoisivat herkästi, mikä on kyseenalaista. 
Lukuisat selvitykset osoittavat kiistattomasti sen, että journalismin markkinoiden kehitys on 
ollut pikemminkin poispäin vapaista markkinoista kuin kohti niitä (ks. esim. Bruck 1993; 
Jyrkiäinen 1994). Näin ollen reilu olemassaolon taistelu ei pääse edes alkamaan, kun 
osallistujilla on erilaiset lähtöasetelmat ja kenellä millaisetkin journalismin ulkopuoliset 
apujoukot. Onnistuminen yleisön odotuksiin nähden ei olekaan välttämättä ratkaisevaa 
säilymisen kannalta. 
 
Edelliseen liittyy oletus markkinoiden ominaisuudesta reagoida yleisön mielenilmauksiin. 
Oletuksessa on kaksikin heikkoa kohtaa. Yhtäältä - kuten todettiin - yleisö ei ole välttämättä 
lainkaan kiinnostunut journalismin laatuseikoista siinä mielessä kuin asia pitäisi ymmärtää 
journalismin yhteiskunnallisen tehtävän kannalta. Yleisö ei välttämättä ole piittaamatonta, se 
ei vain etsi journalismista sitä mitä teorian mukaan pitäisi. Näin markkinat kyllä välittävät 
journalismi-instituutiolle viestejä, mutta näillä viesteillä ei välttämättä ole tekemistä 
journalismiin kohdistuvan yleisen edun ja siitä koituvan vastuullisuuden kanssa. Seurauksena 
on usein se, että journalistisen olemassaolon kamppailussa selviytyvät parhaiten jotkin muut 
kuin ne, joiden teorian mukaan pitäisi selvitä parhaiten - tuskin esimerkiksi Uusi Suomi 
kaatui siihen, että se toteutti (tässä työssä tarkoitetun) yleisen edun vaatimuksia heikommin 
kuin vaikkapa Alibi. 
 
Tähän liittyy markkinoiden eräänlainen kaksikerroksisuus. Kun liberalistinen teoria käsittelee 
markkinoita, on oletuksena tilanne, jossa yleisön reaktio vaikuttaa jokseenkin suoraviivaisesti 
journalismiin. Näin sivuutetaan mainostajien ja sponsoreiden luomat toiset markkinat, joiden 
muutosten vaikutukset journalismiin yritystoimintana ovat välittömämmät kuin yleisön 
reaktioiden seuraukset. Yleinen etu ainakin suodattuu näiden toisien markkinoiden kautta, 
jollei suorastaan muuntaudu mainostajien eduksi. Toisaalta on asetelman yksinkertaistamista, 
mikäli journalismi nähdään mainostajien (tai muiden julkisuuden hallintaan pyrkivien 
tahojen) intressien tahdottomana toteuttajana. Mainostajien intressien vaateet eivät ainakaan 
täydellä tehollaan siirry toimituspoliittisiin ratkaisuihin muun muassa siksi, että journalismin 
professionalismiin kuuluu tietty pyrkimys torjua näitä vaikutusyrityksiä. (ks. Herman ja 
Chomsky 1988; Luostarinen 1994) 
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Toisaalta markkinoiden herkkyyttä vähentää se, että yleisö ei ole oletuksen mukainen 
monoliittinen massa, vaan hajautunut ja sekalainen kooste erilaisia osayleisöjä. Tällaisten 
osayleisöjen viesti markkinoilla vaikuttaa tai ei vaikuta riippuen kunkin osamarkkina-alueen 
olosuhteista. Kansallisilla markkinoilla osayleisön on oltava suurempi ja (rahakkaampi) kuin 
paikallisilla markkinoilla, yleisjournalismimarkkinoilla osayleisön ääni kuuluu heikommin 
kuin erikoisjournalismimarkkinoilla jne. Kaiken kaikkiaan markkinasääntelyn toiminta 
perustuu varsin heikolle perustalle, kun se perustuu idealistiselle markkinakäsitykselle. 
(Merrill 1989a, 16-17) 
 
Jos markkinat eivät suuntaakaan journalismiin vaatimuksia, jotka asettavat sen vastuulliseksi 
julkisen intressin toteuttamisesta, niin millä tavalla markkinat sitten ohjaavat journalismia? 
O'Neill (1992) vastaa: edellyttämällä viestin standardisointia ja kustannusten minimointia. 
O'Neillin mukaan markkinat ovat ristiriidassa sekä journalismin totuudellisuusvaatimuksen 
että tehokkaan tiedonhankinnan kanssa - molempia hän pitää journalismin keskeisinä 
elementteinä. 
 
Totuudellisuuden kanssa markkinat asettuvat ristiriitaan siksi, että markkinoilla on edullisinta 
esittää uutiset sellaisina, että ne sopivat vallitsevan kulttuurin puitteisiin. Kuitenkin 
"...demokraattisen keskustelun perustana oleva argumentti pohjautuu usein siihen, että 
kansalaista informoidaan tapahtumista ja näkökohdista, joista he mieluummin olisivat 
kuulematta" (emt., 22). Jos tavoitteena on mahdollisimman hyväksyttävä viesti missä 
totuudellisuus on korkeintaan lisäelementti, on seurauksena, että journalismi vain harvoin 
informoi kunnolla kansalaiskuntaa (citizenry), jota sen tulisi demokratian toiminnan vuoksi 
palvella. Tiedonhankinnan kalleus puolestaan johtaa myös ongelmiin yleisen edun 
vaatimusten kanssa. Journalistisen tiedonhankinnan perinteinen ongelmahan on ollut ns. 
vähäisimmän vaivan laki (ks. Kiviranta 1988), mutta O'Neill ottaa esille vähäisimmän 
kustannuksen periaatteen: tietoa otetaan sieltä mistä sitä edullisimmin saa. Edullisimmin 
puolivalmiita einesuutisia saa juuri niistä lähteistä, joita journalismin instituutiona pitäisi 
valvoa: poliittisen ja taloudellisen vallan käyttäjiltä, eturyhmiltä, painostusjärjestöiltä jne. 
(O'Neill 1992, 21-24) 
 
Lopputulos onkin se, että markkinasääntelyn mekanismin kautta toteutettu journalismin 
vastuu yleisen edun vaatimuksiin nähden toteutuu jokseenkin heikosti: yleisö ei ole teorian 
mukainen eivätkä markkinat toimi siten kuin oletetaan. Niinpä "...on varsin kyseenalaista 
voiko markkinalähestymistapa tarjota asianmukaisen vastuullisuuden järjestämisen 
menetelmän..." (Merrill 1989a, 18). Kansalaisyleisöä ajatellen perusongelma voidaan tiivistää 
näin: 
 

"...free-market media can serve as one means by which the perceived self-
interests and opinions of particular groups are articulated, albeit those with 
greater purchasing power having a larger degree of influence.". (O'Neill 1992, 26) 

 
Lopuksi on kuitenkin todettava, että sitoutuminen yhteiskuntaan on mahdollista sovittaa 
myös markkinasääntelyn teoriaan. Samalla kun markkinasääntelyssä torjutaan erikseen 
organisoitu yhteiskunnallinen vastuu, se tuodaan mukaan kiertotietä, journalistin yksilön 
kautta. Ajatuskulku on se, että ensinnä journalistin ja medioiden 
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on oltava maksimaalisen vapaita (Merrill 1989b, 184), jotta ne, toiseksi, voivat korkean 
moraalisen tietoisuutensa kautta toteuttaa vastuunsa yhteiskunnan laajempia intressejä 
kohtaan (Merrill emt., 149). Tällainen "eksistentiaalinen journalismi" (ks. Merrill 1977) 
asettaa eettisen vastuun yksittäiselle toimittajalle. Kansalaisten kannalta toivottavaan 
kehitykseen pyritään koulutuksen avulla ja siten, että toimittajat vapaaehtoisesti omaksuvat 
moraalisen ajattelun. (Merrill 1986, 56) On huomattava, että tässä "vapaaehtoisuus" ei 
tarkoita myöhemmin käsiteltäviä itsesääntelyn mekanismeja, joita pidetään organisoidun 
vastuun välineinä, vaan korostetun yksilöllistä valintaa. 
 
Tämä professionaaliseen yksilöön sijoittuva vastuumekanismi on sikäli huomionarvoinen, 
että se vastannee journalistisen työn arjen kuvaa. Aikataulujen ja muiden paineiden keskellä 
työskentelevä journalisti tuskin kovin tietoisesti pohtii työnsä suhdetta yleiseen etuun, 
ammattikuntansa toimintaohjeistoja tai työnsä juridisia rajaehtoja, vaan tekee vaadittavat 
ratkaisut oman yksilöllisen näkemyksensä varassa. Vastuullisuuden kohde on tällöin 
yksittäinen journalisti. 
 
Yksilöjournalistinen vastuullisuus sivuuttaa kuitenkin sen, että journalistin näkemykset ovat 
muovautuneet sellaisessa oppimisprosessissa, jota paremmin kuvaa termi sosiaalistuminen 
ammattiin. Yksittäinenkään journalisti ei toimi irrallisena ammattikuntansa kollektiivisesta 
normistosta - kirjoitetusta tai kirjoittamattomasta - vaikka hän toimisi näitä normeja 
vastaankin. Tässä mielessä on asian yksinkertaistamista, jos kysymys journalismin 
vastuullisuudesta rajataan yksittäisen journalistin murheeksi. Pikemminkin tällainen 
ajattelutapa on nähtävissä erääksi tavaksi, jolla pyritään torjumaan sääntelyn organisoimista 
toiminnallisiksi instituutioiksi. 
 
 
3.3 Kansalaissääntely 
 
Periaatteessahan vapailla markkinoilla toteutuu kansalaisten harjoittama journalismin 
sääntely aidoimmillaan: kukin kansalainen saattaa kuluttamispäätöksellään journalismin 
vastuuseen tekemisistään. Mutta kuten todettiin, tilanne ei ole todellisuudessa tällainen ja 
yksi syy on se, että yksittäisillä yleisön jäsenillä ei ole vaikutusvaltaa eikä voimaa edes yrittää 
painostaa tiedotusvälineitä. (Merrill 1989a, 17). Kansalaissääntely eroaakin 
markkinasääntelystä juuri siinä, että kansalaiset murtavat eristyneisyytensä ja käyttäytyvät 
organisoituneina ryhminä: 
 

"It is only when individuals can band together to form powerful pressure groups 
that 'the people' have enough authority to insist that the media be accountable to 
them." (Merrill, emt., 17; ks. myös Balk 1989, 61-64) 

 
Kysymys on samantapaisesta ilmiöstä kuin millä tahansa markkinoiden lohkolla. Yksittäinen 
kansalainen on eristäytynyt kuluttaja yhtä hyvin suhteessa autoteollisuuteen kuin 
journalismiinkin. Jos yksi kuluttaja jättää ostamatta auton tai tilaamatta sanomalehden, on 
vaikutus vähäpätöinen, mutta jos järjestäytynyt kuluttajaliike ryhtyy boikotoimaan tiettyä 
automerkkiä tai sanomalehteä ja vielä kampanjoi sitä vastaan, on tilanne ainakin huomiota 
herättävä. 
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Periaatteessahan mikä tahansa kansalaisjärjestö voi muuntautua journalismin kulutta-
jajärjestöksi tarpeen tullen. Luonnonsuojeluyhdistys, maanpuolustusjärjestö tai uskonnollinen 
yhteisö toimii yhdenlaisena yleisen edun vaatimusagenttina ottaessaan kantaa journalismin 
suoritukseen omaa asiaansa sivuavissa kysymyksissä. Tällaisten erikoisalojen järjestöjen 
argumentaation vahvuus on luonnollisesti siinä, että ne tuntevat oman toimialansa 
erinomaisesti, joten ne pystyvät arvioimaan usein tiedotusvälineitäkin paremmin journalismin 
suorituksen laatua kyseisellä alalla. Vastaavasti tällaisten järjestöjen heikkous on usein 
journalismin periaatteiden ja käytännön heikko osaaminen sekä "oikealla asialla" olemisen 
antama varmuus oman näkemyksen ylivertaisuudesta. 
 
Varsinaisia journalismin kuluttajaliikkeitä on tiettävästi kuitenkin varsin vähän. Bertrandin 
(1993b, 8) kokoamien tietojen mukaan tällaisia olisi kuitenkin noin puolessa Euroopan 
maista, mutta hänkään ei esitä tarkempaa tietoa niiden toiminnasta. Toimialaltaan ne 
näyttävät jokseenkin rajautuneilta, sillä ne keskittyvät pääasiassa sähköisten välineiden 
tarkkailuun. Suomalaisista alan yhteisöistä mainittakoon 40-luvulla toiminut Suomen 
radiokuuntelijain Liitto (ks. Tulppo 1976, 218-220) ja edelleenkin toimiva Kansan 
Radioliitto. Jälkimmäisen tavoitteena on "sananvapauden ja kriittisen keskustelun 
edistäminen kaikissa tiedotusvälineissä". Se pyrkii herättämään keskustelua 
"viestintädemokratiasta, viestintäkasvatuksesta ja vuorovaikutuksellisen viestintäkulttuurin 
kehittämisestä". (Kansan Radioliitto ...1994) 
 
Euroopan mittakaavassa pyritään vaikuttamaan Euroopan televisiokuluttajien julistuksella, 
missä vaaditaan mm. yleisölle oikeutta osallistua televisiotoimintaan sekä kansallisella että 
kansainvälisellä tasolla muutenkin kuin vastaanottajana (Responsibility in a ...1994). 
Yhdysvalloista esimerkiksi sopii vaikkapa FAIR (Fairness and Accuracy in Reporting), joka 
määrittelee tehtävänsä näin: "FAIR is the national media watch group offering well-
documented criticism in an effort to correct bias and imbalance ... FAIR seeks to invigorate 
First Amendment by advocating ... the inclusion of public interest voices in national 
debates"." (ks. esim. Extra Nov/Dec 1993; Yhdysvaltain lukuisten media watchers -ryhmien 
toiminnasta ks. Detweiler 1992) Maailmanlaajuiseen vaikuttamiseen on puolestaan pyritty 
Kansan viestintäperuskirjalla (People's Communication Charter), jonka tavoitteena on saattaa 
viestintää koskevaan päätöksentekoon kansojen perustavaa oikeutta viestintään ilmentäviä 
vaateita (Hamelink 1994,151-163). 
 
Sellaisten "ammattimaisten" journalismin kuluttajaliikkeiden kuin FAIR toiminnassa onkin 
kysymys jo ns. media- tai journalismikritiikistä (ks. esim. Lemert 1989). On tosin vaikea 
sanoa, missä kulkee raja journalismin kuluttajatoiminnan ja journalismikritiikin välillä, mutta 
kritiikin harjoittajan neutraalisuus ja toiminnan kattavuus ovat joka tapauksessa eräitä 
erottelevia tekijöitä. Kun kuluttajatoiminta on usein vahvasti sitoutunut johonkin asiaan ja/tai 
näkökulmaan, on journalismikritiikki tässä mielessä vapaata. Ja kun kuluttajaliikkeet pyrkivät 
vaikuttamaan journalismin kentän siihen osaan, joka käsittelee juuri heidän asiaansa, niin 
journalismikritiikin kohteena on ylipäänsä koko instituution suoritus. Siten esimerkiksi 
akateeminen journalismitutkimus sopinee paremmin journalismikritiikin kuin 
kuluttajatoiminnan lohkoon. 
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Journalismikritiikin yksi muoto on luonnollisesti myös mediajournalismi, joka normaalein 
journalistisin menetelmin käsittelee journalismia itseään. Tässä aletaan kuitenkin liukua jo 
hieman etäälle varsinaisesta journalismin sääntelystä, vaikka kysymys onkin journalismiin 
kohdistuvasta, usein normatiivisesta arvioinnista. (ks. esim. Bertrand 1991; Klotzer 1991; 
Luostarinen 1994). 
 
Vaikeammin määriteltävissä on sellainen tutkimustoiminta, joka palvelee lähinnä kustantajia 
jääden muilta osin ei-julkiseksi. Tällaisia tutkimuksia tehdään nykyisin säännöllisesti sekä 
lehdistön että sähköisen joukkotiedotuksen puolella. Esimerkiksi lehdistön "obsläs"-
tutkimuksessa selvitetään lehtien eri elementtien huomioarvoja (ks. esim. Suhonen 1994, 81), 
millä saattaa olla vaikutusta journalismin painotuksiin. Erityisesti television osalta on jo 
esitetty, että jatkuvat katsojamäärätutkimukset vaikuttavat liikaa sisällöllisiin ratkaisuihin. 
Joka tapauksessa yleisötutkimukset välittävät jollakin tapaa kansalaisten näkemyksiä 
journalismin toimijoille, joten tässä mielessä ne ovat osa kansalaissääntelyä. Erikseen 
pohdittava kysymys on kuitenkin se, että onko kiinnostuksen osoittaminen sama asia kuin 
tärkeänä pitäminen. 
 
Kansalaissääntelyssä mahdolliset toimintamenetelmät tulivat osittain jo edellä esille. 
Periaatteessa myös journalismiin suuntautuvassa toiminnassa voidaan turvautua perinteisiin 
kuluttajaliikkeen toimintamuotoihin, jotka keskittyvät julkisuuden hyväksikäyttöön eri 
tavoin. Voidaan kuitenkin perustellusti arvella, että julkisuuden hyödyntäminen saattaisi tällä 
saralla olla vaikeampaa kuin erityisalojen kansalaisjärjestöjen toiminnassa. Sanomalehden ei 
tarvitse julkaista ensimmäistäkään itseään arvostelevaa yleisönosastokirjoitusta, jos se ei 
halua, eivätkä kilpailijatkaan välttämättä ryhdy toiseen välineeseen kohdistuvan kampanjan 
välikappaleeksi. Yhdysvaltalaiset journalismikriittiset organisaatiot ovatkin ratkaisseet asian 
niin, että ne julkaisevat omia lehtiään. 
 
Parhaimmin ovatkin nähtävästi onnistuneet sellaiset kansalaisliikkeet, jotka keskittyvät yhden 
asian ajamiseen journalismin suhteen, jos tuo asia ei kohdistu sinänsä journalismin 
instituutioon. Luonnonsuojelijoiden räväkät mediatapahtumat ja taannoinen rauhanliikkeen 
painostus ovat esimerkkejä toimintatyypistä, jolla ainakin jollakin tavalla pystytään 
vaikuttamaan journalismin suoritukseen. Ehkä kysymys on siitä, että journalismin kritiikki 
sellaisenaan ei ole tarpeeksi uutisarvoista, mutta yhdistyneenä johonkin "Asiaan", 
mieluummin ns. kovaan uutiseen, myös journalismikritiikki saattaa nousta palstoille. 
 
Periaatteessa journalismin kuluttajaliikkeet voisivat ottaa käyttöönsä myös esimerkiksi 
boikotin ja siirtyä jonkin toisen välineen asiakkaiksi. Käytännössä tilanne kaikissakin 
teollisuusmaissa lienee se, että vaihtoehtoa ei välttämättä ole olemassa. Yhtä vähän 
käytännön merkitystä lienee sillä, että journalismin kuluttajat hankkiutuisivat 
tiedotusvälineiden omistajiksi jollakin muodollisella sijoituksella (ks. Bertrand 1993b) 
saadakseen sananvaltaa journalismin toteutuksessa. 
 
Edellä esitetyt toimintatavat ovat toimintaa markkinoilla ja niihin kohdistuvat samat 
varaumat kuin ylipäänsä markkinoiden toimivuuteen yleisen edun ilmentäjänä. Kan-
salaissääntelyn toteuttamisessa voidaan turvautua kuitenkin myös muihin sääntelyn 
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muotoihin eli valtiosääntelyyn ja itsesääntelyyn. Valtiosääntelyssähän oikeusjärjestelmä 
antaa kansalaisille mahdollisuuden vaikuttaa journalismin suoritukseen. Erilaiset 
kansalaisliikkeet ovatkin ajoittain melko tehokkaasti käyttäneet sitä mahdollisuutta, jonka 
oikeuslaitos tarjoaa kansalaisille myös journalismin suhteen (ks. esim. Stratford 1992). 
Itsesääntely puolestaan on jo perusteluiltaan sellaista, että sen kautta kansalaisten suorastaan 
odotetaan kanavoivan tyytymättömyytensä (yleensähän tästä on kysymys!) journalismia 
kohtaan. 
 
Yhteenvetona kansalaissääntelystä voidaan todeta, että sen merkitys riippuu muista sääntelyn 
muodoista. Ollakseen vaikuttavaa kansalaissääntelyn on hyödynnettävä markkinatekijöitä, 
oikeusinstituutiota tai itsesääntelymekanismeja. Näiden kautta vaikuttaminen voi olla 
hyvinkin tehokasta, mutta jos ne eivät toimi tai jos ne ovat viileät kansalaissääntelyn 
vaatimusagenteille, jää järjestäytyneenkin kansalaistoiminnan merkitys vähäiseksi. Paras 
todistus tästä lienee se, että journalismin kuluttajaliikkeen saavutusten lista on toistaiseksi 
jokseenkin lyhyt. 
 
 
3.4 Valtiosääntely 
 
Valtiosääntelyllä tarkoitetaan tässä kaikkea ohjaavaa toimintaa, joka kohdistuu journalismiin 
joko valtion itsensä toimesta tai sen välityksellä. "Valtio" on tässä yhteydessä yleisnimike 
kaikelle lainsäädäntövallalle, toimeenpanovallalle ja oikeuslaitokselle toimipa se millä 
sektorilla tai millä tasolla tahansa. Sen synonyymi tässä tapauksessa on julkinen valta 
erotukseksi yksityisestä vallankäytöstä. Valtiosääntely tarkoittaa siten yhtä hyvin 
parlamentaarisia lakeja kuin kunnallisia lehdistötukipäätöksiä, niin ennakkosensuuria kuin 
lähdesuojalakia. Yhteinen perusta kaikelle valtiosääntelylle on sen perustuminen julkisen 
vallan auktoriteettiin, jota viime kädessä voidaan pönkittää väkivaltakoneistolla: journalismin 
valtiosääntelyn äärimmäinen muoto on armeijan ilmestyminen toimituksiin. Valtiosääntely 
on siten kaikista sääntelymuodoista periaatteessa kaikkein väkevin. Todettakoon, että tässä 
tarkoitettu valtiosääntely tarkoittaa myös kansainvälisen tason toimintaa. Valtiosääntelyä ovat 
siten kansainvälisen oikeuden määräykset, jotka koskevat journalistista toimintaa. 
 
Journalismin valtiosääntelyä koskevaa kirjallisuutta on viime vuosina ilmestynyt varsin 
runsaasti. Tässä jaksossa tukeudutaan pääasiassa seuraaviin lähteisiin, jotka ovat hyvä 
lähtökohta varsinaisesti tästä asiasta kiinnostuneille vertailevan tutkimuksen tekijöillekin: 
Euroopan journalistikoulutuskeskuksen raportti journalismen oikeuksista ja velvollisuuksista 
eri Euroopan maissa (Les droits et ...i.v.); Euroopan Neuvoston asiantuntijaryhmän selvitys 
lainsäädännöstä ja journalistisista vapauksista Euroopan maissa (Steering committee ...1994); 
Article XIX:n selvitykset Press law and practice (1993) ja Freedom of expression manual 
(1993); Pnina Lahavin (1985a) toimittama Press law in modern democracies sekä 
kansainvälisiin säännöstöihin keskittyvä Nordenstrengin (1992) toimittama Kansainvälinen 
journalistietiikka. 
 
Valtiosääntelyyn suhtautuminen riippuu oleellisesti valtiokäsityksestä. Periaatteessahan 
valtiovallan tulisi demokratiassa edustaa kansalaisia ja siten sen harjoittaman journalismin 
sääntelyn voisi ajatella olevan kansalaisten tahdon toteuttamista. Käy- 
 
 
 



60 

tännössä valtiovaltaan suhtaudutaan usein niin, että varsinainen poliittinen koneisto, joka siis 
käyttää lainsäädäntövaltaa ja toimeenpanovalta virkakoneistoineen nähdään usein 
kansalaisyhteiskunnan kannalta jopa vastustajaksi. Sen sijaan oikeuslaitos ymmärretään usein 
ainakin puolueettomaksi instituutioksi, vaikka sen tehtävänä on tulkita poliittisen 
vallankäytön tuloksena syntyneitä instrumentteja. Erityisesti yhdysvaltalaisessa 
journalismikeskustelussa on esitetty puheenvuoroja, joissa hyväksytään kyllä journalismin 
sääntely oikeuslaitoksen kautta, mutta poliittinen valtiosääntely eli journalismia koskevien 
lakien säätäminen koetaan jokseenkin sietämättömäksi. (ks. esim. Finnegan 1989; Lahav 
1985b). 
 
Kuten Lahav toteaa lehdistölakien erityistapauksesta, ei valtiosääntelyä voitane pitää 
sinällään yleisen edun toteutumisen kannalta sen paremmin myönteisenä kuin kielteisenäkään 
ilmiönä. Kysymys on arvoista sen taustalla. (Lahav, emt., 346-347). Valtiosääntelyn avulla 
voidaan edistää yleisen edun toteutumista tai sillä voidaan ajaa vain poliittisen eliitin 
pyrkimyksiä. Riippuu yleisestä yhteiskunnallisesta valta-asetelmasta, mitkä vaatimusagentit 
kulloinkin pystyvät hyödyntämään julkista valtaa omien tavoitteidensa ajamiseksi 
journalismin suuntaan. 
 
Valtiosääntelyn keskeisimmät instrumentit ovat lainsäädäntö, lakien tulkinta sekä 
toimilupajärjestelmä. Myös valtiovallan aineellisilla houkuttimilla on tärkeä merkitys eikä 
väheksyä varmaankaan sovi julkisen vallan harjoittamaa painostustoimintaa. Näistä 
lainsäädäntö on välittömimmin kulloisenkin poliittisen eliitin vaikutuspiirissä. Tuon 
poliittisen eliitin arvoista - joiden toki demokratiassa tulisi edustaa kansalaisyhteiskunnan 
arvoja - riippuu, millä tavalla esimerkiksi parlamentissa suhtaudutaan journalismin 
yhteiskunnallisen tehtävän määrittelyyn. Säädettävät lait voivat ohjata journalismia 
esimerkiksi rajoittamalla sen toimintaa (yksityisyyden suojaa koskevat lait), velvoittamalla 
sitä tekemään jotain (vastineoikeuden määrääminen) tai ne voivat määrittää journalismin 
statusta (takaamalla journalisteille lähdesuojan). Sinänsä olemassaolevan lainsäädännön 
tarkastelu ei vielä välttämättä anna kuvaa vallitsevasta asiantilasta. Esimerkiksi lähdesuojaa 
koskevan lain puuttuminen jonkin maan asetuskokoelmasta. ei välttämättä ole osoitus tuon 
suojan puutteesta, vaan siitä ettei sitä ole sanottavammin koeteltu (Anderson 1989, 113). 
 
Oikeuslaitos puolestaan voitaneen katsoa ainakin periaatteessa riippumattomammaksi 
kulloisenkin poliittisen eliitin arvoista, sillä sen toiminta nojaa valmiiksi annettuihin 
koodeihin. Näitä on tietenkin mahdollista tulkita vaihtelevasti, mutta yleensä oikeuslaitoksen 
toimintaan liittyy tietty ennustettavuus. Erikseen on luonnollisesti kysymys siitä, kuinka 
raskaasti yhteenkietoutunutta on ylipäänsä yhteiskunnan poliittinen ja muu eliitti, esimerkiksi 
juuri tuomarikunta ja mikä vaikutus tällä on journalismin ja oikeuslaitoksen 
kanssakäymiseen. Joka tapauksessa oikeuslaitos on demokratiassa kansalaistenkin 
käytettävissä näiden esittäessä vaatimuksiaan journalismin suuntaan. Kuten aiemmin 
todettiin, voivat yksittäisten kansalaisten ohella myös organisoituneet journalismin 
kuluttajaliikkeet turvautua oikeuslaitokseen hakiessaan auktoriteettia vaatimuksilleen. 
Ratkaisuissaan oikeuslaitos tukeutuu yleiseen ja journalismia koskevaan erityiseen 
lainsäädäntöön. Demokratiassa lait ovat yleensä varsin hitaasti muuttuva instrumentti, joten 
ne ikään kuin heijastavat vakiintuneita yhteiskunnallisia 
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arvostuksia. Tässä mielessä oikeuslaitos ei ole neutraali arvioija, vaan tietyllä tapaa jo 
lähtökohdiltaan konservatiivinen. 
 
Asia konkretisoituu hyvin niinkin keskeisessä kysymyksessä kuin lehdistönvapauden 
turvaamisessa. Se ymmärretään jokseenkin samalla tavalla läntisissä demokratioissa, mutta 
eri maiden lainsäädännöissä on sen suhteen hyvinkin suuria eroavaisuuksia: anglosaksisessa 
perinteessä katsotaan, että lehdistönvapaus toteutuu parhaiten ilman sitä koskevaa 
lainsäädäntöä, kun manner-eurooppalaisessa perinteessä halutaan nimenomaisesti lailla taata 
lehdistönvapaus. (Lahav 1985b, 342) Näkemyserot pohjautuvat erilaiseen yhteiskunnan 
kehityshistoriaan, mutta erojen säilyminen säädöstasolla aiheutuu paljolti juuri siitä, että 
oikeuslaitos on taipuvainen pikemmin pysyttelemään ennallaan kuin muuttumaan. 
 
Valtiollisen sääntelyn käytettävissä on myös toimilupajärjestelmä eri muodoissaan. 
Yleisimmin se on käytössä yleisradiotoiminnassa, mutta se on mahdollista ulottaa myös 
muuhun journalistiseen toimintaan. Esimerkiksi painotuotteiden julkaisemiseen tarvitaan 
eräissä maissa ennakkolupa, vaikkapa vain etukäteisrekisteröinti postilaitoksen kirjoihin.1 
Joissakin maissa on toimittajien saatava statuksensa vahvistus julkisen vallan asettamalta 
elimeltä.2 Pienemmissä puitteissa vastaavantapainen toimilupajärjestelmä toimii erilaisten 
akkreditointivaatimusten yhteydessä: todellisten tai keinotekoisten perusteiden vuoksi 
uutislähteille päästetään vain osa journalismin työntekijöistä. Kun toimilupajärjestelmää 
usein liittyy avointa tai peiteltyä ohjausta, on järjestelmän valvojilla mahdollisuus vaikuttaa 
journalismin toimintaan suosimiensa yhteiskunnallisten vaatimusagenttien arvojen 
suuntaisesti. 
 
Valtiosääntelyn keinoin on myös mahdollista puuttua markkinoiden toimintaan käyttämällä 
valtion taloudellista voimaa. Puuttuminen voi tapahtua esimerkiksi myöntämällä 
tiedotusvälineille etuuksia tai antamalla niille suoraa tukea tai sitten sääntelemällä 
markkinoita (Picard 1985, 100). Kapitalismissakin on laajasti hyväksytty sellaiset etuudet 
kuin esimerkiksi koko lehdistöä koskevat vero- ja postimaksuhelpotukset, mutta valikoivaan, 
tietyille välineille kohdistuvaan tukeen suhtaudutaan ristiriitaisemmin. Peruskysymys tämän 
valtiosääntelyn osalta lienee kaksitasoinen: onko journalismilla teollisuutena oikeus julkiseen 
tukeen esimerkiksi juuri yleisen edun nimissä, ja jos on, niin miten varmistetaan tuen 
ohjautuminen juuri yleisen edun eikä joidenkin muiden intressien mukaan. Ensimmäiseen 
kysymykseen on käytännössä vastattu myöntävästi useimmissa länsimaissa, joskin yleensä 
ilman yleiseen etuun liittyvää vastuullisuuden vaatimusta. Jaon asianmukaisuutta on 
puolestaan pyritty 
 
 
 
1 Esimerkiksi Ranskassa on ennen lehden julkaisun aloittamista toimitettava viranomaisille tiedot julkaisun 
vastuuhenkilöistä. Espanjassa rekisteröintiin liittyy pakollinen rekisteröintinumeron anominen. Israelissa 
rekisteröinnin yhteydessä tarkistetaan päätoimittajan kelpoisuus (esim. rikosrekisterin puhtaus) ja vaaditaan 
talletusmaksu mahdollisten sakkojen varalta. Suomessa ja Ruotsissa on lehden kustantajan ilmoitettava 
viranomaisille mm. vastaavan toimittajan (ns. "linnatoimittajan" eli rikkomuksista vastuuseen joutuvan 
henkilön) nimi. (Lahav 1985x; Press law and...1993; Vuortama ym. 1990) 
2 Esimerkiksi Belgiassa "toimittaja" määritellään laissa ja lehdistökortin myöntää sisäministeriö. Ranskassa 
lehdistökortin myöntää erityinen työnantajien ja työntekijöiden yhteiselin, jonka toimintaa säädellään lailla. 
Italiassa päätoimisen journalistin on liityttävä lailla perustettuun järjestöön. (Ies droits et ...i.v.) Suomessa ei ole 
muodollisesti virallista lehdistökorttia, mutta käytännössä sellainen on Suomen Journalistiliiton jäsenkortti. 
Kuitenkin esimerkiksi Eduskunnassa säännöllisesti työskentelevien toimittajan on anottava akkreditointia. 
 



62 

varmistamaan erilaisten seurantamekanismien avulla (emt., 111). Kaikesta päättäen tämä 
valtiosääntelyn muoto ei ole ratkaisevasti estänyt markkinoiden ehdoilla tapahtunutta alan 
teollisuuden keskittymistä. 
 
Myös painostus voi olla valtiosääntelyn muoto. Tällöin ei luonnollisesti ole kysymys julkisen 
vallan virallisten tai tavanomaisten menetelmien käyttämisestä, vaan pikemminkin niiden 
käytöllä uhkaamisesta. Esimerkiksi Englannissa 80- ja 90-lukujen taitteessa parlamentin 
alahuone keskusteli kiivaasti tarpeesta ryhtyä säätämään erityisiä lehdistölakeja lähinnä 
sensaatiolehtien ("tabloid-press") journalismin saamiseksi kuriin. Kysymys oli ennen muuta 
riittämättömäksi katsotusta yksityisyyden suojasta. Seurauksena ei ollut lakeja, mutta 
keskeisten lehtien päätoimittajat muun muassa sopivat "vapaaehtoisesti" noudattavansa 
vastedes siivompaa journalistista tapaa. (ks. esim. Calcutt 1993) Vastaavasti Euroopan 
Neuvoston parlamentin edustajat kävivät vuonna 1993 vilkkaan keskustelun eurooppalaisen 
lehdistön tilasta (The ethics of ...1993). Journalismin laatu koettiin huolestuttavaksi ajatellen 
lehdistön yhteiskunnallista vastuuta. Parlamentaarikot kehottivatkin Euroopan Neuvoston 
jäsenvaltioita pitämään huolen journalismin laadusta. Suositus voitiin tulkita ja tulkittiin 
uhkaukseksi valtiosääntelyn keinojen käyttämisestä (ks. Nortamo 1993). 
 
Kummassakaan tapauksessa ei tartuttu valtiosääntelyn varsinaisiin instrumentteihin, vaan 
annettiin ymmärtää, ettei journalismi suoriudu (poliittisen eliitin tulkitsemasta) yleisen edun 
vaatimusten mukaisesta tehtävästään. Journalismille suunnattu vaatimus oli "tehkää jotain tai 
muuten..." -tyyppistä. Toisin sanoen tilaa jätettiin journalismin itsesääntelylle. 
 
 
3.5 Itsesääntely 
 
Itsesääntelyn pakotettu vapaaehtoisuus 
 
Journalismin vastuullisuuden järjestämisen tavoista itsesääntely ankkuroituu selvimmin 
lehdistöteoreettiseen argumentointiin ja sitä kautta artikuloituun yleiseen etuun. Sosiaalisen 
vastuun lehdistöteorian puitteisiin lukeutuvat normatiiviset lehdistöteoriat asettavat varsin 
selkeästi journalismille a) yhteiskunnallisen roolin ja b) siitä aiheutuvan vastuullisuuden sekä 
c) odottavat, että lehdistö itse huolehtii tuon vastuullisuuden edellyttämästä 
valvontamekanismista. Mikäli näin ei tapahdu, on yhteiskunnalla oikeus ja oikeastaan 
velvollisuuskin puuttua journalismin suoritukseen jollakin muulla tavalla. 
 
Näin voidaankin havaita itsesääntelymekanismien kaksitahoinen tausta: yhtäältä lehdistön 
omatoimisuus ja toisaalta ulkopuolisen puuttumisen uhka. Weibull (1989, 4) toteaa (lähinnä 
ammatillisia säännöstöjä tarkoittaen), että juhlapuheissa itsesääntelyn taustamotiiviksi 
katsotaan alan sisäinen keskustelu lehdistön yhteiskunnallisesta vastuusta, mutta muissa 
tarkasteluissa on osoitettu taustalla olleen pyrkimys torjua lainsäädäntötoimet. Lisäksi 
Weibull erottaa kolmantena taustamotiivina lehdistön pyrkimyksen mukautua yhteiskunnassa 
tapahtuneisiin arvomuutoksiin - tämä on 
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kuitenkin nähdäkseni rinnastettavissa omaehtoiseen "keräämiseen" yhteiskunnalliseen 
vastuuseen. 
 
Siltä osin kuin kysymys on itsesääntelystä vapaaehtoisen kannanmuodostuksen tuloksena, 
ilmiö liittyy läheisesti journalismin professionalistiseen kehitykseen. Länsimaissa viime ja 
tällä vuosisadalla tapahtunut yhteiskunnallinen kehitys merkitsi osaltaan sitä, että eri 
ammattikunnat pyrkivät hankkimaan sosiaalista arvostusta luomalla erityisen ammattikunnan, 
profession tunnusmerkkejä. 
 

"The culture of professionalism included national professional associations with 
systems of normative control over members ...Eventually, many of the normative 
presuppositions of a profession were synthesized in a professional code of ethics, 
a significant symbol of the legitimation of a profession." (white 1989, 41) 

 
Kuten white (emt.) ja Jones (1980) osoittavat, oli ammatillisen itsesääntelyn kehittyminen osa 
journalismin ammattilaisten, etenkin toimittajien, pyrkimystä saada yhteiskunnallista 
tunnustusta työstään. Tunnustukseksi ei kuitenkaan riittänyt ainoastaan arvostus, vaan 
ammattikunta-asemaan pyrkimistä käytettiin myös palkkauksen ja muiden työehtojen 
kohentamiseksi. Siten itsesääntelyn yksi perusta on journalistien ammattikunnan 
ammatillisessa itseymmärryksessä. 
 
Itsesääntelyn toista perustaa, pyrkimystä torjua "ulkopuolinen" puuttuminen alan toimintaan, 
voidaan pitää itsesääntelyn itsesuojelufunktiona. Kuten Christians (1989b, 45) toteaa 
ammatillisista ohjeista: "...journalismin harjoittajien ei pitäisi yllättyä siitä, että suuri yleisö 
näkee alan säännöstöt itsesuojelun viittana". Tätä funktiota ei millään muotoa pysty 
kiistämään, sillä niin paljon esimerkkejä on olemasta siitä kuinka itsesääntelyä luodaan tai 
kehitetään kiivaasti silloin, kun nousee uhka ulkopuolisesta puuttumisesta. Itsesääntelyllä 
pyritään siten hankkimaan alaa suojaava yhteiskunnallinen alibi, joka estäisi journalismiin 
kohdistuvat väkevämmät toimet (Nordenstreng 1979, 14). Esimerkiksi Yhdysvalloissa jo 50-
luvulla syntyi televisiokoodi, koska alan yrittäjäkunta "pelkäsi valtiollista sääntelyä ja 
ulkopuolisten intressien sensuuria" (Christians 1989b, 41). Ruotsin 
lehdistöasiamiesjärjestelmä sai alkusysäyksensä siitä, että poliitikot vaativat 60-luvulla 
valtiollista selvitystä lehdistön etiikasta (Nordlund 1991, 5). Englannissa puolestaan 
sikäläinen lehdistöneuvosto koki perusteellisen uudistuksen ja samalla saatiin aikaan 
ensimmäinen kansallinen toimintaohjeisto, kun parlamentti ja hallitus selkeästi uhkasi 
lainsäädännöllä (ks. esim. The press and...1990; Snoddy 1992; Submission to...1992). 
Espanjassa "televisioyhtiöt ovat taipuneet viranomaisten vahvaan painostukseen" ja 
lupautuivat noudattamaan uutta eettistä säännöstöä lastenohjelmista (Riding 1993). Ja niin 
edelleen. 
 
Itsesääntely muistuttaa erityisesti muodoiltaan valtiosääntelyssä keskeistä oikeudellista 
sääntelyä. Itsesääntelyynhän kuuluu olennaisesti ammatillinen säännöstö (code of conduct), 
joka on lain oloinen usein kieleltäänkin, koska monesti juristit ovat sen laatineet. 
Itsesääntelyn toinen keskeinen elementti, lehdistöneuvosto (press council, media council) 
muistuttaa oikeusistuinta. Näitä neuvostoja on usein tavattu nimittääkin 
"kunniatuomioistuimiksi" ja niiden johdossa on usein juristeja. Myös itsesäänte- 
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lymekanismin toimintatavat muistuttavat oikeusistuinten toimintaa: havaitusta tai epäillystä 
normien rikkomuksesta tehdään kantelu, johon pyydetään vastine ja näiden tarkastelun 
pohjalta annetaan ratkaisu. 
 
Substanssiltaankin itsesääntely ja oikeussääntely ovat usein lähellä toisiaan. Kymmenien eri 
maiden lehdistö koodeja tutkinut Bruun (1979a) havaitsi, että monet toimintaohjeiden 
käsittelemät ohjeet sisältyvät myös lainsäädäntöön. Esimerkiksi vastineoikeudesta, 
lähdesuojasta ja journalismin tehtävistä on mainintoja monen maan perustuslaissa, erityisissä 
lehdistölaeissa tai muussa lainsäädännössä. 
 
Kuitenkin itsesääntely on nimenomaisesti jotakin muuta kuin valtiosääntely. Suomen 
Julkisen sanan neuvoston statusta on määritelty näin: "Julkisen sanan neuvosto ei ole 
julkisoikeudellinen toimielin. Se ei käytä julkista valtaa. Sen toimihenkilöt eivät ole 
virkamiehiä. Erityisesti on syytä korostaa, että se ei ole tuomioistuin, ei edes välimie-
soikeuteen verrattava, vaikkakin sen tehtävissä ja menettelymuodoissa on yhdenmu-
kaisuuksia tuomioistuinten kanssa." (Merikoski 1971, 16) Tähdellistä onkin todeta, että 
itsesääntelyltä puuttuu yksi oikeudellisen sääntelyn piirre ja nimenomaan juuri se mikä 
erottaa oikeudellisen sääntelyn ja itsesääntelyn, nimittäin pakkoon perustuva sanktiovalta. 
Oikeudellinen sääntely tukeutuu valtiosääntelyn auktoriteettiin, minkä vuoksi se voi tarpeen 
tullen toteuttaa sanktionsa valtion väkivaltakoneiston avulla. Itsesääntelyn sanktiot perustuvat 
viime kädessä vain siihen, että niitä noudatetaan vapaaehtoisesti. Jos ja kun 
itsesääntelyelimen "näköinen" instituutio saa sanktiovaltansa julkiselta vallalta, on kysymys 
muusta kuin tässä tarkoitetusta itsesääntelystä. 
 
Tässä vaiheessa on paikallaan pohtia yleisön roolia itsesääntelyssä. Kun itsesääntelyn yksi 
ulottuvuus on journalismin toimijoiden ammatillinen itseymmärrys ja toinen journalismin 
itsesuojelu ulkopuolista puuttumista vastaan, niin miten tällainen sääntely jäsentyy suhteessa 
yleiseen etuun journalismin suorituksessa? Markkinasääntelyssä yleinen etu artikuloituu - jos 
artikuloituu - vapaiden markkinoiden kautta, kansalaissääntelyssä kansalaisten organisaatiot 
toimivat journalismiin päin ollen näin vaatimusagentteja ja valtiosääntelyssä julkinen valta 
edustaa yleistä etua. Itsesääntelyssä ainoa artikuloija näyttää olevan ala itse. 
 
Asia on mielestäni ymmärrettävä niin, että yleisön näkemykset ja yleinen etu ovat 
sisäänrakennettuina itsesääntelyn kahteen perustaan. Yhtäältä ammatillisen itseymmärryksen 
kehityksessä on osaltaan kysymys journalismin yhteiskunnallisen roolin määrittämisestä. Jos 
tämä tapahtuisi täysin tai edes pääosin irrallaan siitä, mitkä yleisen edun odotukset 
ammattikunnalta ovat, seurauksena olisi jotakin muuta kuin tavoiteltu alan yhteiskunnallisen 
arvostuksen lisääntyminen. Ammatillisen itsesääntelyn substanssi, esimerkiksi 
toimintaohjeissa ilmenevästi, on siten eräänlainen alan ammattilaisten tulkinta journalismiin 
kohdistuvasta yleisen edun vaatimuksesta täydennettynä alan ammatillista integriteettiä 
koskevilla seikoilla. 
 
Toisaalta voidaan "ulkopuolinen" painostus journalismia kohtaan ymmärtää niin ikään 
yleisen edun artikulaatioksi. Kun Espanjan opetusministeriö vaatii lastenohjelmien 
siistimistä, kun Englannin alahuone vaatii brittitabloideja kunnioittamaan 
kuninkaallisten(kin) yksityisyyttä tai kun Euroopan Neuvoston parlamentti edellyttää 
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lehdistöltä kontribuutiota demokraattisen yhteiskunnan rakentamisessa, lienee ainakin 
teoriassa kysymys demokratiaan kuuluvasta edustuksellisesta puheesta. Julkinen valta 
ilmaisee oman tulkintansa yleisestä edusta, johon journalismi voi reagoida tai olla 
reagoimatta. 
 
Lisäksi yleinen etu - tai ainakin yleisön ääni - on mukana itsesääntelyssä siten, että alan 
toimintaa arvioivien elinten, kuten lehdistöneuvostojen jäseninä on varsin tavallisesti yleisön 
edustajia. Kuinka edustavia nämä yleisön edustajat lopulta ovat, ei ole mitenkään 
selvitettävissä, mutta muodollisesti heidän mukanaolonsa on merkityksellinen seikka. Jos ei 
sillä muuta merkitystä ole, niin ainakin se parantanee itsesääntelyn vakuuttavuutta, jolla on 
merkitystä myös alan sisällä. 
 
Itsesääntelyssä voidaan erottaa eri tasoja tai toimintakenttia- jotka osittain ovat toistensa 
kanssa päällekkäisiä. Itsesääntelyä voi olla ensinnäkin välinekohtaisesti (esim. Yleisradion 
Ohjelmatoiminnan säännöstö) tai koko alaa käsittäen (esim. Julkisen sanan neuvosto). 
Edelleen itsesääntelyä voi olla rajatulla maantieteellisellä alueella jonkin valtion sisällä 
(Minnesota News Council Yhdysvalloissa), kansallisesti (Opinionsnämnd Ruotsissa) tai 
kansainvälisesti (International Federation of Journalists järjestön vuonna 1954 hyväksymä 
journalistien ammatillinen säännöstö)1. Lisäksi itsesääntelyä voi olla erikseen ammattikunnan 
eri lohkojen sisällä. Tässä esityksessä näillä eroilla ei juurikaan ole merkitystä, sillä kysymys 
on enemmänkin itsesääntelyn periaatteista. Yleensä kuitenkin tässä tarkoitetaan 
itsesääntelyllä toimintaa, joka on kansallista ja koko journalistista ammattikuntaa koskevaa. 
Ehkä on hyvä muistuttaa, vielä siitä, että koko tässä työssä tarkastellaan vain journalismin 
piiriin kuuluvia seikkoja. Siten esimerkiksi sanomalehti-ilmoittelua koskevat ohjeistot eivät 
kuulu tarkastelun piiriin. 
 
Seuraavassa tarkastellaan journalismin itsesääntelyä siten, että ensimmäiseksi otetaan esille 
journalismin ammatilliset säännöstöt. Nämä muodostavat pohjan itsesääntelylle antamalla ne 
suuntaviivat, joiden mukaan journalismin suoritusta voidaan arvioida. Sen jälkeen käsitellään 
lehdistöneuvostoja ja muita vastaavia elimiä, jotka arvioivat journalismin suoritusta joko 
toimintaohjeistojen perusteella tai muilla hyväksi katsomillaan kriteereillä. Nämä ovatkin 
kaksi itsesääntelyn yleisintä mekanismia ja niiden suhteellisen laaja käsittelyn on perusteltua 
myös siksi, että tutkielman empiirinen osa käsittelee toimittajien suhtautumista juuri näihin 
kahteen instituutioon. Lopuksi tarkastellaan eräitä muita itsesääntelymekanismeja, jotka 
harvinaisuudestaan huolimatta ansaitsevat tulla mainituiksi tällaisessa yleiskatsauksessa. 
 
Tämä esitys ei pyri olemaan tyhjentävä esitys erilaisista itsesääntelyn mekanismeista. 
Ammatillisten säännöstöjen osalta tällaisia on jo kohtuullisesti olemassa (ks. esim. Bruun 
1979a ja 1979b, Jones 1980, Cooper 1989b ja 1989c, Harris 1992) eikä näihin ole oleellista 
lisättävää ilman globaalia aineistonkeruuta. Lehdistöneuvostojen osalta näin kattavia 
tutkimuksia ei ole olemassa, mutta olemassaoleva kirjallisuus tarjoaa 
 
 
 
 
 
1 Kansainvälisen tason itsesääntelyn mekanismit ovat toistaiseksi olleet eri yhteisöjen hyväksymiä ammatillisia 
säännöstöjä (näistä ks. esim. Nordenstreng ja Topuz 1989). Kansainvälinen journalistiliitto IFJ tosin perusti 
vuonna 1930 Journalistien kansainvälisen kunniatuomioistuimen (International Court of Honour for Journalists), 
mutta se ei koskaan toiminut (Memorandumi...1948). 
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tämän instituution tutkijalle hyviä alkupisteitä (ks. esim. Jones 1979; Freedom of...1993; 
Steering committee...1994; Les droits et...i.v.; myös Lahav 1985a). Tässä pyritään vain 
antamaan riittävä kuva näistä instituutioista, jotta myöhempi asennetutkimus 
suomalaistoimittajista (osa 11) olisi mahdollista nähdä kontekstissaan. 
 
 
Journalismin ammatilliset säännöstöt 
 
Historia 
 
Käsitys siitä, mikä on ensimmäinen journalismin ammatillinen säännöstö1 riippuu jonkin 
verran käytettävästä lähteestä. Bruun (1979b, 17) haluaisi antaa kunnian ruotsalaisille, sillä 
Ruotsin Publicistklubben hyväksyi vuonna 1900 journalistista toimintaa koskevat ohjeet (ks. 
Börjesson i.v.). Nämä eivät kuitenkaan sen laajemmin saaneet tunnustusta, joten Bruun kirjaa 
ensimmäisen koodin synnyttäjäksi ranskalaisen Syndicat National des Journalistes järjestön, 
joka vuonna 1918 hyväksyi alaa koskevan säännöstön. Sen sijaan esimerkiksi Crawford 
(1969/1924, 202) katsoo, että Kansas Editorial Association hyväksyi ensimmäisen 
ammattikoodin vuonna 1910. Joka tapauksessa ammatillisten säännöstöjen historia on pian 
satavuotias. 
 
Erityisen runsaasti koodeja syntyi toisen maailmansodan jälkeisinä vuosina ja nimenomaan 
60-70-luvuilla (Bertrand 1989b, 274). Ammatillisten säännöstöjen yleistymisellä tiettyinä 
ajanjaksoina on oletettavasti luontevat selityksensä sekä alan kehityksessä että laajemmissa 
yhteiskunnallisissa kytkennöissä. Journalismin monimuotoisuuden ja määrän lisääntyminen 
yhtäältä sekä sosiaalisen vastuun korostaminen yleensä yhteiskunnallisessa keskustelussa 
toisaalta lienevät olleet omiaan vauhdittamaan myös journalismin toimintaperiaatteiden 
määrittelyä. Suuremman vastuullisuuden vaatiminen journalismilta (mitä se sitten eri 
vaatimusagenttien mielestä tarkoittikin) epäilemättä heijasti journalismin kasvanutta 
yhteiskunnallista merkitystä; vastuullisuutta ei tavata vaatia sellaiselta, jolla ei nähdä olevan 
valtaa. Tätä nykyä useimmissa kehittyneiden lehdistöjärjestelmien maissa, joissa ei ole 
diktatuurihallinto, on lehdistön ammatillinen säännöstö (Bertrand, emt.). Eri lähteiden 
mukaan tällaisia maita on 50-60 (Jones 1980, 14; Cooper 1989b, 32-33). Useimmat ovat 
verraten lyhyitä periaatejulistuksia, joskin muiden ammattikuntien säännöstöjen tapaan myös 
journalismissa on ollut taipumusta säännöstöjen pidentymiseen (Harris 1992, 62). 
 
 
Kohteet ja hyötyjät 
 
Ammatillisten säännöstöjen toimivalta-alueisiin ja taustoihin pätee se mitä edellä todettiin 
yleensä itsesääntelyn eri tasoista.. Asiaa havainnollistanee kuvaus Englannin tilanteesta. 
Siellä on oman säännöstönsä hyväksynyt 1) toimittajien ammattiliittoja se koskee 
periaatteessa koko alaa koko maassa, mutta käytännössä vain liiton jäseniä, 2) 
 
 
 
 
1 Tässä käytetään pääasiassa nimitystä ammatillinen säännöstö kuvaamaan ohjeistoa, jossa määritellään 
journalistin oikeuksia ja velvollisuuksia. Rinnakkainen termi on esimerkiksi ammatillinen koodi ja käytännössä 
myös (ammatti)eettinen koodi. Viimekesimainittu sisältää kuitenkin mielestäni ainakin osittain virheellisen 
ajatuksen säännöstön moraalifilosofisesta alkuperästä. 



67 

kustantajien yhdistys, jonka koodi koskee tämän yhdistyksen jäseniä koko maassa, 3) 
hallituksen komitea, jonka koodi ei periaatteessa ole oikeastaan ketään koskettava, mutta 
käytännössä se paljolti toimi uuden lehdistöneuvoston peruskirjana (Calcutt 1993, 17-20) ja 
4) julkishallinnollinen yleisradiotoimintaa valvova toimielin, jonka koodi koskee koko maan 
tätä journalismin lohkoa. Kukin koodi tuo luonnollisesti esille laatijansa kannalta tärkeitä 
asioita. (Harris 1992, 62-63) 
 
Vaikka koodeja ovat laatineet hyvinkin erilaiset toimijat, on todettu, etteivät esimerkiksi 
erityisesti lehtijournalisteille tarkoitetut säännöstöt ja sähköisen journalismin toimittajien 
koodit juurikaan poikkea sisällöllisesti toisistaan. Syy lienee journalistisen työn perusteiden 
ylivälineellisyydessä. Ammatillista toimintaa koskevat paljolti samat ongelmat ja periaatteet 
olipa lopullisena viestin teknisenä kantajana sitten sanomalehti tai radio. Tämä taas johtunee 
pääasiassa siitä, että sähköisten välineiden toiminta-aika on toistaiseksi ollut vielä kuitenkin 
verraten lyhyt, vain noin 70 vuotta eivätkä työmenetelmät ole ratkaisevasti poikenneet 
toisistaan. Erilaiset koodit ovat siten olleet tarpeettomat. Kuitenkin aivan viime aikoina 
sähköisten välineiden journalismi on muuttunut poikkeuksellisen paljon ja tuonut esille 
ainakin potentiaalisia uusia haasteita myös ammatillisille säännöstöille - ainakin 
uutisvälityksen reaaliaikaistuminen on tällainen uusi piirre. Saattaakin olla, että säännöstöjen 
yleispätevyyttä joudutaan ainakin pohtimaan lähiaikoina. (Harris, emt., 64) 
 
Toisaalta koko journalististen koodien olemassaolon ajan on elänyt pyrkimys saada aikaiseksi 
kansainväliset, jopa globaalit säännöstöt. Pyrkimysten perustana on ollut ymmärrys siitä, että 
ainakin tietyin rajauksin journalistinen toiminta on perusteiltaan niin samankaltaista, että siitä 
voidaan normatiivisesti lausua jotakin erilaiset kulttuurirajat ylittäenkin. Kansainvälisiä 
koodeja ovat laatineet tai esittäneet mm. journalistien järjestöt, Yhdistyneet Kansakunnat ja 
UNESCO (ks. esim. Bruun 1979c; Jones 1980; Nordenstreng ja Hannikainen 1984; 
Nordenstreng ja Topuz 1989). Tuoreimpia yrityksiä saada aikaiseksi kansainvälinen 
journalismin säännöstö on Euroopan Neuvostossa vireillä ollut lausuma journalismin 
periaatteista Euroopassa (ks. Draft principles...1994). 
 
Riippumatta koodien laatijasta, on yleisin niistä hyötyjäksi identifioitu taho yleisö. Tässä 
yleisö tarkoittaa ns. laajaa yleisöä riippumatta sen suhteesta journalismin instituutioon. 
Säännöstöjen yksi ilmilausuttu tehtävä on suojella yleisöä journalismin epäasialliselta 
toiminnalta (Jones 1980, 14). Suorimmin tästä koodien suojelufunktiosta hyötyvät ne yleisön 
osat, jotka ovat erityisillä tavoilla kytkeytyneet journalismiin. Yksi tällainen spesifisti 
asemoitunut yleisön osa on säännöstöjen "alaisten" journalistien oma yleisö. Säännöstöt 
voivat antaa lukijoille, katselijoille ja kuuntelijoille - aiheellisen tai aiheettoman! - varmuuden 
vastaanottamiensa viestien totuudellisuudesta ja paikkansapitävyydestä. Toinen spesifi 
yleisön osa on journalismin tietolähteet. Näitä hyödyttävät esimerkiksi koodeissa tavalliset 
maininnat luottamuksellisten lähteiden suojaamisesta. Kolmanneksi säännöstöistä hyötyy 
yleisö, joka on journalismin kohteena. Esimerkiksi yksityisyyden suojaa koskevat ohjeet 
tulevat kysymykseen tässä tapauksessa. (Harris 1992, 66) 
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Toisaalta ammatillisten säännöstöjen olemassaolo hyödyttää myös journalistien 
ammattikuntaa. Koodeihin on mahdollista vedota, jos työntekijöitä pyritään painostamaan 
menettelytapoihin, jotka eivät vastaa heidän käsitystään sopivasta ammatillisesta käytöksestä. 
Lisäksi ammattikunta voi tunnustettujen säännöstöjen avulla todellakin saada sitä julkista 
arvonantoa, jota koko itsesääntelyllä osaltaan tavoitellaan. Kolmas näkökohta on se, että 
yhteiset koodit luovat pohjaa alan keskinäiselle luottamukselle. (Jones 1980, 14; Harris 1992, 
67) Erikseen on syytä mainita, että journalistien ammattikunnan sisällä on mahdollista erottaa 
osaryhmiä, jotka ovat saattaneet laatia omia ammattikoodejaan ja näin ollen ovat niiden 
hyötyjiä (Jones 1980, 15-16). Esimerkiksi Yhdysvalloissa on tiedotusvälineiden 
päällikköporras laatinut itselleen koodeja. 
 
 
Tarkoitus ja sisältö 
 
Edellä tuli esille, että koodien tarkoituksena on ainakin suojata sekä yleisöä että journalisteja 
ja kasvattaa luottamusta journalismiin. Kolmanneksi koodien tarkoitukseksi voidaan esittää 
viestintäkanavien turvaaminen. Tämä tarkoittaa yhtäältä sitä, että journalismin harjoittajilla 
on pääsy tiedonlähteille ja toisaalta sitä, että kansalaisilla on mahdollisuus journalismin 
kautta saattaa näkemyksensä julki. Koodeissa esiintyvät vaatimukset vallankäytön 
julkisuudesta tähtäävät siihen, että journalismi kykenisi suoriutumaan perinteisestä 
vahtikoira- ja informointitehtävästään. Kansalaisten mielipiteiden ja keskustelun kanavointi 
ja esittäminen liittyy niin ikään journalismin rooliin demokraattisen yhteiskunnan 
instituutiona. (Jones 1980, 14) 
 
Tavallaan säännöstöt voidaankin nähdä journalismin ja etenkin journalistien ammattikunnan 
sosiaalisten suhteiden järjestämisen tapana. Kuten aiemmin on todettu, ovat journalismiin 
vaikuttavat sosiaaliset intresentit varsin monitahoiset ja useat niistä ovat oleellisesti 
vahvempia kuin journalismin instituutio itse. Yleisöhän on journalismiin nähden kuitenkin 
varsin heikko tekijä mm. hajanaisuutensa tähden, mutta esimerkiksi julkinen valta on 
halutessaan vahva painostustekijä. Vähintäänkin voidaan puhua jännitteistä journalismin ja 
muiden yhteiskunnallisten toimijoiden välillä: "Toimijat hallitsevat sisältöjä ja volyymeja, 
lehti hallitsee portinvartijana... Asetelmassa on jännitteiden aiheita." (Pietilä ja Sonderman 
1994, 109). Kun "lehti" korvataan journalismilla, voidaan ammatillisten säännöstöjen 
tarkoitus määritellä näin: 
 

"Pyrkimys niiden (siis jännitteiden, A.H.) hallintaan on tuottanut ...Lehtimiehen 
ohjeet (1988). Ohjeista näkyy pyrkimys säädellä journalistien ja toimijoiden 
välisiä suhteita niin, että kokonaisuutta voidaan pitää kummallakin puolella 
kohtuullisena ja hyväksyttävänä." (Pietilä ja Sonderman 1994, 109) 

 
"Kohtuullinen ja hyväksyttävä" suhde syntynee siitä, että käsitykset journalismin roolista 
ovat siedettävän samansuuntaiset. Tällöin palataan journalismiin kohdistuvaan yleisen edun 
vaatimukseen ja ammattikunnan tulkintaan siitä. Jos nämä eivät ole 
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riittävän lähellä toisiaan, eivät säännöstöt pysty täyttämään tarkoitustaan sen paremmin 
yleisön kuin journalistienkaan suojelijana kuin muiltakaan osin. 
 
Ammatillisten säännöstöjen sisältöjä voidaan eritellä hyvinkin monin eri tavoin riippuen 
tavoitteista eikä erilaisissa kulttuureissa ja erilaisten motiivien tuloksena syntyneiden 
ohjeistojen vertailu ole vailla vaikeuksia (ks. Jones 1980, 14-15 ja erityisesti Cooper 1989d). 
Tietty ongelma aiheutuu myös siitä, että perustavaa koodien vertailututkimusta ei ole tehty 
noin 15 vuoteen. Alan perusselvitykset ovat edelleen Bruunin (1979c) ja Jonesin (1980) työt.1 

 
Bruun seuloo tarkastelemistaan säännöstöistä esiin kaikkiaan 18 teemaa, jotka hän on 
järjestänyt niiden esiintymisen yleisyyden mukaan. Viisi yleisintä teemaa ovat seuraavat: 
 

1. Totuus: Uutiset on kerrottava rehellisesti ja paikkansapitävästi. Faktat on 
tarkistettava eikä olennaisia tietoja saa salata. 
2. Ammatillinen salaisuus: Lähteitä on suojattava, salaisia tai luottamuksellisesti 
annettuja tietoja ei saa julkaista. 
3. Joukkotiedotuksen tavoitteet: Eräissä koodeissa esitetään tavoitteet ao. maan 
viestintälakien mukaisesti, toisissa koodeissa korostetaan lehdistönvapautta. 
Koodien erot heijastavat erilaisia yhteiskuntajärjestelmiä. (Viittaus tarkoitti ennen 
muuta eroja kapitalististen ja silloisten sosialististen maiden kesken. - A.H.) 
4. Yksityisyyden suoja: Yksityisyyttä ei pidä loukata kuin korkeintaan tärkeän 
yhteiskunnallisen syyn vuoksi. 
5. Henkilökohtaiset hyödyt: Ammatillista asemaa ei saa käyttää oman edun 
tavoitteluun. Lahjusten ja vastaavien vastaanotto ei sovi journalistille. 

 
Teeman käsittelyn yleisyydellä ja sen tärkeydellä lienee ainakin jonkinlainen vastaa-
vuussuhde. Siten mainittuja viittä teemaa voitaneen pitää Bruunin tarkastelemien koodien 
(yhteensä 59 kappaletta) kokonaisuuden tärkeimpinä seikkoina. Muut esiin seulotutuista 18 
teemasta olivat, edelleen tärkeysjärjestyksessä: plagiointi, tiedottamisen vapaus, (virheiden) 
korjausoikeus, ammatillinen käytös, journalistin suhde kollegoihinsa, ulkopuolinen vaikutus 
ja kaupalliset intressit, koodeja itseään koskevat määräykset, viestinnän ja yleisön suhde, 
sisältöä koskevat säännöt, kansainväliset suhteet, uutisen erottaminen kommentista ja otsikon 
vastaavuus, journalistin vakaumuksen kunnioittaminen ja ristiin käyvät intressit sekä 
journalistin ja työnantajan suhteet. (Bruun 1979a, 26-45) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Bruunin ja Jonesin perusaineistoina olivat UNESCOn jäsenmailtaan 70-luvun puolivälissä keräämät 
säännöstöt. Bruun tukeutui Leppäsen (1977) analyysiin näistä. Samoja tekstejä eriteltiin edelleen Alasen (1979) 
työssä ja siihen tukeutuvissa julkaisuissa Nordenstreng ja Alanen (1981) sekä Nordenstreng ja Hannikainen 
(1984). ETYK-maiden koodeja on eritellyt Juusela (1989 ja 1991), jonka aineiston kokosi Prahassa toiminut 
International Journalism Institute. Kansainvälinen vertailu on myös Barroson (1984) tutkimus, mutta se on 
saatavissa vain espanjaksi (tulokset tiivistettynä teoksessa White 1989). 
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Jones puolestaan tiivisti viiteen kohtaan koodeissa yleisimmin löytyvät elementit ottamatta 
aivan suoraan kantaa esittämisensä teemojen yleisyyteen. Ensimmäisenä hän mainitsee 
kuitenkin saman teeman kuin Bruun: 
 

1. Koodit painottavat uutisten keräämisessä ja levittämisessä rehellisyyttä, 
totuutta ja objektiivisuutta. 
2. Keskeistä on tiedonkulun vapaus. 
3. "Maksimaalinen professionalismi" on tarpeen; työnantajien on kunnioitettava 
ja suojeltava journalistin henkilökohtaista integriteettiä. 
4. Journalistin on oltava lojaali omaa maataan kohtaan. 
5. Lähteiden luottamuksellisuutta on (yleensä) suojattava. (Jones 1980, 63) 

 
Muun muassa Jonesiin tukeutuva Harris (1992)lähestyy säännöstöjen sisältöä hieman eri 
tavalla pitäen lähtökohtanaan lähinnä sitä, kuka (mikä ryhmä) hyötyy koodien sisältämistä 
lausekkeista. Harris ei ota kantaa kehittämiensä teemojen esiintymisen yleisyyteen kuin 
sanomalla, että esillä on valikoima tärkeimpiä ja kiinnostavimpia seikkoja, joita käsitellään 
keskeisimmissä koodeissa eri puolilla maailmaa. Harrisin teemoja on viisi: 
 

1. Lukijat: Journalistisen työn on vastattava sellaisia määreitä kuin totuus, 
paikkansapitävyys ja objektiivisuus. Tosiasioita ei saa vääristellä, valikoida tai 
esittää väärin. Puolueellisuutta on vältettävä eikä mielipidettä saa esittää 
tosiasiana. Lahjuksia tai vastaavia ei saa hyväksyä. 
2. Lähteet: Lähteiden henkilöllisyyden luottamuksellisuudesta annetut lupaukset 
on pidettävä. 
3. Uutisten henkilöt: Tähän ryhmään kuuluvat ensinnäkin tietojen hankintaa 
koskevat lauselmat kuten, että yksityisyyttä on kunnioitettava, että 
valehenkilöllisyyttä ei saa käyttää ja että toimittajan on asianmukaisesti 
esittäydyttävä haastateltavalle. Toiseksi tähän ryhmään kuuluvat kohdat, jotka 
käsittelevät tietojen julkaisua. Tällaisia ovat maininnat vastineoikeudesta, ei-
julkaistavasta aineistosta sekä asiaankuulumattomien ilmaisujen (rotu, sukupuoli 
jne.) käytöstä. 
4. Journalistit itse: Keskinäisen solidaarisuuden kehittäminen mm. plagioinnin 
kiellolla (joka tosin Harrisin mukaan on varsin harvinainen). 
5. Sekkivihkojournalismi: Tiedonlähteille ei tulisi maksaa heidän tiedoistaan. 
(Harrisin mukaan tätä ei ole tarpeeksi laajalti tuomittu koodeissa.) (Harris emt., 
68-75) 

 
Kuten tästäkin katsauksesta on nähtävissä, ovat journalististen säännöstöjen perussisällöt 
hyvin samantapaiset riippumatta koodien laatijoista, tarkoituksista tai muista 
alkuperätekijöistä. Barroso (1984, lainattu White 1989, 42-43, mukaan) onkin tiivistänyt 
neljään painopistealueeseen teemat, jotka esiintyvät nykyisissä koodeissa. Tämä toimikoon 
koodien sisällöllisen tarkastelun yhteenvetona. Ensinnäkin journalistikoo- 
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deissa on havaittavissa yleisen etiikan periaatteet, mutta sovellettuna viestintään. Tällaisia 
sovelletun yleisetiikan lausekkeita ovat esimerkiksi vaatimukset totuudellisuudesta ja 
objektiivisuudesta. Toiseksi koodeista on luettavissa kunnioitus perustavia ihmisoikeuksia 
kohtaan, kun niissä kehotetaan kunnioittamaan yksityisyyttä ja vaaditaan viestinnän vapautta. 
Kolmanneksi koodeihin sisältyy ammatille ominainen deontologia, mikä tarkoittaa ohjeita 
journalistisesta ammattikäyttäytymisestä ja menettelytavoista. Ja viimeiseksi koodeihin 
sisältyy - joskin harvemmin - velvoitteita alan yrityksille. Tällainen on esimerkiksi 
vastineoikeus. (Vrt. Cooper 1989b, jossa etsitään globaalisesti yleispäteviä koodien teemoja.) 
 
 
Ongelmat 
 
Ammatillisten säännöstöjen pulmat voidaan jakaa karkeasti kahtia: koodien 
uskottavuusongelmiin ja koodien toteuttamisongelmiin. Piirteet liittyvät toisiinsa, sillä voiko 
sellaista koodia toteuttaa, joka ei ole esimerkiksi yleisön silmissä uskottava? Tarkoitan 
kuitenkin uskottavuusongelmalla lähinnä sellaista kritiikkiä kuin tämä: 
 

"...codes of ethics ... are probably of some limited value to the neophyte 
practitioners, and help assure non journalists that the industry is concerned about 
ethics..." (Black ja Barney 1985/86, 28) 

 
Ammatillisten säännöstöjen sanotaankin olevan olemassa usein juuri siksi, että ne suojaavat 
edellämainituista ryhmistä nimenomaan yhtä, journalisteja itseään. Pelkkä koodien 
olemassaolo tarjoaa todisteen alan ja sen työntekijöiden vastuullisuudesta (Christians 1989b, 
44-45; Furhoff 1986, 54). Jos taas se ei riitä, voidaan paineen kasvaessa ryhtyä näyttävästi 
uudistamaan tai täydentämään ohjeita - mikä usein riittää kritiikin vaimentamiseksi. 
 
Koodien toteuttamisongelma on kaksitahoinen. Yhtäältä niiden realisoituminen 
ammatilliseksi käytännöksi on kiinni viime kädessä yksittäisestä toimittajasta. Koodien 
periaatteet ovat selvät, mutta niiden tulkinta käytännössä ei ole yhtä selkeätä. Miten tulisi 
suhtautua esimerkiksi siihen, että yhteiskunnallisesti merkittäviä tietoja ei voi saada 
julkaistavaksi kuin käyttämällä valehenkilöllisyyttä? Tai missä menee yhteiskunnallisen 
vallankäyttäjän yksityisyyden raja? (ks. Belsey ja Chadwick 1992b, 9) Yksittäinen toimittaja 
joutuu usein varsin nopeasti ottamaan kantaa näihin asioihin ehtimättä sen kummemmin 
pohtimaan koodien lauselmia. Jos asianomainen koodi ei journalistien keskuudessa vaikuta 
uskottavalta, ei sen noudattaminen tavallaan kuulu professionalistiseen käyttäytymiseen. 
Lopputuloksena on koodien huono toiminta. 
 
Toisaalta toteuttamisongelmassa on kysymys seuraamusjärjestelmästä. Jos koodi vain on 
olemassa, mutta sen rikkomisesta ei seuraa mitään, koodin teho voi olla varsin vaatimaton. 
Kysymys on itse asiassa varsin pienestä liikkumavarasta, sillä itsesääntelykoodin 
seuraamukset voivat ankarimmillaankin olla vain julkisia nuhteita, sillä muuten mekanismi 
tulisi liian lähelle valtiosääntelyä ja se menettäisi uskottavuutensa tätä kautta. 
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Lopuksi voidaan todeta, että keskeistä ammatillisten säännöstöjen uskottavuudelle ja 
toteuttamiselle on niiden sisällöllinen asianmukaisuus sovellutusympäristöön nähden. Vaikka 
koodien vertailuissa onkin todettu niiden sisältävän samantyyppisiä teemoja, niin tuskin 
minkään maan journalismiin täydellisesti sopisi toisen maan toimintaohjeisto. Koodin tulee 
olla sopusoinnussa sekä sen toteuttajien että sen kohteiden arvojen kanssa. Mitä laajemmaksi 
koodien toimialue halutaan laventaa, sitä korkeammalle abstraktiotasolle koodien sisällössä 
on siirryttävä (ks. Cooper 1989b). 
 
 
Lehdistöneuvostot 
 
Peruspiirteet 
 
Lehdistö-neuvostojen ilmeen moninaisuutta kuvaa jo niiden nimitysten erilaisuus. Tässä 
tarkoitetuilla lehdistöneuvostoilla on tai on ollut sellaisia nimiä kuin Press Council 
(Englannissa), Press Complaints Comission (myös Englannissa), News Council (USA:ssa), 
Opiononsnämnd (Ruotsissa) ja Julkisen sanan neuvosto. Vakiintunein englanninkielinen 
yleisnimitys lienee media council, josta juontuisi hyvin medianeuvosto. Johdonmukaisuuden 
vuoksi tässä työssä käytetään lehdistöneuvostoa samalla tavalla kuin aiemmin puhuttiin 
lehdistöteorioista. 
 
Ensimmäisiä lehdistöneuvostojen luonnoksia oli olemassa jo 1910-luvulla. Esimerkiksi 
Norjaan perustettiin vuonna 1915 Den norske presses voldgiftsutvalg (Raaum 1986, 70) ja 
Ruotsiin vuonna 1916 Pressens Opinionsnämnd (Börjesson i.v., 21). Suomessakin 
perustettiin jo vuonna 1927 Suomen sanomalehdistön kunniaoikeusto (Vuortama 1984, 25). 
Vaikka. näillä elimillä olikin jonkin verran toimintaa, on oikeampaa katsoa 
lehdistöneuvostojen ajan alkaneen varsinaisesti toisen maailmansodan jälkeen. Keskeinen 
merkkipaalu ja monien lehdistöneuvostojen esikuva oli vuonna 1953 aloittanut Englannin 
Press Council (Murray 1972, 73). 
 
Mitään yleispätevää määritelmää lehdistöneuvostoista ei ole olemassa, vaikka esimerkiksi 
UNESCO on rakennellut tällaisten elinten mallisääntöjä. Yksi perusteltu tapa määritellä 
lehdistöneuvostoa lähtee sen paikantamisesta journalismin ja siihen vaikuttavien intresenttien 
suhteen luonnehtimalla lehdistöneuvoston rooliksi toimiminen välittäjänä (mediator) 
joukkotiedotuksen eri osien ja yleisön välillä. (Jones 1979, 47) Toisin sanoen 
joukkotiedotusvälineet yhtäältä ja yleisö toisaalta ovat vaikuttavina osapuolina 
lehdistöneuvostoissa. Olisi kuitenkin väärin unohtaa julkinen valta lehdistöneuvostojen 
tarkastelusta, sillä sen merkitys etenkin lehdistöneuvostojen synnyssä ja myös merkittävissä 
muutoksissa on ollut oleellinen. Seuraavassa tarkastellaan lehdistöneuvostoja eri osapuolten 
perspektiivistä. 
 
Ensin on kuitenkin tehtävä muutama täsmennys. Ensinnäkin tässä tarkoitettujen 
lehdistöneuvostojen toimialana on vain journalismi. Siten tarkastelun ulkopuolelle jäävät 
sellaiset elimet, joiden tehtävänä on seurata esimerkiksi mainontaa tiedotusvälineissä tai 
mediayritysten toimintaa liike-elämän etiikan kannalta. Toiseksi ei tässä yhteydessä ole 
oleellista merkitystä sillä, kuinka kattavasti lehdistöneuvostot käsittelevät journalismin eri 
lajeja. Useimmat lehdistöneuvostot käsittelevät ainoastaan juuri 
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lehtijournalismin kysymyksiä (Jones emt., 48), mikä saattaa johtua siitä, että sähköinen 
tiedonvälitys on useimmissa maissa lehdistöä tiukemmin valtiosääntelyn piirissä. 
Kolmanneksi tässä yhteydessä käsitellään lähinnä vain kansallisia lehdistöneuvostoja. 
Ainakin Yhdysvalloissa on ollut myös alueellisia lehdistöneuvostoja, joiden toiminta on 
kuitenkin pääpiirteissään perustunut samanlaisille periaatteille kuin tässä käsiteltävien 
kansallisten neuvostojen (ks. esim. Rivers ym. 1972; Minnesota News...i.v). Yhtiökohtaisia 
neuvostoja on etenkin yleisradiopuolella, missä niitä ei pidä samaistaa valtiollisiin viestintää 
säänteleviin elimiin. Esimerkiksi Suomen Yleisradion Ohjelmalautakunta ja varauksin myös 
Englannin Broadcast Complaints Comission voidaan katsoa tässä tarkoitetuiksi 
lehdistöneuvostoiksi, kun taas USA:n Federal Communications Comission on pääasiassa 
taajuuksien jaosta huolehtiva valtiosääntelyn elin. 
 
Lehdistöneuvoston merkitys yleisön kannalta rakentuu kahdella tapaa. Ensinnäkin yleisö voi 
olla mukana lehdistöneuvoston toiminnassa yleisöä edustavien jäsenten kautta. Käytäntö 
tässä suhteessa on vaihtelevaa, mutta kokemusten mukaan yleisön edustajien mukanaolo 
lehdistöneuvostossa on yhteydessä neuvoston menestyksellisyyteen tai ainakin sen 
arvovaltaan, mikä oikeastaan on sama asia itsesääntelyelimen kannalta (Jones 1979, 49). 
Yleisön edustajien valintatapa eri lehdistöneuvostoihin vaihtelee ja ainakin osittain sen 
mukana näiden edustajien edustavuus. Esimerkiksi Suomen Julkisen sanan neuvosto valitsee 
itse yleisöä edustavat jäsenensä kun taas Englannin nyttemmin uudella elimenä korvattu 
Press Council haki lehti-ilmoituksilla halukkaita yleisön edustajia, ja neuvostosta erillinen 
elin valitsi sopiviksi katsotut ilmoittautuneiden joukosta (Sopimus Julkisen sanan ...9§; 
Morgan 1989, 140). 
 
Lehdistöneuvoston toinen merkitys yleisölle on luonnollisesti se, että yleisö voi sen avulla 
kanavoida kritiikkinsä journalismia kohtaan. Lehdistö-neuvostojen periaatteisiin kuuluu, että 
kuka tahansa voi tehdä kantelun journalistisesta toiminnasta ja lehdistöneuvostot tutkivat 
asian. Yleisön kannalta on merkityksellistä myös se, että lehdistöneuvostojen toimiala on 
oleellisempi laajempi kuin oikeuslaitoksen. Tämä johtuu luonnollisesti siitä, että 
lehdistöneuvostot arvioivat journalismia hyvän journalistisen tavan pohjalta eivätkä ole 
sidottuja määrättyihin oikeussäännöksiin. Merkitystä on myös sillä, että monissa maissa 
juridisen prosessin käynnistäminen on varsin kallista, jos kysymys ei ole varsinaisesta 
rikosoikeudellisesta asiasta. Lehdistöneuvostoille tehdyistä valituksista ei koidu kantelijalle 
kuluja ja valitusten käsittelykin on tavallisesti varsin joutuisaa. (Jones 1979, 47) Toisaalta 
lehdistöneuvostolle tehty valitus ei johda niin jyrkkiin sanktioihin kuin mihin oikeusistuin voi 
ainakin teoriassa päätyä. 
 
Journalismin harjoittajien kannalta lehdistöneuvostojen merkitys lienee sekä laskelmoivan 
itsepuolustuksellinen että aidon itsekasvatuksellinen. Lehdistöneuvostot ovat usein syntyneet 
sellaisessa tilanteessa, että yleinen kritiikki journalismin suoritusta kohtaan on olennaisesti 
kasvanut. Tällaisessa tapauksessa elin, jossa alan ammattilaiset ja yleisön edustajat yhdessä 
pohtivat tuon kritiikin konkreettisia ilmauksia, on ainakin hyvä osoitus alan pyrkimyksestä 
vastata sovittelevasti saamiinsa moitteisiin. Kysymys on eräänlaisesta varaventtiilistä (Jones 
emt., 46), jonka kautta journalismiin kohdistuva paine voidaan suhteellisen vaarattomasti 
purkaa ilman, että yleisön tai julkinen valta puuttuu todella radikaalisti alan toimintaan. 
Lyhytaikaiseksi jäänyttä Yhdysvaltain lehdistöneuvostoa perusteltiin aikanaan sillä, että 
tavoitteena on vahvis- 
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taa lehdistönvapautta niin, ettei lehdistön vastuusta tarvitse väitellä poliittisilla foorumeilla. 
Neuvoston toivottiin olevan 
 
"an independent forum for debate about media responsibility and performance, so that such 
debate need not take place in government hearing rooms or on the political campaign trail" 
(In the public ...1984, Xiii). 
 
Vastaavasti Englannin (edellinen) lehdistöneuvosto sai merkittävää kannatusta, mukaan 
lukien taloudellista tukea, alan sisältä vasta kun "...yleinen vihamielisyys Fleet Streetiä 
kohtaan nousi vaarallisille tasoille." (Brogan 1985, 6) ja niinpä sen onkin sanottu olleen 
seuraus pelosta, jota sanomalehtiteollisuus tunsi valtiosääntelyä kohtaan (Robertson 1983, 
17). 
 
Toisaalta olisi varmaankin perusteettoman kyynistä väittää, että journalismin harjoittajat 
perustaisivat lehdistöneuvostoja vain suojaamaan alaa todelliselta kritiikiltä. Sekä toimittajien 
että kustantajien keskuudessa on ollut aitoakin halua puuttua oman alan räikeimpiin 
epäkohtiin, sillä journalistien osuus eri maiden lehdistöneuvostojen perustamisvaiheessa on 
ollut merkittävä (ammattikunnan suhtautumisesta lehdistöneuvostohankkeisiin Ruotsissa ks. 
Börjesson i.v., Englannissa ks. Murray 1972, Yhdysvalloissa ks. Brogan 1985). Toisin ei 
voisi ollakaan, jos puhutaan - kuten tässä tehdään - lehdistöneuvostoista osana journalismin 
itsesääntelyä. 
 
Huomattakoon, että on olemassa lehdistöneuvoston tapaisia elimiä, jotka kokoonpanoltaan, 
toimialueiltaan ja toimintatavoiltaan muistuttavat tässä tarkoitettuja elimiä, mutta jotka on 
perustettu valtiollisella asetuksella tai muulla julkishallinnollisella päätöksellä ja jotka 
nojaavat valtiosääntelyn auktoriteettiin (tällaisia ovat esimerkiksi Kyproksen ja Portugalin 
neuvostot, ks. esim. Les droits et ...i.v. ja Steering committee...1994). Nähdäkseni tällaiset 
elimet ovat osa valtiosääntelyä, vaikka journalistit olisivatkin niiden toiminnassa mukana. 
Vastaavasti journalistikunnasta riippumattomasti perustetut kansalaisjärjestöjen neuvostot on 
katsottava kansalaissääntelyn mekanismeiksi, vaikka niidenkin toiminta saattaa muistuttaa 
varsinaisten lehdistöneuvostojen työtä. 
 
Julkisen vallan suhde lehdistöneuvostoihin riippuu neuvostojen omaksumasta roolista. 
Pääasiassa neuvostojen toiminta keskittyy yleisöltä tulevien valitusten käsittelyyn, eli 
neuvostot ovat yleisön puolustajia. Toisaalta neuvostojen funktioksi katsotaan journalismin 
puolustaminen. Yleensä tämä tarkoittaa reagointia julkisen vallan todellisiin tai kuviteltuihin 
uhkiin, joskin esimerkiksi Englannin Press Councilin perustamisen yhteydessä 40-luvulla oli 
esillä varsin painokkaasti lehdistön keskittyminen, mitä pidettiin uhkana mm. 
sananvapaudelle (ks. Murray 1972). Varsin harvoin lehdistöneuvostot ovat kuitenkaan 
käytännössä ottaneet asiakseen arvioida alan toimintaa tästä näkökulmasta. Paremmin on 
vallitsevaan ajatteluun sopinut lehdistön vapauden puolustaminen julkisen vallan toimia 
vastaan. Yhdysvaltain News Councilin yksi ensimmäisiä toimia oli tutkia ja sittemmin 
julistaa perusteettomiksi presidentti Richard Nixonin syytökset yhdysvaltalaisten 
televisioyhtiöiden "vääristelevistä" uutisista (In the public...1975, 23). Tällaisissa tapauksissa 
julkinen vallan ja lehdistö- 
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neuvostojen suhde on samalla tavalla jännitteinen kuin julkisen vallan ja lehdistön suhde 
esimerkiksi sosiaalisen vastuun lehdistöteorian mukaan. 
 
Ei ole kuitenkaan itsestään selvää, että lehdistöneuvostoille hyväksytään kaksisuuntainen 
toimintakenttä. Kun Englannin Press Council 80- ja 90-lukujen taitteessa korvattiin uudella 
Press Complaints Comissionilla, oli lehdistönvapauden puolustaminen varsin kiistanalainen 
funktio. Julkisen vallan edustajat eivät pitäneet tarpeellisena sitä, että uusi elin ottaisi 
tehtäväkseen muuta kuin lehdistöä kohtaan tehtyjen yleisövalitusten käsittelyn. Lehdistön 
edustajat taas halusivat tehtävänmäärittelyyn mukaan myös lehdistönvapauden 
puolustamisen, vaikka aiemmin oli todettu, ettei neuvosto kovin hyvin ollut tätä tehtäväänsä 
kyennyt toteuttamaan. (Ks. esim. Calcutt 1993; Robertson 1983, 99-116; Snoddy 1992, 92-
114.) 
 
Myös Suomen Julkisen sanan neuvoston toinen puheenjohtaja Veli Merikoski katsoi, että 
neuvoston pitää rajoittaa toimintansa siinä mukana olevien tahojen mukaan. Siten neuvoston 
ei tulisi ottaa kantaa yksityisten tai viranomaisten pyrkimyksiin rajoittaa tiedottamisen 
vapautta. Yhtäältä tämä merkitsisi kilpailua lainsäädännön kanssa ja toisaalta olisi arvostelun 
kohteeksi joutuvien oikeusturva vaarassa, katsoi Merikoski. (Merikoski 1971, 23) Tätä 
näkökulmaa voidaan perustella myös sillä, että julkinen valta on demokratiassa kansalaisten 
edustaja. Siten lehdistöneuvostoilla ei ole erityistä tarvetta kohdentaa energiaansa muualle 
kuin yleisön ja lehdistön suhteisiin. 
 
 
Ongelmat 
 
Lehdistöneuvostojen toiminnasta tehdyissä arvioissa hahmottuu kaksi ongelmakenttää, joihin 
useissa tapauksissa neuvostojen työ on kompastunut: ensinnäkin neuvostot ovat kärsineet 
uskottavuuden puutteesta ja toiseksi niitä on moitittu tehottomiksi. Kritiikin osat liittyvät 
toisiinsa, mutta lähtevät kuitenkin eri perustalta. Uskottavuuden puute estää neuvostoa 
yleensä toimimasta lainkaan, ainakaan kauan, kun taas tehoton neuvosto voi pystyä 
toimimaan pitkäänkin - ja ehkä juuri sen takia, ettei se ole liian ärhäkkä. 
 
Uskottavuusongelma on kaksitahoinen. Yhtäältä neuvoston on oltava riittävän vakuuttava 
yleisön suuntaan, jotta se täyttäisi tehtävänsä yleisön kritiikin ohjattuna varaventtiilinä, 
toisaalta neuvoston on saatava alan luottamus, jotta se olisi riittävän edustava ja 
arvovaltainen. Uskottavuus yleisön silmissä voi olla heikko esimerkiksi sen vuoksi, että 
lehdistöneuvostot tai jopa journalismin ammattilaisten järjestöt nimeävät myös yleisön 
edustajat, jotka näin helposti mielletään vain "edustajiksi" (Ketonen 1990; Kivikuru 1993). 
Uskottavuus voi olla heikko myös siksi, ettei yleisö luota neuvoston toimintakykyyn - 
arvovaltaan - lehdistön suuntaan. 
 
Englannin lehdistöneuvostokriisi viime vuosikymmenen vaihteessa sopii - tosin varauksin - 
esimerkiksi tällaisesta tapauksesta. Kriisin ydin oli se, että itsesääntelymekanismin katsottiin 
epäonnistuneen tehtävässään erityisesti yksityisyyden suojan turvaamisen osalta. 
Seurauksena oli valtiosääntelyn kiristämisen uhka, mikä olisi tarkoittanut uutta lainsäädäntöä 
ja julkisen vallan asettamaa lehdistöneuvostoa. Puo- 
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lustustoimena lehdistö perusti itse uuden, tehokkaammaksi väitetyn lehdistöneuvoston, jolle 
luotiin aiemmin puuttunut toimintaohjeistokin ja kumpaankin sitoutui myös koko kriisin 
aiheuttanut sensaatiolehdistö. Näin lehdistöneuvostoinstituutio joutui uusiutumaan, kun 
julkinen paine kasvoi liian suureksi. Yleisön osuus toimijana jää tosin tässä(kin) tapauksessa 
hieman epäselväksi, sillä välittömänä vaatimusagenttina journalismin suuntaan toimi lähinnä 
parlamentti ja muu poliittinen koneisto, joka luonnollisesti katsoi toimivansa kansalaisten 
mandaatilla. Toisaalta jo 80-luvun alussa ilmestyneeseen kirjaan (Robertson 1983) oli koottu 
varsin vaikuttava yleisökritiikin kooste, jonka perusviesti kertoi neuvoston tehottomuudesta 
myös yleisön kritiikin purkamisväylänä. Myös eräs aiempi tutkimus (Attitudes to ...1977) oli 
paljastanut, että alle puolet englantilaisista ylipäänsä tiesi Press Councilin olemassaolosta. 
(Ks. Calcutt 1993; Snoddy 1992, 92-114; myös: First annual ...1991; The press and ...1990; 
Submission to...1992.) 
 
Englannin lehdistökriisin käynnistäjää on ehkä hieman pulmallinen osoittaa, sillä vaikka 
julkinen valta. (yleisön edustajana) laukaisi toimenpiteet itsesääntelymekanismin 
muuttamiseksi, niin tavallaan lehdistö (tai ainakin osa siitä) oli suorastaan yllyttänyt tähän 
vähät välittämällä Press Councilin ohjeista. Joissakin tapauksissa neuvoston päätöksiä oli 
lehdistössä "pilkattu ja käsitelty halventavasti..." (Calcutt 1993, 7). Kysymys oli kuitenkin 
muutamista sensaatiolehdistä, sillä ns. laatulehdet suhtautuivat kaiken aikaa itsesäätelyyn 
kohtuullisen myönteisesti. Journalistien ammattiliitto NUJ puolestaan halusi ensin tehostaa 
Press Councilin toimintaa, mutta kun katsoi ettei tässä onnistuttu, liitto jättäytyi pois 
neuvoston toiminnasta 80-luvulla (Robertson 1983, 16). Mutta kun itsesääntelyn kriisi 
kärjistyi 80- ja 90-lukujen taitteessa, jokseenkin koko ala ilmaisi tukensa itsesääntelyyn 
perustuvalle lehdistöneuvostolle. 
 
Yhdysvalloissa kymmenkunta vuotta. (1973-1984) toiminut lehdistöneuvosto sen sijaan 
kaatui siihen, ettei se koskaan saavuttanut riittävää uskottavuutta alan sisällä. Nimenomaan 
keskeiset laatulehdet torjuivat tällaisen itsesääntelyelimen. Tämä loi yleisen 
välinpitämättömyyden, jopa kielteisyyden, neuvostoa kohtaan, vaikka suuri osa 
yhdysvaltalaisista kustantajista ja päätoimittajista oli alunperin valmis yhteistyöhön 
neuvoston kanssa (Polich 1974). Kun National News Councilin eräs puheenjohtaja arveli 
vielä vuonna 1981, että neuvosto hyväksytään täydellisesti amerikkalaistoimittajien 
keskuudessa seuraavien 15 vuoden kuluessa (Goodwin 1983, 23), niin vain kolmea vuotta 
myöhemmin Chicago Tribunen päätoimittaja kommentoi uutista neuvoston toiminnan 
loppumisesta toteamalla "Terrific. That makes my day" (Goldstein 1986, 239). Kielteisen 
asenteen taustalla oli liberalistisen lehdistöteorian yhteydessä käsitelty näkemys siitä, ettei 
millään ulkopuolisella elimellä ole oikeutta arvioida journalismin suoritusta. 
 
Seurauksena yhdysvaltalaisen lehdistön nihkeästä asenteesta oli se, ettei neuvoston 
olemassaolosta tiedetty: "...harvat ihmiset journalismin ulkopuolella tiesivät sen 
olemassaolosta ja harvat journalismissa välittivät siitä" (Klaidman ja Beauchamp 1987, 224). 
Niinpä neuvostolla ei juuri ollut merkitystä yleisessä keskustelussa lehdistön roolista. Sen 
käsittelyynsä saamat valitukset eivät olleet periaatteellisesti mitenkään merkittäviä ja 
niidenkin käsittelyä vaikeutti aika ajoin se, etteivät likikään kaikki tiedotusvälineet 
vaivautuneet vastaamaan neuvoston tiedusteluihin. Lopulta neuvosto 
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jäi marginaaliseksi ilmiöksi, ja kun myös taloudellinen perusta murentui, neuvosto lopetti 
toimintansa. (Balk 1989; Brogan 1985; ks. myös National News Councilin raportit: In the 
public interest 1975, 1979 ja 1984.) 
 
Lehdistöneuvostojen toiminnan tehottomuuteen kohdistuva kritiikki puolestaan lähtee 
erityisesti siitä, että neuvostot ovat varsin passiivinen instituutio. Yhdysvaltain lehdis-
töneuvosto tuotti varsin runsaasti omia selvityksiä, mutta yleensä neuvostot pitäytyvät 
odottamaan yleisöltä mahdollisesti tulevia valituksia ja käsittelemään niitä. Mikään ei takaa, 
että tällä tavalla neuvosto käsittelisi journalismin kannalta oleellisia ja periaatteellisia 
kysymyksiä (Kivikuru 1993). Lisäksi neuvostot ottavat kantaa yleensä vain siihen, mitä 
journalismi on tehnyt, ei siihen mitä on jätetty tekemättä. Kuitenkin ajatellen journalismiin 
kohdistuvaa yleisen edun vaatimusta voi juuri jonkin tiedon julkaisematta jättäminen olla 
varsin moitittava virhe. (Goodwin 1983, 24-25) 
 
Kolmas tehokkuuteen - ja varmasti myös uskottavuuteen - vaikuttava tekijä on lehdis-
töneuvostojen käytettävissä olevat sanktiot. Periaatteessahan sanktioita voi olla nel-
jäntyyppisiä. Ensinnäkin neuvosto voi ilmaista moitteensa julkisuuden avulla. Tavallisin 
lehdistöneuvoston sanktio onkin se, että moitteet saaneen välineen on julkaistava neuvoston 
päätös tai muuten se annetaan yleiseen levitykseen. Eräät neuvostot käyttävät myös 
sakkorangaistuksia, joskin maksettavat summat ovat lähinnä vertauskuvallisia. 
Itsesääntelyelimen sakotusoikeuden heikkous on se, että tiedotusvälineet saattavat punnita 
taloudellisin perustein mitä kannattaa julkaista ja mitä ei, ja muut arvot jäävät syrjään. 
Periaatteessa on mahdollista sekin, että lehdistöneuvostoilla olisi valta ratkaista kuka saa 
harjoittaa journalismia kuka ei. Tällöin sanktiona voisi olla julkaisu- tai 
ammatinharjoittamisen kielto. Ja äärimmäisenä sanktiona voidaan ajatella, että 
lehdistöneuvosto voisi todella käyttää tuomioistuinvaltaa ja määrätä vaikkapa esimerkin 
vuoksi vankeustuomioita. (Morgan 1989, 144-145) Lienee kuitenkin niin, että 
itsesääntelyelin toimii joko yleisen uskottavuuden varassa tai ei sitten lainkaan. Mikäli 
"julkinen nuhtelu" ei riitä sanktioksi, joudutaan helposti tielle, jonka varrella itsesääntely 
muuttuu valtiosääntelyksi. 
 
Lehdistöneuvostojen tarkastelun lopuksi voi ottaa esille sen tosiasian, että niiden aseman 
vakiintuneisuuden aste vaihtelee eri maissa. Neuvostoja perustettiin erityisesti 60- ja 70-
luvuilla ja 80-luvulle tultaessa niitä arvioitiin olevan viitisenkymmentä. Joukossa on ollut 
kuitenkin myös muita kuin itsesääntelyyn perustuvia neuvostoja ja osa varsinaisista 
neuvostoista on vähitellen hiipunut pois. Toisaalta uusiakin neuvostoja on viritelty 
esimerkiksi kehitysmaissa ja itäisen Euroopan maissa. Siten Bertrandin (1989a) tuomio koko 
lehdistöneuvostoinstituution epäonnistumisesta on vähintäänkin ylimalkainen ilman, että 
asianmukaisesti eritellään sekä lopettaneiden että toimintaansa jatkavien neuvostojen 
tapauksia. Vaikka jokin lehdistöneuvosto lopettaakin toimintansa, ei se välttämättä tarkoita 
neuvostoidean olevan kehno eikä etenkään sitä, etteikö neuvostolle olisi ollut tarvetta. 
Vastaavasti neuvoston toiminta ei sinällään ole tae sen merkityksellisyydestä yleisen edun tai 
journalismin vapauden edistämisen kannalta. 
 
Lehdistöneuvostojen kansainvälisen yhteistyön kehittymisellä saattaa olla myönteinen 
merkitys niiden toimintamuotojen tehostumisen kannalta. Vuonna 1992 perustetun 
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lehdistöneuvostojen maailmanyhdistyksen (World Association of Press Councils) 
tarkoituksena on levittää tietoa riippumattoman lehdistöneuvoston käsitteestä ja toimia eri 
maiden lehdistöneuvostojen kokemusten vaihdon välineenä (World Association ...1992, art. 
2). Tosin esimerkiksi Suomen ja Ruotsin lehdistöneuvostot ovat suhtautuneet varauksin tähän 
yhdistykseen, jonka johdossa on mukana vähemmän riippumattomaksi katsottujen 
neuvostojen edustajia. 
 
 
Ombudsmanista mediajournalismiin 
 
Vaikka ammatilliset toimintaohjeistot ja lehdistöneuvostot ovat journalismin itsesääntelyn 
kaksi keskeisintä mekanismia, eivät ne suinkaan ole ainoat. Henry (1989, 157) ja Bertrand 
(1991) kirjaavat mm. sellaiset itsesääntelyn tavat kuin lukijatapaamiset ja -kyselyt, kriittisten 
kirjeiden ja kommenttien julkaiseminen, erityiset virheiden oikaisupalstat ja 
tiedotusvälineiden sisäiset keskustelut toimintaperiaatteista. Lisäksi etenkin Yhdysvalloissa, 
mutta nyttemmin myös Englannissa on käytössä ns. ombudsman-järjestelmä, joka on 
mukaelma ruotsalaisesta Allmänhetens Pressombudsman -instituutiosta. 
 
Ruotsin Pressombudsman (PO) -instituutio luotiin sekin tilanteessa, jossa alan ulkopuolinen 
paine itsesääntelyn tehostamista kohtaan oli kasvanut poikkeuksellisen suureksi. Julkisen 
vallan edustajat olivat 60-luvun lopulla ehdottaneet, että lehdistön toimintaperiaatteista tulisi 
tehdä valtiollinen selvitys ja että tulisi perustaa valtiollisen lehdistövaltuutetun toimi'. Tämä 
sai kustantajat pienen viivyttelyn jälkeen ehdottamaan olemassaolevan lehdistöneuvoston 
kohentamista ja uuden itsesääntelyinstituution, Pressombudsmanin, perustamista. PO toimii 
lehdistöneuvoston asioiden valmistelijana, mutta hän voi myös itse ratkaista vähäisempiä 
asioita. Oleellista on se, että PO voi oma-aloitteisesti saattaa asioita vireille. 90-luvun alussa 
tehdyillä muutoksilla pyrittiin kehittämään PO:n roolia siten, että tämä toimisi aiempaa 
enemmän kantelutapausten välittömänä sovittelijana, mikä kompensoisi lehdistöneuvoston 
käsittelyn hitautta. Pressombudsmanin on siten ajateltu tuovan itsesääntelyyn aloitteellisuutta 
ja joustavuutta. Toisaalta PO:n roolin muuttumisen on katsottu heijastavan lähinnä 
kustantajien pyrkimystä väljentää ammatillisten normien tulkintaa. (Börjesson i.v., 24-26; 
Nordlund 1991, 5-9; Weibull ja Börjesson 1993a, 16 ja 1993b, 21-23) Ruotsin kaltaista 
lehdistön ombudsman-instituutiota viriteltiin 80-luvulla myös Englannissa, mutta hankkeesta 
ei tullut mitään (Robertson 1983, 139-145). 
 
Yhdysvaltalainen versio ombudsman järjestelmästä on se, että mediayritys antaa jollekin 
työntekijälleen tehtäväksi seurata ja arvioida kyseisen yrityksen journalistista suoritusta. 
Ensimmäinen ombudsman nimitettiin 60-luvun lopulla Louisvillen Courier-Journal -lehteen, 
ja tällaisia talokriitikoita oli viime vuosikymmenen vaihteessa Yhdysvalloissa 
nelisenkymmentä, jokseenkin kaikki sanomalehdissä. Periaatteessa ombudsmanin rooli on 
kaksitahoinen: yhtäältä hän kerää yleisön palautetta ja välittää sen toimituksiin, toisaalta hän 
seuraa yksikön sisäistä toimintaa ja reagoi siihen. Ombudsman raportoi huomioistaan yleensä 
sekä omalla julkisella palstallaan että sisäisillä muistioillaan, mutta hänellä ei ole varsinaista 
päätösvaltaa toimituksellisissa 
 
 
 
 
1 Eräs aktiivisesti asiassa esiintynyt poliitikko oli Ingvar Carlsson (Nordlund 1991, 5). 
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kysymyksissä. Ombudsmanin toimenkuva ja toiminta vaihtelee kuitenkin suuresti eri 
välineissä. osa toimii leimallisesti yleisön edustajana hyvinkin kriittisesti työnantajaansa 
kohtaan. kun osa pyrkii selittelemään työnantajansa virheitä yleisölle. Suurin osa 
yhdysvaltalaisista ombudsmaneista mieltää työnsä PR-ulottuvuuden hyvin tärkeäksi. (Ettema 
ja Glasser 1987; Henry 1989. 171-172; Mogavero 1982; ks. myös An open press. 1977) 
Englannissa melkein kaikki valtakunnalliset sanomalehdet nimittivät 80-luvun lopulla 
vastaavantyyppisiä ombudsmaneja tai yleisön edustajia arvioimaan julkaisun suoritusta ja 
ottamaan kantaa kritiikkiin (Snoddy 1992, 197-199). 
 
Vaikka mediajournalismi ei ehkä varsinaisesti ole itsesääntelyä. sen on syytä kuitenkin tulla 
mainituksi tässä yhteydessä. Mediajournalismihan tarkoittaa journalismia. jossa alan 
tavanomaisin menetelmin paneudutaan itse alan toimintaan (vrt. Luostarinen 1994. 259). 
Tällaisella journalismilla on Yhdysvalloissa jo kohtalaiset pitkät perinteet ja alan 
erikoisjulkaisuilla (American Journalism Review, Columbia Journalism Review, St.Louis 
Journalism Review ym.) varsin vakiintunut asema. Lisäksi sekä Yhdysvalloissa että jonkin 
verran myös Euroopassa myös suuren yleisön välineissä käsitellään jo jokseenkin 
tavanomaisesti medioiden toimintaa muutenkin kuin perinteisten televisiopuffien tasolla. 
Suomessa tällaista mediajournalismia edustaa esimerkiksi TV 2:n Maailma sanojen vankina. 
 
Mediajournalismi on lähimpänä itsesääntelyä. silloin kun journalismin suorituksen 
normatiivinen arviointi tapahtuu alan sisällä ja on suunnattu lähinnä ammattilaisten 
ulottuville. Kysymys ei kuitenkaan ole organisoidusta itsesääntelystä, sillä kunkin arvion 
kriteerit saattavat olla muutkin kuin esimerkiksi alan yhteisesti hyväksymät ammatilliset 
säännöstöt. Ehkä tästä on ollut seurauksena journalistien merkillepantava herkkyys 
mediajournalismia kohtaan. Suomen Journalistiliiton Journalisti-lehdessä taannoin käyty 
keskustelu suomalaisten kirjeenvaihtajien toiminnasta Moskovassa sai yhden kritiikin 
kohteista eroamaan ammattiliitostaan. Toisaalta Journalisti-lehden lukijatutkimuksessa selvä 
enemmistö vastaajista katsoi. että lehdessä pitäisi harjoittaa kritiikkiä "siinäkin tapauksessa, 
että se merkitsee liiton jäsenten työn joutumista arvostelun kohteeksi" (Journalisti-lehden... 
1993, 23). Tämä ammattikunnan myönteisyys yhtäältä ja akateemisen mediakritiikin nousu 
toisaalta enteillee mediajournalismin merkityksen kasvua. 
 
Luetteloa erilaisista itsesääntelyn mekanismeista olisi kenties mahdollista jatkaa vielä 
tästäkin. Esimerkiksi journalismikoulutus voitaisiin lukea yhdeksi tavaksi vaikuttaa 
journalistiseen suoritukseen ilman valtiollisen pakkokoneiston käyttöä (ks. esim. Bertrand 
1991). Useinhan koulutuksen rakenteista ja sisällöistä ainakin keskustellaan alan toimijoiden 
kanssa. vaikka esimerkiksi yliopistollinen koulutus on periaatteessa riippumatonta 
ulkopuolisista paineista. Koulutuksen rooli poikkeaa kuitenkin edellä mainituista 
mekanismeista niin paljon, ettei sitä ole syytä käsitellä tässä. 
 

* * * 
 
Yhteenvetoa itsesääntelymekanismien vaikutuksista on perin vaikea esittää. Yhtäältä voidaan 
sanoa. että ainakin joissakin maissa on journalismin laatu heikentynyt huolimatta 
itsesääntelymekanismin olemassaolosta. Toisaalta voidaan kysyä, kuinka paljon 
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enemmän se olisi huonontunut ilman itsesääntelyä. (vrt. Kivikuru 1993) Itsesääntelyn 
keskeinen piirre näyttää joka tapauksessa olevan sen itsepuolustuksellinen luonne: 
journalismin harjoittajat haluavat mieluimmin itse heiluttaa keppiä, joka määrää heille tanssin 
tahdin. Yleisölle lankeava rooli itsesääntelyyn kuuluvassa yhteistyössä riippuu täysin alan 
ammattilaisten hyvästä tahdosta. Itsesääntelyn vahvuus ja heikkous on sen uskottavuudessa, 
joka puolestaan riippuu oleellisesti journalismin tekijöiden asenteesta. itsesääntelyä kohtaan. 
Jos ammattikunta suhtautuu myönteisesti itsesäätelyn mekanismeihin, ovat niiden linjaukset 
tehokkaita ja näin myös koneiston uskottavuus on riittävä. Jos taas ammattikunta vähät 
välittää esimerkiksi lehdistöneuvoston moitteista, näivettyy koneiston uskottavuus myös 
yleisön silmissä. Ammattikunnan suhtautuminen itsesääntelyyn puolestaan kytkeytyy 
näkemykseen journalismin yhteiskunnallisesta .roolista, mitä aiemmin sivuttiin journalismiin 
kohdistuvan yleisen edun yhteydessä. Yleisen edun vaatimusten tunnustaminen journalismiin 
kohdistuvien normatiivisten odotusten perustaksi on edellytys vastuumekanismien 
hyväksymiselle. 
 
 
3.6 Yhteenveto: vastuumekanismien rajallisuus 
 
Näkemys siitä, että journalismissa on tavalla tai toisella järjestettävä tuon yhteiskunnallisen 
instituution vastuullisuus, perustuu ymmärrettävästi sille oletukselle, että journalismi jollakin 
tavalla on yhteiskunnallisesti tilintekovelvollista toimintaa. Periaatteellisella tasolla tästä ei 
liene kovin suuria erimielisyyksiä, sillä ylipäänsä kaikenlaiset inhimillisen kommunikaation 
muodot ovat jotenkin säädelty ja asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi ja väärinkäytön 
estämiseksi. Myös julkisten tiedotuspalvelujen - joihin journalismi yhteiskunnallisena 
instituutiona kuuluu - osalta vallitsee joltinenkin yhteisymmärrys siitä, millaisia niiden tulisi 
olla, jotta ne vastaisivat yhteiskunnan odotuksia. Tässä mielessä journalismi rinnastuu 
sellaisiin yhteiskunnallisiin perusinstituutioihin kuin vaikkapa kuljetuspalvelut. (McQuail 
1992, 4) 
 
Jos siis journalismiin kohdistuu yleisen edun vaatimus, on johdonmukaista pitää sitä 
vastuuvelvollisena tuon velvoitteen täyttämisestä. Kysymystä voidaan tarkastella myös 
vallankäytön näkökulmasta, sillä minkä tahansa vallan haltijoita voidaan pitää tilivelvollisina 
toimistaan: "Those with power can be legitimately held accountable by the public they serve 
in the sense that they can be challenged to answer and explain when their behavior appears 
unacceptable." (Christians 1989b, 40) Tuo journalismin yhteiskunnallinen valta ei ole 
ainakaan vähenemään päin. Esimerkiksi demokraattisen yhteiskunnan kannalta tärkeässä 
poliittisen osallistumisen prosessissa journalismilla on yhä keskeisempi rooli. "...kansalaisten 
tietämys poliittisista tapahtumista ja poliitikoista syntyy hyvin pitkälle pelkästään 
joukkotiedotusvälineistä" (Pekonen 1988), mitä voidaan pitää journalismin yhden funktion 
äärimmilleen vietynä tilana. Jos journalismin yhtenä vastuuna on aina pidetty sen 
kontribuutiota demokraattisen yhteiskunnan rakentamisessa, niin nykyisin tuo vastuu on 
suurempi kuin koskaan. Varsin aiheellisesti onkin kysytty miten tällaisen vallankäytön 
valvonta on järjestetty. (Vrt. Keane 1991, Suhonen 1992.) 
 
Edellä on tarkasteltu journalismin vastuullisuuden järjestämisen tapoja, jotka ovat yleisimpiä 
kehittyneissä läntisissä demokratioissa. Valtiosääntely, kansalaissääntely, 
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itsesääntely ja luonnollisesti markkinasääntely toimivat useimmissa tämän kulttuurialueen 
maissa rinnan toistensa kanssa eivätkä niiden rajat ole aina kovin selvät. Painopisteen 
vaihtelu eri sääntelymekanismien välillä riippuu kulloisistakin yhteiskunnallisista tekijöistä, 
joista journalismin sisäinen tilanne ei välttämättä ole aina keskeisin. Tästä huolimatta otan 
esille kaksi journalismiin liittyvää piirrettä, jotka vaikuttavat journalismin vastuullisuuden 
järjestämiseen, nimittäin journalismin liiketaloudellisen ulottuvuuden ja journalismin 
teknisen kehityksen. Kumpikin asettaa rajoja, tai ainakin haasteita, ennen muuta ehkä 
journalismin itsesääntelylle, mutta myös muille vastuullisuuden järjestämisen mekanismeille. 
 
Useimmissa, jos ei kaikissakin ns. demokratioissa suurin osa journalismista tehdään 
yksityisissä yrityksissä. Jos niin tahdotaan, päättyy keskustelu journalismin julkisesta 
intressistä ja vastuullisuuden järjestämisen tavasta tällaiseen argumentointiin: 
 

"A newspaper is a private enterprise owing nothing whatever to the public, which 
grants it no franchise. It is therefore affected with no public interest. It is 
emphatically the property of the owner, who is selling a manufactured product at 
his own risk." (The Wall Street Journalin kustantajan W.P. Hamiltonin lausunto, 
lainattu Henry 1988, 15 mukaan) 

 
Elinkeinovapauden vallitessa tällainen näkemys jättää tilaa korkeintaan valtiosääntelylle. Ja 
tämä on periaatteessa vallitseva tila esimerkiksi Suomessakin. Valtiosääntelyn piiriin 
kuuluvilla laeilla on taattu omistamiseen liittyvät oikeudet, mukaan lukien esimerkiksi 
julkaisun journalistisesta sisällöstä päättäminen. Ammatilliselle itsesääntelylle ei välttämättä 
ole mahdollisuuksia, mikäli omistaja tai hänen vastuullisena edustajanaan - taas lain mukaan 
- toimiva päätoimittaja niin haluaa. Toimitukset ovat tässä mielessä päällikkövirastoja, sillä jo 
työehtosopimuksen mukaan journalistien on "parhaan kykynsä mukaan pyrittävä edistämään 
sitä lehtiyritystä, jonka palveluksessa hän on" ja journalistien "tulee noudattaa kustantajan 
määrittelemää lehden linjaa" (Graafisen teollisuuden ...17§ ja 19§) Mikään 
sääntelymekanismi ei periaatteessa voi pakottaa kustantajaa noudattamaan muuta yleistä etua 
kuin mikä laeilla on säädetty. 
 
Myös journalismin tekninen kehitys asettaa vastuullisuuden järjestämisen tavoille uusia 
vaateita. Video-satelliitti-tietokonetekniikkaa voidaan nykyisin käyttää journalismissa 
hyväksi niin, että kaikkialla maailmassa pystytään luomaan valikoituja mielikuvia 
tapahtumista reaaliajassa. Näin journalismi luo pikahistoriaa, jonka mahdollisten virheiden 
korjaaminen on aina myöhäistä. (Gerbner 1992) Lisäksi on hämärtymässä vastuullisuuden 
kohde. Edellä olleessa esityksessä vastuullisuuden kohteeksi määriteltiin epämääräinen, laaja 
yleisö, mutta taustaoletuksena oli kuitenkin kansallisvaltioon rajattu ihmisryhmä. 
Globaalinen, reaaliaikainen journalismi kohtaa yleisön, joka on myös globaalinen. 
Vastuullisuuden järjestäminen tämän yleisön kannalta tahtoo kaatua jo siihen, että globaalin 
yleisen edun määrittely ei onnistu tai jää perin abstraktiksi (vrt. Cooper 1989b). 
 
Oleellista tässä tilanteessa on se, kuinka journalistit itse mieltävät roolinsa. Työnsä 
rajallisesta vapaudesta huolimatta kullakin toimittajalla yksilönä ja ammattikunnalla 
 
 
 
 
 



82 

kokonaisuutena on varsin suuri mahdollisuus vaikuttaa työnsä sisältöön. Millä tavalla siihen 
vaikutetaan, riippuu ammatillisesta itseymmärryksestä, niistä motiiveista, jotka ohjaavat 
journalistin toimintaa työssä. 
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4. YHTEENVETO: 
ITSESÄÄNTELYN YHTEISKUNNALLINEN KONTEKSTI 
 
 
 
 
Tässä tutkimuksen ensimmäisessä osassa on pyritty luomaan kontekstia journalismin 
itsesääntelyinstituutiolle, josta seuraavassa osassa lähinnä suomalaiset toimittajat ilmaisevat 
oman mielipiteensä. Läpikäyvänä teemana on ollut journalismin yhteiskunnallisuus, ajatus 
siitä, että yhteiskunnallisena instituutiona journalismiin kohdistuu suoritusodotuksia, jotka 
ilmenevät myös itsesääntelyn mekanismeissa. 
 
Perustava rajaus on ollut tarkastelun kohdistaminen journalismiin sellaisena kuin se ilmenee 
teollistuneissa, länsimaisissa ja demokraattisissa yhteiskunnissa. Journalismi on lisäksi 
ymmärretty perinteisellä tavalla toiminnaksi, jonka pääasiallinen tarkoitus on välittää 
tosiasiapohjaista ja ajankohtaista tietoa ja samalla yhteiskunnalliseksi instituutioksi. 
 
Tältä pohjalta tarkastelussa hyväksyttiin näkemys, että journalismiin kohdistuu yleisen edun 
vaatimus. Journalismille on toisin sanoen asetettu, tai pikemminkin asettunut, 
yhteiskunnallisia velvoitteita. Journalismiin kohdistuu mitä erilaisimpia odotuksia, joiden 
edellytetään täyttyvän journalismin suorituksen kautta. Näistä odotusten kokonaisuudesta 
muodostuu yleisen edun vaatimus journalismille, vaatimus, joka on olemassa riippumatta. 
journalismin harjoittajien, esimerkiksi toimittajien, tahdosta. 
 
Kun journalismille tunnustetaan suhde yleiseen etuun, on samalla otettava kantaa sen 
kääntöpuoleen eli journalismin yhteiskunnalliseen vastuullisuuteen. Yhteiskunnallisena 
instituutiona journalismi on rinnastettavissa muihin toimintoihin, jotka suorituksellaan 
toteuttavat yleistä etua ja jotka sen vuoksi ovat erityisasemassa yhteiskunnassa. Tähän 
asemaan liittyy vastuullisuus, eräänlainen tilintekovelvollisuus, jonka kautta yhteiskunta - 
ainakin periaatteessa - voi arvioida journalismin suoritusta suhteessa yleiseen etuun. 
 
Koska journalismiin kohdistuvan yleisen edun vaateiden vivahteiden erittely olisi paitsi 
tämän työn kannalta sivuraide, myös erinomaisen työläs urakka, pitäydyttiin 
jatkotarkastelussa yleisen edun kokoavaan kuvailuun. Ja kun kerran kyse on siitä, mitä 
journalismin pitäisi tehdä, päädyttiin hyödyntämään normatiivista lehdistöteoriaa. 
Yleislänsimaiseen normatiiviseen lehdistöteoriaan edettiin tarkastelussa mutkan kautta 
suoraan. Lähtökohdaksi hyväksyttiin klassinen neljään perinteisen lehdistöteorian asetelma, 
josta nyky-yhteiskunnassa relevantit osiot ovat liberalistinen lehdistöteoria ja sen pohjalle 
rakentunut sosiaalisen vastuun lehdistöteoria. Etenkin viimeksimainittu on tähdellinen 
itsesääntelyn tarkastelun kannalta, koska se artikuloi yleisen edun kiinnittymisen 
journalismiin ja tähän liittyvän vastuullisuuden varsin vahvasti. Sosiaalisen vastuun teorian 
perussanoma on, että journalismin instituutiona tulee antaa kontribuutio demokraattisen 
yhteiskunnan rakentamiselle, ja että yhteiskunnalla on oikeus arvioida tuon vastuun 
toteutumista sekä ohjata journalismia vaikka julkisen vallan voimin. Oletuksenmukainen tila 
on teorian mukaan kuitenkin se, että journa- 
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lismi tuntee itse yhteiskunnallisen vastuunsa ja järjestää sen toteutumisen itsesääntelyn 
mekanismien avulla. 
 
Yleislänsimaisen normatiivisen lehdistöteorian sisällöksi journalismiin kohdistuvan yleisen 
edun odotusten osalta hahmoteltiin kolmitahoinen yhteiskunnallisten odotusten rakenne. Sen 
ensimmäinen osa on vapaus, joka tarkoittaa mm. sitä, että journalismin odotetaan olevan 
riippumatonta ulkopuolisista painostuksesta. Vapaus on journalismin keskeinen, ehkä 
keskeisin toiminnallinen ehto ajatellen journalismin toimintaa demokraattisessa 
yhteiskunnassa. Toiseksi journalismiin kohdistuu tasa-arvon odotus, mikä tarkoittaa 
yhteiskunnan eri ryhmien tasaveroista kohtelua journalismissa mukaan lukien journalismiin 
pääsy. Tasa-arvon eräs keskeinen ulottuvuus journalismin käytäntöjä ajatellen on odotus 
totuudellisesta, puolueettomasta ja rehellisestä journalismista. Kolmas journalismiin 
kohdistuva odotus liittyy journalismin rooliin yhteiskunnan sidosaineena. Järjestys -odotus 
latautuu eri tavoin riippuen asiaa tarkastelevan yhteiskunnallisen intresentin näkökulmasta: 
yhden intresentin odottama järjestys on toisen repressiota jne. Journalismille asettuvan 
yleisen edun vaatimuksen sisältö on siten verraten laaja ja lisäksi sisäisesti sitä 
ristiriitaisempi, mitä konkreettisemmalla tasolla journalismin suoritusta arvioidaan. 
 
Journalismin yhteiskunnallisen vastuullisuuden järjestämisen erilaiset mekanismit 
pohjautuvat ainakin osittain erilaisiin näkemyksiin journalismin yhteiskunnallisesta roolista. 
Jos hyväksytään journalismille asettuva yleisen edun vaade, jos se määritellään jokseenkin 
siten kuin edellä ja jos tukeudutaan mieluummin vapaaehtoiseen kuin pakotettuun 
vastuullisuuden toteuttamiseen, on luontevaa tarkastella ennen muuta journalismin 
itsesääntelymekanismia. Tässä tarkastelussa todettiin, että itsesääntely on nimestään 
huolimatta paljolti pakotettua vapaaehtoisuutta: journalismin instituutioon on kehittynyt 
ammatillisia säännöstöjä ja lehdistöneuvostoja erityisesti silloin, kun yhteiskunta on ollut 
puuttumaisillaan journalismin suoritukseen muilla keinoilla. Itsesääntelyn voidaan siten 
katsoa olevan, jos ei aivan yleiseen etuun liittyvän vastuullisuuden toteuttamista, niin ainakin 
sen ymmärtämistä. Ammatillisten säännöstöjen sisällöt kuvastavat paljolti juuri niitä 
yleislänsimaisen normatiivisen lehdistöteorian perusarvoja, joissa yleinen etu kiteytyy. 
Lehdistöneuvostot puolestaan voidaan katsoa journalismin kumarrukseksi yleisön suuntaan. 
 
Whitea (1989, 59-60) soveltaen on vielä ehkä mahdollista kiteyttää tämä journalismin 
itsesääntelyn yhteiskunnallinen konteksti. White lähtee siitä, että valtaan pyrkivä 
yhteiskunnallinen liike pyrkii kehittämään - tai sillä on - oman, kaikenkattavan 
rationaliteettinsa ja kerran hallitsevaan asemaan päästyään levittämään tämän 
mahdollisimman laajalle yhteiskunnassa. Tällä tavalla kyetään perustelemaan syntynyt uusi 
järjestys, jonka keskeisenä elementtinä välttämättä on kommunikaatio. Siksi uuden liikkeen 
artikuloimassa uudessa "yleisessä filosofiassa" (public philosophy), jolla perustellaan 
muotoutunut institutionaalinen järjestys, on keskeinen sija kommunikaatiota koskevilla 
argumenteilla. Nämä sisältävät mm. viestintään ja sen harjoittajiin kohdistuvat normatiiviset 
odotukset. 
 
Näin perustellen journalismin itsesääntelyn tuleekin olla yhtä luonteva osa länsimaista 
demokratiaa kuin Coca-Colan. Porvarillisen yhteiskunnan myötä "julkiseksi filosofi- 
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aksi" muotoutunut liberalismi (varsin laajana käsitteenä) kiinnittää yhteiskunnallisiin 
instituutioihin vapauden oikeuden, mutta myös vastuullisuuden vaatimuksen. 
Yltiöliberalistisista kuohahduksista huolimatta länsimaisissa demokratioissa on 
sisäänrakennettuna ainakin minimaalinen yhteisvastuun oletus. Siten vallitseva 
kommunikaatiofilosofia perustuu (ainakin jonkinlaisen) vastuullisuuden vapauden 
periaatteelle, joskin sen kaksi ulottuvuutta saavat eri aikoina ja eri yhteyksissä erilaisen 
suhteellisen painoarvon. Journalismilla on erityislaatuinen sosiaalinen status, joka erottaa sen 
yhteiskunnallisena instituutiona ja elinkeinona esimerkiksi kumisaapastuotannosta. 
Vastuullinen liberalismi edellyttää journalismilta yleisesti ottaen rakentavaa suhtautumista 
vallitsevaan yhteiskuntajärjestelmään. Journalismiin kohdistuu siten normatiivisia odotuksia, 
joihin itsesääntelyinstituutio on osaltaan vastaus. 
 
Mutta kuten aiemmin on mainittu, itsesääntelyllä on myös toinen puolensa. Itsesääntelyn 
mekanismit ovat syntyneet ja ovat olemassa myös siksi, että niiden avulla on mahdollista 
torjua journalismiin kohdistuvia yhteiskunnallisia paineita. Yleisen edun myötävaikutuksesta 
syntynyt instituutio voi siten periaatteessa toimia sitä vastaan: ammatilliseen integriteettiin 
liittyvät maininnat ammatillisissa säännöstöissä voivat joutua - ja käytännössä myös joutuvat! 
- ristiriitaan yhteiskunnallisten odotusten kanssa. Nämä ristiriidat on usein pakko ratkaista 
käytännön tasolla, jossa toimivilla yksilöillä on mielessään paljon muutakin kuin työnsä 
julkinen intressi. Seuraavassa osassa tarkastellaan juuri sitä, miten toimittajat suhtautuvat 
ammattinsa itsesääntelyyn, onko se etabloitunut heidän professionaaliseen ajatteluunsa ja 
millainen ylipäänsä on journalistin käsitys ammatillisesta roolistaan. 
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5. JOHDANTO: AMMATTI JA AMMATTIETIIKKA 
 
 
 
 

"Haen tietoisesti ihmisen heikkoa kohtaa ja nyppään sivulauseesta 
mielenkiintoisimman asian otsikoksi. Se on aivan normaali tapa tehdä myyviä 
juttuja." 

 
Näin sanoo ilmaisjakelulehti Tamperelaisen haastattelussa ("Nykänen uhkasi..."1993) ns. 
juorulehden nuori toimittaja nojaillen melkein 300 000 markkaa maksaneeseen autoonsa. Hän 
jatkaa ammatillisten periaatteidensa pohdiskelua, nyt jutun tehneen toimittajan sanoin: 
 

"Mieluummin hän tekisi kilttejä juttuja, jotka saisivat kaikki hyvälle tuulelle. 
Mutta sellaiset jutut eivät mene kaupaksi ja tuo toimittajalle rahaa." 

 
Tervetuloa journalistisen ammattikäytännön pariin! 
 

* * * 
 
Edellä on pyritty luomaan kontekstia journalismin itsesääntelymekanismille tarkastelemalla 
journalismia yhteiskunnallisena instituutiona. Lähtökohtana on ollut käsitys, että 
journalismille asettuu tai asetetaan yhteiskunnallinen tehtävä, halusi se itse tätä tai ei. Asian 
toinen puoli on journalismin vastuullisuus sille asetetun tehtävän, yleisen edun vaateiden, 
täyttämisestä. Tämän vastuullisuuden järjestäminen tapahtuu erilaisten sääntelymekanismien 
kautta, näistä mekanismeista yksi on itsesääntely. - Tämän tarkastelun tavoitteena on ollut 
osoittaa työn empiirisen osan kohteena olevan itsesääntelymekanismin kytkeytyminen 
journalismin instituutioluonteen kautta monivivahteiseen yhteiskunnalliseen elämään. 
 
Mutta toisesta näkökulmasta katsoen itsesääntely on osa ammatillista käytäntöä. Itsesääntely 
kantaa jo nimeään myöten mukanaan oletuksen sen kohteena olevan ammattikunnan 
myötävaikutuksesta. Yleinen etu voi luoda puitteet itsesääntelylle, mutta ammatilliset 
toimintaohjeistot ja ammattikunnan aloitteesta syntyneet lehdistöneuvostot ovat lopultakin 
journalistien tulkinta tuosta yleisestä edusta. Yleinen etu journalismissa toteutuu tai on 
toteutumatta arkipäiväisessä toimittajan työssä, mikä on sekoitus yleviä periaatteita ja 
raadollista palkkatyötä. Totuudellisuus ja kansalaisten tiedontarve taistelevat toimittajan 
sielussa lasten päivähoitoaikataulun, lisäverojen tai status-auton kanssa eikä kustantajan 
tasekirjakaan ole vaikuttamatta journalismin suoritukseen. 
 
Tässä osassa tarkastellaan sitä, millaisen merkityksen toimittajien ammattikunta antaa 
ammattinsa itsesääntelymekanismille. Esimerkkitapauksena käytetään suomalaisia 
journalisteja, joiden asenteita tilaisuuden tullen verrataan eräiden muiden maiden toimittajien 
asenteisiin. Huomattakoon, että tässä osassa "ammattikunta" tarkoittaa spesifisti 
kyselytutkimuksen kohderyhmää. Sen vuoksi kyseessä ei enää ole sellainen 
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yleistetty kollektiivinen yksikkö kuin työn ensimmäisessä osassa, vaan yksittäisten 
toimittajien joukko. Näistä yksilöiden mielipiteistä on konstruoitu Suomen toimittajien 
ammattikunnan mielipide. 
 
Toimittajien asenteita kartoitettiin kyselytutkimuksella, jonka vastaajat olivat Suomen 
Journalistiliiton (SJL) jäseniä. Journalistien ammattiliiton jäsenkunnan käyttäminen 
perusjoukkona on Suomen oloissa perusteltua, koska käytännöllisesti katsoen kaikki alalla 
ammattimaisesta työskentelevät henkilöt ovat liiton jäseniä. Merkittävin journalistista työtä 
tekevä ryhmä, joka jäi otannan ulkopuolelle oli päätoimittajaporras. Kyselyn teemoina olivat 
Suomessa keskeiset itsesääntelyn muodot, nimittäin ammatillinen säännöstö (Journalistin 
ohjeet), jota käsitellään luvussa seitsemän ja lehdistöneuvosto (Julkisen sanan neuvosto), jota 
käsitellään luvussa kahdeksan. 
 
Postitse toteutettu kysely tehtiin touko-kesäkuussa 1993. Kyselylomake lähetettiin kaikkiaan 
990 SJL:n jäsenelle. Kyselyn vastausprosentti oli noin 52. Vastaajakunnan edustavuus 
tutkittavien asenteiden osalta varmistettiin vertaamalla tämän tutkimuksen vastaajakunnan 
tietoja SJL:n jäsenrekisterin ja eräiden vertailukelpoisten tutkimusten antamiin tietoihin (ks. 
Melin ja Nikula 1993 ja Journalisti-lehden lukijatutkimus 1993). Näin voitiin todeta, että 
tämän tutkimuksen vastaajakunnan demografinen edustavuus on hyvä ja erot 
vertailukelpoisiin tutkimuksiin tutkittavien seikkojen osalta ovat eroja lähinnä painotuksissa. 
Siten nyt käsillä olevan tutkimuksen aineisto kuvastaa riittävän hyvin suomalaisten 
toimittajien asenteita, jotta jäljemmät johtopäätökset ovat perusteltuja. Seuraavassa esitellään 
eräitä suomalaisen toimittajakunnan piirteitä tutkimusaineiston pohjalta. (Ks. myös liite 1, 
josta käyvät ilmi myös käytetyt selittävät muuttujat ja niiden luokat. 
Lisensiaatintutkielmassani ovat kyselytutkimuksen täydelliset suorat jakaumat ja 
kyselylomake.) 
 
Toimittajista jokseenkin puolet on naisia (52%) ja puolet miehiä (48%). Ammattikunta on 
kuitenkin naisistumassa, sillä naisten osuus nuorimmassa ikäryhmässä (alle 30 vuotta) on 
selvästi yli puolet. Ilmiö on tuttu sekä mm. alan oppilaitoksissa opintonsa aloittavien 
sukupuolijakaumasta eikä ole pelkästään suomalainen trendi (ks. esim. Weaver ja Wilhoit 
1993, 4-5; Weibull 1991 c, 29). Toimittajien keski-ikä on 40 vuotta. Noin 45 % toimittajista 
työskentelee pääkaupunkiseudulla. 
 
Toimittajien peruskoulutustaso on noussut sitten 1987 tehdyn silloisen Suomen 
Sanomalehtimiesten Liiton jäsentutkimuksen (Kehälinna ja Melin 1988). Tuolloin 
korkeakoulututkinto oli kolmanneksella toimittajista, nyt noin 40 prosentilla. Naisista joka 
toisella on korkeakoulututkinto. Edelleenkin suuri osa toimittajista (41 %) on täysin vailla 
alan ammattikoulutusta. Varsinainen toimittajakoulutus on noin joka neljännellä toimittajalla. 
Toimittajakoulutustausta on yleisempää naisten kuin miesten keskuudessa. 
 
Noin 45% toimittajista työskentelee sanomalehtien palveluksessa ja noin neljännes radiossa 
tai televisiossa. 
 
Jo tässä yhteydessä on hyvä todeta, että seuraavassa tarkastelussa pääpaino on suomalaisen 
toimittajakunnan asenteiden kuvaavimpien piirteiden esittelyssä. Näin siksi, 
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että analyysissa havaittiin eri toimittajaryhmien välillä kyllä olevan jonkin verran asenne-
eroja, mutta merkityksellisemmäksi piirteeksi nousi asenteiden melkoinen yhtenäisyys. Tätä 
käsitellään enemmän työn kolmannessa osassa. 
 
Ennen siirtymistä tarkastelemaan suomalaistoimittajien asenteita, viivytään kuitenkin vielä 
kotvanen journalistin ammatin muutamissa piirteissä, joiden avulla yritetään paikantaa 
itsesääntelymekanismi myös tästä näkökulmasta. Varsinaisesti seuraavassa - kuudennessa - 
luvussa käsitellään suomalaistoimittajien käsityksiä omasta työstään, heidän ammatillista 
itseymmärrystään. Tässä luvussa otetaan esille kolme yleistä seikkaa, jotka (ainakin) 
vaikuttavat journalismin ammattikäytännön suunnasta itsesääntelymekanismin rakentumiseen 
ja toimintaan. Ensimmäinen seikka on journalistien ammattikunnan pyrkimys oman 
statuksensa nostamiseen ammattieettisen järjestelmän avulla, toinen on kysymys 
journalististen työrutiinien ja ammattietiikan suhteesta ja kolmas liittyy journalistin asemaan 
kapitalismiin perustuvilla työmarkkinoilla. 
 
 
5.1 Status Ja ammattietiikka 
 
Puhuttaessa journalismista ammattina lähestytään mielenkiintoista, mutta tässä tutkimuksessa 
olosuhteiden pakosta sivuutettavaa professionalismitematiikkaa. Erityisesti yhdysvaltalaisen 
tiedotustutkimuksen perinteessä on viljalti tutkielmia journalismin professionaalisuudesta tai 
sen puutteesta, journalistisen profession kehityksestä tai taantumisesta jne. (ks. Allison 1986). 
Tässä yhteydessä on kuitenkin riittävää vain todeta eräitä näkökohtia journalistisen ammatin 
luonteesta suhteessa ammatilliseen etiikkaan. (Käytän tässä termiä ammattietiikka väljänä 
yläkäsitteenä, jonka piiriin kuuluvat niin ammatilliset toimintaohjeistot kuin normatiiviset 
lehdistöteoriatkin. Termillä ei siten ole varsinaisesti moraalifilosofista ulottuvuutta. Vrt. 
edellä luku 1.3 ja White 1989, 44-45.) 
 
Airaksinen (1992b) luonnehtii ammatteja "keinotekoisiksi taidon ilmentymiksi 
yhteiskunnassa". Ammattien olennainen piirre on valta. "Ammattikunnat ovat ... 
yhteiskunnan valvonnasta riippumattomia kollektiivisia toimi joita, koska ne näennäisestä 
välineellisyydestään huolimatta käyttävät valtaa." Airaksisen mukaan ammatit muovaavat 
koko yhteiskuntaa tietojensa ja taitojensa avulla, joten hyvä kysymys on kuinka ammattien 
etu ja yhteinen hyvä suhteutuvat toisiinsa. "Siksi pitää luoda ammatin eettinen koodi, jonka 
avulla valta tunnustetaan, vastuu kiteytetään periaatteiksi ja ammattilaiselle sovitaan 
arvoideologia." (Airaksinen emt., 22-23) 
 
Toisin sanoen ammatillinen säännöstö, eettinen koodi, palvelee ammatin ulkopuolista 
yhteiskuntaa. Koodi on takuu sille, että ammattikunta toimii yhteisen hyvän puolesta, kun se 
käyttää sillä olevaa valtaa. Vai onko? Airaksinenkin (emt., 23) kysyy, että "...onko koodi 
olemassa vain kulloisenkin ammattikäytännön naamioimiseksi ja pyhittämiseksi". Ehkä 
varovaisen skeptinen tulkinta on oikein: Eettinen koodi on ainakin osoitus siitä, että 
ammattikunta tunnustaa yhteisen hyvän - tämän tutkimuksen kielellä yleisen edun - 
olemassaolon, mutta se ei ole vielä tae siitä, että ammattikäytäntö tuota yhteistä hyvää 
edistäisi. 
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Journalismin professionalismikeskustelussa usein tavattu näkemys onkin, että ammattikoodi 
on olemassa ammattikunnan yleisen arvostuksen nostamiseksi. Etenkin anglosaksisissa 
maissa tämä statuksen kohottaminen on tavannut tarkoittaa lähestulkoon epätoivoista 
pyrkimistä kohti tunnustetun profession asemaa (ks. erityisesti Allison 1986 ja esim. Bertrand 
1986/87; Elliott P. 1978; Goldstein 1985, 155-182; Raaum 1986, 75). Profession 
tunnusmerkeiksi on katsottu mm. ammatin pohjana oleva systemaattinen teoria, 
professionalistin autonomia, erikoiskoulutus ja juuri ammattieettinen koodisto. Jotta 
journalismi siis olisi professio, on sillä oltava eettinen ohjeisto. Siten ammattietiikka palvelee 
pikemminkin ammattikuntaa itseään kuin yleistä hyvää, yleistä etua. Ilmiö ei tosin ole vain 
journalismille tyypillinen, vaan liittyy historiallisesti yleensäkin uusien ammattien syntyyn 
sellaisten perinteisten professioiden kuin juridiikan ja lääketieteen ammattien rinnalle. 
Yhteiskunnallisesti kysymys oli samalla keskiluokan noususta ja arvojärjestelmien 
muuttumisesta. 
 

"Communication ethics has emerged out of the ethos of professionalism that 
characterizes the rise of the middle class in the formation of modern technical 
societies ... The sense of ethical duty switched from obligations to God and the 
polity to an obligation to uplift the status of the profession and its reputation of 
effectiveness as judged by the public. Ethical codes then were formulated and 
enforced not by external societal monitors but by the professions themselves." 
(White 1989, 46-47) 

 
Näin ollen yksi näkökulma ammatin suunnasta kohti eettistä järjestelmää, mukaan lukien 
itsesääntelyn mekanismi, on sen käyttöarvo statuksen kannalta: kun kerran tunnustetuilla 
ammateilla on koodinsa ja itsesääntelynsä, niin olkoon sellainen myös journalismilla. Koodit 
ja omassa valvonnassa oleva itsesääntelykoneisto ovat symboleja, jotka osoittavat 
ulkopuolisille ammatin tuottamien palvelusten yhteiskunnallisen merkityksen (White emt., 
53). Tästä ei kuitenkaan välttämättä seuraa, että ammattieettinen järjestelmää olisi huono 
yleisönkään kannalta. Kuten itsesääntelyä käsitelleessä luvussa (luku 3.5) todettiin, on sysäys 
tällaisten mekanismien luomiseen tullut useinkin ammattikunnan ulkopuolelta ja 
ammattikunnan vastaus on ainakin jollakin tavalla ollut pakotettu ottamaan huomioon näin 
ilmaistun yleisen edun. Yhtenä, eikä kovinkaan vähäisenä ammattikunnan motiivina on 
mukana ollut kuitenkin itsekäs pyrkimys oman arvostuksensa nostamiseen. (vrt. esim. 
Snoddy 1992, 11 ja 202-203) 
 
 
5.2 Rutiinit ja ammattietiikka 
 
Journalistien ammattikäytännön ja ammattietiikan suhdetta selvittäneissä tutkimuksissa on 
varsin yhtäpitävästi todettu, että eettinen pohdiskelu ei juurikaan ole läsnä journalistisessa 
työprosessissa riippumatta siitä, pidetäänkö sitä tärkeänä vai ei (ks. esim. Nohrstedt ja 
Ekström 1994; Kuistiala 1993; Kämppi 1990; Weibull 1991a). Eettisiä ongelmia ei koeta 
erityisen vaikeiksi ja eettinen harkinta on toimittajien mielestä tarpeetonta ja työlästä 
kiireisessä työrytmissä. Erityisesti juuri työn kiire 
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oikeuttaa toimittajat mielestään siirtämään periaatteelliset pohdinnat pois häiritsemästä 
varsinaisen työn tekemistä. (Kuistiala 1993, 59; Kämppi 1990, 109). 
 
Kuten tässä tutkimuksessa myöhemmin todetaan, kysymys on yhtäältä ammatillisen 
toiminnan ja ammattitaidon käsitteen kattavuudesta. Arkipäivän työhön liittyvät vaatimukset 
koskevat ennen muuta teknisiä menetelmiä tiedon hankkimiseksi ja jalostamiseksi, kun taas 
pohdinta työn suhteesta yleisen edun odotuksiin nähden on viikonloppuseminaarin kuuluva 
ulottuvuus. Toisaalta lienee kysymys aidosta. tarpeesta keskittyä juuri päällekaatuvien 
ongelmien ratkaisuun. Toimittajan työn paineet eivät ole pelkkä myytti, vaan suorastaan 
työsuojelullinen ongelma (ks. esiin. Melin ja Nikula 1993, 19-21). Yksi selviytymisstrategia 
tällöin on turvautuminen ammatin rutiineihin, joiden yksi osa on se, että periaatteelliset 
kysymykset priorisoidaan marginaalisiksi. 
 
Elliott puhuu journalistien "strategisista rituaaleista" (vrt. Rentola 1983, 8: "metodiset 
säännöt"), joiden avulla journalisti pyrkii vastaamaan työhönsä kohdistuviin odotuksiin. 
Tällaisia odotuksia ovat esimerkiksi vaatimus objektiivisuudesta ja puolueettomuudesta, jotka 
kytkeytyvät julkisen intressin vaatimuksiin. Omaksuttuja rituaaleja ovat mm. lähteiden 
luotettavuuden arviointi ja tietojen tarkistaminen. (Elliott P. 1978, 185) Nohrstedt ja Ekström 
(1994, 148-150) puolestaan erottavat viisi journalistisen työprosessin menetelmää, joiden 
avulla hei " mielestään ikään kuin vältellään eettistä harkintaa ja vastuunottoa. Nämä ovat 
vakiointi (standardisering), etäännyttäminen (distansering), objektivisointi (objektivering), 
osittaminen (fragmentering) ja vastuullisuuden torjuminen (ansvarsfrihet). Työmenetelmien 
vakiointi tarkoittaa juuri strategisia rituaaleja, joilla varmennetaan juttujen asiasisältöjen 
asianmukaisuus. Etäännyttäminen se " häivyttää toimittajan pois jutusta että varjelee häntä 
liialliselta samastumiselta esimerkiksi jutun henkilöiden asemaan. Objektivointi ja 
fragmentointi ovat tapoja esittää todellisuus "puhtaina" faktoina joiden suhteet jäävät 
irrallisiksi. Vastuullisuuden torjuminen (ks. myös Kepplinger ja Köcher 1990) ilmenee niin, 
että toimittaja kokee itsensä tiedon välittäjäksi, jolla ei ole vastuuta tiedon seurauksista. 
Seurauksena on, että "...valsituationerna döljs bakom regler, rutiner och värderingar som tas 
för givet...journalisten skall sitta utanför samhället..." (Nohrstedt ja Ekström 1994, 151). 
 
Näin kysymys ammattietiikasta ja samalla yhteisestä hyvästä se " yleisestä edusta 
irtaannutetaan ammattikäytännöstä vetoamalla professionalismin teknisiin suoritusmittareihin 
ja toimituksellisiin rutiineihin. Ensisijaiseksi asettuu kuuliaisuus ammatillisille periaatteille - 
ymmärrettynä strategisiksi rituaaleiksi - ja sen jälkeen vasta pohditaan muita kysymyksiä. 
New York Timesin päätoimittajiin kuulunut Abraham M. Rosenthal kiteytti tämän 
journalismin insinöörinäkemykseen kommenttiinsa Yhdysvaltain lehdistöneuvostosta: "The 
American press needs more professionalism, more space and better editors and reporters, not 
more press critics." (lainaus Goodwin 1983, 24) 
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5.3 Vapaus ja ammattietiikka 
 
Edellä kuvatut journalismin rituaalit eivät välttämättä ole seurausta vain toimittajien 
ammattikunnan valinnoista. Arvioitaessa journalistien suoritusta on otettava huomioon 
heidän rajallinen vapautensa, myös ammatillisten periaatteiden suhteen. "Att journalisterna 
tillskrivs stort ansvar innebär dock inte att de betraktas som fria individer. De är delar av ett 
system som begränsar deras möjligheter." (Nohrstedt ja Ekström 1994, 151) Suorastaan 
kaunopuheisesti asian ilmaisee Merrill (1974, 130): 
 

"...the individual journalist increasingly finds himself fitting neatly into the 
organization, writing to formula, making fewer and fewer personal decisions, lost 
in the bureaucratic maze of the Journalistic Machine ... journalist finds him 
isolated, captured as it were, by impersonal and potent forces which threaten at 
every turn to affect his sense of values and his daily journalistic life." 

 
Kysymys on luonnollisesti journalistin ammatillisesta kaksoisroolista: Yhtäältä journalisti on 
osa yhteiskunnallista instituutiota, jolle on asettunut velvoite yleisen edun suhteen ja toisaalta 
hän on palkkatyöläinen, jonka odotetaan tuottavan juttuja työnantajiensa toiveiden 
mukaisesti. Tässä katsannossa kysymys ammatillisesta etiikasta näyttäytyy jokseenkin 
mahdottomalta. Vaikka journalisti itse pyrkisikin noudattamaan ammattietiikkaa, ja vaikka 
sopimuksin olisi määritelty jonkinasteinen suoja oman vakaumuksen noudattamiselle, niin 
viime kädessä journalistisen suorituksen standardin määrää työnantaja. (O'Neill 1992, 27-28; 
ks. myös Bertrand 1986/1987) Kun läntisen maailman tiedotusteollisuudelle näyttää olevan 
ominaista jatkuva keskittyminen, siirtyy päivittäisjournalismia koskevien linjanvetojen 
päätösvalta yhä kauemmas rivitoimittajasta (vrt. Cohen 1990 ja Hanlin 1992). Päätösvaltaa 
käyttävät yhä useammin ihmiset, joiden toimintaa ohjaavat jotkin muut motiivit kuin 
journalistinen eetos: "Yleisön ja ilmoittajien parittaminen on asettanut viihteen ja voitot 
julkisen palvelun edelle" (Black ja Barney 1992/1993, 14). 
 
Raaum (1986, 103-114) kytkeekin journalistin ammattieettisen harkintasfäärin journalismin 
vallankäyttöön. Journalismietiikan alueeseen voivat kuulua vain juttujen osia tai korkeintaan 
yksittäisiä juttuja koskevat ratkaisut. Näin siksi, että esimerkiksi lehden koko numeron 
sisältöjä koskevat ratkaisut tehdään journalistien ulottumattomissa, päätoimittajatasolla, ja 
tätäkin periaatteellisemmat linjaukset ovat välineiden omistajien ja/tai poliittisen koneiston 
reviiriä. Päivittäisen ammattietiikan alue on siten varsin pieni. Tämäkin toimituksellinen 
autonomia on lisäksi vähenemään päin, ainakin mikäli yhdysvaltalaisten toimittajien kokema 
vapaudentunne on kehityksen mittari. 90-luvun alussa harvempi kuin joka toinen 
yhdysvaltalainen toimittaja sai mielestään. vapaasti päättää jutuistaan, kun kolme 
vuosikymmentä aiemmin tätä mieltä oli 60% USA:n journalisteista (Weaver ja Wilhoit 1994, 
6). Suomen toimittajista 75-80% saa mielestään vapaasti valita juttunsa ja sen käsittelytavan 
(Melin ja Nikula 1993, 10). 
 
Toisaalta yksittäisen journalistin valtaa periaatteellisissa kysymyksissä kasvattaa edellä 
mainittu professionalismi, johon yhtenä osana kuuluu lojaalisuus kollegoita 
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kohtaan. Journalisteilla ammattikuntana on mahdollisuus ulottaa valtansa myös yksittäisiä 
juttuja periaatteellisemmille tasoille, ainakin teoriassa (vrt. Hemanus 1990, 113). Esimerkiksi 
suomalaiset toimittajat pitävät Suomen Journalistiliiton hyväksymien Journalistin ohjeiden 
mukaan hyvän journalistisen tavan mukaisena edistää ihmisoikeuksia ja rauhaa (Journalistin 
ohjeet, Johdanto). Työehtosopimukseen on kirjattu maininta, että journalistia ei saa painostaa 
toimimaan vastoin hyvää lehtimiestapaa (Graafisen teollisuuden ...§19). Näin ollen 
yksittäiselläkin toimittajalla on mahdollisuus ainakin kieltäytyä ammattietiikan vastaisesta 
työstä, koska ammattikunta on antanut siihen keinon. 
 
Itsesääntelymekanismi sellaisena kuin se tässä työssä on ymmärretty on myös instituutio, 
jonka avulla journalistit ammattikuntana voivat ylittää Raaumin ammattietiikalle 
määrittelemän alueen. Jos itsesääntelymekanismi täyttää riittävät vakuuttavuus- ja 
tehokkuuskriteerit, voi ammattikunta sen avulla realisoida tahtoaan mahdollisesti jopa yli 
kustantajien ja poliittisten päättäjien. 
 
On kuitenkin todettava, ettei journalistin idealisointiin ole mitään syytä. Luvun alussa oleva 
puheenvuoro ei varmaankaan ole edustava ajatellen suomalaista journalistikuntaa, mutta sen 
todistusvoimaa ei ole aihetta vähätelläkään. Voidaan kuvitella tilanne, että journalismin 
valtasuhteita muutettaisiin esimerkiksi toimitusdemokratian keinoin siten, että journalistit 
saisivat muodollisestikin oikeuden päättää toimituspolitiikasta (käytännössä hän ainakin osa 
tästä oikeudesta heillä on jo nyt päällikkötoimittajien jakaessa vastuutaan arkirutiineista) 
(James 1991). Mutta: "If journalists themselves somehow gained primary power and 
exercised primary freedom in the mass communication system, should they be any more 
ethical than the Media Elite is today?" (Gordon ja Merrill 1989, 44-45). 
 
Vastauksen aineksia pyritään tarjoamaan seuraavissa luvuissa. 
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6. JOURNALISTIN AMMATTIROOLI 
 
 
 
 
6.1 Ammattiroolin ainekset 
 
Tutkielman ensimmäisessä osassa tarkasteltiin journalismiin kohdistuvan yleisen edun 
odotuksia ja todettiin, että länsimaisissa demokratioissa vallitsevan journalismin 
yhteiskunnallisen merkityksen kautta journalismia kohtaan rakentuu velvoitteiden paine. 
Journalismin odotetaan olevan vapaata ja sitä kautta mm. totuudellista, sen halutaan olevan 
tasa-arvoista esimerkiksi eri yhteiskuntaryhmien kohtelun suhteen ja lis" si siihen kohdistuu - 
näkökulmasta riippuen - erilaisia ryhmäkoheesioon liittyvä odotuksia. Nämä yleisen edun 
vaatimukset näkyvät journalismin itsesääntelyssä, jossa esimerkiksi ammatilliset säännöstöt 
heijastavat osin yhteiskunnasta nousevia vaatimuksia. 
 
Mutta vain osin. Aiemmin jo viitattiin siihen, että ammattikunnan myötävaikutuksella 
muodostetut vastuullisuuden järjestämisen mekanismit ovat paljolti ammattikunnan tulkinta 
yleisestä edusta. Tuo tulkinta syntyy varsin moninaisista aineksista, mutta sen tuloksena on 
journalismin professionaalinen itseymmärrys. Tässä luvussa asiaa tarkastellaan 
kyselytutkimuksessa kerättyjen empiiristen havaintojen pohjalta. Ensin käsitellään 
journalistin kuvaa sellaisena kuin se ilmenee yhtäältä suomalaisten toimittajien käsityksissä 
journalistin ihanteesta ja toisaalta vastaajien ilmaisemissa henkilökohtaisissa 
ammatinvalintamotiiveissa. Sen jälkeen eritellään journalismin kuvaa analysoimalla 
vastauksia lomakkeen kysymyksiin, joissa pyydettiin luonnehtimaan journalismin piirteitä, 
journalismin tulevaisuutta ja epäeettistä journalismia. Näin tämä luku luo pohjaa seuraavalle 
eettisten asenteiden tarkastelulle kartoittamalla vastaajakunnan ammatillista itseymmärrystä 
toimijan ja työsaran suhteen. 
 
Todettakoon vielä ikään kuin seuraavan tarkastelun kontekstiksi, että viime aikaiset 
tutkimukset toimittajien ammattirooleista ovat antaneet jossain määrin ristiriitaisia tuloksia. 
Yhtäältä journalistien ilmaisema käsitys omasta ammattiroolistaan on varsin yhteneväinen 
riippumatta journalistien kulttuurisista ja muista toiminnallisista ympäristöeroista. Sparks ja 
Splichal (ks. Sparks ja Splichal 1989, 35 sekä Splichal ja Sparks 1994, 181) raportoivat 22 
maan journalismiopiskelijoita koskeneen tutkimuksen tuloksista, että kotimaastaan 
riippumatta opiskelijat luonnehtivat toimittajaroolia varsin samansuuntaisesti. Niinpä 
tutkimuksen mukaan tulevien journalistien ammatillinen sosialisaatio on yhä enemmän 
kansalliset ja poliittiset rajat ylittävä prosessi. Näyttää siis siltä, että ainakin 
toimittajakoulutuksen taustalla oleva journalistin ammattirooli on jokseenkin universaali. 
Blasser (1992, 134) sanookin, että ammatillisen koulutuksen tarkoituksena on juuri 
tietämyksen yhdenmukaistaminen peittelemällä kokemuksellisia eroja: "Professionalism 
implies standardization and homogeneity; it accounts not for differences among journalists 
but for what journalists have in common." Omastakin kokemuksestani tiedän, että 
toimittajakoulutuksessa pääpaino on aineksilla, jotka pikemminkin yhdenmukaistavat kuin 
eriyttävät ammattiroolia koskevaa kuvaa. Miksi näin on ja pitäisikö olla toisin, on muualla 
pohdittava seikka. 
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Toisaalta monet tekijät ovat omiaan vaikuttamaan siihen, että toimittajien käsitykset 
roolistaan ovat hyvinkin erilaisia. Ensinnäkin kukin toimittaja on persoonallisuus sinänsä, 
jonka kotitausta, koulutus, sukupuoli, ikä jne. kaikki vaikuttavat myös hänen ammatilliseen 
itseymmärrykseensä. Toiseksi institutionaalisesti hänen näkemyksiään muokkaavat 
työorganisaation päämäärät. Ei ole tavatonta, että toimittaja(kin) mukautuu työnantajansa 
odotuksen mukaiseen rooliin ja näkee myös oman ammattiroolinsa palkanmaksajansa 
prisman läpi. Osittainhan näin on pakkokin olla, jo yksistään toimittajaa velvoittavien 
säädösten vuoksi. Tämän ylitse on kuitenkin esimerkiksi Journalistiliiton jäsenten 
keskuudessa ammatillisia näkemyseroja, joissa ainakin yhtenä selittävänä tekijänä on 
"meidän talon" linja. Kolmanneksi kansalliset ja kulttuuriset erot aiheuttavat näkemyseroja 
myös journalistin ammattiroolin suhteen. Kärjistävää esimerkkiä käyttääkseni: Köcher (1986) 
on todennut englantilaisten toimittajien roolikäsityksen muistuttavan verikoiraa, kun taas 
saksalaiset toimittajat ovat lähempänä lähetyssaarnaaja-roolia. 
 
Tällaisesta varsin epäselvästä lähtöasetelmasta huolimatta on viime aikoina tehty jonkin 
verran keskenään ainakin kohtuullisesti vertailukelpoisia tutkimuksia, joissa on tarkasteltu 
journalistien ammattiroolia koskevia käsityksiä eri maissa (ks. Auh, Lee ja Kang 1994; 
Johnson ja Weaver 1994; Kolesnok 1994; McMane 1993; Weaver ja Wilhoit 1986 ja 1993; 
Weibull 1991 a; Wilke 1994). Tässä yhteydessä on näistä tutkimuksista mahdollista todeta 
vain se, että niiden perusteella näyttäisi olevan olemassa jonkinlainen, vaikkakin ehkä perin 
usvainen, länsimaisen toimittajan perityyppi, joka ymmärtää ammattinsa suhteessa julkiseen 
valtaan ja yleisöön jokseenkin yhtenevästi. Toisin tuskin voisi ollakaan, jos työn 
ensimmäisessä osassa esitetty journalismin ja yhteiskunnan suhteen määrittely pitää 
paikkansa: yhtä lailla kuin journalismi on osa laajempaa yhteiskunnallista rationaliteettia, on 
sen journalismin ammatinharjoittajien ammatillinen itseymmärrys pääpiirteissään seurausta 
vallitsevasta "julkisesta filosofiasta" (vrt. White 1989, 59-60). Samalla on totta, että tässä 
yleiskuvassa havaitaan eroja, kun toimittajia katsotaan lähempää. 
 
 
6.2 Suomalaisen journalistin ammattirooli 
 
Tutkimuslomakkeessa oli kaksi kysymystä, joiden avulla voidaan arvioida suomalaisten 
toimittajien näkemyksiä omasta ammattiroolistaan. Toisessa kysymyksessä tiedusteltiin 
suoraan vastaajan mielipidettä toimittajan ammatillisesta roolista1 ja toisessa samaa aihepiiriä 
lähestyttiin vastaajien omien ammatinvalintamotiivien kautta2. 
 
Kummassakin kysymyksenasettelussa ja vastausten tulkinnassa on rajoituksensa. Selvää on, 
että etukäteen rajatut vaihtoehdot voivat sekä aiheiltaan että muotoilultaan sopia vain 
likimäärin vastaajien näkemyksiin. Lisäksi ensinmainitun kysymyksen 
 
 
 
 
1 Kysymys: "Seuraavassa esitetään väittämiä toimittajan ammatillisesta roolista. Merkitse 
kunkin kohdalle kuinka hyvin tai huonosti väittämä vastaa omaa näkemystäsi toimittajan 
työstä." Väittämiä oli kahdeksan, asteikko viisiportainen. 
2 Kysymys: "Miksi ryhdyit toimittajaksi? Seuraavassa esitetään joukko mahdollisia syitä - 
merkitse kuinka hyvin tai huonosti selitys vastaa oman ammatinvalintasi taustoja. Ehdotettuja 
syitä oli 11, asteikko viisiportainen. 
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tulkinnassa on aiheellista ottaa huomioon se, että siinä haetaan nimenomaisesti jonkinlaista 
vastaajan mielessä olevaa toimittajan ihannetyyppiä. Näin piirtyvä toimittajan ammatillinen 
profiili on siten mallitoimittaja, jolle tuskin on vastinetta todellisuudessa - ei ainakaan niin, 
että kaikki ominaisuudet olisivat kiteytyneet yhteen persoonaan. 
 
Ammatinvalinnan motiiveja koskevan kysymyksen tulkinnassa puolestaan lienee aiheellista 
pitää mielessä inhimillisen muistin mukautuvaisuus. Muistikuvat alalletulon motiiveista 
saattavat vuosien kuluessa haalentua ja näin vastaukset voivat kuvastaa pikemmin perusteluja 
sille miksi vastaaja edelleen on ammatissa kuin alkuperäisiä ammatinvalinnan syitä. Jos 
tulkintaa painottaa tähän suuntaan, voidaan vastausten jakaumista lukea vastaajien käsitys 
siitä, mitkä piirteet ylipäänsä tekevät toimittajan ammatista niin houkuttelevan, että kannattaa 
paitsi antautua tuolle uralle myös sillä pysyä. 
 
Kaiken kaikkiaan näiden kahden kysymyksen analyysin keskeinen anti on se, että niiden 
avulla saadaan hahmo suomalaistoimittajan tässä tutkimuksessa piirtämälle journalistin 
kuvalle. 
 
 
Journalistin ihanne 
 
Tutkimuksessa kävi ilmi, että vastaajakunnan keskuudessa vallitsee varsin yhtenäinen käsitys 
siitä millainen toimittajan tulee olla. Kahdeksasta luonnehdinnasta kolmen kanssa oli lähes 
jokainen vastaaja samaa mieltä ja toiseen kolmeen luonnehdintaan yhtyi selvästi yli kolme 
neljästä vastaajasta (Kuvio 6.1.) Vain kahden kysymyksen osalta näkemykset olennaisesti 
jakautuivat. 
 
 

Kuvio 6.1. Näkemykset toimittajan ammattiroolista (prosenttia). 
 

 
 
 
Vastausten perusteella suomalaisen toimittajan ammatilliseen rooliin kuuluu selkeä 
yhteiskunnallisen toimijan ulottuvuus. Sen mukaan toimittajan tulee arvostella yhteis-
kunnallisia epäoikeudenmukaisuuksia sekä vahtia yhteiskunnallisia vallankäyttäjiä. 
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Tämän ohella vastaajien selkeä enemmistö katsoo toimittajan rooliin kuuluvan eräänlaisen 
kansalaisyhteiskunnan henkisen moottorin ja valistajan osan. Toimittajan velvollisuuksiin 
nimittäin kuuluu myös se, että hän tuo esiin uusia ajatuksia ja ideoita sekä toisaalta tekee 
monimutkaista maailmaa ymmärrettäväksi yleisölle. Nämä yhteiskunnallisesti aktiivit 
ulottuvuudet liitti toimittajan rooliin 87-96% vastaajista. Eri mieltä väitteen kanssa oli 2-8% 
vastaajista. 
 
Aavistuksen vähemmän kiinteästi, mutta yhtäkaikki selvästi, toimittajan rooliin näyttää 
vastausten mukaan kuuluvan elämysten tarjoaminen yleisölle. Tämän ulottuvuuden liitti 
toimittajan rooliin 84% vastaajista ja sen kanssa eri mieltä oli 9% vastaajista. Vaikka 
vaihtoehdoissa ei ollut eksplisiittisesti ilmaistu toimittajan roolin viihdyttämisfunktiota, 
voidaan tämän nimenomaisen kohdan vahvan kytkemisen toimittajarooliin ilmentävän sitä, 
että ammattiin katsotaan kuuluvan myös muu kuin asiatiedon välittäminen. Toimittajan 
työssä halutaan nähdä siis myös tunteisiin koskettava puoli. 
 
Ehkä jonkin verran yllättäen saa etäinen ja kantaaottamaton toimittajarooli vähemmän 
kannatusta kuin vaikkapa maailmaa selittävän ja uusia ideoita tuottavan toimittajan rooli. 
Toki selvä enemmistö (78%) on sitä mieltä, että toimittajan tulee olla tapahtuminen 
puolueeton selostaja, mutta toisaalta eri mieltäkin oli tämän väittämän kanssa 15% 
vastaajista. 
 
Selvästi omassa kategoriassaan oli toimittajarooliin liittyvistä ominaisuuksista kaksi, jotka 
molemmat koskettavat toimittajan palveluroolia yleisöön nähden. Enemmistö (55%) 
vastaajista oli sitä mieltä, ettei toimittajan tule heijastaa yleistä mielipidettä. Ajatukseen yhtyi 
31% vastaajista. Lähes päinvastaiset olivat lukemat, jotka koskivat toimittajan roolia 
paikallisen mielipiteen kanavana. Tällaisen roolin toimittajalle hyväksyi 53% vastaajista ja 
sen torjui 31 %. Näiden kahden roolipiirteen osalta myös kantaaottamattomien osuus nousi 
noin 15 prosenttiin, kun se kaikissa muissa ostoissa jäi selvästi alle kymmenen prosentin. 
 
Kun toimittajaroolin piirteistä vallitsee näinkin suuri yksimielisyys kuin edellä ilmenee, on 
aavistettavissa ettei suuria eroja synny myöskään, kun vastauksia eritellään eri 
vastaajaryhmien kesken. Mainittakoon kuitenkin se, että naiset näyttävät miehiä enemmän 
korostavan toimittajan roolia toisaalta uusien ajatusten esittäjänä ja toisaalta 
kantaaottamattomana tarkkailijana. Iän mukaan ryhmiteltynä voidaan havaita, että toimittajan 
rooli tapahtumien puolueettomana selostajana jakaa keski-ikäiset vastaajat kahtia. "Nuoret 
keski-ikäiset" (30-39 -vuotiaat) hyväksyvät väitteen vastahakoisemmin kuin "vanhemmat 
keski-ikäiset" (40-49 -vuotiaat). Pääkaupunkiseudulla työskentelevät toimittajat hyväksyvät 
muita laimeammin toimittajan roolille luonnehdinnan "tapahtumien puolueeton selostaja". 
Lisäksi muualla kuin pääkaupunkiseudulla hyväksytään yleisemmin toimittajan rooliksi 
yleisen mielipiteen heijastajana oleminen ja paikallisen mielipiteen kanavana toimiminen. 
 
Toimittajakoulutuksen saaneiden keskuudessa korostetaan muita yleisemmin toimittajan 
roolia valtaapitävien vartijana. Lisäksi tässä ryhmässä vastustetaan yleisimmin luonnehdintaa 
toimittajalta tapahtumien puolueettomana. Free lancer –toimittajat 
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ottavat muita pontevammin kantaa sen puolesta, että toimittajan tulee olla sekä valtaapitävien 
vartija että epäoikeudenmukaisuuksien arvostelija. Aikakauslehtien sekä sähköisten 
välineiden palveluksessa olevat toimittajat eroavat muista siten, että he hyväksyvät muita 
yleisemmin luonnehdinnan toimittajasta elämysten tarjoajana. Sanomalehtitoimittajat 
puolestaan korostavat muita yleisemmin toimittajaa tapahtumien puolueettomana selostajana. 
 
Keskeisin johtopäätös on se, että suomalaiset toimittajat piirtävät ammatillisen ihanteensa 
varsin yksituumaisesti: journalistin tulee olla aktiivisesti valtaa vartioiva vahtikoira, joka 
säilyttää puolueettomuutensa silloinkin, kun selittää maailmaa. Sen sijaan journalistirooliin ei 
näytä kuuluvan asettuminen yleisen tai paikallisen mielipiteen palvelukseen. Aktiivisen 
vahtikoiran rooli kiinnittyy jonkin verran muita enemmän korkeampaan peruskoulutukseen ja 
varsinaiseen toimittajakoulutukseen. Yhteisöllisyys puolestaan tavataan yleisemmin naisten 
ja muualla kuin pääkaupunkiseudulla työskentelevien keskuudessa. 
 
 
Henkilökohtaiset motiivit 
 
Toimittajaksi ryhtymisen henkilökohtaisia motiiveja luodattiin kaikkiaan yhdellätoista 
väittämällä. Näistä koostuva kysymys oli sijoitettu lomakkeen alkuosaan henkilökohtaisia 
taustakysymyksiä koskettelevan osuuden jälkeen kun edellä tarkasteltu kysymys toimittajan 
ammattiroolista oli lomakkeen loppuosassa. Vastauksia tarkasteltaessa ensimmäinen huomio 
on se, että jos toimittajan ihanteesta vallitsee perin yksituumainen käsitys, niin omat motiivit 
toimittajan uravalinnalle ovat varsin eriävät. Toinen huomio on se, että alalle näytetään 
hakeuduttavan ennemminkin yksilöllisten kuin yhteiskunnallisten motiivien vuoksi. Kolmas 
yleinen huomio on se, että toimittajaksi ryhtyneet ovat ainakin suurimmalta osin 
nimenomaisesti hakeutuneet tähän työhön, sillä enemmistö vastaajista (53%) torjui sen, että 
he olisivat sen kummemmitta syittä lähinnä ajautuneet alalle. Määrätietoisuuden kuvaa lisää 
se, että korkeimmillaankin kantaansa ilmaisemattomien osuus jäi alle viidenneksen 
tarjotuissa selitysvaihtoehdoissa. 
 
Kuviosta 6.2. on nähtävissä, että halu ilmaista itseään, työn joustavuus ("ei 'yhdeksästä 
viiteen' -ammatti"), tähän mitä ilmeisimmin liittyvä työn vapaus sekä tavallaan eri kategoriaa 
edustava mahdollisuus työskennellä uutisten parissa ovat niitä syitä, jotka voimakkaimmin 
ovat vastaajia houkutelleet alalle. 
 
Työn mahdollistama yksilöllinen itsensätoteuttaminen on katsottu tärkeimmäksi alalle 
hakeutumisen motiiviksi. Halu ilmaista itseään ja työn vapaus vastaa 81 prosentin mielestä 
hyvin heidän ammatinvalintansa taustoja. Kummassakin tapauksessa noin 10% vastaajista 
pitää väittämää huonosti sopivana selittämään heidän ammatinvalintaansa. Väittämä ettei 
toimittajan työ ole virkamiesmäistä "yhdeksästä viiteen" - puurtamista kuvastaa sekin 
ammatin yksilötasoista väljyyttä ja senkin katsoi 72% vastaajista kuvastavan hyvin oman 
valintansa taustoja. Huonosti se sopi viidenneksen uranvalintaperusteeksi. 
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Kuvio 6.2. Toimittajaksi ryhtymisen motiivit (prosenttia). 
 

 
 
 
 
Suosituimpien syiden joukkoon nousi myös mahdollisuus työskennellä uutisten parissa. 
Vastaajista 72% katsoi väittämän kuvastavan hyvin oman valintansa perusteita ja toista 
mieltä oli alle viidennes vastaajista. Ensinäkemältä tämä motiivi ei ehkä näyttäydy edellisten 
kanssa samaan kategoriaan kuuluvalta, vaan pikemminkin ammatin yhteiskunnalliseen 
tehtävään viittaavalta perusteelta. Toisaalta kuitenkin myös tätä motiivia voidaan tulkita 
yksilöllisten pyrkimysten näkökulmasta niin, että kyseessä on juuri Minun mahdollisuuteni 
olla siellä missä tapahtuu, uutisten ja tärkeiden tapahtumien keskellä. Väittämä oli nimittäin 
muotoiltu niin, että vastaaja otti kantaa omaan mahdollisuuteensa työskennellä uutisten 
parissa, ei siihen, että hänellä on mahdollisuus palvella yleisöä (tai yhteiskuntaa) niitä 
välittämällä. 
 
Näiden yksilöllisten motiivien jälkeen alalle hakeutumista selittävät toiseksi yleisemmin työn 
yhteiskunnalliseen ulottuvuuteen liittyvät motiivit. Tätä koskevat kaksi väittämää hyväksyi 
oman ammatinvalintansa perusteeksi runsas puolet vastaajista. Väittämistä toinen asetti 
ammatinvalinnan perusteeksi mahdollisuuden paljastaa yhteiskunnallisia epäkohtia. 
Vastaajista 56% katsoi tämän olleen uravalintansa taustalla, toista mieltä oli 26% vastaajista. 
Toinen väittämä liittyi toimittajan vaikutusmahdollisuuksiin ("voi vaikuttaa toisiin ihmisiin") 
ja sen hyväksyi 57% vastaajista. Eri mieltä oli jokseenkin sama osuus kuin edellisessä 
kohdassa eli 25% vastaajista. 
 
Tässä toiseksi painavimpien uravalintamotiivien ryhmässäkin on yksi, joka ei aivan 
luontevasti sovi muiden joukkoon. Näkemys siitä, että toimittajan ammatti on jännittävä ei 
ole sisällöltään järin yhteiskunnallinen, vaan lähinnä yksilöllinen. Ammatinvalintansa 
perusteeksi tämä sopi joka toisen vastaajan mielestä ja 35% sanoi väittämän kuvastavan 
huonosti ratkaisuaan. 
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Vihdoin voidaan todeta, ettei toimittajan ammatti näytä olevan sellainen, johon pyritään sen 
materiaalisten etujen tai vaivattoman alallepääsyn vuoksi. Enemmistö vastaajista nimittäin 
torjui uravalintansa perusteina kaikki väittämät, jotka ovat jollakin tavalla "leipätoimittajan" 
kuvaan liittyviä (vrt. leipäpappi). Siten palkkaa ei pidetä perusteena alalle hakeutumiseen 
eikä sitä, ettei tarvitse suuremmalti opiskella. Vain viidennes vastaajista piti uranvalintansa 
perusteena sitä, että toimittajat ansaitsevat hyvin, toista mieltä oli 62% vastaajista. 
Vastaavasti peräti 69% vastaajista hylkäsi väittämän, jonka mukaan ammatinvalinnan 
perusteena olisi ollut se, ettei tarvinnut hankkia teoreettista koulutusta. 
 
Toisaalta ammattiin ei myöskään hakeuduta sattumalta, ajautumalla tai tuttavien esimerkin 
voimasta. Ajautumisen torjui 53% vastaajista ja tuttavien esimerkin vaikutuksen 74%. 
 
Toimittajaksi ryhtymisen motiivien tarkastelu sukupuolen ja iän mukaan eriteltynä paljastaa 
eroja, mutta varsin pieniä. Edellä toimittajaroolia koskevia käsityksiä tarkasteltaessa havaittu 
yksituumaisuus siis näyttää vahvistuvan, sillä sekä miesten että naisten keskuudessa ovat 
selvimmin hyväksytyt uravalinnan motiivit täsmälleen samat: työn vapaus, mahdollisuus 
ilmaista itseään ja mahdollisuus työskennellä uutisten parissa. Ikäryhmittäinkin tarkasteltuna 
ovat keskeisimmät alalle ryhtymisen selitykset jokseenkin samat kaikissa eri ryhmissä. 
Merkillepantavaa lienee kuitenkin se, että nuorimmassa ikäryhmässä itseilmaisun halu 
ammatinvalinnan motiivina on peräti tärkeä. Nuorimmat myös korostavat sellaisia alalle 
hakeutumisen syitä kuin halu ilmaista itseään ja työn vapaus. 
 
Pääkaupunkiseudun toimittajat korostavat muun Suomen toimittajia enemmän alalletulon 
aktiivisia motiiveja, kuten ammatin jännittävyyttä, mahdollisuutta paljastaa yhteiskunnallisia 
epäkohtia ja mahdollisuutta vaikuttaa toisiin ihmisiin. Varsinaisen toimittajakoulutuksen 
suorittaneet eroavat muista siten, että heidän keskuudessaan työn jännittävyys ei ole erityisen 
voimakas motiivi, mutta arvossa pidetään mahdollisuutta paljastaa yhteiskunnallisia 
epäkohtia. Aikakauslehdentoimittajat, sähköisten välineiden toimittajat ja free -lance -
toimittajat asettavat kaikki tärkeimmäksi motiiviksi halun ilmaista itseään. 
Sanomalehdentoimittajilla tärkein motiivi on se, että saa työskennellä vapaasti. 
 
Tiivistäen voidaan todeta, että alalle hakeutumisen henkilökohtaisista motiiveista vallitsee 
vastanneiden keskuudessa suurempi erimielisyys kuin ihannetoimittajan piirteistä - mikä 
lienee inhimillisesti ymmärrettävää. Kuitenkin voidaan sanoa, että alalle tullaan 
ennemminkin yksilöllisten kuin yhteiskunnallisten motiivien vuoksi eikä ainakaan toimittajan 
ammatin aineellinen vetovoima ole hääppöinen. Yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen viittaava 
mahdollisuus paljastaa epäkohtia, mutta myös individualistinen halu ilmaista itseään on 
naisten motiivina jonkin verran yleisempi kuin miehillä. Miehet ovat taas naisia useammin 
vain ajautuneet alalle ja ainakin osin siksi, ettei erityistä koulutusta välttämättä vaadita. Alan 
nuorin väki näyttää painottavan muita enemmän työn rentoja piirteitä kuten itseilmaisun ja 
vapauden lupausta - eivät ehkä vielä ole oppineet talon tavoille. 
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Vertailua naapuriin ja kauemmaksikin 
 
Toimittajien näkemyksiä journalistin ammatillisesta roolista on tutkittu ainakin Ruotsissa 
(Melin M. 1991; ks. myös Thurén 1988) ja Yhdysvalloissa (Weaver ja Wilhoit 1986 ja 1993). 
Puuttumatta tässä yhteydessä maiden yhteiskunta- ja kulttuurieroihin, jotka osaltaan 
vaikuttavat tuloksiin, seuraavassa vertaillaan tässä tutkimuksessa saatuja tuloksia mainittuihin 
tutkimuksiin. 
 
Tämän tutkimuksen kysymykset pohjautuvat oleellisesti mainittuun ruotsalaistutkimukseen, 
joten tulokset ovat hyvin vertailukelpoiset. Voidaankin todeta, että naapurimaiden 
toimittajien käsitykset toimittajalle sopivaksi katsotuista rooleista ovat jokseenkin 
samanlaiset. Keskeisinä roolipiirteinä kummankin maan toimittajien keskuudessa pidetään 
yhteiskunnallisen vallankäytön valvontaan ja yhteiskunnan epäoikeudenmukaisuuksien 
arvosteluun liittyviä seikkoja. 
 
Oleellisin ero suomalaisten ja ruotsalaisten toimittajien välillä on suhtautumisessa toimittajan 
rooliin yleisön sanansaattajana. Kun suomalaistoimittajista vain joka kolmas katsoo, että 
toimittajan tulisi olla yleisen mielipiteen heijastaja, niin ruotsalaisista toimittajista näin katsoo 
melkein kaksi kolmesta. Suomalaisista toimittajista vain hienoinen enemmistö pitää 
toimittajan rooliin kuuluvana toimimista paikallisen mielipiteen kanavana, kun 
ruotsalaistoimittajista tällaiseen väittämään yhtyy yli 62%. (Melin M. 1991, 107) 
 
Amerikkalaistoimittajien keskuudessa viimeksi tehdystä kyselytutkimuksesta (Weaver ja 
Wilhoit 1993) on löydettävissä eräitä teemoja, joita voidaan kohtuudella verrata tuloksiin 
suomalaisten ja ruotsalaisten toimittajien asenteista. Amerikkalaistoimittajat pitävät 
toimittajan keskeisenä tehtävänä hallituksen väitteiden tutkimista ("investigating government 
claims"). Tätä pidetään toiseksi tärkeimpänä journalistin tehtävänä nopean uutisvälityksen 
jälkeen ja 67% amerikkalaistoimittajista pitää tehtävää äärimmäisen tärkeänä ("extremely 
important"). Monimutkaisten ongelmien analysointia ("analyzing complex problems") pitää 
yhtä tärkeänä 48% amerikkalaistoimittajista ja viihdytyksen tarjoamista ("providing 
entertainment") 14% amerikkalaistoimittajista. (emt., 11-12) 
 
Journalistien alalletulon motiiveja on tutkittu niin ikään Ruotsissa (Weibull 1991 c). Myös 
tämän oston suhteen tulokset ovat vertailukelpoiset, koska tässä tutkimuksessa hyödynnettiin 
aiemmin tehtyä ruotsalaistutkimusta. Jälleen vertailu osoittaa, että naapurimaiden toimittajien 
asenteet ovat varsin samantyyppiset. Kummassakin maassa ammattiin ryhtymistä motivoivat 
sellaiset tekijät kuin halu ilmaista itseään ja ammatin vapaus. Mahdollisuudet paljastaa 
yhteiskunnallisia epäkohtia tai vaikuttaa toisiin ihmisiin eivät vastaajien mielestä ole kovin 
merkittäviä alalle tulon pontimia. Vielä vähemmän toimittajien mielestä asiaan vaikuttavat 
vähäinen kouluttautumistarve tai tuttavapiirin vaikutus. 
 
Keskeisin ero suomalaisten ja ruotsalaisten toimittajien kesken koskevat työn jännittävyyttä. 
Selvästi useampia ruotsalaistoimittaja (uskaltaa?) tunnustaa, että työn jännittävyys on 
houkutellut heitä alalle. 
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Jokseenkin samansisältöisiä kysymyksiä käytettiin myös tutkimuksessa, jossa vertailtiin 
saksalaisten ja englantilaisten toimittajien asenteita (Köcher 1986). Tuossa tutkimuksessa 
vastaajilta kysyttiin vastaajilta mistä he erityisesti pitävät työssään. Tämä ei ole täsmälleen 
sama kuin jos kysytään miksi vastaaja hakeutui alalle, mutta kuten edellä on todettu, saattavat 
tässä tutkimuksessa kysytyt motiivit itse asiassa kuvastaa alallaolon syitä. Siksi vertailu 
Köcherin tutkimukseen on perusteltavissa. 
 
Saksalaisten toimittajien mieltymyslistan kärkipäässä olivat jokseenkin samat piirteet kuin 
suomalaisten ja ruotsalaisten toimittajien motiiviluettelossa: mahdollisuus paljastaa ja 
arvostella epäkohtia, mahdollisuus ilmaista itseään ja työn jännittävyys. Oleellinen ero on 
siinä, että saksalaistoimittajat pitivät tärkeimpänä epäkohtien paljastamista, kun se 
suomalaisten ja ruotsalaisten toimittajien keskuudessa sijoittuu huomattavasti heikommin. 
 
Englantilaisten toimittajien mielestä heidän työnsä erityisen miellyttävä piirre on sen 
jännittävyys. Vertailukelpoisista luonnehdinnoista toiseksi tärkein oli englantilaisten mielestä 
vapaus valita omat tehtävänsä ja aiheensa ja kolmanneksi tärkein mahdollisuus paljastaa 
epäkohtia. 
 
 
6.3 Journalismin kuva 
 
Tässä jaksossa täydennetään kuvaa journalistin ammatillisesta itseymmärryksestä 
tarkastelemalla vastaajakunnan näkemyksiä siitä työstä, jota he ammattikuntana tekevät. 
Näkökulmaa siirretään siten toimittajan henkilökohtaisista ammatillisista ominaisuuksista 
koko toimittajakunnan kollektiiviseen tuotteeseen, journalismiin. Aihetta kartoitettiin 
tutkimuksessa kolmella kysymyksellä, jotka koskivat suomalaisen journalismin yleistä 
luonnehdintaa1, epäeettisen journalismin konkreettisia esimerkkejä2 ja arvioita eräistä 
journalismiin liittyvistä tulevaisuudennäkymistä3. 
 
Ensimmäisessä kysymyksessä luonnehdinnan kohteeksi on rajattu uutisjournalismi. Näin sen 
vuoksi, että pelkkä sana "journalismi" olisi laventanut kohteen käsittämään paitsi kaiken 
mahdollisen asiajournalismin myös ainakin osan viihdejournalismista. Näinkin kysymykseen 
liittyy tulkinnallinen ongelma, joka koskee vastaajien omaksumaa näkökulmaa. Vaikka 
kysymyksessä pyydetään luonnehdintaa nimenomaan uutisjournalismista eli kohteesta 
yleensä, ei ole perusteetonta otaksua ainakin joidenkin arvioineen oman lähipiirinsä tai jopa 
itse tuottamaansa osaa uutisjournalismista. Tämän mahdollisen suppean näkökulman 
vaikutusta asenteisiin on kuitenkin perin vaikea yksiselitteisesti arvioida, sillä omaan tai 
lähipiirin työhön kohdistuva arviointi voi olla paitsi poikkeuksellisen hyväksyvää myös 
erityisen ankaraa. Joka tapauksessa 
 
 
 
 
1 Kysymys: "Kuinka luonnehtisit tyypillistä suomalaista uutisjournalismia? Merkitse kunkin vaihtoehdon 
kohdalle kuinka hyvin luonnehdinta vastaa omaa näkemystäsi uutisjournalismista." Luonnehdintoja oli 
kahdeksan, asteikko viisiportainen. 
2 Kysymys: "Voitko kertoa esimerkkejä suomalaisesta journalismista, joita et pidä eettisesti hyväksyttävinä? 
Kirjoita vastauksesi tähän. Jatka tarvittaessa kääntöpuolelle." 
3 Kysymys: "Miten arvioit seuraavien asioiden kehittyvän lähitulevaisuudessa? Rengasta omaa näkemystäsi 
vastaava vaihtoehto." Osioita oli viisi, asteikko viisiportainen. 
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kysymyksen analyysi antanee riittävän yleiskuvan vastaajakunnan asenteesta suomalaista 
uutisjournalismia kohtaan. 
 
Avokysymyksenä pyydetyt esimerkit epäeettisestä journalismista tuottavat aineiston, joka 
poikkeaa muusta tutkimusmateriaalista sen vuoksi, että se on ainoa laadullinen 
aineistojoukko. Kysymyksen mukaanottamisen yksi tarkoitus oli rohkaista vastaajaa 
kommentoimaan eettisiä kysymyksiä ja myös tätä tutkimusta laajemminkin. Tätä 
mahdollisuutta ei juurikaan käytetty; muut kuin kysymykseen vastaavat kommentit olivat 
pääasiassa toivotustyyppisiä terveisiä. 
 
Tulevaisuutta koskevien arvioiden osalta analyysin ongelmat liittyvät yleiseen tulevaisuuden 
ennustettavuuden problematiikkaan. Vastaajien asenne voi heijastaa tässäkin joko uskoa 
oman henkilökohtaisen tilanteen kehittymisestä esimerkiksi työn arvostuksen suhteen tai 
sitten arviota koko ammattikunnan arvostuksen tilanteesta. Edelleen voi arvio tulevaisuuden 
kehityksestä olla jo tapahtuneen muutoksen projisointi lineaarisesti tulevaisuuteen. Siten 
esimerkiksi vastaajan usko siihen, että journalistisen työn arvostus on viime aikoina 
lisääntynyt, näkyisi tässä niin, että vastaajan mielestä ammatin arvostus tulevaisuudessa 
kasvaa. Toisaalta on mahdollista, että kehitystä arvioitaessa taipumus tilanteen pysyvän 
ennallaan lienee varsin suuri. Tilanteen muuttumista ennakoiva mielipide kuvastaisi siten 
varsin voimakasta asennoitumista. Viimeksi mainittu näkemys on nähdäkseni jokseenkin 
perusteltu juuri toimittajien ammattikunnan ollessa kyseessä; voitaneen arvella, että juuri 
toimittajien ammattikunnalla on tuntuma reaalisesti tapahtuneisiin muutoksiin, joten 
tulevaisuudenennusteet heijastavat arviota todellisesta muutoksesta. 
 
 
Journalistien luonnehdinnat journalismista 
 
Uutisjournalismin luonnehdintojen erittely kertoo, että oman ammattikunnan työhön 
suhtaudutaan varsin kriittisesti toimittajien keskuudessa. Vaikka yhtä lukuunottamatta kaikki 
tarjotut luonnehdinnat uutisjournalismista. olivat ainakin perinteisen journalismikäsityksen 
mukaisesti journalismille myönteisiä, niin vain kaksi myönteistä luonnehdintaa kahdeksasta 
sai positiivisen hyväksymislukeman (ks. Kuvio 6.3.). Uutisjournalismiin hyväksytään 
liitettäväksi vain kaksi myönteiseksi katsottavaa luonnehdintaa: vastaajien mielestä 
suomalainen uutisjournalismi on sekä ammattitaitoista että vastuuntuntoista. Edellisen 
luonnehdinnan kanssa oli täysin tai melko samaa mieltä 76% vastaajista ja jälkimmäisen 
kanssa 68% vastaajista. 
 
Enemmistö vastaajista (52%) oli sitä mieltä, uutisjournalismi on helposti manipuloitavaa. 
Kriittiseen perusasenteeseen liittyen vastaajien enemmistö katsoi myös, että uutisjournalismi 
ei ole rohkeata (täysin tai melko eri mieltä 73%), ihanteellista (eri mieltä 62%) eikä kriittistä 
(eri mieltä 56%). 
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Kuvio 6.3. Luonnehdinnat journalismista (prosenttia). 
 

 
 
 
 
Uutisjournalismiin ei haluttu liittää myöskään sellaisia luonnehdintoja kuin epäilevä (eri 
mieltä 46%, samaa mieltä 24%) tai myötäelävä (eri mieltä 39%, samaa mieltä niin ikään 
39%). Näitä luonnehdintoja ei kuitenkaan edellisten tavoin torjunut vastaajien enemmistö ja 
kuvaavaa näiden luonnehdintojen osalta onkin kantaa ottamattomien suuri osuus, joka oli 30 
ja 23 prosenttia. Oleellista lienee kuitenkin se, että vastaajien enemmistö ei myöskään näitä 
luonnehdintoja hyväksynyt. 
 
Mielenkiintoista on se, että samalla kun selvä enemmistö vastaajista pitää journalismia 
ammattitaitoisena, niin samojen vastaajien enemmistö katsoo journalismin olevan myös 
helposti manipuloitavaa eikä pidä journalismia sen paremmin rohkeana kuin kriittisen" ään. 
Tätä ammattitaidon käsitteeseen liittyvää seikkaa käsitellään enemmän tuonnempana. 
 
Sukupuolten välisistä eroista voidaan todeta, että naisten keskuudessa näkemykset 
journalismista ovat jonkin verran ristiriitaisempia kuin miesten keskuudessa. Naiset yhtäältä 
pitävät journalismia ammattitaitoisempana ja vastuuntuntoisempana kuin miehet, mutta 
toisaalta naiset silti arvioivat uutisjournalismin kriittisyyden, epäilevyyden, rohkeuden ja 
myötäelävyyden vähäisemmiksi kuin miehet. Myös nuorimpien (alle 30-vuotiaat) 
keskuudessa on tiettyä asenteiden ristiriitaisuutta: he pitävät journalismia vähemmän 
rohkeana, myötäelävänä ja ihanteellisena kuin muut, mutta toisaalta heidän keskuudessaan 
luonnehditaan uutisjournalismia muita ikäryhmiä useammin kriittiseksi ja ammattitaitoiseksi 
sekä vähemmän helposti manipuloitavaksi. 
 
Pääkaupunkiseudulla työskentelevät toimittajat ovat kriittisempiä alaa kohtaan kuin muualla 
maassa työskentelevät. Pääkaupunkiseudun toimittajat katsovat muun maan toimittajia 
useammin, että uutisjournalismi on helposti manipuloitavaa ja pitävät sitä muita vähemmän 
ammattitaitoisena, vastuuntuntoisena, rohkeana, myötäelävänä tai ihanteellisena. 
 
Ylioppilastutkinnon pohjalta ammattiin lähteneet vastaajat luonnehtivat muita useammin 
uutisjournalismia positiivisesti. Kriittisimmin uutisjournalismia luonnehditaan 
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puolestaan ryhmässä, jonka peruskoulutus on "ylioppilastutkinto ja korkeakouluopintoja". 
Ammattikoulutus näyttää ainakin lisäävän kriittisyyttä omaa ammattialaa kohtaan, sillä 
toimittajakoulutuksen suorittaneet ovat muita ryhmiä kriittisempiä arvioidessaan 
uutisjournalismia Toimittajakoulutuksen suorittaneet ovat muita voimakkaammin sitä mieltä, 
että uutisjournalismi ei ole kriittistä, epäilevää, rohkeata eikä myötäelävää. 
 
 
Epäeettinen journalismi 
 
Lomakkeessa olleella - sen ainoalla - avokysymyksellä pyydettiin esimerkkejä sellaisesta 
journalismista, jota vastaaja itse pitää epäeettisenä. Vaikka jo käsite eettinen, puhumattakaan 
epäeettisestä, voi olla varsin subjektiivinen, on tällä kysymyksellä kuitenkin kyetty 
kartoittamaan karkea kuva journalismista, jota ammatissa toimivat itse luonnehtivat oman 
ammattietiikkansa kannalta arveluttavaksi. Näin tämän kysymyksen analyysin avulla voidaan 
osaltaan täydentää vastaajakunnan kuvaa omasta ammattiroolistaan. 
 
Vastaukset voidaan luokitella kahteen suureen ryhmään. Yhtäältä epäeettiseksi luonnehdittiin 
tietyt journalismin lajit tai eräät tiedotusvälineet ilman sen kummempia perusteluja ja 
toisaalta esitettiin varsin konkreettisia esimerkkejä epäeettiseksi katsotusta 
ammattikäytännöstä. 
 
Ensimmäisen ryhmän tapauksissa esimerkkinä mainittu journalismin laji tai yksittäinen 
väline tahi välinetyyppi itsessään katsotaan epäeettiseksi. Kysymys ei ole siis siitä, että jokin 
journalismin laji toteutettaisiin epäeettisin menetelmin vaan kyseinen lajityyppi sinällään on 
epäeettinen. Sama koskee tiettyjä välineitä tai niiden joitakin toimintoja: nämä edustavat 
vastaajien mielestä tyypillisimmillään kuvaa ammattieettisesti arveluttavasta toiminnasta 
niin, että niiden maininta vastaajan mielestä kelpaa sellaisenaan vastaukseksi, kun pyydetään 
esimerkkejä epäeettisestä journalismista. 
 
Journalismin etiikan kannalta arveluttavia lajityyppejä voidaan vastausten perusteella nostaa 
esiin kaksi. Toinen on ns. julkkisjournalismi. Tätä ei niinkään kiinnitetään johonkin 
välinetyyppiin, vaan siihen otetaan kantaa yhtenä journalismin lajina, jota pidetään 
kokonaisuudessaan epäeettisenä. 
 

"Naisten-, perhe- ja sensaatiolehtien täysin typerät ja teennäiset julkkisjutut. Kuka 
erosi ja kuka nai kenet...Täysin tarpeetonta...alentaa journalistien arvostusta." - 
mies, 49 v., maakunnallinen ykköslehti 

 
Toinen lajityyppi on rikosjournalismi. Vaikka se luonnollisesti usein kiinnittyy oman alansa 
erikoislehtiin, eivät vastaajat välttämättä tätä kytkentää tee, vaan ottavat kantaa kyseiseen 
journalismin lajiin ylipäänsä. 
 

"esim. henkirikoksilla 'mässäily` - nainen, 35 v., uutis/kuvatoimisto 
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"Rikosten yksityiskohdilla herkuttelu." nainen, 47 v., paikallislehti 
 
Toinen kahdesta yleisimmin mainituista epäeettisestä, välinetyypistä ovat iltapäivälehdet. 
Iltalehti saa selvästi enemmän mainintoja kuin Ilta-Sanomat. Perusteluita ei, kuten sanottu, 
useinkaan mainita, mutta jos sellaisia esitetään ne liittyvät tavan takaa katteettomiksi 
sanottuihin lööppeihin ja otsikoihin: 
 

"Iltapäivälehtien yksisilmäisyys. Juttujen myyminen (lööpit) tarkoituksellisen 
harhaanjohtavilla otsikoilla tai väärillä tiedoilla." - mies, 31 v., Yleisradio 

 
"Iltapäivälehtien henkilökohtaisuuksiin menevät lööppijutut." - mies, 44 v., 
paikallislehti 

 
Toinen epäeettinen välinetyyppi ovat rikoslehdet ja eräät aikakauslehdet. Yksittäisistä 
välineistä mainitaan rikoslehdistä Alibi ja Rikosposti sekä muista aikakauslehdistä Se, 7-
päivää, Nykyposti ja, edellisiä harvemmin, Hymy. Näistäkään ei aina mainita perusteluja, 
vaan niiden oletettaneen toimivan ilman selityksiäkin esimerkkeinä: 
 

"Se-lehden ja 7-päivää lehden sekä muiden vastaavien harjoittama journalismi." - 
nainen, 29 v., iltapäivälehti 

 
"Sensaatioreportaasit - lähinnä joku Alibi." - nainen, 27 v., paikallisradio 

 
Lisäksi eräät muutkin välineet saivat hajamainintoja epäeettisyyden esimerkkeinä, mutta eivät 
niin runsaasti kuin edellä mainitut. Lisäksi eräät vastaajat nimesivät yksittäisiä toimittajiakin 
edustamaan epäeettisen journalismin esimerkkejä. 
 
Toisaalta vastaajat mainitsivat edellä kuvattujen, yleistävien esimerkkien ohella 
perustellumpia ja kiinteämmin journalismin ammattikäytäntöön liittyviä esimerkkejä 
epäeettisestä journalismista. Tällaiset maininnat voidaan sijoittaa neljään ryhmään: 
samastuminen vallanpitäjiin, kohteen oikeuksien laiminlyönti, ammattikunnan yleinen 
hampaattomuus ja journalismin luonteen hämärtyminen. 
 
Samastuminen lähteisiin ja antautuminen toimimaan heidän ehdoillansa on vastaajien 
mukaan erityisesti poliittisten ja talousjournalistien ammattieettinen ongelma. Vastaajat 
arvioivat päättäjien kykenevät johdattelemaan journalisteja sekä valtakunnallisella että 
paikallisella tasolla. Välttämättä kyse ei ole toimittajien helposta jymäytettävyydestä, vaan 
vastausten mukaan jotkin toimittajat jopa haluavat kaveerata päättäjien kanssa tai ovat itsekin 
sitoutuneita ja pyrkivät vaikuttamaan sen vuoksi. Asia kääntöpuoli on se, että toimittajat 
asettuvat kansalaisten yläpuolelle. 
 

"...on irstasta esittää jonkun valtaapitävän tarkoituksenmukaisesti yksipuolinen 
näkökulma journalistisesti totuudenmukaisena + monipuolisena faktana." - 
nainen, 50 v., Yleisradio 
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"Poliitikkoja kunnioitetaan liikaa, ja erityisesti ärsyttää tapa millä poliitikot 
käyttää tiedotusvälineitä hyväkseen (ja toimittajat antavat poliitikkojen käyttää 
tiedotusvälineitä hyväkseen)." - mies, 35 v., paikallislehti 

 
'"Toimittajat ovat muodostuneet osaksi vallassa olevaa establishmenttia, jonka 
tehtävänä on tarjota kansalaisille leipää ja sirkushuveja..." - mies, 45 v., 
viikkosanomalehti 

 
Kohteen oikeuksien laiminlyönti liittyy luonnollisesti yksilönsuojaan, mutta myös ihmisarvon 
ja etnisen alkuperän kunnioittamiseen. Kyse on menettelytavoista, joilla toimittajat hankkivat 
(tai ovat hankkimatta!) tietoja juttujaan varten. Lisäksi esimerkeissä on mainintoja 
journalismista, jossa loukataan tai leimataan joitakin ihmisryhmiä. 
 

"Jutun teko ilman asianosaisten haastattelua - lähteen tarkistamista." - mies, 27 v., 
radio/tv free lancer 

 
"liika yksityisyyden kaivelu" - nainen, 46 v., maakunnallinen kakkoslehti 

 
"...kirjoitukset ihmisten yksityiselämän riepottelusta...uutiset koskien esim. 
lapsien yksityisyyttä" - nainen, 47 v., Yleisradio 

 
" 'Karpo'-journalismi, jossa aina esitetään syytteitä kuulematta syytetyn kantaa 
asiaan." - mies, 31 v., Yleisradio 

 
Yleinen hampaattomuus ilmentää nähdäkseni kokoavasti niitä erilaisia mainintoja, jotka 
yhtäältä liittyvät velttouteen ammatillisissa menetelmissä ja toisaalta ammatillisen aseman 
rapautumiseen. Epäeettisen journalismin esimerkkeinä mainittiin nimittäin kriittisyyden ja 
totuudellisuuden puute journalismissa. Kysymys on siitä, että toistetaan tietolähteen sanoma 
arvioimatta tai tarkistamatta sitä ja jopa siitä, että syystä tai toisesta valehdellaan yleisölle. 
Samoin näissä esimerkeissä moititaan toimittajia siitä, että he käyttävät asemaansa omien 
tarkoitusperiensä ajamiseksi tai ainakin ovat unohtaneet varsinaisen yleisönsä ja kirjoittavat 
lähinnä omille kollegoilleen. Osittain tämä teema liittyy aiemmin mainittuun samastumiseen 
vallanpitäjien kanssa, mutta viimekädessä kysymys on ammattieettisten perusteiden 
horjumisesta. 
 

"...taustoittamaton yhteiskunnallisesti merkittävien asioiden uutisointi, joka ei 
tarjoa lukijoille mitään eväitä asioiden oikeaan suhteuttamiseen." - nainen, 36 v., 
erikoisaikakauslehti 

 
"Kun toimittajat ja valtakunnan päättäjät sekä taloudelliset päättäjät pyörivät 
peräkanaa samalla kasalla, yhteiskuntakritiikki, perusarvot, ihminen ja luonto 
menettävät merkityksensä tiedonvälityksessä." - nainen 34 v., maakunnallinen 
ykköslehti 
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"Suomalaisilla toimittajilla on taipumus tehdä juttujaan toisille eikä suurelle 
yleisölle." - mies, 46 v., Yleisradio 

 
"Laiska lammasmaisuus kaiken kaikkiaan - kiireellä ei pidä perustella 
ammattitaidottomuutta." - mies, 31 v., erikoisaikakauslehti 

 
Viimeinen ryhmä epäeettisen journalismin esimerkeistä liittyy journalismin olemuksen 
hämärtymiseen. Kysymys on ennen muuta vastaajien mukaan kaupallisista paineista, joka 
ahdistaa journalismia ja journalisteja piilomainonnan, tekstimainonnan, jutun näköisten 
ilmoitusten ja muiden välineiden avulla. Esimerkeissä moititaan sekä välineiden omistajia 
että toimituksellista johtoa antautumisesta kaupallisille paineille samalla kun kannetaan 
huolta markkinointiosaston ja toimituksen lähenemisestä. Kaupallisuutta sinänsä ei juurikaan 
vastusteta, mutta sen halutaan olevan avointa eikä se saa toimia journalististen ratkaisujen 
perustana. - Kaupallisuuden lisäksi mainitaan esimerkeissä epäeettisen journalismin 
esimerkkinä faktan ja fiktion sekoittaminen. Tätä ei kuitenkaan mainita likikään yhtä useasti 
kuin markkinoinnin ja journalismin rajan hämärtymistä. 
 

"Tekstimainontaa on liikaa...Tärkeintä ei olekaan välittää tietoa vaan myydä 
lehteä." - nainen, 35 v., lehdistön free lancer 

 
"Markkinoinnin/journalismin raja hälvenee entuudestaankin. Tätä tapahtuu 
kaikissa välineissä /kaikissa juttutyypeissä." - nainen, 36 v., asiakaslehti 

 
"...tuollaisia juttuja on yhä tiheämmässä, periaatteella "jos annat ilmoituksen, niin 
tehdään juttu" ...periaatteessa toimittajan kuuluisi vastustaa ao. menettelyä, mutta 
ellei ole illareita, ei ole tiedotusvälineitä, eikä sitten toimittajalla 
palkkapäivääkään..." - nainen, 30 v., maakunnallinen kakkoslehti 

 
Vastaajista noin 250 eli puolet oli vastannut tavalla tai toisella avokysymykseen epäeettisen 
journalismin esimerkeistä. Edellä mainituista esimerkkiryhmistä eniten mainintoja sai 
ensimmäinen ryhmä (yleistävät esimerkit epäeettisinä pidetyistä journalismin laji- tai 
välinetyypeistä). Yksittäisiä mainintoja tuli melkein 200. Muihin ryhmiin kuuluvia 
esimerkkejä mainittiin alle 100 kertaa kutakin. 
 
 
Ammatilliset näkymät 
 
Tutkimuksessa kartoitettiin vastaajakunnan näkemyksiä siitä miten eräät journalismin 
ympäristöön ja itse ammatilliseen toimintaan liittyvät seikat kehittyvät tulevaisuudessa. 
Tulokset kertovat, että yhtäältä journalismin toimintaympäristössä tulisi vastaajien mielestä 
tapahtumaan tiedonvälityksen kannalta suotuisana pidettäviä muutoksia: 45% vastaajista 
arveli, että mielipiteen ilmaisun vapaus lisääntyy (vähenemistä ennakoi 26%) ja 50% uskoi 
yleisön kiinnostuksen tiedonvälitystä kohtaan lisääntyvän (vähenemistä uumoili 24%). 
Toisaalta ammatin sisällä tapahtuva kehitys olisi kaksi- 
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jakoista: ammattitaito lisääntyisi (64% oli tätä mieltä), mutta ammattieettisten sääntöjen 
noudattaminen saattaisi pikemminkin vähentyä (45% arveli näin). Myös journalistisen työn 
arvostus pikemminkin laskisi (37% vastaajista oli tätä mieltä) kuin lisääntyisi (23%). 
 
Ammatillisia näkymiä on mahdollista tarkastella niin, että huomio kiinnitetään 
nimenomaisesti mahdollisen muutoksen suuntaan. Tätä mahdollisen muutoksen suuntaa 
mainittujen piirteiden osalta havainnollistaa kuvio 6.4. Tässä on otettu huomioon vain 
muutosta ennakoivat vastaajat ja asian vakaana pysymistä ennakoivat on vakioitu nollaksi. 
Muutoksen suunta rakentuu siten, että lisääntymistä ennakoivien osuudesta on vähennetty 
vähenemistä ennakoivien osuus. Saatua lukua voidaan nimittää tässä muutosindeksiksi. 
 
 
Kuvio 6.4. Ammattialan näkymät. Pilarit kuvaavat muutosindeksiä, joka on lisääntyy - 
vähenee -prosenttiosuuksien erotus. 
 

 
 
 
 
Tämän tutkimuksen kannalta on perusteltua kohdistaa huomio kolmeen journalistin ammatti-
integriteetin kannalta oleelliseen muuttujaan nimittäin journalistisen työn arvostukseen, 
journalistien ammattitaitoon ja ammattieettisten sääntöjen noudattamiseen. Kun näitä 
tarkastellaan mahdollisen muutoksen näkökulmasta, voidaan todeta kahden näistä kolmesta 
muuttujista olevan pikemminkin heikkenemässä kuin vahvistumassa. Vastaajakunnan 
keskuudessa arvioidaan varsin yleisesti, että journalistien ammattitaito olisi lisääntymässä 
(muutosindeksi +53), mutta ammatin arvostus ja etenkin ammattieettisten sääntöjen 
noudattaminen olisivat vähenemässä (muutosindeksit -14 ja -30). 
 
Tässä suhteessa ei sukupuolten välillä ole juurikaan asenne-eroja, sen sijan ikäryhmittäin 
eriteltynä on todettavissa "nuorten keski-ikäisten" muista eroava profiili. Tässä 30-39 -
vuotiaiden ryhmässä painotetaan edellä mainittuja ammatti-integriteetin heikkenemisen 
trendejä hieman enemmän kuin muissa ryhmissä. Alallaolovuosien mukaan eriteltynä 
vastaava profiili on löydettävissä 10-19 vuotta työssäolleiden ryhmäs- 
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tä. Muualla kuin pääkaupunkiseudulla työskentelevät toimittajat uskovat voimakkaammin 
journalistisen työn arvostuksen vähenemiseen eivätkä ole yhtä varmoja ammattitaidon 
kasvusta. Toimittajakoulutusta saaneiden keskuudessa nähdään muita yleisemmin työn 
arvostus laskussa eikä ammattitaidon kehittymiseen uskota niin yleisesti kuin muissa 
ryhmissä. Yleistoimittajat ovat profiililtaan enemmän ammatillisen integriteetin 
heikkenemistä ennustavia kuin erikoistoimittajat ja tavalliset toimittajat pessimistisempiä 
kuin päättäjätoimittajat. 
 
Tarkasteltaessa vielä erikseen ammattieettisten sääntöjen noudattamisen kehityksen arvioita 
eri vastaajaryhmissä voidaan todeta miesten uskovan hieman naisia enemmän, että 
ammattietiikka heikkenee. Ikäluokista 30-39 -vuotiaiden enemmistö uskoo niin ikään 
tällaiseen kehitykseen, kun muissa ikäryhmissä kehitystä ei nähdä näin jyrkkänä. Työpaikan 
sijainti ei vaikuta tähän näkemykseen eikä se, onko vastaaja päättäjä vai tavallinen toimittaja. 
Ammattietiikan heikkenemiseen uskovat muita toimittajia enemmän sellaiset, joiden 
peruskoulutus on "ylioppilastutkinto ja korkeakouluopintoja", samoin sellaiset, joilla on 
taustanaan toimittajakoulutus. Yleistoimittajat ja vähiten vuosia alalla olleet uskovat 
enemmän kuin erikoistoimittajat ja pidempään alalla olleet ammattietiikan heikkenemiseen. 
Radio- ja televisiotoimittajien arvio ammattietiikan kehityksestä on synkempi kuin minkään 
muun ryhmän. 
 
 
Synkkää vertailua 
 
Tässä jaksossa esillä olleista kysymyksistä ei ole käytettävissä ulkomaista vertailuaineistoa. 
Ammatillisten näkymien osalta voidaan kuitenkin vertailla suomalaisten toimittajien 
näkemysten mahdollista muutosta, sillä SSL:n järjestö tutkimuksessa 1987 (Kehälinna ja 
Melin 1988) käytettiin samoja kysymyksiä kuin tässä tutkimuksessa. SJL:n uudessa 
Journalistitutkimuksessa 1993 (Melin ja Nikula 1993) käytettiin myös samoja kysymyksiä. 
Tältä perustalta on mahdollista yhteenvedonomaisesti todeta, että kovin suuria muutoksia 
runsaassa puolessa vuosikymmenessä ei ole toimittajien asenteissa tapahtunut. Asenteet ovat 
kuitenkin aiempaa enemmän jakautuneet kahtia. Nyt uskotaan jonkin verran enemmän kuin 
80-luvun puolivälin jälkeen, että mielipiteen ilmaisu lisääntyisi - kuitenkin myös sen 
vähenemiseen uskovien osuus on lisääntynyt. Trendi onkin ristiriitainen, sillä tässä 
tutkimuksessa ilmaisunvapauden lisääntymiseen uskoi oleellisesti suurempi osa vastaajista 
kuin Järjestötutkimuksessa. Yleisön kiinnostuksen tiedonvälitykseen arvioi nyt lisääntyvän 
jokseenkin yhtä suuri osuus toimittajista kuin kuusi vuotta aiemminkin. Samalla kuitenkin on 
selvästi lisääntynyt niiden osuus, jotka ennakoivat kiinnostuksen vähenevän. 
 
Journalistisen integriteetin kannalta on mielenkiintoista, että journalistisen työn arvostuksen 
lisääntymiseen uskovien osuus on selvästi laskenut. Tässä suhteessa ei toiseen suuntaan 
vievää trendiä ole havaittavissa, vaan myös niiden osuus on lisääntynyt, jotka arvioivat 
arvostuksen vähenevän. Lievästi on kasvanut myös niiden osuus, jotka arvioivat 
journalistisen ammattitaidon vähenevän. Tosin ammattitaidonkin osalta trendi on 
ristiriitainen, sillä tämän tutkimuksen tulokset kertovat ammatti- 
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taidon lisääntymisestä kun taas Järjestötutkimus osoittaisi ammattitaidon pikemminkin 
vähenevän. 
 
Ammattieettisten sääntöjen noudattamisen vähenemiseen uskovien osuus on vähentynyt 
hieman tarkastelujakson aikana ja jälleen niin, että etiikkatutkimukseen osallistuneiden 
keskuudessa ammattietiikan kunnioittamisen uskotaan pysyvän arvossaan yleisemmin kuin 
Järjestötutkimuksen vastaajien keskuudessa. 
 
Huolimatta 90-luvun tutkimusten lievistä eroista, on ammatillisten näkymien trendin 
yleiskuva varsin synkeä: työn arvostus on laskemaan päin, aiempaa yleisemmin uskotaan 
yleisön kiinnostuksen vähenevän ja kollegatkaan eivät välitä yhteisistä pelisäännöistä. 
 
 
6.4 Yhteenveto: professionalismin kriisi? 
 
Edellä esitetyn pohjalta voidaan tehdä yhteenveto suomalaisten toimittajien tavasta jäsentää 
oma ammattikuvansa ja ammattinsa tila. Empiirisen tarkastelun perusteella on nähdäkseni 
perusteltua esittää kaksi kokonaisvaltaista huomiota ja lisäksi edellisiin liittyvä käsitteellinen 
detalji. 
 
Ensimmäinen huomio koskee ihannejournalistin ja arkijournalistin välillä vallitsevaa 
ristiriitaa. Jos empiirisen aineiston pohjalta rakennetaan ihannetoimittajan kuva, niin tällaisen 
toimittajan tyyppinimi voisi olla aktiivinen yhteiskuntakriitikko. Tämä journalisti-
ihanteemme arvostelee yhteiskunnallisia epäoikeudenmukaisuuksia, vahtii valtaapitäviä, tuo 
esiin uusia ajatuksia sekä selittää yleisölle monimutkaista maailmaa. Tällainen journalisti ei 
tyydy heijastamaan yleistä mielipidettä tai olemaan joidenkin muiden esittämien 
mielipiteiden kanava, ylipäänsä ihannejournalisti ei pitäydy passiiviseen tiedonvälittämiseen. 
 
Mutta arkijournalisti on kuitenkin jotain muuta. Tämä on pääteltävissä ensinnäkin siitä, että 
alalle ovat houkutelleet ennen muuta itsensätoteuttamiseen ja työn vapauteen liittyvät 
motiivit eikä halu paljastaa yhteiskunnallisia epäkohtia tai vaikuttaa toisiin ihmisiin, toiseksi 
siitä, että nykyjournalistien työn tulosta, nykyistä uutisjournalismia, luonnehditaan kaikkea 
muuta kuin kriittiseksi tai epäileväksi ja vielä kolmanneksi siitä, että eräs epäeettisen 
journalismin piirre on journalistien samastuminen yhteiskunnallisen ja taloudellisen vallan 
käyttäjien. Arkijournalistia voisikin siten luonnehtia individualistiseksi itsensätoteuttajaksi. 
 
Jos oletetaan, että kyselyssä esitetyt alalletulon motiivit heijastavatkin enemmän 
alallapysymisen syitä niin on ajateltavissa, että arkityö on kuihduttanut ihanteet. 
Suomalaisten toimittajien näkemys journalistin ideaalityypistä on perin yksituumainen, joten 
sitä voitaneen pitää ammattikunnan yhteisenä hyvänä pyrkimyksenä. Arkinen puurtaminen 
on kuitenkin saattanut osoittaa ideaalin saavuttamisen olevan niin työlästä, että ammatissa 
pysyminen on perusteltava jollakin muulla tavalla: kun emme olekaan valtaapitävien 
vahtikoiria, toteuttakaamme edes itseämme. 
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Toinen huomio koskee sitä, että toimittajat ovat huolissaan ammatti-integriteetin 
rapautumisesta. Alan omasta keskuudesta tuleva journalismin kritiikki on sekä nykyisyyden 
että tulevaisuuden osalta varsin synkkää. Jos toimittajat itse sanovat ammattikuntansa työn 
tulosta helposti manipuloitavaksi journalismiksi, joka ei ole epäilevää, kriittistä eikä rohkeata, 
niin toimittajien arvostelijat tuskin kykenevät parempaan (pahempaan). Kaiken lisäksi 
toimittajien näkemys alansa kehityksestä ennakoi arvostuksen laskua ja ammattietiikan 
höltymistä. 
 
Syyt ammatti-integriteetin rapautumiseen näyttävät olevan jokseenkin hyvin toimittajien 
tiedossa. Vaikka tässä tutkimuksessa pyydettiin mainintoja epäeettisestä journalismista, ovat 
vastaukset sellaisia, että niiden voidaan katsoa kuvastavan laajemminkin ammatin koettuja 
heikkouksia. Nämä liittyvät kehnoon suoritukseen mm. juuri valtaapitävien valvonnan ja 
toisaalta yleisön oikeuksien suojaamisen osalta, Lisäksi koko journalismi ammatillisena 
käsitteenä näyttää olevan hämärtymässä kaupallisten paineiden vuoksi. 
 
Kolmas huomio liittyy ammattitaito-käsitteen ongelmallisuuteen. Tutkimuksessa journalistit 
antavat kahdessakin muodossa todistuksen siitä, että suomalaisen journalistin ja journalismin 
ammattitaito voi hyvin. Luonnehtiessaan suomalaista uutisjournalismia toimittajat sanovat 
sen olevan paitsi vastuuntuntoista myös ammattitaitoista. Arvioidessaan 
tulevaisuudennäkymiä toimittajat esittävät yksimielisimmän myönteisen ennusteensa 
ammattitaitonsa kehityksestä. Kuitenkin journalismi on helposti manipuloitavaa ja ei-kriittistä 
ja etiikkakin on vähenemään päin. 
 
Tulkitsen tätä niin, että journalistinen ammattitaito-käsite on alaltaan sellainen, ettei siinä 
tarvitse ottaa huomioon esimerkiksi etiikkaa tai kriittisyyttä. Journalismi voi olla 
ammattitaitoista olematta kriittistä tai ollessaan helposti manipuloitavaa. Ammattitaidon 
käsite supistuu näin tekniseksi ammattitaidoksi, kyvyksi kerätä tietoa, organisoida sitä ja 
saattaa se levityskelpoiseen muotoon. 
 
Vaikuttaakin siltä, että suomalaisen toimittajan professionaalinen minä on jonkinlaisessa 
kriisissä. Kuten Aula (1991 ja 1992) on esittänyt, suomalaisessa toimittajakunnassa tapahtui 
70-80 -lukujen taitteen tienoilla professionaalistuminen tai ainakin ammatillinen 
itseymmärrys ja - tietoisuus vahvistui. Lieneekö nyt aika, jolloin monestakin syystä - mm. 
alaa poikkeuksellisesti koettelevan työttömyyden - vuoksi vallitsee epätietoisuus toimittajana 
olemisen tavasta? Kysymys saa jäädä vastaukseksi, sillä käytettävissä ei ole aiempia 
tutkimuksia siitä, kuinka eheä suomalaistoimittajan professionaalinen itseymmärrys 
aikaisemmin on mahdollisesti ollut. 
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7. JOURNALISTIN OHJEET 
 
 
 
 
7.1 Journalistin ohjeet suomalaisessa journalismin itsesääntelyssä 
 
Verrattuna joidenkin muiden maiden journalismin itsesääntelymekanismeihin on Suomen 
järjestelmä varsin yksiviivainen. Sen kaksi keskeistä instituutiota ovat tässä luvussa 
käsiteltävä Journalistin ohjeet ja seuraavassa luvussa esille otettava Julkisen sanan neuvosto. 
Journalistin ohjeet ovat käytännössä ainoa ammatillinen säännöstö, joka Suomessa on 
olemassa. Meillä ei ole alueellisia säännöstöjä, ei journalistien eri ammattiryhmien 
säännöstöjä eikä juuri myöskään talokohtaisia säännöstöjä, kuten esimerkiksi Englannissa 
(vrt. Calcutt 1993, 17-20). Yleisradiolla on toki oma Ohjelmatoiminnan säännöstönsä, mutta 
yhtiön omistajien "ylhäältä antamana" sen status on toinen kuin Journalistin ohjeiden. 
 
Journalistin ohjeet on mallikelpoisesti sellainen itsesääntelyn instrumentti, jollaisiin viitattiin 
aiemmin luvussa 3.5. Ohjeet on laatinut ja hyväksynyt toimittajien oma ammattijärjestö eikä 
niihin liity mitään sanktioita. Ohjeiden sanktioiminen tapahtuu välillisesti Julkisen sanan 
neuvoston kautta siten, että JSN:n arvioinneissa ohjeet ovat taustareferenssinä, joskaan 
neuvosto ei ole mitenkään sidottu niihin. Ohjeiden painoarvoa viitteenä lisää se, että ohjeiden 
sisältöön on vaikuttanut toimittajien ammattikunnan lisäksi myös kustantajapuoli ja myös 
esimerkiksi JSN itse. Käytännössä siten kaikki journalismin itsesääntelyn osapuolet 
tunnustavat Journalistin ohjeiden statuksen - joskin yleisön mielipide on tullut esille lähinnä 
vain JSN:n yleisöjäsenten kautta. 
 
Suomessakin journalismin ammatillisten säännöstöjen synty liittyy toisen maailmansodan 
jälkeiseen kauteen, jolloin muuallakin maailmassa varsin yleisesti luotiin vastaavia koodeja 
(vrt. Bertrand 1989, 274). Ensimmäiset Journalistin. ohjeet (alunperin Lehtimiehen ohjeet) 
hyväksyttiin vuonna 1958. Sen jälkeen niitä on muokattu noin kymmenen vuoden välein 
(vuosina 1968, 1976, 1983). Nyt käsiteltävänä olevat Journalistin ohjeet tulivat virallisesti 
käyttöön 1.1.1992 eli kyseessä on alan eettisten säännöstön viides versio. (Journalistin ohjeet, 
3). 
 
Sisällöllisesti suomalaiset Journalistin ohjeet käsittelevät kattavasti kaikkia niitä seikkoja, 
jotka Barroso (1984, lainattu Whiten, 1989, 21-22 mukaan; ks. luku 3.5.) on havainnut 
tyypillisiksi journalistien ammatillisten säännöstöjen piirteiksi. Journalistin ohjeissa on 
yleisiin eettisiin periaatteisiin viittaavia mainintoja, kuten velvoite pyrkiä totuuteen sekä 
kehotus tuntea vastuu luonnosta. Lisäksi ohjeissa määritellään journalismin suhde 
yhteiskuntaan toteamalla, että toiminnan perustalla on kansalaisten oikeus saada oikeita 
tietoja, joiden avulla he voivat muodostaa totuudenmukaisen kuvan maailmasta ja 
yhteiskunnasta. Toiseksi Journalistin ohjeissa käsitellään sellaisia ihmisoikeuksiin liittyviä 
seikkoja kuin mielipiteen ilmaisun vapaus ja yleensä ihmisarvon kunnioittaminen. 
Kolmanneksi ohjeissa on deontologisia mainintoja journalismin ammattikäyttäytymisestä; 
ohjeissa esimerkiksi kehotetaan tarkistamaan tiedot ja hankkimaan tiedot rehellisesti ja 
avoimesti. Ja neljänneksi Journalistin ohjeet sisältävät myös Barroson jokseenkin harvinaisia 
pitämiä velvoitteita alan yrityksille. 
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Tällaisia ovat esimerkiksi maininta journalistin oikeudesta kieltäytyä työstä, joka on 
ristiriidassa hänen vakaumuksensa kanssa sekä hyvinkin yksityiskohtainen vastineoikeuden 
määrittely. (Journalistin ohjeet, 4-6) 
 
Tässä luvussa tarkastellaan suomalaistoimittajien näkemyksiä Journalistin ohjeista kahdella 
tasolla, periaatteellisella ja käytännöllisellä. Periaatteellisella tasolla tarkoitetaan sitä 
merkitystä, jonka vastaajat antavat Journalistin ohjeille sinänsä ilman, että niitä kytketään 
vastaajien kokemuksiin ohjeiden ja käytännön suhteista. Journalistin ohjeita käsitellään tässä 
siten ensin kokonaisuutena, journalismin itsesääntelymekanismin instituutiona. Sen jälkeen 
kytketään Journalistin ohjeet journalistisen ammatin käytäntöön erittelemällä ohjeiden eri 
kohtien ongelmallisuutta vastaajan työn kannalta. Lisäksi tässä jaksossa tarkastellaan 
käytännön työn ja eettisten ohjeiden suhdetta tutkimalla vastaajien valmiutta käyttää ns. 
epätavallisia tiedonhankintamenetelmiä, jotka ovat ainakin periaatteessa ristiriidassa 
Journalistin ohjeiden kanssa. Lopuksi suhteutetaan tämän tutkimuksen tuloksia eräisiin 
ulkomailla tehtyihin vertailukelpoisiin tutkimustuloksiin. 
 
Journalistin ohjeet on jaettu kuuteen lukuun. Johdannossa on kuusi numeroimatonta 
tekstikappaletta ja luvuissa Ammatillinen asema, Oikeat tiedot, Tietojen hankkiminen, 
Oikaisu ja vastine sekä Yksilön suoja kaikkiaan 29 numeroitua tekstikappaletta. Näistä 
kappaleista otettiin tähän tutkimukseen mukaan 15 kohtaa (ks. liite 2). 
 
Mukaan otettiin kaksi kohtaa Johdannon kuudesta kappaleesta, kuusi kohtaa luvun 
Ammatillinen asema seitsemästä kappaleesta, kaksi kohtaa luvun Oikeat tiedot kuudesta 
kappaleesta, kaksi kohtaa luvun Tietojen hankkiminen neljästä kappaleesta, yksi kohta luvun 
Oikaisu ja vastine neljästä kappaleesta ja kaksi kohtaa luvun Yksilön suoja seitsemästä 
kappaleesta. Valinnan perusteena oli yhtäältä se, että mukaan otetut kohdat olisivat ko. luvun 
perussisällön kannalta keskeisiä. Esimerkiksi luvusta Oikeat tiedot lomakkeeseen otettiin 
kohdat "Journalistin on työssään pyrittävä totuudenmukaiseen, olennaiseen ja monipuoliseen 
tiedonvälitykseen" ja "Yleisön on voitava erottaa tosiasiat ja niiden taustoittaminen 
mielipide- ja sepitteellisestä aineistosta", mutta kohta "Myös kuvaa ja ääntä on käytettävä 
totuudenmukaisesti. Vastaanottajan on saatava tietää, onko kysymys dokumentista vai 
fiktiivisestä aineistosta." jätettiin pois, koska se lähinnä täsmentää edellä mainittuja kohtia. 
 
Toisaalta valinnan perusteena oli vertailukelpoisen aineiston saaminen Ruotsissa tehtyyn 
vastaavanlaiseen tutkimukseen (Weibull 1991a). Tuossa tutkimuksessa käsiteltiin lähinnä 
ammatilliseen asemaan ja tiedonhankintaan liittyviä eettisiä ohjeita (Löfgren 1991, 128). 
 
Lomakkeen tilanpuutteen vuoksi ja vastaajien ajankäyttöä ajatellen mukaan otettuja kohtia 
vielä paikoin tiivistettiin. Tällöin periaatteena oli se, että Journalistin ohjeiden asiallinen 
sisältö pidettiin ennallaan ja sanamuoto niille tyypillisenä. 
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7.2 Journalistin ohjeet periaatteessa 
 
Journalistin ohjeiden periaatteellista merkitystä kartoitettiin tutkimuksessa kahdella 
erityyppisellä kysymyksellä. Ensimmäinen kosketteli yleisesti Journalistin ohjeita siten, että 
osin toistensa asennekenttiä peittävillä väitteillä selvitettiin vastaajan asennoitumista 
ohjeistoon1 niin että ohjeita käsiteltiin yhtenä kokonaisuutena. Toinen kysymys puolestaan 
esitteli Journalistin ohjeista 15 yksittäistä kohtaa (ks. edellä) ja vastaajia pyydettiin 
asettamaan nämä osittain tärkeysjärjestykseen.2 Vastaajia pyydettiin erottamaan 15 kohdasta 
tärkeimmät viisi ja vähiten tärkeimmät kolme. 
 
Väittämäkysymys toimi varsin hyvin Journalistin ohjeiden merkitystä paikantavana 
välineenä, sillä sen sisältämistä ohjeiden kahdesta perustelu-ulottuvuudesta toinen torjuttiin 
voimakkaasti kun taas toinen hyväksyttiin selvästi, mutta kuitenkin mielenkiintoisia jakaumia 
sisältäen. Tästä enemmän seuraavassa jaksossa. 
 
Vastaajille osoitettu pyyntö asettaa Journalistin ohjeiden kohtia tärkeysjärjestykseen oli 
etukäteen arvioituna varsin vaativa tehtävä. Lomakekyselyyn vastaavien henkilöiden 
ajankäyttöä ajatellen 15 kohdan lukeminen, vertailu keskenään ja tärkeysjärjestykseen 
asettaminen on perin työläs askare. Lisäksi kyseiset 15 kohtaa ovat varsin vaikeasti 
asetettavissa samalle janalle, jossa niitä voitaisiin verrata. Eri kohdat ovat esimerkiksi 
yleisyystasoltaan erilaisia ja lisäksi niiden painoarvo voi muuttua subjektiivisten tekijöiden 
muuttuessa. Arvioinnin vaikeudesta huomautettiinkin muutamassa vastauslomakkeessa. 
Kuitenkin tässä tutkimuksessa ainoastaan 0.8% analyysiin hyväksytyistä lomakkeista eli neljä 
(4) kappaletta oli sellaisia, joiden täyttäjä ei ollut osannut, halunnut tai ehtinyt ottaa kantaa 
pyydettyyn tärkeysarviointiin. Tuloksia arvioitaessa lienee kuitenkin syytä muistaa, että ne 
ilmentävät käsiteltyjen kohtien suhteellista tärkeyttä. Kysymys on ennen muuta siitä, että 
kaikki kohdat ovat tärkeitä, mutta toisia voidaan pitää ehkä vielä tärkeämpinä kuin toisia, 
kuten eräässä palautetussa lomakkeessa todettiin. (Preferenssivalintamenetelmän käytöstä ks. 
esiin. Suhonen 1988,34-35.) 
 
Erikseen pohdittava kysymys on se, mitä tarkoittaa "tärkeä" tässä yhteydessä. Tätä ei 
nimenomaisesti vastaajilta kysytty, joten siitä ei varmuudella pystytä sanomaan mitään. 
Jotain voidaan kuitenkin johtaa kysymyksen kontekstista: Ensinnäkin vastaajan näkemyksiä 
pyydetään journalistien ammattieettisiä asenteita koskevan tutkimuksen yhteydessä. Toiseksi 
preferenssivalinta koskee vastaajan oman ammatin eettisiä ohjeita. Näin voitaneen olettaa, 
että vastaaja punnitsee ohjeiden kohtia, niiden tärkeyttä tai vähämerkityksellisyyttä juuri 
journalistisen työn kannalta. Johtopäätös on se, että "tärkeä" tarkoittaa tässä yhteydessä 
merkityksellistä journalistisen ammatin kannalta eli tärkeimpien ohjeiden kohtien joukossa 
ovat ne, joiden ignoroiminen olisi ammatin perusteiden, uskottavuuden, arvostuksen, 
toimintaedellytysten yms. kannalta 
 
1 Kysymys: "Seuraavassa esitetään väittämiä Journalistin ohjeista. Merkitse kunkin kohdalle 
kuinka hyvin kyseinen väittämä vastaa omaa näkemystäsi." Väittämiä oli neljä, asteikko 
viisiportainen. 
2 Kysymys: "Seuraavassa on tiivistetty eräitä Journalistin Ohjeiden kohtia. Numeroi niistä 
ensin viisi tärkeintä (1=kaikkein tärkein, 5=viidenneksi tärkein) ja sitten kolme vähiten 
tärkeintä (1=kaikkein vähiten tärkein, 3=kolmanneksi vähiten tärkein)." 
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vahingollisempaa kuin vähiten tärkeimpien joukkoon sijoitettujen kohtien noudattamatta 
jättäminen. 
 
 
Journalistin ohjeiden merkitys 
 
Tutkimuksessa pyydettiin vastaajia ottamaan kantaa neljään Journalistin ohjeita koskevaan 
väittämään, jotka edustivat tavallaan ohjeiden perustelun kahta ulottuvuutta. Toista 
ulottuvuutta voidaan nimittää professionaaliseksi perustelu-ulottuvuudeksi ja toista 
sosiaaliseksi perustelu-ulottuvuudeksi. Ensinmainittu perustelu lähtee siitä, että Journalistin 
ohjeet on luotu opastamaan ammattikuntaa sen sisäisenä koodina, että ohjeista on hyötyä 
toimittajille työnsä ääressä tai että ne ainakin koetaan tärkeiksi vaikkei välttämättä käytännön 
työn opastajiksi. Sosiaalinen perustelu-ulottuvuus lähtee siitä, että ammattieettisillä koodeilla 
hankitaan toiminnallisia vapausasteita alan ulkopuolisiin nähden ja alan toimijoiden itsensä 
kannalta ohjeet voivat olla tarpeettomatkin (vrt. McQuail 1992, 100 ja edellä luku 3.5). 
Tällaiselta perustalta nouseva ammattieettisten koodien motivointi on siten alaan nähden 
ulkokohtainen. 
 
Tämän tutkimuksen mukaan Journalistin ohjeiden sosiaalinen perustelu torjutaan varsin 
selkeästi. Kuviosta 7.1. ilmenee, että erittäin selvä enemmistö (88%) vastaajista torjuu 
väitteen, jonka mukaan Journalistin ohjeet olisivat tarpeettomat ja pikemminkin haitaksi kuin 
hyödyksi toimittajille. Vastaavasti selvä enemmistö (60%) torjuu puhdaspiirteisen 
"sosiaalinen alibi" -väitteen, jonka mukaan ohjeet olisi laadittu alan ulkopuolista yleisöä 
varten vakuuttamaan sitä alan toimijoiden vastuuntunnosta. 
 
 

Kuvio 7.1. Journalistin ohjeiden merkitys (prosenttia) 
 

 
 
 
 
Tarpeettomuus/haitallisuusväitteen osalta ei asenteissa ole juurikaan eroja eri vastaa-
jaryhmien kesken. Miehet tosin ovat jonkin verran naisia taipuvaisempia olemaan samaa 
mieltä väitteen kanssa, mutta kyse on joka tapauksessa kummankin ryhmän pienestä 
vähemmistöstä. Väitteen, että ohjeet olisi tarkoitettu lähinnä alan ulkopuolisille hyväksyvät 
useammin miehet kuin naiset, yli 40-vuotiaat useammin kuin nuoremmat, 
pääkaupunkiseudulla työskentelevät useammin kuin muun Suomen toimittajat, tavalliset 
toimittajat useammin kuin päättäjätoimittajat, erikoistuneet toimittajat 
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useammin kuin yleistoimittajat ja sähköisten välineiden toimittajat useammin kuin muut. 
 
Toisin kuin edellä käsitellyt sosiaalisen ulottuvuuden perustelut, saivat professionaaliset 
Journalistin ohjeiden perustelut joko vastaajien selvän enemmistön tai ainakin suurimman 
vastaajaryhmän tuen. Vastaajista 42% yhtyi täysin tai osittain väitteeseen, jonka mukaan 
ohjeista on usein apua työssä. Eri mieltä oli 35% vastaajista. Väitteeseen, jonka mukaan 
ohjeet ovat tärkeät, mutta niistä ei ole apua käytännön työssä, yhtyi 51% vastaajista, eri 
mieltä oli 38%. 
 
Sukupuolten välisistä eroista voidaan todeta, että väitteen, jonka mukaan ohjeet ovat tärkeät 
mutta niistä ei ole apua käytännössä, hyväksyvät miehet jonkin verran auliimmin kuin naiset. 
Ikäryhmistä väite saa hieman vahvemman kannatuksen kahdessa nuorimmassa ryhmässä. 
Samoin väitteen hyväksyvät mieluummin alle .20 vuotta alalla olleet kuin tätä kauemmin 
toimittajana työskennelleet vastaajat. Periaatteellista tärkeyttä, mutta käytännön 
merkityksettömyyttä kannattavat myös enemmän pääkaupunkiseudulla työskentelevät 
toimittajat kuin muun Suomen toimittajat ja peruskoulutuksen osalta sellaiset, joilla on 
taustanaan ylioppilastutkinto ja jonkin verran korkeakouluopintoja. Periaatteellista tärkeyttä, 
mutta etäisyyttä käytännöstä korostetaan erityisesti niiden vastaajien keskuudessa, joilla ei 
ole alan koulutusta taustallaan. Luokiteltaessa vastaajat työtehtävien mukaan voidaan havaita, 
että "tavalliset" toimittajat ovat vahvemmin tämän väitteen kanssa samaa mieltä kuin 
päättävissä tehtävissä olevat. Erikoistuneet toimittajat ovat useammin samaa mieltä kuin 
yleistoimittajat. Eri välineissä työskentelevät toimittajat asennoituvat kyseiseen väittämään 
niin, että ennen muuta sähköisissä välineissä työskentelevät ovat vahvimmin väitteen kanssa 
samaa mieltä. 
 
Entä millaisten toimittajaryhmien keskuudessa arvioidaan, että Journalistin ohjeista on jopa 
usein apua käytännön eettisissä ongelmissa? Tämän ja edellisen väittämän muotoilu antaa 
aiheen olettaa, että vastaajakunnan profiilit ovat näiden kahden väittämän osalta toisiaan 
täydentävät. Oletus saakin tukea tutkimuksessa: ne ryhmät, jotka ovat eivät hyväksy väitettä 
ohjeiden pelkästään periaatteellisesta tärkeydestä, yhtyvät väitteeseen, jonka mukaan ohjeista 
on myös käytännön apua. 
 
Siten naiset ovat miehiä vahvemmin sitä mieltä, että Journalistin ohjeista on myös käytännön 
apua, niin myös yli 40-vuotiaat useammin kuin sitä nuoremmat ja samoin pitempään alalla 
työskennelleet. Edelleen väitteeseen yhtyvät ennen muuta muualla Suomessa kuin 
pääkaupunkiseudulla työskentelevät ja pikemminkin ammattikoulutusta saaneet kuin sitä 
vailla olevat. Samoin päättäjätoimittajat ja yleistoimittajat hyväksyvät väitteen useammin 
kuin tavalliset toimittajat ja erikoistuneet toimittajat. Graafisten välineiden toimittajat 
hyväksyvät väitteen useammin kuin sähköisten välineiden toimittajat. 
 
Näin voidaan todeta, että suomalaiset toimittajat pitävät ammattinsa eettistä säännöstöä 
tärkeänä oman työnsä näkökulmasta. Enemmistö vastaajista torjui ajatuksen, että Journalistin 
ohjeet olisivat lähinnä symbolinen vastuuntunnon osoitus puhumattakaan siitä, että ne olisivat 
haitalliset. Varsin suuri osa vastaajista saa ohjeista apua käytän- 
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nön työlleenkin, mutta enemmistön mielestä ne ovat tärkeät ennen muuta periaatteellisella 
tasolla. 
 
 
Enemmän ja vähemmän tärkeät ohjeet 
 
Tutkimuksessa pyydettiin vastaajia asettamaan viisitoista Journalistin ohjeiden kohtaa 
tärkeysjärjestykseen siten, että tärkeimmiksi koetuille viidelle annettiin sijoitusluku 1 - 5 ja 
vähiten tärkeimmälle kolmelle sijoitusluku 1 - 3 (vähiten tärkein 1). Muita ei asetettu 
tärkeysjärjestykseen. Analyysissa on käytetty yhtenäistä sijoitusasteikkoa 1 (tärkein) - 12 
(vähiten tärkein). Sijoitusluku on kunkin kohdan saamien sijoitusten keskiarvo. 
 
Näin saatu tulos oli eräältä osin varsin yksiselitteinen: selkeästi parhaan sijoitusluvun sai 
kohta "Journalistin on työssään pyrittävä totuudenmukaiseen, olennaiseen ja monipuoliseen 
tiedonvälitykseen". Tätä kohtaa pidettiin tärkeimpänä sekä koko vastaajakunnassa että sen 
jokaisessa aiemmin esitellyssä alaryhmässä. (Ks. taulukko 7.1.) 
 
Taulukko 7.1. Journalistin ohjeiden kohtien saarnat sijoitusluvut (pisteiden keskiarvo, koko 
aineisto) 
 
1. totuus ja olennaisuus   3.4 
2. torjuttava painostus    5.4 
3. ihmisoikeudet, rauha, demokratia  5.5 
4. ensisijainen vastuu yleisölle  5.6 
5. asemaa ei saa väärinkäyttää  5.7 
6. vakaumus     6.1 
7. ihonväriä yms. ei tarpeettomasti julki 6.5 
8. yksityiselämän seikat   7.3 
9. tosiasiat vs. mielipiteet/sepitteet  7.4 
10. vastineoikeus    7.7 
11. piilomainonta torjuttava   8.3 
12. haastateltavan lausuman käyttö  8.4 

toisen työn käyttö   8.4 
14. vastuu luonnosta    8.6 

tiedonhankinnan rehellisyys  8.6 
 
 
Totuudellisuuden vaatimus nousee tärkeimmäksi Journalistin ohjeiden kohdaksi sekä 
keskiarvomittarilla että ykkössijoitusten määrän mittarilla. Totuudellisuuden asetti 
tärkeimmäksi ohjeiden kohdaksi 197 vastaajaa. Toiseksi eniten ykkössijoituksia sai kehotus 
kunnioittaa perusarvoja (94) ja kolmanneksi eniten muistutus, että journalisti on ensisijaisesti 
vastuussa yleisölle (75). Luvut kertovat siitä, että mielipiteiden hajonta on vastaajien 
keskuudessa merkittävää. Eri kohtien keskihajonta vaihteli välillä 1.8-3.6. 
 
'"Totuus ja olennaisuus" -kohdan sijoitusluku oli koko aineistossa 3.4. Seuraavaksi sijoitetut 
kuusi kohtaa mahtuivat jokseenkin yhden yksikön sisälle vaihteluvälin ollessa 5.4 - 6.5. 
Tähän toiseen ryhmään sisältyivät sellaiset journalistin ammatillista 
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asemaa koskevat Journalistin ohjeiden kohdat kuin velvollisuus torjua tiedonvälityksen 
ohjaamiseen pyrkivä painostus, ensisijainen vastuu yleisölle, kielto käyttää väärin omaa tai 
tiedotusvälineen asemaa sekä kielto., jonka mukaan journalistin ei pidä toimia vastoin 
vakaumustaan. 
 
Useimmat toiseen ryhmään sijoittuneet kohdat ovat sikäli yhdensuuntaisia, että ne 
käsittelevät toimittajan ammatillista integriteettiä antaen omalta osaltaan takuita sille, että 
toimittaja on itsenäinen ehkä ennen muuta suhteessa työnantajaan. Ohjeiden mukaan 
journalisti on ensisijassa vastuussa "lukijoille, kuuntelijoille ja katselijoille" eli yleisölle, joka 
on varsin epämääräinen käsite. Näin ollen oleelliseksi seikaksi tästä ohjeesta jää se, että 
journalisti ei ole vastuussa esim. työnantajalle tai jollekin eturyhmälle. Edelleen vastaajien 
korostamat muutkin kohdat ovat sellaisia, jotka antavat journalistille ainakin mahdollisuuksia 
tai jopa velvoitteita säilyttää riippumattomuutensa ja oma vakaumuksensa työssään. 
 
Tässä ryhmässä on kuitenkin mukana myös kaksi kohtaa, jotka eivät suoranaisesti liity 
ammatilliseen itsenäisyyteen, nimittäin huomautus inhimillisten perusarvojen kuten 
ihmisoikeuksien ja rauhan kunnioittamisesta ja oikeastaan samaan seikkaan liittyvä kehotus 
suojata kaikkien ihmisarvoa. Jälkimmäiseen sisältyy myös kehotus olla tuomatta 
asiaankuulumattomasti esiin henkilön ihonväriä, vakaumusta yms. 
 
Näin tärkeimpinä pidetyistä Journalistin ohjeiden kohdista muodostuu eräänlainen 
ammatillinen credo, jolla on yhtymäkohtia aiemmin käsiteltyyn ihannejournalistin 
ammatilliseen kuvaan: journalisti tavoittelee totuutta, vaalien omaa itsenäisyyttään 
(lahjomattomuuttaan?), ihmisoikeuksia ja ihmisarvoa kunnioittaen ja yksilöä suojaten. 
 
Kolmannen ryhmän muodostivat Journalistin ohjeiden kolme kohtaa, jotka kaikki( liittyvät 
yleisön tai sen yksittäisen jäsenen oikeuksiin journalismin kohteena ja kuluttajana. Kohtien 
sijoitusluvut ovat 7.3 - 7.7. Näissä kohdissa korostetaan, ettei yksityiselämään kuuluvia 
seikkoja pidä julkaista, jos niillä ei ole yleistä merkitystä ja että arvostelun kohteeksi 
joutuneelle on myönnettävä vastineoikeus. Kolmas tähän ryhmään kuuluva kohta sanoo 
yleisön oikeudeksi sen, että fakta ja fiktio on kyettävä erottamaan toisistaan. Kaikki nämä 
kohdat tavallaan rajaavat journalistin toimintavapauksia, sillä niiden mukaan on 
ammatillisessa toiminnassa toisinaan asetettava esimerkiksi journalistin oma pyrkimys 
toiselle sijalle yleisön oikeuksiin nähden. 
 
Suhteellisesti kaikkein huonoimmin arvostettuun ryhmään kuuluvat Journalistin ohjeiden 
kohdat, joista useimpia yhdistää niiden liittyminen journalistisiin työmenetelmiin. Kohtien 
sijoitusluvut ovat 8.3 - 8.6. Näissä kohdissa todetaan mm., että haastateltavan tulee tietää 
missä yhteydessä hänen lausumaansa käytetään, että toisen työtä käytettäessä on mainittava 
lähde ja että tiedot on hankittava rehellisesti. Kaikki ovat kohtia, jotka likeisesti liittyvät 
journalistin konkreettiseen ammatilliseen toimintaan ja nimenomaisesti sen ytimeen, 
tiedonhankintaan. Kytkeytyminen on luonteeltaan toimittajan toimintavapautta rajaavaa. 
 
Lisäksi pohjimmaiseen ryhmään kuuluu kaksi Journalistin ohjeiden kohtaa, joiden sijoitus on 
varsin kiinnostava. Kysymyksessä ovat kehotukset torjua piilomainonta ja 
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tuntea vastuu luonnosta. Piilomainonnasta on SJL:n lehdessä Journalistissa tavan takaa 
kirjoitettu hyvin torjuvaan sävyyn ja muutama vuosi sitten Julkisen sanan neuvosto antoi 
erityisen lausuman piilomainonnasta (ks. esim. Journalistin ohjeet, 14). SJL:n jäsenkunnan 
keskuudessa seikka ei kuitenkaan saa kovin suurta painoarvoa, ei ainakaan suhteessa muihin 
Journalistin ohjeiden kohtiin. 
 
Suhtautuminen luontoon ja toiminta sen puolesta on puolestaan ollut viime vuosina koko 
yhteiskuntaa läpäissyt teema. Myös toimittajien keskuudessa asia on saanut aikaan 
aktiviteetteja: luontotoimittajat ovat järjestäytyneet, ammattiliitto SSL tuotti 
ympäristöjournalismista kirjan1 ja aiheesta on järjestetty koulutusta. Silti kyseinen kehotus 
tuntea vastuu luonnosta on monen toimittajaryhmän keskuudessa kaikkein huonoimmalla 
sijoitusluvulla käsitellyistä 15 Journalistin ohjeiden kohdasta. 
 
Kuten edellä todettiin, on tärkeimmäksi sijoitettu Journalismin ohjeiden kohta, pyrkimys 
totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen, erittäin selkeästi omassa kategoriassaan. Kohta on 
ykkösenä koko aineistossa (sijoitusluku 3.4) ja kaikissa tutkimuksessa käytetyissä vastaajien 
alaryhmissä. Korkeimman sijoitusluvun kohta saa opistotasoisen tutkinnon suorittaneiden 
keskuudessa (sijoitusluku 2.7) ja alle 30-vuotiaiden joukossa (sijoitusluku 2.9). Pienimmän 
sijoitusluvun kohta saa aikakauslehdissä ja muissa välineissä työskentelevien keskuudessa, 
kummatkin ryhmät antavat sijoitusluvun 3.8. 
 
Vähiten tärkeiksi sijoitetut kohdat ovat kaikissa ryhmissä niin ikään samoja kuin koko 
aineistossa neljänteen ryhmään sijoittuvat Journalistin ohjeiden kohdat. Eri ryhmissä kohtien 
keskinäinen järjestys vaihtelee jonkin verran, mutta sijoituslukujen erot ovat varsin vähäiset. 
Todettakoon kuitenkin, että miesten keskuudessa vähiten tärkeä on kohta vastuun 
tuntemisesta luonnosta kun naisten mielestä vähiten tärkeä on tiedonhankinnan rehellisyyttä 
korostava kohta. Ikäryhmistä yli 40-vuotiaat sijoittavat vähiten tärkeäksi piilomainonnan 
torjumisen. Pääkaupunkiseudulla työskentelevät pitävät vähiten tärkeänä tiedonhankinnan 
rehellisyys -kohtaa ja muualla Suomessa työskentelevät luontovastuuta. Päättäjätoimittajien 
keskuudessa vähiten arvostettu ohjeiden kohta on luontovastuu, tavallisten toimittajien 
keskuudessa tiedonhankinnan rehellisyys. Kaikkein heikoin aineistossa esiintyvät sijoitusluku 
on 9, jonka antavat aikakauslehtien palveluksessa olevat juuri tiedonhankinnan rehellisyyttä 
korostavalle Journalistin ohjeiden kohdalle. 
 
Yhteenvetona voidaan todeta, että suomalaiset toimittajat arvioivat tärkeimmäksi 
ohjenuorakseen sen, mikä esimerkiksi Bruunin (1979a) ja Clement Jonesin (1980) mukaan on 
useimmin esiintyvä ammatillisten ohjeiden kohta eli totuudellisuusvaatimuksen (ks. luku 3.5. 
edellä). Seuraaviksi tärkeimpiä kohtia ovat yleiset ihmisoikeuksiin ja yleisövastuuteen 
liittyvät kohdat yhdistettynä journalistin ammatillisen integriteetin puolustamiseen. Jos 
ajattelee Harrisin (1992, ks. edellä luku 3.5.) pohdintaa ammatillisten säännöstöjen hyötyjistä, 
niin yleisö laajana käsitteenä, ehkä jopa kansalaisyhteiskunnan laajuisena, näyttäisi olevan 
suomalaistoimittajien mielessä selvimmin heidän arvioidessaan Journalistin ohjeita. Toisaalta 
kuitenkin yksilöidympi 
 
 
 
 
 
1 Lappalainen, Iiris (toim.) (1991): Toimittajan toinen luonto - näkökulmia ympäristöjournalismiin. Gaudeamus. 
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yleisö eli yleisö journalismin kohteena ei juurikaan edellisen arvioinnin perusteella ole kovin 
keskeisellä sijalla: journalismin kohteiden oikeuksiin liittyvät ammatilliset 
menettelytapaohjeet sijoittuvat arvioinnissa heikosti. 
 
7.3 Journalistin ohjeet käytännössä 
 
Journalistin ohjeiden ja käytännön journalistisen työn suhdetta selvitettiin tutkimuksessa 
kahdella tavalla. Yhtäältä vastaajilta kysyttiin (edellä mainittujen) viidentoista Journalistin 
ohjeiden kohdan osalta kuinka usein he kohtaavat ongelmia näiden kohtien kanssa työssään1. 
Toisaalta kartoitettiin vastaajien alttiutta käyttää työssään ns. epätavallisia 
tiedonhankintamenetelmiä, jotka sopivat huonosti - jos lainkaan - yhteen Journalistin 
ohjeiden kanssa2. 
 
Tässä tutkimuksessa käytetyn kysymysmuotoilun tuloksena saatavat tiedot Journalistin 
ohjeiden eri kohtien ongelmallisuudesta kertovat vain niiden ja käytännön journalistisen työn 
suhteesta, eivät vastaajien mahdollisesta pyrkimyksestä noudattaa ohjeita (vrt. Löfgren 1991, 
136-140). Ohjekohtien ongelmallisuudellahan voi olla useita syitä, jotka nousevat aivan 
erilaisesta suhtautumisesta ohjeisiin. Vastaaja voi esimerkiksi pitää ohjetta niin 
merkityksellisenä, että hänen työnsä vaikeutuu hänen yrittäessään kaikin keinoin noudattaa 
kyseistä ohjetta. Yhtä hyvin vastaaja voi henkilökohtaisesti vähät välittää ohjeesta, mutta 
joutuu vaikeuksiin työssään juuri siksi, että ylenkatsoo tämän ohjeen. Ja kääntäen: Vastaaja 
voi kokea Journalistin ohjeiden kohdan ongelmattomaksi työnsä kannalta esimerkiksi siksi, 
että sitä on helppo noudattaa, koska se on niin hyvin sisäistetty - tai siksi, ettei sen 
noudattamatta jättämisestä ole aiheutunut sen kummempia hankaluuksia. 
 
Ehkä on vielä aiheellista nostaa esille eräs vastausten tulkintaan liittyvä seikka, nimittäin 
kunkin vastaajan näkökulma. Kysymyksessähän korostetusti pyydetään subjektiivista arviota 
vastaajan oman työn ja Journalistin ohjeiden suhteesta. On kuitenkin oletettavaa, että osa 
vastaajista. arvioi ohjeiden ja toisten tekemän journalistisen työn suhteen ongelmallisuutta. 
Näin saattavat tehdä tietenkin ennen muuta esimiesasemassa olevat journalistit, jotka 
pääasiassa ohjaavat tai käsittelevät muiden työn tuloksia. Näitä päättäjätoimittajia 
vastaajakunnassa oli 28 prosenttia. 
 
Joka tapauksessa keskeistä on tässä yhteydessä se, että kysymys tuo esille ne Journalistin 
ohjeiden kohdat, jotka vastaajakunnan mielestä ovat tavalla tai toisella ongelmia käytännön 
työssä sekä ne, jotka työssä ovat ongelmattomina tavallaan helppoja. Nämä tiedot 
yhdistettyinä edellisen luvun katsaukseen tärkeinä ja vähemmän tärkeinä pide- 
 
 
 
 
 
 
1 Kysymys: "Seuraavassa on jälleen lueteltu samat Journalistin ohjeiden kohdat. Merkitse kunkin kohdalle 
kuinka usein kohtaat ongelmia kyseisen kohdan kanssa käytännön työssäsi." Lomakkeessa lueteltiin samat 
Journalistin ohjeiden 15 kohtaa kuin kysymyksessä 14 ja samassa järjestyksessä. Vastausasteikko oli 
viisiportainen. 
2 Kysymys: "Oletetaan, että työskentelet mielestäsi yhteiskunnallisesti tärkeän juttuaiheen parissa, mutta kohtaat 
esteitä olennaisten tietojen hankinnassa. Mitä seuraavista menetelmistä voisit käyttää ja mitä et hyväksyisi 
vaikka juttu sen vuoksi kärsisi?" Asteikko oli kolmiportainen. 
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tyistä Journalistin ohjeiden kohdista antavat mahdollisuuden sijoittaa käsitellyt kohdat 
nelikenttään ja tutkia ohjeita näin muodostettavien tyyppien kautta. 
 
Epätavallisia tiedonhankintamenetelmiä' koskeva kysymys oli sijoitettu välittömästi 
Journalistin ohjeiden eri kohtia käsitelleiden kahden kysymyksen jälkeen. On oletettavissa, 
että ohjeet ovat olleet siten varsin hyvin mielessä, kun niitä seuraavan kysymykseen on 
vastattu. Toisaalta on todettava, että kysymyksen sanamuoto oli jokseenkin voimakkaasti 
ohjaava, sillä kysymykseen sisältyi avainsanoja, jotka journalistisessa työssä ja sen eettisessä 
arvioinnissa ovat tärkeitä. Tällaisia muotoiluja olivat "yhteiskunnallisesti tärkeä jutunaihe" ja 
"esteitä olennaisten tietojen hankinnassa". Lisäksi kysymyksessä ennakoitiin, että esitettyjen 
menetelmien hylkääminen johtaisi puutteelliseen työsuoritukseen toteamalla, että "juttu sen 
vuoksi kärsisi". Näin vastaajat olivat tässä kysymyksessä yhtäältä vahvasti tietoisia 
Journalistin ohjeiden menettelytapasuosituksista, mutta toisaalta ammatillisesti vaativan (ja 
antoisan) tehtävän haastamina. 
 
 
Ohjeiden ongelmallisuus 
 
Tässä tutkimuksessa esillä olleet 15 Journalistin ohjeiden kohtaa jaetaan seuraavassa kolmeen 
ryhmään sen mukaan kuinka ne sijoittuvat ongelmallinen - ongelmaton - akselille 
tutkimuksessa selvitettyjen mielipiteiden mukaan. Ryhmään "ongelmalliset" sijoitetaan 
kaikki ne Journalistin ohjeiden kohdat, joiden kanssa vastaajista vähintään joka neljäs sanoi 
kohtaavansa usein ongelmia käytännön työssään. Ryhmään "ongelmattomat" sijoitetaan 
kaikki ne kohdat, joiden kanssa vähintään vastaajien neljännes ei koskaan kohtaa ongelmia. 
Kolmanteen ryhmään kuuluvat loput ohjeet, mutta niitä ei tarkemmin käsitellä tässä 
yhteydessä. 
 
Ongelmallisten Journalistin ohjeiden ryhmään sijoittui näillä perusteilla viisi kohtaa. Näissä 
kohdissa käsitellään sitä, että journalisti on ensisijassa vastuussa yleisölle, että piilomainonta 
on torjuttava, että journalistin on työssään pyrittävä totuudenmukaiseen ja olennaiseen 
tiedonvälitykseen, että journalistin on torjuttava tiedonvälityksen ohjaamiseen pyrkivä 
painostus ja että yleisön on kyettävä erottamaan tosiasiat sepitteellisestä aineistosta. 
Taulukosta 7.2. ilmenee vastaajien suhtautuminen näiden kohtien ongelmallisuuteen 
journalistisen työn käytännössä. 
 
 
Taulukko 7.2. Ongelmallisina pidetyt Journalistin ohjeiden kohdat (prosenttia*) 
 
 ensisijainen vastuu yleisölle  53 
 piilomainonta torjuttava  46 
 totuus ja olennaisuus   42 
 torjuttava painostus   41 
 tosiasiat vs. mielipiteet/sepitteet 26 
 
* luku ilmaisee kuinka suuri osa vastaajista ilmoitti kohtaavansa hyvin usein tai melko usein 
ongelmia ko. kohdan kanssa käytännön työssään 
 
 
1 Journalistisista tiedonhankintamenetelmistä ks. esim. Kiviranta 1988. 
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Varsin ongelmalliseksi katsottiin myös kohta, jonka mukaan journalistin on tunnettava 
vastuunsa luonnosta. Vastaajista 23% sanoi, että heillä on tämän kohdan kanssa työssään 
usein ongelmia. 
 
Ongelmattomiksi puolestaan katsottiin neljä kohtaa. Näitä olivat kohta, jonka mukaan 
haastateltavalla on oikeus ennakolta tietää missä yhteydessä hänen lausumaansa käytetään ja 
kohta jossa sanotaan, että arvostelun kohteelle on myönnettävä vastineoikeus. Lisäksi 
ongelmattomien ryhmään kuuluivat kohdat, joiden mukaan ihonväriä tms. ei pidä tuoda 
asiaankuulumattomasti esille eikä yksityiselämään kuuluvia seikkoja julkaista, jos ne ovat 
vailla yleistä merkitystä. Taulukosta 7.3. ilmenee kuinka suuri osuus vastaajista ei koskaan 
kohtaa näiden kanssa ongelmia. 
 
 
Taulukko 7.3. ongelmattomina pidetyt Journalistin ohjeiden kohdat (prosenttia*) 
 
 haastateltavan lausuman käyttö  31 
 vastineoikeus     31 
 ihonväriä yms. ei tarpeettomasti julki  25 
 yksityiselämän seikat    25 
 
* luku ilmaisee kuinka suuri osa vastaajista ilmoitti, ettei koskaan kohtaa ongelmia kyseisen 
kohdan kanssa käytännön työssään 
 
 
Myös ohjeiden kohta, jossa todetaan, että tiedot on hankittava rehellisin keinoin, arvioitiin 
varsin ongelmattomaksi. Tämän kohdan osalta 23% vastaajista ilmoitti, ettei sen kanssa ole 
koskaan ongelmia. 
 
Miesten ja naisten kesken on eroa ensinnäkin siinä, että naiset pitävät miehiä yleisemmin 
työssään ongelmallisena kohtaa, jossa muistutetaan toimittajan vastuusta luonnon suhteen. 
Miehistä taas joka kolmas pitää ongelmallisena kohtaa, jossa käsitellään tosiasioiden ja 
mielipideaineiston erottamista. Naisista vain joka viides pitää tätä kohtaa ongelmallisena. 
Nuorimmat vastaajat pitävät useampia Journalistin ohjeita ongelmallisena kuin vanhimmat. 
Inhimillisten perusarvojen kunnioittaminen on vähintään 20 vuotta alalla olleille oleellisesti 
ongelmallisempi Journalistin ohjeiden kohta kuin alle 20 vuotta journalistina työskennelleille. 
Pääkaupunkiseudun toimittajien työssä Journalistin ohjeet ovat vähemmän ongelmalliset kuin 
muualla Suomessa työskentelevien toimittajien työssä. Näkemykset eroavat siinä, että muun 
Suomen toimittajien mielestä vastuu luonnosta sekä tosiasioiden ja mielipiteiden erottaminen 
ovat ongelmallisia, jota ne eivät ole pääkaupunkiseudulla työskentelevien toimittajien 
mielestä. Toimittajakoulutuksen saaneiden vastaajien keskuudessa on taipumusta pitää 
ongelmattomina useampia Journalistin ohjeiden kohtia kuin keskimäärin vastaajakunnassa. 
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Suhtautuminen epätavallisiin tiedonhankintamenetelmiin 
 
Tutkimuksessa esitettiin vastaajille kahdeksan menetelmää tietojen hankkimiseksi ja 
pyydettiin ottamaan kantaa niiden käyttöön kolmiportaisella "ilman muuta", "joskus" ja "ei 
koskaan" -asteikolla. Kysymyksen instruktiossa menetelmien käytön reunaehdoksi luotiin 
aiemmin mainitulla tavalla ammatillisesti haastava tehtävä, joka voisi oikeuttaa menetelmien 
käytön. Oikeuttamisesta on perusteltua puhua siksi, että kyseiset menetelmät voivat olla 
ristiriidassa useammankin Journalistin ohjeen kanssa. Tällaisia kohtia ovat esimerkiksi ne, 
joissa käsitellään tiedonhankinnan avoimmuutta ja rehellisyyttä, yksityiselämään liittyviä 
seikkoja ja haastateltavan oikeutta tietää ennakolta lausumansa käyttöyhteys. Kysymys on 
siten ns. epätavallisista tiedonhankintamenetelmistä. 
 
Lienee luonnollista, että tällaisessa asetelmassa varsin suuri osa vastaajista valitsee annetuista 
vastausvaihtoehdoista keskimmäisen "voisin käyttää joskus" -vaihtoehdon. Kuten kuviosta 
7.2. ilmenee, on eri menetelmien osalta tämän vaihtoehdon valinnut 34-48% vastaajista. 
Osalla vastaajista valinta on varmasti tietoisen pohdinnan tulos, mutta osa on saattanut valita 
tämän vaihtoehdon puuttuvan "en osaa sanoa" - vaihtoehdon asemesta. Siksi analyysin 
kannalta onkin mielenkiintoisempaa tarkastella vaihtoehtojen ääripäiden jakaumia, sillä 
jonkin menetelmän varaukseton hyväksyminen tai vastaavasti sen ehdoton torjuminen 
ilmentävät todennäköisesti varsin kirkasta näkemystä menetelmistä, joita journalistisessa 
työssä sopii käyttää. 
 
 
 

Kuvio 7.2. Suhtautuminen epätavallisiin tiedonhankintamenetelmiin (prosenttia). 
 
 

 
 
 
 
Vain pieni vähemmistö vastaajista voisi käyttää ehdotettuja menetelmiä ilman muuta. Kaksi 
menetelmää on kuitenkin muita helpommin hyväksyttävissä. Salaisten asiakir- 
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jojen kopioinnin hyväksyy melkein joka neljäs vastaajista. Pestautuminen työhön sisäisen 
tiedon hankkimiseksi, "Wallraffa", kuten Ruotsissa menetelmää kutsutaan (Löfgren 1991, 
141), on puolestaan noin joka viidennen vastaajan mielestä ilman muuta käytettävissä. 
 
Toisaalta jokaisen menetelmän käytön torjuu täysin enemmän kuin joka neljäs vastaaja. 
Menetelmistä kolme on sellaisia, joita ei käyttäisi koskaan yli puolet vastaajista. Näitä ovat 
yksityisen aineiston käyttäminen ilman lupaa, luottamuksellisesti annetun tiedon julkaisu ja 
tietolähteiden uhkaaminen kielteisellä julkisuudella. Valehenkilöllisyyden käyttäminen on 
lähellä tätä ryhmää, sillä sen torjuu täysin 47% vastaajista. 
 
Eri sukupuolten suhtautumisessa mainittuihin tiedonhankintamenetelmiin on tutki-
musaineistossa havaittava selvä ero: yleisesti ottaen naiset suhtautuvat miehiä torjuvammin 
epätavallisten menetelmien käyttöön (kuvio 7.3.). Tämä ilmenee sekä niin, että naisista 
pienempi osuus kuin miehistä on valmis ilman muuta käyttämään po. menetelmiä, että myös 
niin, että naisista suurempi osuus kuin miehistä ei koskaan voisi käyttää näitä menetelmiä. 
 
 
 
Kuvio 7.3. Miesten ja naisten asenne tiedonhankintamenetelmiin (ei voisi koskaan käyttää -
vastanneiden osuus, prosenttia) 
 

 
 
 
 
Fyysinen ikä ja alallaolovuodet ovat molemmat muuttujia, joiden arvon kasvaessa kasvaa 
myös torjuva asenne tässä käsiteltäviin tiedonhankintamenetelmiin. Pääkaupunkiseudulla 
työskentelevät toimittajat ovat muun Suomen toimittajia alttiimpia käyttämään epätavallisia 
tiedonhankintamenetelmiä. Sanomalehtien palveluksessa olevat toimittajat suhtautuvat jonkin 
verran muita torjuvammin epätavallisten menetelmien käyttöön. 
 
Peruskoulun tai vastaavan suorittaneiden keskuudessa on taipumusta suhtautua muita 
peruskoulutusryhmiä torjuvammin käsiteltäviin tiedonhankintamenetelmiin. Toimitta- 
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jakoulutusta tai muuta alan koulutusta saaneiden keskuudessa suhtaudutaan epätavallisiin 
tiedonhankintamenetelmiin suopeammin kuin ilman ammattikoulusta alalle tulleiden tai 
muun alan tutkinnon suorittaneiden parissa. 
 
Kirjassaan Tasavallan kulissimiehenä Suomen Tietotoimiston pitkäaikainen päätoimittaja, 
kommodori Kullervo Killinen tekee selväksi, ettei tasavaltaa olisi järkytetty Zavidovo-
vuodolla, mikäli asia olisi hänestä ollut kiinni: "Zavidovo-uutisen uittaminen lehtiin STT:n 
kautta ei olisi onnistunut, sillä ...ulkoasiainministeriön kautta suoritettu tarkistus olisi 
osoittanut lähteeksi salaisen muistion." (Killinen 1974, 63) Killisen ajoista ei suhtautuminen 
epätavallisiin tiedonhankintamenetelmiin ole juurikaan muuttunut. Suomalaisten toimittajien 
keskuudessa suhtaudutaan edelleen varsin varovasti epätavallisiin 
tiedonhankintamenetelmiin, mieluummin annetaan tärkeänkin jutun kuivua. Tämä asenne 
selittänee paljolti sen, miksi Suomen itsesääntelymekanismi ei ole joutunut sellaiseen 
tuuletukseen kuin esimerkiksi Englannin Press Council: ammattikunnan keskuudessa ei ole 
pyrkimystä rikkoa yhteisesti sovittuja pelisääntöjä. 
 
 
7.4 Pohdintaa ja vertailua 
 
Edellä käsiteltyjä Journalistin ohjeiden periaatteellista merkitystä ja niiden suhdetta 
käytännön työhön voidaan nyt tarkastella liittämällä nämä näkökulmat toisiinsa. Lisäksi tässä 
jaksossa vertaillaan tämän tutkimuksen tuloksia eräisiin ulkomaisiin tutkimustuloksiin. 
 
Vertailukohteena on ennen muuta Ruotsissa tehty tutkimus (Löfgren 1991), jossa toimittajilta 
tiedusteltiin niin ikään postikyselyssä heidän näkemyksiään ammattieettisten sääntöjen eri 
kohtien tärkeydestä ja niiden ongelmallisuudesta. Vertailun ongelmana on se, että 
ruotsalaisessa tutkimuksessa oli mukana sikäläisen etiikkakoodiston osista vain nimenomaan 
ns. ammattisäännöt (yrkesregler). Nämä käsittelevät journalistisen työn menetelmiä eikä 
niissä ole mukana journalismin periaatteellisia kysymyksiä siten kuin Suomen Journalistin 
ohjeissa. Vertailussa olevat suomalaiset ohjeet ovat siten ruotsalaisia laajemmat, mikä on 
syytä pitää mielessä tuloksia arvioitaessa. 
 
Tämän tutkimuksen keskeinen johtopäätös ajatellen suomalaistoimittajien suhtautumista 
Journalistin ohjeisiin yleensä on se, että ohjeita pidetään pikemminkin tärkeinä kuin 
tarpeettomina puhumattakaan haitallisuudesta toimittajan työn kannalta. Toimittajat katsovat 
kuitenkin ohjeiden olevan käytännön työn kannalta jossain määrin etäiset, joskin varsin suuri 
osa toimittajista arvioi saavansa ohjeista apua jopa jokapäiväiselle työskentelylleen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Ruotsin ammattieettisen koodiston kokonaisuus on nimeltään Spelregler för press, radio, tv. Sen osia ovat 
Publicitetsregler, joka käsittelee mm. yksilönsuojaa, vastinetta ja totuudellisuutta, Yrkesregler, joka käsittelee 
toimittajien työmenetelmiä ja Regler ang. redaktionell reklam, joka käsittelee toimituksellisen aineiston 
yhteydessä julkaistavia ilmoituksia. Ks. lähemmin esim. Börjesson (i.v.), joka on hyvä yleisesitys Ruotsin 
lehdistöeettisen järjestelmän rakenteesta ja kehityksestä tai Den Goda Journalistiken (1988). 
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Tulosta punnittaessa voidaan lähteä siitä, että voisiko toisinkaan olla. Kysymys on ohjeista, 
jotka on valmistellut vastaajien oma etujärjestö, johon kiinnittyminen on varsin vahvaa (ks. 
Kehälinna ja Melin 1988; Melin ja Nikula 1993). Lisäksi vastaajien järjestölehti Journalisti 
on pitänyt varsin hyvin esillä ammattieettisiä kysymyksiä julkaisten paitsi Julkisen sanan 
neuvoston päätösluetteloja, myös laajempia artikkeleita ja uutisia aiheesta. Ja kolmanneksi 
ohjeiden käsittelemä alue ja niiden eräät varsin konkreettiset käyttäytymisohjeet koskettelevat 
vastaajan jokapäiväistä (työ)elämää eivätkä siten ole abstrakteja elämisenneuvoja. Kaiken 
kaikkiaan kyse on siis vastaajakunnan omasta viiteryhmästä syntyneestä koodistosta, joka 
mielletään osaksi työn tekemistä. Jos tällaisia ohjeita ei miellettäisi tärkeiksi, niin samalla 
kiellettäisiin muitakin ammatillisen roolin keskeisiä piirteitä kuten järjestäytymisen merkitys 
ja tietty journalistin ideaali. 
 
Aiemmin todettiin, että suomalaiset toimittajat arvioivat Journalistin ohjeita niin, että niiden 
hyötyjänä olisi yleisö laajana käsitteenä. Asia voidaan kuitenkin ilmaista toisinkin: toimittajat 
näyttävät pitävän tärkeimpinä sellaisia ohjeita, jotka käsittelevät heidän oman ammattinsa 
yhteiskunnalliseen rooliin ja uskottavuuteen (totuudellisuus, ammatillinen itsenäisyys, vastuu 
yleisölle) liittyviä seikkoja ja vähiten arvostettuja ovat yleisöä journalismin kohteena 
käsittelevät kohdat. Näin ymmärtäen toimittajien näkökulma Journalistin ohjeisiin olisi siis 
pikemminkin ammattikuntakeskeinen kuin yleisölähtöinen. 
 
Jokseenkin samanlainen tulos saatiin myös vastaavassa ruotsalaistutkimuksessa. Siinäkin 
tärkeimpinä pidettyjen ammattisääntöjen joukkoon sijoittui lähinnä sellaisia kohtia, jotka 
käsittelevät toimittajan ammatillista asemaa. Vähiten tärkeimpien joukkoon puolestaan 
sijoittuivat kohdat, jotka käsittelevät lähteiden ilmaisua ja julkaisuaikojen noudattamista. 
Näiden väliin, siis ammatillista asemaa koskevien kohtien jälkeen, sijoittuivat kohdat, jotka 
liittyvät journalismin kohteen/yleisön oikeuksiin. (Löfgren 1991, 129-133) 
 
Eräs mielenkiintoinen ero suomalaisten ja ruotsalaisten toimittajien näkemyksissä on 
kuitenkin havaittavissa. Jos vertailusta poistetaan totuudellisuuden vaatimus, joka oli mukana 
tässä tutkimuksessa, mutta ei ruotsalaisessa, niin silloin tärkeimmäksi nouseva ohje on 
Suomessa on kehotus torjua toimittajaan kohdistuva painostus. Ruotsissa tärkeimmäksi 
ohjeeksi nimettiin kehotus olla käyttämättä väärin toimittajan asemaa (Löfgren 1991, 131). 
Suomessa toimittajat siis kokevat tärkeämmäksi puolustautua heihin kohdistuvalta 
painostukselta, kun Ruotsissa ollaan enemmän huolestuneita toimittajien omasta 
menettelystä. 
 
Kun verrataan suomalaisten ja ruotsalaisten toimittajien näkemyksiä ohjeiden ongel-
mallisuudesta, on havaittavissa varsin selkeä ero: suomalaistoimittajat pitävät eettisten 
ohjeidensa noudattamista ylipäänsä vaikeampana kuin ruotsalaiset kollegansa. Ruot-
salaistoimittajista noin 46% sanoo, ettei koskaan kohtaa ongelmia ammatillisten säännöstöjen 
kanssa työssään (Löfgren 1991, 137). Samaa ei voida sanoa suomalaisista toimittajista: vain 
noin 18%® on sitä mieltä, etteivät ohjeet ole koskaan ongelmallisia työssä. 
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Journalistin ohjeiden eri kohtien luonnetta voidaan arvioida lähemmin muodostamalla 
nelikenttä, jossa yhdistetään yhtäältä eri kohtien tärkeys ja toisaalta niiden ongelmallisuus 
käytännön työn kannalta (vrt. Löfgren 1991, 139). Tässä otetaan käsiteltäväksi vain 
ongelmallisuus - ongelmattomuus -akselilla kumpaankin ääripäähän sijoittuvat yhdeksän 
kohtaa sekä kaksi niitä lähellä olevaa. Kuviossa 7.4. esitetään näin luotu nelikenttä. Luokkaan 
"tärkeä" on sijoitettu ne kohdat, jotka aiemmassa tärkeysarvioinnissa olivat joko ryhmässä 
yksi tai kaksi ja luokkaan "vähemmän tärkeät" ne kohdat, jotka olivat ryhmissä kolme tai 
neljä. 
 
 
Kuvio 7.4. Journalistin ohjeiden tärkeys suhteessa niiden ongelmallisuuteen käytännössä 
 

 tärkeä    vähemmän tärkeä 
 
ongelmallinen  - ensisijainen vastuu  - piilomainonta 

 yleisölle   torjuttava 
 - totuus ja olennaisuus  - tosiasiat vs. 
 - torjuttava painostus  mielipiteet 
     (- luonto) 

 
ongelmaton  - ihonväriä yms. ei  - haastateltavan 

 tarpeettomasti julki  lausuman käyttö 
       - vastineoikeus 
       - yksityiselämän seikat 
       (- tiedonhankinnan 
       rehellisyys) 
 
 
Näin voidaan erottaa neljä Journalistin ohjeiden tyyppiä. Ensimmäinen on tyyppi sellainen, 
joka on sekä tärkeä että käytännössä ongelmallinen. Kyseessä on siis ohjeiden kohta, jota 
toimittajat pitävät periaatteellisesti tärkeänä ja joka tuottaa päänvaivaa myös arkipäiväisessä 
käytännön työssä. Tällainen ohjeen kohta on mitä ilmeisemmin aktiivisesti läsnä 
journalistisessa työprosessissa ja niinpä tätä ohjetyyppiä voi nimittää aktiiviohjeeksi. 
 
Toiseen äärimmäisyyteen lukeutuvat ne ohjeiden kohdat, joita ei pidetä sen kummemmin 
periaatteellisesti tärkeinä kuin käytännössä ongelmallisinakaan. Näille kohdille siten tuskin 
jokapäiväisessä työssä uhrataan juurikaan ajatuksia, joten ne voidaan nimetä passiiviohjeiksi. 
 
Väliryhmiin kuuluvat ensinnäkin ohjeiden kohdat, jotka ovat periaatteessa tärkeitä, mutta 
jotka eivät käytännössä aiheuta ongelmia. Kysymys voi olla esimerkiksi siitä, että näiden 
ohjeiden käsittelemiä seikkoja ei juuri kohdata tai ne ovat niin selkeitä, ettei ongelmia ilmene. 
Nämä ohjeet olkoon vaivattomia ohjeita. 
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Toiseen väliryhmään kuuluvat ohjeet, jotka eivät ole periaatteessa tärkeitä, mutta jotka siitä 
huolimatta ovat ongelmallisia käytännössä. Kyse voi esimerkiksi olla ohjeista, jotka alan 
ammattilaisten mielestä ovat varsin selkeitä ja vaivattomia, mutta jotka muodostuvat 
ongelmallisiksi ulkopuolisten vaikutuksesta. Näitä ohjeita voidaan kutsua kiusallisiksi 
ohjeiksi. 
 
Kun nyt tarkastellaan näin ryhmiteltyjä Journalistin ohjeiden kohtia, voidaan todeta, että 
aktiiviohjeiden ja passiiviohjeiden ryhmät ovat sisäisesti varsin samantyyppiset ja keskenään 
erilaiset. Aktiiviohjeisiin kuuluvat kohdat käsittelevät journalistin ammatin 
yhteiskunnalliseen uskottavuuteen liittyviä kysymyksiä. Aktiiviohjeissa tunnustaudutaan 
yleisön palvelijaksi, vakuutetaan ammatillista riippumattomuutta ja luvataan totuutta. 
Passiiviohjeisiin kuuluvat sellaiset kohdat, jotka käsittelevät journalismin kohteen oikeuksia, 
kuten haastateltavan oikeutta ennakolta tietää lausumansa käyttöyhteydestä, vastineoikeutta 
ja yksityiselämän seikkoja. 
 
Vaivattomien ryhmään sijoittuu tässä luokittelussa kohta, jossa käsitellään ihmisten 
ihmisarvoa ja kunniaa koskevia ihonväri- yms. -seikkoja. Kiusallisten ohjeiden ryhmään 
sijoittuu varsinaisesti kaksi kohtaa eli piilomainonnan torjumista sekä faktan ja fiktion 
erottamista käsittelevät kohdat. 
 
Jos edellä olevaan nelikenttään sijoitettaisiin myös siitä vielä puuttuvat neljä Journalistin 
ohjeiden kohtaa, ne tulisivat ongelmattomien puoliskoon. Näin valtaosa ohjeiden kohdista on 
tässä kentän alapuolikkaassa. Tältä osin tässä tutkimuksessa saatu tulos on samansuuntainen 
Ruotsissa tehdyn tutkimuksen kanssa (Löfgren 1991, 139140). Siinä käsitellyistä ohjeista 
valtaosa sijoittui samalla tavalla rakennetun nelikentän alapuolikkaaseen eli ongelmattomien 
ryhmään.. Kummassakin maassa on toimittajakunnalla siten taipumus pitää työtään sääteleviä 
ohjeita ongelmattomina työnsä suhteen. 
 
Jälleen on kuitenkin havaittavissa mielenkiintoinen ero naapurimaiden toimittajien asenteissa. 
Ruotsissa on taipumusta arvioida tärkeät ohjeet ongelmattomiksi käytännön työn kannalta ja 
tunnustaa, että ongelmia kohdataan vähemmän tärkeiden kanssa. Löfgren (1991, 140) 
arvelee, että vastaajat saattavat tarkoituksellisesti pitää ongelmia aiheuttavia kohtia 
vähemmän tärkeinä. Suomessa eivät toimittajat näe ohjeita aivan näin, pikemminkin 
suomalaistoimittajat katsovat tärkeiden kohtien olevan myös ongelmallisia. Vähemmän 
tärkeät kohdat puolestaan hajoavat varsin tasaisesti sekä ongelmallisiin että ongelmattomiin. 
 
Lisäksi voidaan todeta, että Ruotsissa aktiiviohjeiden ryhmään sijoittui vain yksi kohta ja se 
käsitteli tottumattoman haastateltavan huomioonottamista. Suomessa journalismin kohteen 
huomioonottamista käsittelevät ohjeiden kohdat sijoittuivat passiiviohjeiden ryhmään. 
 
Tarkasteltaessa suhtautumista epätavallisiin tiedonhankintamenetelmiin oli havaittavissa 
alttiutta hyväksyä pikemminkin omaa suoritusta painottavat ja osoitteettomat kuin johonkin 
konkreettiseen subjektiin kohdistuvat ja sitä hyväksikäyttävät menetelmät. Siten kohtuullisen 
yleisesti katsottiin voitavan hyväksyä esimerkiksi salaisten 
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asiakirjojen kopiointi, mutta yksityisen aineiston luvaton käyttö torjuttiin. Hyväksymisen sai 
myös itsensä peliin asettamista vaativa pestautuminen työhön sisäisen tiedon hankkimiseksi, 
mutta ei luottamuksellisesti saadun tiedon julkaisu, vaikka kummassakin tapauksessa on 
kysymys jonkun luottamuksen väärinkäyttämisestä. 
 
Seuraavassa yhteenvetotaulukossa (Taulukko 7.4.) on käsillä olevaa tutkimusta vertailtu eri 
maissa tehtyihin tutkimuksiin (Köcher 1986, Löfgren 1991, Weaver ja Wilhoit 1993), joissa 
on selvitetty journalistien alttiutta käyttää epätavallisia tiedonhankintamenetelmiä. 
 
 
Taulukko 7.4. Epätavallisten tiedonhankintamenetelmien hyväksyminen viiden maan 
toimittajien keskuudessa (prosenttia). 
 
     Su* Ru US Sa Br 
 
tiedoista    62 51     25 69 
maksaminen 
 
valehenkilöllisyyden   53 54 22 22 33 
käyttäminen 
 
pestautuminen työhön   68 81 63 36 73 
sisäisen tiedon hankkimiseksi 
 
tietolähteiden uhkaaminen  43 13 49 8 72 
kielteisellä julkisuudella 
 
yksityisen aineiston   39 33 47  -    
käyttäminen ilman lupaa 
 
haastateltavalle   60 49 .- .- .. 
maksaminen 
 
salaisten    72 68 .. .. .. 
asiakirjojen kopiointi 
 
luottamuksellisesti   39 16 .. .. .. 
annetun tiedon julkaisu 
 
 
.. = ei mukana ko. maan tutkimuksessa 
* Su = Suomi, Ru = Ruotsi, US = Yhdysvallat, Sa - Saksa, Br = Britannia 
 
 
Kaikista menetelmistä ei ole vertailukelpoista aineistoa, joten taulukko on osin puutteellinen, 
mutta kuitenkin suuntaa-antava. Vertailuja tehtäessä on hyvä pitää mielessä, että kyseisten 
maiden erilaiset olosuhteet vaikuttavat myös toimittajien suhtautumiseen työssä sopiviin 
menetelmiin. Esimerkiksi julkisuuslainsäädäntö on omiaan 
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ohjaamaan toimittajia tiettyihin menetelmiin riippuen siitä, kuinka rajoittavia lait ovat. 
 
Verrattuna ruotsalaistoimittajiin näyttävät suomalaiset toimittajat olevan alttiimpia 
soveltamaan käytäntöön muitakin kuin perinteisiä tiedonhankintamenetelmiä. Ainoastaan 
yhtä mainituista menetelmistä ruotsalaiset käyttäisivät auliimmin kuin suomalaiset, nimittäin 
pestautumista työhön sisäisen tiedon hankkimiseksi. Tietolähteiden uhkailun ja 
luottamuksellisen tiedon julkaisun hyväksyy puolestaan suomalaistoimittajista suurempi 
osuus kuin ruotsalaisista kollegoistaan. Myös rahankäyttöön tietojen saamiseksi ollaan 
Suomessa suostuvaisia yleisemmin kuin Ruotsissa. 
 
Vertailukelpoisten tietojen osalta voidaan tehdä ainakin varovasti se johtopäätös, että 
suomalaisten toimittajien suhtautuminen epätavallisiin tiedonhankintamenetelmiin on 
lähempänä anglo-amerikkalaisten toimittajien asennetta kuin saksalaista asennetta. Köcher 
(1986) on kuvannut englantilaisten ja saksalaisten toimittajien rooliasenteiden eroja 
sanomalla englantilaisten toimittajien olevan kuin verikoiria, jotka keinolla millä hyvänsä 
metsästävät uutisensa kun taas saksalaiset toimittajat ovat kuin lähetyssaarnaajia pitäen 
valistusfunktiota oleellisena. Tässä katsannossa suomalaistoimittajat ovat pikemmin 
verikoiria. 
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8. JULKISEN SANAN NEUVOSTO 
 
 
 
 
8.1 "Itsekuri" ja "koko yhteiskunnan etu" 
 
Suomalaisen journalismin itsesääntelymekanismin toinen keskeinen instituutio, Julkisen 
sanan neuvosto, on Journalistin ohjeiden tavoin varsin esimerkillinen lajinsa edustaja. Se 
syntyi aikanaan ammattikunnan myötävaikutuksen, jopa aktiivisuuden tuloksena, sen 
toimintaan on aina osallistunut yleisön edustajia (joiden panos ei ole ollut vähäinen), sen 
työssä ovat mukana myös julkaisijat eikä sen toimintaa ole juurikaan ole moitittu. Ja, kuten 
myöhemmin todetaan, se on toimittajien mielestä erinomaisen tärkeä elin. 
 
Ensimmäinen yritys lehdistöneuvoston perustamiseksi tehtiin jo vuonna 1927, kun Suomen 
Sanomalehtimiesten Liiton hallituksessa hyväksyttiin Suomen Sanomalehdistön 
kunniaoikeuston säännöt. Tämän elimen tehtävä määriteltiin koskemaan vain hyvän 
journalistisen tavan rikkomuksia sanomalehdissä. Elimen toiminta jäi jokseenkin 
olemattomaksi eikä siihen saatu mukaan edes julkaisijoita. Nämä tosin puolestaan ehdottivat 
vuonna 1947 yhteisen kunniatuomioistuimen perustamista, mutta tämäkään aloite ei johtanut 
tuloksiin. Lopulta kunniaoikeusto katsottiin lakanneeksi, kun Julkisen sanan neuvosto 
perustettiin. (Vuortama 1984, 25-26) 
 
JSN:n perustamishankkeiden käynnistyessä 60-luvun lopulla elettiin Suomessa yhdenlaista 
journalismin murrosta. Maahan oli syntynyt ns. sensaatiolehdistö, jonka toimintamenetelmät 
synnyttivät keskustelun valtiosääntelyn tiukentamisesta. Eduskunnassa nostettiin esille 
kysymys valtiollisen lehdistöneuvoston perustamisesta, mutta tämä torjuttiin viittaamalla 
lehdistön omassa piirissä virinneisiin suunnitelmiin varsinaisen itsesääntelyelimen luomisesta 
(Merikoski 1971, 9, 90-91). Valtiosääntelyn voidaan kuitenkin katsoa lopulta tiukentuneen, 
sillä JSN:n perustamisesta huolimatta säädettiin 70-luvun puolivälissä ns. intimiteettipykälä, 
jonka tarkoituksena oli tehostaa yksityisyyden suojaa. Uusi lakipykälä tunnettiin "Lex 
Hymynä". (Vuortama ym. 1990,111-112) 
 
JSN:n perustamisen viitekehys oli kuin suoraan sosiaalisen vastuun lehdistöteorian 
oppikirjasta. Toimittaja- ja kustantajajärjestöjen edustajien valmistelutyöryhmän mietinnössä 
selvitetään lehdistön roolia näin: 
 

"Voidakseen täysin hoitaa tehtävänsä on tiedotusvälineitten käytettävä...vapautta 
vastuullisesti. Tiedotusvälineitten palveluksessa oleville on yhtä tärkeätä, että 
tiedottaminen on vastuullista kuin että se on vapaata. Yhteiskunnalle on yhtä 
tärkeätä, että tiedottaminen on vapaata kuin että se on vastuullista. 

 
Vain tiedotusvälineitten omassa piirissä luotu järjestelmä, joka itsekuriin 
perustuen toteuttaa koko yhteiskunnan etuja, pystyy pysyttä- 
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mään yleisön luottamuksen tiedotusvälineisiin ja siten vahvistamaan 
tiedottamisen vapautta." (lainaus Merikoski 1971, 84-85) 

 
Vaikka aloite JSN:n perustamiseen tulikin toimittajien suunnalta (Vuortama 1990, 26), ovat 
myös julkaisijat alusta lähtien olleet mukana sen toiminnassa. Vuonna 1968 solmitun JSN:n 
perussopimuksen allekirjoittivat Aikakauslehtien Liitto, Paikallislehtien Liitto, 
Sanomalehtien Liitto, Oy Yleisradio Ab, Suomen Aikakauslehdentoimittajien Liitto, Radio- 
ja Televisiotoimittajien Liitto sekä Suomen Sanomalehtimiesten Liitto (Merikoski 1971, 10). 
Vuosien kuluessa on sekä kustantaja- että toimittajapuolella tapahtunut järjestöllisiä 
muutoksia, mutta JSN:n kattavuus on säilynyt. Pikemminkin se on lisääntynyt, koska tätä 
nykyä neuvoston toimintaan osallistuvat mm. MTV Oy ja Paikallisradioliitto (ks. JSN:n 
vuosikertomus 1992, 8). 
 
Alusta lähtien JSN:ssa on mukana ollut myös yleisön edustus. JSN:n nykyisin 15 
varsinaisesta jäsenestä kolmanneksen nimeävät toimittajajärjestöt, kolmanneksen julkaisijat 
ja kolmannes jäsenistä on yleisön edustajia. Periaatteessa alan ammattilaiset ratkaisevat myös 
yleisön edustajien valinnan, sillä nämä valitaan neuvoston kokouksessa. Käytännössä usein 
erovuoroinen yleisön edustaja esittelee oman seuraajaehdokkaansa, joka tavanomaisesti myös 
hyväksytään. Myös yleisön edustajien toiminta neuvostossa on osoittanut, etteivät he 
suinkaan ole vain näennäisesti riippumattomia jäseniä. JSN:n puheenjohtajat - jotka eivät saa 
olla julkaisijoita tai toimittajia - ovat myös olleet omiaan pitämään yllä aidon yhteistyöelimen 
piirrettä. Neuvoston puheenjohtajina ovat olleet mm. K.J. Lång, Veli Merikoski ja Henrik 
Grönqvist. 
 
JSN:n vuosittain käsittelemien kanteluiden määrä on nykyisin vakiintunut noin sadan 
tapauksen tietämille. Neuvoston toiminta on painottunut selvästi hyvän journalistisen tavan 
tulkitsemiseen, vaikka hankkeen perusteluiden yhteydessä ja myös neuvoston 
perussopimuksessa toiseksi tehtävälohkoksi määritellään tiedottamisen vapauden 
puolustaminen (Sopimus Julkisen sanan... 2§). Neuvosto on ollut luonteeltaan myös varsin 
passiivinen; se on lähinnä reagoinut sille tehtyihin kanteluihin. Tämä on merkinnyt sitä, ettei 
neuvosto lainkaan kokonaisvaltaisesti arvioi journalismin tilaa ja suoritusta eikä välttämättä 
puutu tärkeimpiin asioihin journalismin laadun tai sananvapauden kannalta. (Kivikuru 1993; 
Vuortama 1984, 26-27) 
 
 
8.2 JSN:n merkitys 
 
Tässä tutkimuksessa journalistien suhtautumista oman ammattinsa hyvää tapaa tulkitsevaan 
elimeen selvitettiin kahdella tasolla. Ensinnäkin kartoitettiin vastaajien JSN:lle antamaa 
merkitystä ja toisaalta vastaajilta pyydettiin kannanottoja JSN:n mahdollisiin vaihtoehtoihin. 
 
Ennen kuin vastaajilta pyydettiin mielipiteitä erinäisiin JSN:oa koskeviin väittämiin, asiaa 
pohjustettiin lomakkeessa kysymyksellä, jolla kartoitettiin vastaajakunnan tuntumaa JSN:n 
toimintaa kohtaan. JSN:n istunnothan eivät ole julkisia eikä neuvosto järin aktiivisesti tiedota 
toiminnastaan, joten elin on varsin etäinen instituutio. Journalisti-lehti kuitenkin julkaisee 
säännöllisesti JSN:n päätöksiä (joihin sisältyy lyhyt 
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tapauksen esittely ja asianosaisten kirjelmät) erityisenä tiivistelmäliitteenä ja uutisoi jonkin 
verran muutoinkin JSN:n käsittelemiä tapauksia. Koska Journalisti tavoittaa käytännöllisesti 
katsoen jokaisen SJL:n jäsenen eli siten myös tämän tutkimuksen otantaan kuuluvat, 
lomakkeessa mitattiin JSN:n toiminnan seuraamista kysymällä kuinka tarkasti vastaaja seuraa 
JSN:n päätöksiä Journalistista1. 
 
Tämän jälkeen vastaajille esitettiin kymmenen väittämää, jotka liittyvät JSN:n asemaan ja 
toimintaan2. Kysymysten järjestyksellä pyrittiin luomaan tilanne, jossa vastaaja ensin joutuisi 
palauttamaan mieleen JSN:n toiminnan sellaisena kuin se konkreettisesti on yleensä 
nähtävissä ja vasta sitten ottamaan kantaa neuvostosta esitettyihin väittämiin. Tästä 
huolimatta kantaa ottamattomien osuus oli tässä kysymyksessä melko suuri, kuten 
myöhemmin osoitetaan. Väittämistä osa koski JSN:n institutionaalista asemaa ja osa 
neuvostoa journalismin ammatillisena ohjaajana. Kumpaakin väittämäryhmää käsitellään 
seuraavassa erikseen. 
 
Raportointijärjestys on tässä se, että ensin käsitellään JSN:oa koskevia väittämiä ja sen 
jälkeen neuvostoa kohtaan osoitettua mielenkiintoa. Näin siksi, että viime mainitun analyysin 
yhteydessä eritellään myös osoitetun mielenkiinnon ja eräiden asenteiden suhdetta. 
 
 
JSN:n merkitys instituutiona 
 
Yksittäiseen journalistiin nähden Julkisen sanan neuvosto on elin, joka on institutio-
nalisoitunut ainakin kahdessa mielessä. Ensinnäkin JSN:n perustivat journalismin alalla 
toimivat etujärjestöt (toimittaja- ja kustantajajärjestöt) valvomaan yhdessä journalismin 
yleisön (ja samalla sen kohteen) kanssa journalismin vastuullisuutta. JSN on siten ainakin 
periaatteessa osapuolten yläpuolella oleva riippumaton toimielin. Toiseksi on JSN:lle sen 
neljännesvuosisataisen toiminnan aikana vakiintunut tietty toiminnallinen kaava. JSN:oa 
pitää lähestyä tietyllä tavalla, jotta se ryhtyy toimenpiteisiin, ja nämä toimenpiteet vuorostaan 
noudattavat määrättyjä kaavoja. JSN on siten toiminnan muodoiltaan vakiintunut elin. 
Vastaajien suhtautumista JSN:n tähän institutionaaliseen rooliin kartoitettiin tutkimuksessa 
kuudella väittämällä. Kuviossa 8.1. on esitetty vastaajien kannanotot näihin kysymyksiin. 
 
Toimittajien keskuudessa ollaan yleisesti sitä mieltä, että alan ammattilaisten ohella myös 
yleisön edustus on tarpeen JSN:ssa eikä tästä tulisi luopua. Enemmän kuin kolme neljästä 
vastaajasta torjui ehdotuksen, jonka mukaan olisi parempi, ettei JSN:ssa olisi yleisön 
edustusta. Niin ikään toimittajien keskuudessa pidetään neuvostoa tärkeänä yleisön kannalta: 
kolme neljästä vastaajasta katsoo, että JSN on tärkeä juuri tarjotessaan yleisölle sopivan 
väylän purkaa tyytymättömyyttään journalismiin. 
 
 
 
 
 
 
1 Kysymys: "Julkisen Sanan Neuvoston päätökset julkaistaan Journalistin liitteenä. Seuraan näitä 1. tarkasti, 2. 
satunnaisesti, 3. en lainkaan". 
2 Kysymys: "Julkisen Sanan Neuvosto (JSN) tulkitsee hyvää journalistista tapaa ja antaa siitä lausuntoja. 
Seuraavassa esitetään väittämiä JSN:sta. Merkitse kunkin kohdalle kuinka hyvin kyseinen väittämä vastaa omaa 
näkemystäsi." Väittämiä oli kymmenen, asteikko viisiportainen. 
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Arvioidessaan JSN:n relevanssia journalismin laadun kannalta vastaajat ovat edelleen varsin 
yksituumaisia. Vastaajien selvä enemmistö hylkäsi väitteet, joiden mukaan JSN:ssa käsitellyt 
asiat olisivat vähämerkityksellisiä tai ettei JSN:n lakkauttaminen heikentäisi suomalaisen 
journalismin laatua (ehdotusten kanssa oli eri mieltä 65% ja 60% vastaajista). Samoin 
enemmistö (54%) vastaajista katsoi, että JSN:n olemassaolo varjelee alaa nykyistä 
tiukemmalta lainsäädännöltä. 
 
 

Kuvio 8.1. JSN:n institutionaalinen merkitys (prosenttia). 
 

 
 
 
 
Vastaajien keskuudessa on varsin yleisesti kannatusta ehdotukselle, jonka mukaan JSN:n 
päätösten voimaa tulisi lisätä uhkasakkojen avulla, joskin asia jakaa vastaajakuntaa. 
Ehdotusta kannatti 41% ja sitä vastusti 36% vastaajista. 
 
Jälleen voidaan todeta ettei naisten ja miesten välillä ole juurikaan erimielisyyttä esitetyistä 
seikoista, joskaan naiset eivät ole yhtä voimakkaasti kuin miehet sitä mieltä, että ISN suojaa 
alaa lainsäädännöltä. Lisäksi naiset ovat miehiä taipuvaisempia arvelemaan, että JSN:n 
lakkautus vaikuttaisi heikentävästi journalismin laatuun. Ikäryhmistä vanhin (yli 50-vuotiaat) 
torjuu ajatuksen JSN:n uhkasakoista, kun muut ikäryhmät - etenkin kaksi nuorinta - 
hyväksyvät tällaisen ehdotuksen. Pääkaupunkiseudun toimittajat ovat muita taipuvaisempia 
arvioimaan, että JSN:n lakkautus voisi heikentää journalismin laatua ja he ovat myös muun 
maan toimittajia alttiimpia hyväksymään uhkasakot JSN:n päätösten voiman lisäämiseksi. 
 
Toimittajakoulutuksen saaneiden ryhmä eroaa muista siinä, että sen keskuudessa torjutaan 
jyrkimmin ajatus vain alan ammattilaisista koostuvasta JSN:sta Ryhmiteltäessä vastaajakunta 
työvuosien mukaan voidaan yhtäältä, että näkemys JSN:n lainsäädännöltä suojaavasta 
vaikutuksesta kasvaa mitä kauemmin alalla olleiden ryhmästä on kysymys, ja toisaalta, että 
suhtautuminen uhkasakkoihin on selvästi myönteisintä 
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lyhimmän aikaa alalla olleiden keskuudessa. Free lancerit yhdessä aikakauslehtitoimittajien 
kanssa kannattavat muita voimakkaammin neuvoston uhkasakkoja. 
 
Yhteenvetona voidaan todeta, että JSN:n asema instituutiona on varsin vahva toimittajien 
keskuudessa. Huomionarvoinen piirre on se, etteivät ainakaan suomalaiset toimittajat kaihda 
yleisön mukanaoloa alan itsesääntelyelimessä - päinvastoin yleisön edustuksen 
lakkauttaminen torjutaan jyrkästi. JSN:n nykyisen arvovallan kannalta ajatuksia herättävä 
piirre on se, että sanktioiden koventaminen uhkasakkojen avulla saa varsin vahvan 
kannatuksen toimittajien keskuudessa. 
 
 
JSN:n merkitys ammatillisena ohjaajana 
 
Jos Julkisen sanan neuvostoa voidaan tarkastella edellä kuvatulla tavalla institutionaalisesta 
näkökulmasta, niin yksittäisen toimittajan toinen näkökulma JSN:oon on se, että neuvosto 
tehtävänsä mukaisesti ruotii toimittajien työn tuloksia. Tässä mielessä neuvosto on 
journalismikritiikin väline viitekehyksenään hyvä journalistinen tapa. Tässä jaksossa 
tarkastellaan journalistien suhtautumista JSN:oon oman ammatillisen toimintansa ohjaajana. 
Tätä kartoitettiin tutkimuksessa neljällä väittämällä, jotka oli sijoitettu samaan kysymykseen 
edellisessä jaksossa käsiteltyjen kuuden väittämän kanssa. 
 
Näin voidaan todeta ensinnäkin se, että yleisesti ottaen vastaajien keskuudessa pidetään 
JSN:n kykyä suoriutua tehtävästään eli toimittajien tuotosten arvioinnista hyvänä. Enemmän 
kuin neljä vastaajaa viidestä katsoo, että JSN:n päätökset ovat yleensä oikeaan osuvia ja 
toista mieltä on vain kaksi vastaajaa sadasta (Kuvio 8.2.). 
 
 
 

Kuvio 8.2. JSN:n ammatillista toimintaa ohjaava rooli (prosenttia) 
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Enemmän näkemyseroja on siitä, ottaako neuvosto riittävästi huomioon toimittajan työn 
käytännön vaatimuksia. Enemmistö vastaajista kuitenkin torjuu väitteen, ettei näin olisi. 
Väittämän kanssa on eri mieltä 54% vastaajista. Jokseenkin yhtä yleisesti hyväksytään väite, 
että neuvoston päätöksistä saa käyttökelpoista opastusta jokapäiväiseen työskentelyyn eli JSN 
toimisi varsin oivallisesti ammatillisen suunnan näyttäjänä toimialallaan. Tämän väittämän 
kanssa on samaa mieltä 55% vastaajista. Kuitenkin noin puolet vastaajista on sitä mieltä, ettei 
langettava päätös ole osoitus toimittajan huonosta ammattitaidosta. 
 
Erot sukupuolten asenteissa ovat kahdessa tapauksessa varsin suuret. Miehet hyväksyvät 
naisia auliimmin väitteen siitä, että JSN:n päätökset ovat yleensä oikeaan osuvia ja lisäksi 
miehet hyväksyvät naisia yleisemmin väitteen, jonka mukaan langettava päätös nimenomaan 
on osoitus toimittajan huonosta ammattitaidosta. 
 
Ikäryhmittäisessä tarkastelussa erottuu ristiriitaisuudessaan selkeimmin asennoituminen 
väitteeseen langettavan päätöksen ja ammattitaidon suhteesta: mitä vanhemmasta 
ikäryhmästä on kyse, sitä yleisemmin ollaan sitä mieltä, että JSN:n langettava päätös on 
osoitus toimittajan ammattitaidon heikkoudesta. Samantapainen trendi on suhtautumisessa 
väitteeseen, ettei JSN ota riittävästi huomioon toimittajan työn käytäntöä. Tässä nuoremmat 
ovat vanhempia taipuvaisempia arvioimaan, että juuri näin tilanne on. Näiden havaintojen 
kanssa on sopusoinnussa se, että kaikkein nuorin ikäryhmä katsoo muita harvemmin saavansa 
JSN:n päätöksistä opastusta työskentelylleen. 
 
Suhtautuminen JSN:n päätöksistä saatavaan käytännön opastukseen vaihtelee jokseenkin 
suoraviivaisesti sen mukaan kuinka korkea peruskoulutus vastaajalla on: mitä korkeampi 
peruskoulutus, sen harvemmin sanotaan opastusta saatavan. Ammattikoulutuksen osalta 
toimittajakoulutuksen saaneet erottautuvat aivan omaksi ryhmäkseen siinä, että tämän 
ryhmän keskuudessa hyväksytään muita auliimmin väite, jonka mukaan JSN:n langettava 
päätös on osoitus toimittajan huonosta ammattitaidosta. Langettavaa päätöstä pidetään 
toimittajan huonon ammattitaidon osoituksena myös sitä yleisemmin mitä enemmän on 
työvuosia takana. Erikoistoimittajat katsovat yleistoimittajia useammin, että langettava päätös 
kertoo toimittajan huonosta ammattitaidosta. 
 
Freet arvostavat selvästi muita vähemmän JSN:n päätösten yleistä osuvuutta. Lisäksi freet 
katsovat muita useammin, ettei JSN ota huomioon toimittajan työn käytännön vaatimuksia. 
Kuitenkin freet katsovat muita yleisemmin, että JSN:n antama langettava päätös on osoitus 
toimittajan huonosta ammattitaidosta. 
 
Tarkastelu osoitti muun muassa sen, että JSN:n moitteita pidetään osoituksena huonosta 
ammattitaidosta pikemminkin vanhempien kuin nuorempien toimittajien keskuudessa (oli 
sitten kyse fyysisestä tai ammatti-iästä). Vanhemmat ovat myös taipuvaisempia katsomaan, 
että JSN ottaa huomioon toimittajien työolot. Samansuuntaisia käsityksiä on myös 
toimittajakoulutusta saaneiden keskuudessa enemmän kuin muissa ryhmissä. Näyttääkin siltä, 
että ammatillinen sosialisaatio (johon vaikuttavat koulutus ja ammatillisen toiminnan kesto) 
lisää JSN:n arvostusta. 
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Mielenkiinto JSN:oa kohtaan 
 
Tutkimuksessa selvitettiin vastaajien mielenkiintoa Julkisen sanan neuvostoa kohtaan 
kysymällä kuinka tarkasti he seuraavat Journalisti-lehden julkaisemia JSN:n päätöksiä. JSN:n 
kaikki päätökset julkaistaan Journalistin lisäksi vain Suomen Lehdistössä ja langettavat 
ainakin periaatteessa kantelun kohteena olleessa tiedotusvälineessä. Lisäksi JSN julkaisee 
vuosittain vuosikertomuksensa. JSN:n toiminnasta uutisoidaan jonkin verran Journalisti-
lehdessä. Näin olleen tavallisen SJL:n jäsenen ulottuvilla oleva tietous JSN:sta keräytyy 
nimenomaan kaikille tulevan liiton lehden välityksellä. 
 
JSN:n päätösten seuraaminen Journalistista ei toki kerro mitään mielenkiinnon taustoista. 
Yksi toimittaja saattaa tutkia päätöksiä peilatakseen niiden linjauksia omaan työhönsä, toinen 
saattaa vahingonilon toivossa etsiä kollegojen työstä annettuja langettavia päätöksiä. 
Motiiveista riippumatta kyse on kuitenkin siitä, että JSN:n toiminta mielletään ainakin sillä 
tavalla arvokkaaksi, että sen linjauksista ollaan kiinnostuneita. 
 
Tutkimuksen mukaan Journalistin JSN-liite on peräti suosittu osa lehteä. Vastaajista 96% 
sanoo seuraavansa JSN-liitettä joko tarkasti tai ainakin satunnaisesti. Vain kaksi prosenttia 
ilmoittaa ettei lainkaan seuraa asiaa. 
 
Entä keitä ovat nämä melkein 40% vastaajista, jotka seuraavat "tarkasti" JSN:n toimintaa 
neuvoston julkaisemien päätöstiivistelmien kautta? Tutkimuksen mukaan tällainen henkilö on 
todennäköisemmin mies kuin nainen, iältään 30-39 -vuotias sanomalehden toimittaja, joka on 
ollut alalla 10-19 -vuotta. Hänen peruskoulutuksensa on todennäköisimmin 
korkeakoulututkinto, mutta hänellä ei ole ammattikoulutusta. Henkilö työskentelee 
tavallisena toimittajana (ei päättäjänä) pääkaupunkiseudun ulkopuolella. 
 
JSN:n päätösten seuraaminen Journalisti-lehdestä ja kannanotot neuvoston toimintaan 
näyttävät olevan yhteydessä toisiinsa. Aineiston pohjalta voidaan tehdä kaksi tähän liittyvää 
havaintoa. Ensinnäkin ne vastaajat, jotka eivät seuraa lainkaan JSN-päätöksiä, pidättäytyvät 
muita yleisemmin ottamasta kantaa JSN:oa koskeviin väittämiin. Tällaisten vastaajien 
keskuudessa valitaan väittämien osalta muita yleisemmin ei osaa sanoa -vaihtoehto 
lukuunottamatta neuvoston ja yleisön suhdetta koskevia väittämiä. Toiseksi, päätösten 
seuraaminen ja neuvoston sekä sen toiminnan myönteinen arvostaminen näyttävät olevan 
yhteydessä toisiinsa. Tarkasti JSN-päätöksiä seuraavien vastaajien keskuudessa esimerkiksi 
pidetään neuvoston päätöksiä muita vastaajia yleisemmin oikeaan osuvina, sen käsittelemiä 
asioita tärkeinä ja katsotaan neuvoston lakkauttamisen heikentävän journalismia. 
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8.3 JSN ja sen vaihtoehdot 
 
Kysymyslomakkeen loppupuolella tutkimuksessa pyydettiin vastaajia kertomaan 
näkemyksensä eräistä tahoista "hyvän journalistisen tavan tulkitsijana"'. Tätä ilmaisua oli 
aikaisemmin käytetty luonnehdittaessa JSN:n tehtävää. JSN itse mainittiin annetuista 
vaihtoehdoista viimeisen yhteydessä esimerkkinä eri tahojen valitsemista yhteistyöelimistä. 
Kysymyksen keskeinen tarkoitus olikin saada vastaajien arviot JSN:n ja sen vaihtoehtojen 
suhteesta. Kysymyksen ensimmäinen vaihtoehto oli "yksityinen toimittaja". Kaikki muut 
annetut vaihtoehdot ovat kollektiivisia instituutiota. Yksityisen toimittajan lähtökohdat 
arvioida journalistista tapaa ovat kuitenkin sikäli toiset kuin muiden mainittujen tahojen, että 
hyvää journalistista tapaa tulkitsevat kollektiivit ovat välttämättä saaneet siihen valtuutuksen 
edustamiltaan yksilöiltä, jolleivät muuten, niin ainakin näiden yksilöiden edustajien 
suostumuksella. Yksityistä toimittajaa koskeva kysymys kertookin toimittajien asenteesta 
ammattikuntansa jäsenten kykyyn arvioida alan hyvää tapaa työssään, ts. kysymys on 
kollegiaalisesta arvioinnista. 
 
Yksityistä toimittajaa pitää kaksi vastaajaa kolmesta (69%) hyvin tai melko sopivana 
tulkitsemaan hyvää journalistista tapaa. Sopimattomana pitävien osuus on 14%. Naisten ja 
miesten kesken on melko selvä ero siten, että naiset luottavat miehiä oleellisesti enemmän 
yksityisen toimittajan kykyyn arvioida journalistista tapaa. Nuorimpien ja toisaalta 
vanhimpien vastaajien keskuudessa ei luoteta yksityiseen toimittajaan yhtä yleisesti kuin 
keski-ikäisten vastaajien parissa. Alallaolovuosien mukaan tarkasteltaessa on taas 
havaittavissa, että eniten epäluuloisuutta yksityistä toimittajaa kohtaan tunnetaan 10-19 
vuotta toimittajan työskennelleiden parissa. 
 
Peruskoulun tai ylioppilastutkinnon suorittaneiden keskuudessa yksityiseen toimittajaan 
suhtaudutaan hieman varovaisemmin kuin korkeamman peruskoulutuksen saaneiden 
keskuudessa. Toimittajakoulutuksen saaneiden ja muun alan tutkinnon suorittaneiden parissa 
puolestaan luotetaan yksityiseen toimittajaan selvästi enemmän kuin ammattikoulutusta vailla 
olevien tai muuta tiedotusalan koulutusta hankkineiden keskuudessa. Päättäjätehtävissä 
toimivat vastaajat luottavat tavallisia toimittajia enemmän yksityisen toimittajan kykyyn 
tulkita hyvää journalistista tapaa. 
 
Tutkimuksessa tarjottiin hyvän journalistisen tavan tulkitsijaksi neljää eri tyyppistä 
kollektiivista instituutiota: toimittajajärjestöjä, tiedotusvälineiden omistajia ja johtoa, yleisön 
valitsemia elimiä ja yhteistyöelimiä (kuten JSN). Vastaajakunnan näkemykset näiden 
sopivuudesta hyvän journalistisen tavan tulkitsijaksi jakavat mainitut instituutiot selvästi 
kahteen ryhmään (Kuvio 8.3.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Kysymys: "Miten sopivina pitäisit seuraavia tahoja tulkitsemaan sitä, mikä on hyvän journalistisen tavan 
mukaista." Lomakkeessa mainittiin viisi kohdetta, asteikko oli viisiportainen. 
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Kuvio 8.3. Eri instituutioiden sopiminen hyvän journalistisen tavan tulkitsijaksi (prosenttia) 
 

 
 
 
 
Yhtäältä vastaajat hyväksyvät varsin selkeästi kaksi instituutiota sopiviksi tulkitsemaan 
journalistista tapaa. Yhteistyöelimiä pitää sopivina 93% vastaajista ja toimittajajärjestöjä 87% 
vastaajista. Kahden muun instituution sopivuus hyvän journalistisen tavan tulkitsijaksi 
puolestaan torjutaan. Tiedotusvälineiden omistajia ja johtoa pitää sopivina 19% vastaajista, 
mutta sopimattomina 68% vastaajista. Yleisön valitsemien elinten osalta vastaajakunta 
jakaantui kolmeen ryhmään siten, että noin kolmannes hyväksyi elimen sopivuuden 
journalistisen tavan tulkitsijaksi, kolmannes torjui sen ja kolmannes ei osannut ottaa kantaa 
lainkaan. 
 
Vastaajaryhmittäisessä tarkastelusta on todettavissa, että miesten luottamus toimittaja-
järjestöihin on pienempi kuin naisten. Naiset taas luottaisivat miehiä enemmän niin yleisön 
valitsemiin elimiin kuin yhteistyöelimiinkin. Kumpikin sukupuoli torjuu yhtä jyrkästi 
tiedotusvälineiden omistajien/johdon sopivuuden hyvän journalistisen tavan tulkitsijoiksi. 
 
Yhteistyöelimiä arvostetaan eniten vanhimmassa ikäryhmässä ja arvostus vähenee 
nuorempiin ikäluokkiin siirryttäessä. Päinvastoin asenteet muuttuvat yleisön elimiä kohtaan, 
sillä nuorimmassa ikäryhmässä sitä pidetään selvästi sopivana journalistisen tavan 
tulkitsijaksi, kun vanhimmassa ikäryhmässä se torjutaan jokseenkin yhtä selvästi. 
Vastaajakunta jakaantuu kahtia tämän elimen suhteen niin, että siihen suhtautuvat 
myönteisesti alle 40-vuotiaat ja kielteisesti yli 40-vuotiaat. Nuoret keski-ikäiset (30-39 -
vuotiaat) hyväksyvät muita varauksellisemmin toimittajajärjestöt journalistisen tavan 
tulkitsijaksi. Vanhimmat puolestaan torjuvat muita jyrkemmin omistajien/johdon sopivuuden 
tähän tehtävään. 
 
Pääkaupunkiseudulla asuvat toimittajat ovat varauksellisempia toimittajajärjestöjen suhteen 
ja myönteisempiä omistajien/johdon suhteen, kuin muualla maassa asuvat toimittajat. 
Ammattikoulutusryhmien kesken on havaittavissa, että toimittajakoulutuksen saaneiden 
keskuudessa suhtaudutaan hieman muita varauksellisimmin toimittajajärjestöjen sopivuuteen 
hyvän journalistisen tavan tulkitsijaksi ja hieman muita 
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ryhmiä myönteisemmin omistajien/johdon, yleisön elinten ja yhteistyöelinten sopivuuteen 
tähän tehtävään. Suhtautuminen yleisön elimiin journalistisen tavan arvioijana muuttuu sitä 
torjuvammaksi, mitä kauemmin alalla olleesta vastaajasta on kysymys. Päättäjätoimittajat 
suhtautuvat muita varauksellisemmin toimittajajärjestöjen sopivuuteen journalistisen tavan 
tulkitsijaksi. Erikoistuneet toimittajat puolestaan luottavat omistajiin/johtoon enemmän kuin 
yleistoimittajat. Free lance -toimittajat erottautuvat muista ryhmistä siten, että heidän 
keskuudessa suhtaudutaan selvän hyväksyvästi yleisön elinten sopivuuteen hyvän 
journalistisen tavan tulkitsijaksi ja muita varauksellisimmin yhteistyöelimiin. 
 
 
8.4 Yhteenvetoa ja arviointia 
 
Edellä olevan perusteella ei näytä olevan epäselvyyttä siitä miten suomalaisten toimittajien 
keskuudessa suhtaudutaan heidän omaa ammatillista toimintaansa arvioivan elimeen, 
Julkisen sanan neuvostoon: itsesäätelyelimen päätökset kiinnostavat, sen nykykokoonpanoa 
pidetään hyvänä, neuvostolle ei nähdä sen veroisia vaihtoehtoja ja neuvoston sanotaan 
käsittelevän asiantuntemuksella alan kannalta merkityksellisiä asioita. Kuva on melkeinpä 
liian ehyt. 
 
Tulokset saavat kuitenkin tukea eräistä muista lähteistä. Hieman tätä tutkimusta varten 
tehdyn kyselyn jälkeen SJL:n Journalisti-lehti teki oman lukijatutkimuksensa (Journalisti-
lehden ...1993), jossa niin ikään havaittiin JSN-liitteen kiinnostavan lehden lukijoita. 
Lukijatutkimuksessakin yli 90% vastaajista sanoi seuraavansa JSN:n päätöksiä ainakin 
satunnaisesti. 
 
Näkemys JSN:sta tehtäväänsä hyvin sopivana elimenä ei ole tämän hetken ilmiö toimittajien 
keskuudessa. Jo vuonna 1976 tehdyssä kyselytutkimuksessa (Jääskeläinen 1977, 61-62) 
selvitettiin toimittajien asennetta hyvän journalistisen tavan tulkintaelimiin ja tuolloinkin 
JSN:n kaltainen yhteistyöelin katsottiin selvästi soveliaammaksi kuin etenkin 
tiedotusvälineiden omistajat ja johto tai yleisön elimet. JSN-tyyppisen elimen kanssa yhtä 
soveliaaksi katsottiin tuolloin toimittajajärjestöt, kun ne tässä tutkimuksessa ovat hivenen 
vähemmän soveliaaksi arvioituja kuin yhteistyöelimet. 
 
On kuitenkin kaksi seikkaa, jotka antavat aiheen epäillä toimittajien arvostuksen JSN:oa 
kohtaan olevan ainakin jossain määrin ulkokohtaista. Ensimmäinen seikka on se, että ei-osaa-
sanoa -vastausten osuus oli suhteellisen suuri JSN:oa koskevien väittämien kysymyksessä. 
Toinen seikka on JSN:n päätösten ja ammattitaidon etäiseltä vaikuttava suhde. 
 
JSN:oa koskevia väittämiä esitettiin tutkimuksessa kaikkiaan kymmenen. Näistä kuudessa 
kantaansa ilmaisemattomien osuus oli vähintään 20% ja kahdessa tapauksessa useampi kuin 
joka kolmas ei ilmaissut kantaansa. Muissa tutkimuksen väittämäkysymyksissä ei kantaansa 
ilmaisemattomien osuus ollut lainkaan näin suuri. 
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Kannanoton kannalta vaikeilla väittämillä ei näytä olevan yhteistä nimittäjää, sillä ne 
koskettelevat sekä JSN:n institutionaalista asemaa että sen merkitystä ammatillisena 
ohjaajana. Ei-osaa-sanoa -vaihtoehdon valitseminen oli jonkin verran yleisempää naisten kuin 
miesten keskuudessa ja vanhempien kuin nuorempien keskuudessa. Muuten käytetyillä 
selittävillä muuttujilla ei näytä olevan selitysvoimaa tämän seikan analysoinnissa. Sen sijaan 
kantaaottamattomuus näyttää olevan yhteydessä aktiiviseen kiinnostukseen JSN:n toimintaa 
kohtaan, sillä sellaiset vastaajat, jotka eivät seuraa JSN-päätöksiä Journalisti-lehdestä 
valitsivat muita useammin ei osaa sanoa -vaihtoehdon. Tämä koski erityisesti sellaisia 
väittämiä, jotka edellyttivät tietoa neuvoston päätöksistä ("päätökset ovat osuvia" ja 
"neuvosto ei ota huomioon käytäntöä"). Näihin ei ottanut kantaa kaksi kolmesta sellaisesta 
vastaajasta, jotka eivät lainkaan seuraa JSN:n päätöksiä Journalistista. 
 
Toimittajan ammattitaidon ja JSN:n päätösten suhde on toinen ajatuksia herättävä seikka, 
joka nousee esille tuloksista. Jokseenkin joka toinen vastaaja katsoi, ettei journalistinen 
ammattitaito koe kolausta, vaikka JSN antaisikin toimittajalle langettavan päätöksen. Asenne 
on mielenkiintoinen kun samalla on todettu, että JSN:n kykyyn arvioida journalistien 
ammatillista toimintaa luotetaan ja kun sen päätöksistä vieläpä sanotaan saatavan 
käyttökelpoista opastusta. JSN:n moitetta ei siis katsota ammattitaitoon kohdistuvaksi 
kritiikiksi, vaikka neuvoston kykyyn arvioida tuota ammattitaitoa luotetaan. 
 
Asetelmaa voidaan selittää yhtäältä niin, että vastaajien mielestä nimenomaan toimittaja ei 
olisi vastuussa tiedotusvälineissä julkaistusta aineistosta, joista JSN antaa moitteita. 
Lakipykälien mukaanhan näin onkin, sillä esimiehet kantavat viimekätisen juridisen 
yleisvastuun, jolloin JSN:n moite kohdistuisi heidän ammattitaitoonsa. JSN ei kuitenkaan 
käsittele toimittajien työtä juridiselta, vaan eettiseltä kannalta, joten vastuullisuussuhteen ei 
uskoisi näyttäytyvän tällaisena tutkimuksen vastaajakunnalle. 
 
Toisaalta asetelman taustalla saattaa olla ammattitaidon problemaattinen käsite ja sen 
ymmärtäminen eri tavoin. Luvussa 6 todettiin, että vastaajien mielestä suomalainen 
uutisjournalismi on kyllä ammattitaitoista, vaikka se ei olekaan useimpien mielestä kriittistä. 
Siten ammattitaitoon ei sisältyisi kriittisyyden ulottuvuutta. Vastaavasti voidaan ajatella, että 
myöskään etiikka ei sisälly journalistiseen ammattitaitoon. Ammattitaidon käsite saatetaan 
mieltää suppeaksi tekniseksi taidoksi (vrt. Luostarinen 1994, 27-28), johon niin yleinen 
seikka kuin hyvä journalistinen tapa ei mahdu. Siten JSN:n päätöksetkään eivät juuri 
vaikuttaisi ammatilliseen käytäntöön. 
 
Näyttäisi siis siltä, että JSN:oa kohtaan tunnetusta mielenkiinnosta huolimatta sen toiminnan 
perusteista ollaan sen verran epävarmoja, että toiminnan arvioinnista on halu pidättäytyä, ja 
siltä, että neuvostoa kohtaan tunnetusta arvostuksesta huolimatta sen päätökset eivät liikuta 
journalistien ammattitaitoa. Näin ollen toimittajien kunnioittava asenne Julkisen sanan 
neuvostoa kohtaan osoittautuisi ainakin jossain määrin ulkokohtaiseksi viran puolesta -
arvostukseksi ja neuvoston suhde toimittajien arkipäivän työelämään olisi kuitenkin etäinen. 
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Tällaiseen pohdintaan päädyttiin myös ruotsalaistoimittajien asenteita selvittäneessä 
tutkimuksessa (Börjesson 1991). Siinä kartoitettiin toimittajien asennetta Pressens 
Opinionsnämndiin (POn), Pressombudsmaniin (PO) ja Radionämndiin, jotka kukin arvioivat 
journalistisia tuotteita jokseenkin samalla tavalla kuin Suomen JSN. 
 
Tutkimuksessa havaittiin, että samoin kuin Suomessa, myös Ruotsissa toimittajat seuraavat 
varsin yleisesti kyseisten elinten toimintaa. Noin 95% ruotsalaistutkimuksen vastaajista sanoi 
seuraavansa ainakin silloin tällöin Ruotsin journalistiliiton lehdessä julkaistavia elinten 
päätöksiä. Kuitenkin vastaajien selvä enemmistö (64%) katsoi, että vaikka päätökset sinänsä 
ovat tärkeitä, niillä on melko vähän merkitystä journalistisen työn käytännölle. (emt., 170 - 
171) 
 
Börjesson arveleekin, että itsesääntelyn elimet ovat jotakin mitä toimittajat voivat sietää, 
joista ei ole ainakaan haittaa, mutta joilla on suhteellisen vähän käytännön merkitystä. Niiden 
olemassaoloon voidaan ikään kuin alan ja ammattikunnan hyvän tahdon ilmentymänä. Ne 
toimivat myös journalismiin kohdistuvan kritiikin kanavana ja ilman niitä kritiikki voisi 
kanavoitua toisin, esimerkiksi lainsäädännöllisiin toimiin. (emt., 172) Näin asian näkevät 
myös suomalaiset toimittajat, sillä tämän tutkimuksen vastaajien enemmistöhän katsoi JSN:n 
varjelevan alaa tiukemmalta lainsäädännöltä ja toimivan yleisön kritiikin välineenä. 
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9. YHTEENVETO: 
TOIMITTAJA, JOURNALISMI JA ITSESÄÄNTELY 
 
 
 
 
Edellä raportoidun kyselytutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että suomalaistoimittajien 
keskuudessa vallitsee tämän tutkimuksen mukaan varsin yhtenevä näkemys ihannetoimittajan 
roolista. Toimittajan tulisi olla yhteiskunnallisesti aktiivinen toimija: Yhtäältä toimittajan 
tulisi toteuttaa perinteistä julkisen vallan vahtikoiran rooliaan mm. arvostelemalla 
yhteiskunnallisia epäoikeudenmukaisuuksia ja tarkkailemalla yhteiskunnallista vallankäyttöä. 
Toisaalta journalistin ihanteeseen liitetään aktiivisuus kansalaisyhteiskuntaan päin: 
toimittajan tulisi herättää uusia ajatuksia sekä selittää yleisölle monimutkaista maailmaa. 
Suomalaistoimittajien rooli-ihanne on siten eräänlainen yhteiskunnallisesti aktiivinen 
valistaja. Rooliin ei kuulu kannanottaminen, vaan toimittajan on oltava puolueeton selostaja. 
Toimittajarooliin ei niin ikään sovi liiallinen kytkeytyminen kansalaisyhteiskuntaan, ei 
ainakaan niin, että toimittaja saisi olla yleisen mielipiteen heijastaja. Jossain määrin 
hyväksytään toimittajan rooliin toimiminen paikallisen mielipiteen kanavana. 
 
Vaikka ihannetoimittajan rooli on vähintäänkin kohtuullisesti yhteiskunnallinen, osoitti 
tutkimus toimittajien hakeutuvan alalle lähinnä yksilöllisten motiivien vuoksi. Sellaiset työn 
piirteet kuin mahdollisuus itsensä ilmaisuun, väljät työajat ja työn vapaus ovat 
suomalaistoimittajien keskuudessa tärkeämpiä uravalinnan perusteita kuin esimerkiksi 
mahdollisuus paljastaa yhteiskunnallisia epäkohtia tai mahdollisuus vaikuttaa toisiin ihmisiin. 
Kuitenkaan sellaiset materiaaliset seikat kuin palkkaus tai vähäinen muodollisen koulutuksen 
tarve eivät ole merkittäviä alalle hakeutumisen syitä. 
 
Suomalaistoimittajien näkemys suomalaisen journalismin tilasta osoittaa, ettei journalistin 
ihanne muuntaudu ammatilliseksi käytännöksi. Kuva suomalaisesta reaalijournalismista on 
erittäin kriittinen: journalismi ei ole kriittistä, ei rohkeata eikä myötäelävääkään. Vaikka 
toimittajat pitävät journalismia ammattitaitoisena ja vastuuntuntoisena, niin sitä pidetään 
myös helposti manipuloitavana. 
 
Miksi näin? Ehkä osaltaan siksi, koska toimittajakunnan mielestä suomalaista journalismia 
vaivaa samastuminen vallanpitäjiin ja yleensä lähteisiin, journalismin kohteiden oikeuksien 
laiminlyönti sekä yleinen hampaattomuus ja journalismin olemuksen hämärtyminen. Nämä 
ovat tiivistelmä tutkimuksen ainoasta avokysymyksestä, jossa pyydettiin esimerkkejä 
epäeettisestä journalismista. Vastaukset osoittivat, että journalismin kritiikki kohdistuu 
paljolti niille ammatillisen toiminnan alueille, jotka ovat keskeisiä ihannetoimittajan roolissa. 
Eikä näköpiirissäkään ole parempaa, sillä toimittajien arvio ammatillisista näkymistä kertoi 
heidän uskovan, että toimittajan ammatin arvostus pikemmin laskee kuin nousee ja samoin 
käy ammattietiikan noudattamiselle. 
 
Toimittajien asennoituminen Journalistin ohjeisiin vahvisti aiemmin esiin noussutta 
ammatillisen integriteetin tärkeyttä. Kuten tutkimuksen ensimmäisessä osassa todettiin, on 
ammatillisten säännöstöjen yhdeksi keskeiseksi funktioksi todettu kyseisen 
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ammattikunnan oman statuksen nostaminen. Kyselytutkimuksen mukaan suomalaistoimittajat 
pitävät keskeisimpinä Journalistin ohjeiden kohtina sellaisia, jotka käsittelevät juuri 
toimittajan yhteiskunnallista roolia ja ammatillista asemaa. Tutkimuksessa havaittiin, että 
aktiivisesti työssä läsnä olevia Journalistin ohjeiden kohtia ovat sellaiset kuin yleinen vastuu 
yleisölle, totuudellisuus ja ammatillinen itsenäisyys. Passiivisesti ammattikäytäntöön 
kytkeytyvät Journalistin ohjeiden kohdat puolestaan käsittelivät sellaisia journalismin 
kohteiden oikeuksia kuin vastineoikeus ja yksityiselämän suojaaminen. Ammatillinen 
säännöstö nähtäisiin näin lähinnä ammattikunnan aseman näkökulmasta. 
 
Toisaalta ei liene syytä vähätellä suomalaistoimittajien varsin vahvaa myönteistä näkemystä 
Journalistin ohjeiden olemassaolosta. Kuten aiemmin on todettu, on koko ammattikuntaa 
koskevien ammatillisten säännöstöjen aikaansaaminen ollut mahdotonta tai ainakin vaikeata 
monissa maissa, kun sen sijaan Suomessa selvä enemmistö toimittajista pitää omia ohjeitaan 
tärkeinä. Tältä osin itsesääntely on varsin vahvasti ankkuroitunut suomalaiseen 
toimittajakuntaan. Osaltaan kuvaa ammatillisten periaatteiden kunnioittamisesta vahvistaa se 
havainto, etteivät suomalaistoimittajat juurikaan hyväksy ns. epätavallisia 
tiedonhankintamenetelmiä, jotka voisivat johtaa ristiriitaan Journalistin ohjeiden kanssa. 
 
Toimittajien arviot Julkisen sanan neuvostosta osoittivat, että myös tämä itsesääntelyn 
instituutio on tukevasti etabloitunut suomalaisen toimittajakunnan keskuuteen. Sellaista 
ylenkatsetta kuin Yhdysvalloissa tai sellaista turhautumista kuin Englannissa ei suomalaisten 
toimittajien keskuudessa koeta meikäläistä lehdistöneuvostoa kohtaan. Tutkimuksen mukaan 
suomalaistoimittajien mielestä JSN käsittelee tärkeitä asioita ja kykenee ottamaan 
kohtuullisesti huomioon journalistisen ammattikäytännön seikat. JSN:oa arvostetaan 
nimenomaan nykyisessä muodossaan, jossa yleisön edustuksen mukanaolo koetaan peräti 
arvokkaaksi. 
 
Epäilyksiä JSN:n arvovallasta herättää kuitenkin se, että varsin suuri osa toimittajista - ei 
kuitenkaan enemmistö - olisi valmis lisäämään neuvoston voimaa hyväksymällä sen käyttöön 
uhkasakot. Tämä saattaa kertoa siitä, ettei toimittajien mielestä neuvoston merkitys ainakaan 
kaikin osin ulotu riittävän syvälle ammatilliseen toimintaan. 
 
Tätä arvelua tukee se, että toimittajien mielestä JSN:n arviolla ja journalistien ammattitaidolla 
ei ole välttämättä tekemistä keskenään. Tutkimuksen mukaan suurin osa toimittajista katsoo, 
ettei JSN:n antama langettava päätös ole osoitus toimittajan huonoista ammattitaidosta. Tätä 
havaintoa tulkittiin tässä yhteydessä niin, että ammattitaidon käsitteeseen ei välttämättä kuulu 
eettinen osaaminen. Kun aiemmin oli jo todettu, että toimittajien mielestä suomalainen 
journalismi on kyllä ammattitaitoista, vaikka ei olekaan esimerkiksi kriittistä, niin 
kysymykseksi nousee journalistisen ammattitaidon käsite. 
 
Journalismin itsesääntelymekanismi ammattikunnan näkökulmasta on siten ainakin Suomen 
osalta varsin vahva. Itsesääntelyä ei juurikaan aseteta kyseenalaiseksi eikä sen 
toimivuutenkaan kohdistu järin kirpeätä kritiikkiä. Samalla itsesääntely on suhteessa 
toimittajan käytännön työhön jokseenkin etäinen ilmiö. Itsesääntelyn instituu- 
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tioita arvostetaan, mutta niillä ei ole kovinkaan suoraa yhteyttä käytännön työhön. Tulokset 
ovat varsin samansuuntaiset Ruotsissa tehdyn journalistitutkimuksen kanssa. 
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10. VAHTIKOIRAN RISTIRIITAINEN OMATUNTO 
 
 
 
 
Sarjakuvissa omatunto kuvataan usein kahdeksi hahmoksi, jotka välillä tuimastikin 
kiistelevät keskenään siitä, miten ne isäntäänsä opastaisivat tämän pohdiskellessa toimintansa 
periaatteita. Omatunto ei siten ole yksiselitteinen, vaan sisäisesti ristiriitainen ilmiö. Tämän 
tutkimuksen perusteella journalismin itsesääntely näyttäytyy kenttänä, jossa omantunnon 
tapaan kaksi voimaa yrittävät sovittautua yhteen: yhtäältä itsesääntely on yhteiskunnan 
yleisen edun ilmentymä journalismissa, toisaalta se on journalismin pyrkimystä itsensä 
varjeluun yhteiskunnalta. Tässä loppujaksossa esitän ensin yhteenvedonomaisesti 
tutkimuksen keskeisiä päätelmiä sekä aivan lopuksi tarkastelen eräitä aiheen 
jatkotutkimuksen kannalta relevantteja seikkoja. Pääpaino on suomalaistoimittajien 
ammatillisia asenteita koskevien tulosten esittelyssä. 
 
 
10.1 Yhteiskunnasta yleisen edun kautta itsesääntelyyn 
 
Tämän tutkimuksen yksi tarkoitus on ollut tarkastella miten journalismin itsesääntely asettuu 
yhteiskunnalliseen kontekstiin. Itsesääntelyhän kuuluu journalismin ammatillisen etiikan 
kenttään ja sitä on tavattu lähestyä pikemminkin moraalieettiseltä tai oikeudelliselta kannalta 
kuin journalismin yhteiskunnallisen roolin näkökulmasta. Tämän tutkimuksen lähtökohtana 
on kuitenkin ollut näkemys, jonka mukaan itsesääntely yhdeltä suunnalta ilmentää 
journalistien ammattikunnan tulkintaa vaateista, jotka yleisö tai laajemmin ottaen 
journalismin ulkopuolinen yhteiskunta journalismille asettaa. 
 
Näin ollen tutkimuksessa lähtökohtaisesti hyväksytään normatiivinen ote journalismiin: 
journalismille asettuu yleisen edun toteuttamisen vaatimus, joskin tuo yleinen etu on 
vaikeasti hahmotettavissa. Tiivistäen voidaan sanoa yleisen edun olevan yhteiskunnasta 
nousevien moninaisten vaatimuksien ja odotuksien kokonaisuus, joka on enemmän kuin 
näiden vaateiden kokonaisuus, eikä ole palautettavissa mihinkään yksittäiseen vaateeseen tai 
odotukseen. Yleiseen etuun liittyy sen toisena puolena vastuullisuus, joka tarkoittaa 
journalismin tilintekovelvollisuutta yleisen edun toteuttamisesta. Journalismin vastuullisuus 
on rinnastettavissa yleensä yhteiskunnassa valtaaomaavien instituutioiden vastuullisuuteen 
yleisöä kohtaan. 
 
Yleisen edun sisältöä hahmotettiin työssä normatiivisten lehdistöteorioiden avulla. 
Sosiaalisen vastuun lehdistöteoria on erityisen relevantti tässä suhteessa, koska se 
nimenomaisesti edellyttää journalismilla kontribuutiota yhteiskuntaa kohtaan, määrittelee sen 
ja konstruoi myös journalismin vastuullisuuden järjestämisen mekanismin itsesääntelyn 
ensisijaisuuden pohjalta. Journalismille asettuvan yleisen edun odotusten pääpiirteet 
kehittyneissä länsimaisissa demokratioissa voidaan täsmentää kolmitahoiseksi rakenteeksi, 
jonka toisiinsa kytkeytyviä elementtejä ovat journalismin vapaus (itsenäisyys ulkopuolisia 
paineita kohtaan), tasa-arvo (kohteiden oikeudenmukainen käsittely, totuudellisuus) sekä 
panos yhteiskunnalliseen järjestykseen (mikä näkökulmasta riippuen on vallitsevan tukemista 
tai uuden luomista). 
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Journalismin vastuullisuuden järjestämisen tapoina erotettiin työssä markkinasääntely, 
kansalaissääntely, valtiosääntely ja itsesääntely. Itsesääntelyn osalta tässä tutkimuksessa 
keskeisiä ovat ammatilliset säännöstöt ja lehdistöneuvostot, jotka ovat Suomen 
itsesääntelymekanismin keskeiset instituutiot. Itsesääntelyn todettiin lähtökohtaoletuksen 
mukaisesti heijastavan journalismiin kohdistuvan yleisen edun vaatimuksia, sillä 
itsesääntelymekanismit ovat kehittyneet erityisen voimakkaasti silloin, kun yleisö on - 
yleensä valtiosääntelyn keinoin - ollut puuttumaisillaan journalismin toimintaan. Itsesääntely 
on siten tietyllä tavalla pakotettua vapaaehtoisuutta, mutta kuitenkin ammattikunnan 
myötävaikutuksella syntynyttä. Lisäksi yleinen etu on aistittavissa itsesääntelyssä siten, että 
journalismin ammatilliset säännöstöt sisältävät aineksia, jotka ovat osaltaan vastaus 
yhteiskunnan suunnasta nouseviin odotuksiin. Tällaisia aineksia ovat esimerkiksi lupaus 
journalismin totuudellisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta sen kohteita kohtaan. 
 
Toiselta puoleltaan itsesääntely kytkeytyy journalismin sisälähtöisiin pyrkimyksiin: sekä 
journalistit ammattikuntana että journalismi instituutiona on itsesääntelyn avulla pyrkinyt 
yhtäältä korostamaan omaa yhteiskunnallista statustaan että varjelemaan sen integriteettiä. 
Ammatillisiin säännöstöihin on yleisen edun tulkintojen ohella kirjattu juuri journalismin 
uskottavuutta vahvistavia menetelmällisiä ohjeita. Näin ollen voidaan sanoa, että itsesääntely 
jo pelkällä olemassaolollaan ilmentää sitä, että journalismi instituutiona ja ammatillisena 
toimintona tunnustaa yleisen edun olemassaolon suhteessa journalismiin ja että samalla 
itsesääntely on väline journalismin statuksen pönkittämiseksi. 
 
Keskeinen huomio on se, että yhteiskunnasta nousevan yleisen edun vaateen ja journalismin 
itsesääntelyssä ilmenevän "ammatillisen" tulkinnan on oltava kohtuullisesti sopusoinnussa 
keskenään, jotta itsesääntely voisi toimia. Kysymys on itsesääntelyn 
uskottavuusvaatimuksesta. Jotta itsesääntely pidättelisi esimerkiksi julkista valtaa 
käyttämästä valtiosääntelyn keinoja journalismia kohtaan, on itsesääntelyn oltava uskottava 
yleisöä näkökulmasta. Toisaalta, jotta itsesääntely voisi olla uskottava yleisön näkökulmasta, 
on sen oltava uskottava ammattikunnan näkökulmasta. Jälkimmäisestä näkökulmasta 
ponnistaen työn toisessa osassa siirryttiin tarkastelemaan suomalaistoimittajien suhtautumista 
ammattinsa itsesääntelymekanismiin. 
 
 
10.2 Arvostettu, mutta etäinen itsesääntely 
 
Suomalaistoimittajien asenteista itsesääntelyä kohtaan voidaan ensinnäkin todeta, että 
journalismin itsesääntelyn arvostus on varsin vankkaa suomalaisten toimittajien keskuudessa. 
Itsesääntelymekanismin toinen keskeinen instituutio, Journalistin ohjeet, on toimittajien 
mielestä tärkeä heidän oman työnsä näkökulmasta. Suomen Journalistiliiton jäsenten 
keskuudessa tehtyyn kyselytutkimukseen vastanneiden enemmistö torjui ajatuksen, että 
ohjeet olisivat olemassa lähinnä siksi, että niillä vakuutettaisiin alan ulkopuolisia 
ammattikunnan vastuullisuudesta. Vieläkin päättäväisemmin suomalaistoimittajat kiistävät 
näkemyksen, että Journalistin ohjeista olisi haittaa heidän työlleen. Vastaavasti 
suomalaistoimittajat arvostavat toista itsesääntelyn keskeistä 
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instituutiota, Julkisen sanan neuvostoa. Toimittajien mielestä JSN:n käsittelemät asiat eivät 
ole vähämerkityksellisiä journalismin kannalta ja sen lakkauttaminen saattaisi heikentää 
journalismin laatua tässä maassa. JSN:n osalta pidetään tärkeänä yleisön mukanaoloa sen 
toiminnassa, sillä selkeä enemmistö tutkimukseen osallistuneista toimittajista torjui ajatuksen 
yleisön edustuksen jättämisestä pois neuvostosta. Varsin suuri osa vastaajista oli valmis 
hyväksymään uhkasakkojen käyttöönoton JSN:n päätösten voimistamiseksi - tätä voidaan 
tulkita myös niin, ettei JSN:n päätöksillä nykyisin ole riittävää tehoa. 
 
Samalla on kuitenkin todettava, että vaikka itsesääntelyn instituutioiden periaatteellinen 
arvostus on suuri, ei niiden kytkentä journalistien ammatilliseen käytäntöön ole kovin 
läheinen. Selvästi alle puolet tutkimukseen vastanneista katsoi, että Journalistin ohjeista on 
hyötyä heidän käytännön työssään ja niukka enemmistö arvioi saavansa JSN:n päätöksistä 
opastusta työlleen. Havainto saattaisi kertoa siitä, että hyvän journalistisen tavan 
operationaalistaminen siten kuin JSN tapauskäsittelyjensä yhteydessä tekee, vaikuttaa 
ammattikunnan toimintaan enemmän kuin pelkkien periaateohjeiden julkaiseminen. Asia 
kaipaa kuitenkin lisäpohdintaa, sillä toisaalta vain kolmannes vastaajista piti JSN:n antamaa 
langettavaa päätöstä osoituksena toimittajan huonosta ammattitaidosta. 
 
Itsesääntely ei siten instituutiona Suomessa näytä olevan sellaisessa legitimiteettikriisissä 
kuin esimerkiksi Englannissa viime vuosina - ainakaan ammattikunta ei osoita merkkejä siitä, 
että se väheksyisi itsesääntelyn keskeisiä instituutiota. Tutkimuksen näkökulma on kuitenkin 
rajoittunut: meillä ei ole tietoa siitä, miten yleisön suhtautuu itsesääntelyyn emmekä edes 
tiedä mitä ratkaisevaa päätösvaltaa toimituksissa käyttävät kustantajien edustajat ajattelevat 
toimialaansa kohdistuvasta itsesääntelystä. Arkitietämyksen perusteella voidaan kuitenkin 
sanoa, ettei sen paremmin yleisön kuin kustantajapuolikaan ole aktiivisesti pyrkinyt 
kiistämään nykyistä itsesääntelyn mekanismia. Johtuuko tämä siitä, että yleisö ei oikein edes 
tiedä esimerkiksi JSN:n olemassaolosta tai että itsesääntelyn periaatteet eivät ole haastaneet 
kustantajien määräysvaltaa toimituksissa, on tässä avoimeksi jäävä kysymys. 
 
Kansainvälisessä katsannossa tilanne on jopa poikkeuksellinen, sillä perin harvassa maassa 
on julkisesta vallasta riippumaton, ammattikunnan myötävaikutuksella toimiva, 
valtakunnallinen ja koko journalismin käsittävä itsesääntelymekanismi. Itsesääntelyn osalta 
tutkimuksen havaintoja voidaan suhteuttaa Ruotsin toimittajakunnan keskuudessa tehtyyn 
vastaavanlaiseen tutkimukseen (Weibull 1991a). Sen yhteydessä selvitettiin myös 
journalistien suhtautumista ruotsalaiseen journalismin itsesääntelymekanismiin (Börjesson 
1991) ja tulokset olivat samansuuntaisia kuin tässä tutkimuksessa. Ruotsalaistoimittajat 
ilmaisivat myös vahvan tukensa itsesääntelyn instituutioille, mutta eettisen ideaalin ja 
ammatin todellisuuden välillä on kuilu. Ruotsalaistutkimuksessa arveltiin, että oleellista 
saattaakin olla esimerkiksi ammatillisen säännöstön olemassaolo sinänsä, ei niinkään se, että 
sitä noudatetaan. (Börjesson erot., 172-173) 
 
Toisaalta voidaan sanoa, ettei suomalaistoimittajien arvostava asenne alansa itsesääntelyyn 
ole suuri yllätys. Verrattuna moniin muihin maihin on suomalainen journalismi varsin 
hyvätapaista. Tutkimukseen osallistuneiden toimittajien mainitsemat epäkohdat 
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(mm. samastuminen lähteisiin ja piittaamattomuus kohteiden oikeuksista) ovat varmasti 
olemassa suomalaisessa journalismissa, mutta ne tuskin ovat alan kuvaavia piirteitä. 
Voidaankin todeta, että suomalaisen journalismin tekijä näyttäytyy ainakin tämän 
tutkimuksen perusteella rehellisemmältä ja vastuuntuntoisemmalta kuin hänen ankarimmat 
moittijansa jaksavat uskoa. 
 
 
10.3 Ihannejournalistilla ja arkitoimittajalla on eroa 
 
Voidaan kuitenkin kysyä minkä vuoksi itsesääntelyä arvostetaan suomalaistoimittajien 
keskuudessa. Kuten tutkimuksen kuluessa havaittiin, itsesääntelyllä on journalistien 
ammattikunnan näkökulmasta kaksi puolta. Yhtäältä yhteiskunnan lukuisten 
vaatimusagenttien ilmaisema yleisen edun vaade suodattuu itsesääntelyyn tullen ilmaistuksi 
yleensä ammatillisissa säännöstöissä ja toisaalta itsesääntely on journalismin pyrkimys 
suojata omaa integriteettiään ja parhaassa tapauksessa nostaa yhteiskunnallista statustaan. 
 
Odotetusti suomalaistoimittajien asenteet ammatillista säännöstöään kohtaan viittaavat siihen, 
että samalla kun itsesääntelyssä korostetaan sen merkitystä yleisen edun kannalta, se nähdään 
vahvasti tarpeelliseksi myös ammattikunnan statuksen kannalta. Tutkimus osoitti, että 
toimittajien mielestä keskeisimmät Journalistin ohjeiden kohdat käsittelevät 
totuudellisuusvaatimuksen ohella juuri vastuuta yleisölle sekä omaan ammattiin kohdistuvan 
painostuksen torjumista. Yleisö on tässä ymmärrettävä ehkä pikemminkin yhteiskunnaksi, 
sillä toimittajat eivät pidä kovin keskeisinä niitä Journalistin ohjeiden kohtia, jotka 
käsittelevät toimittajan velvoitteita suhteessa lähteisiin ja journalismin kohteisiin. 
 
Yleinen etu on läsnä myös toimittajien kuvatessa näkemystään toimittajan ammatillisesta 
ihanneroolista. Tämän roolin tunnuspiirteitä ovat monimutkaisen maailman selittäminen 
yleisölle, epäoikeudenmukaisuuksien arvosteleminen ja valtaapitävien vartiointi. 
Ihannetoimittaja on siten perinteisen vahtikoiran tyyppinen aktiivinen yhteiskuntakriitikko. 
Tällä vahtikoiralla on sen rooliin sopiva omatunto, joka kallistaa korvansa yleisen edun 
vaatimuksille ja suhtautuu myötämielisesti vastuulliseen journalismiin kuuluvan itsesääntelyn 
instituutioihin. 
 
Viitteet suomalaisen toimittajan arkisesta roolista viittaavat kuitenkin enemmänkin 
yksilölliseen kuin yleiseen etuun jokapäiväisen työn kannustimena. Tärkeimmät syyt 
omakohtaiselle uravalinnalle ovat yksilöllisiä: Toimittajaksi on hakeuduttu ennen muuta 
siksi, että ammatissa voi ilmaista itseään ja työ on vapaata. 
 
Journalistisen ihanteen ja reaalijournalismin välinen juopa näyttäytyy tutkimuksessa myös 
siten, että suomalaistoimittajien arvio suomalaisesta journalismista on varsin synkkä. Sitä 
pidetään kyllä ammattitaitoisena ja vastuuntuntoisena, mutta siihen liitetyt kielteiset arviot 
ovat tylyjä: suomalainen journalismi ei toimittajien mielestä ole kriittistä, ei rohkeata eikä 
ihanteellista, mutta sen sijaan se on helposti manipuloitavaa. Journalismin ongelmiksi 
tutkimukseen osallistuneet nimesivät mm. samastumi- 
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sen lähteisiin, kohteiden oikeuksien laiminlyömisen ja journalismin olemuksen hämärtymisen 
markkinointiin nähden. Toimittajien itsensä ilmaisemat journalismin ongelmat ovat varsin 
keskeisiä ajatellen journalismin yhteiskunnallista roolia. 
 
Tässä ihanteellisen journalismin/journalistin ja arkitodellisuuden kamppailussa näyttäisi 
ihanteellisuudelle käyvän huonosti. Tutkimuksessa kävi ilmi, että ammattikunnan 
keskuudessa varsin vahvasti uskotaan ammattieettisten sääntöjen noudattamisen vähenevän 
tulevaisuudessa. Asiaa voidaan pohtia kahdelta kannalta. Ensinnäkin toimittajien 
ammattirooliin, ainakin sen ihanteeseen, kuuluu kriittisyyden vaatimus. Voi olla, että tätä 
kriittisyyttä kohdistetaan myös - ja ehkä jopa erityisesti - oman ammattikunnan toimintaan. 
Ruotsalaistoimittajien keskuudessa tehdyssä tutkimuksessa tehtiin myös havainto, jonka 
mukaan ammattikuntaan kohdistuva kritiikki on voimakasta. Ruotsalaistoimittajat 
arvostelivat omaa väkeään jopa voimakkaammin kuin suuri yleisö. (Börjesson 1991, 174) On 
mahdollista, että myös suomalaiset toimittajat arvioisivat alansa kehitystä tietyllä 
kollegakertoimella, jonka lopputulos osoittaa ammattietiikan heikkenemistä, vaikka vastaajat 
omakohtaisesti vakuuttavat kunnioittavansa ammatillista etiikkaa. 
 
Toisaalta on toki mahdollista, että journalismissa on tapahtumassa jotakin sellaista, joka 
oikeuttaa toimittajien esittämän synkän ennusteen. Kilpailutilanteen tiivistyminen, kasvaneet 
yritystaloudelliset tehokkuusvaatimukset ja lyhyiden työsuhteiden yleistyminen saattaisivat 
olla eräitä tällaisia ilmiöitä. Nämä muuttuvat olosuhteet voivat aiheuttaa ammatillisessa 
käytännössä muutoksia, jotka eivät toimittajien mielestä sovi perinteisiin ammatillisiin 
periaatteisiin, mutta jotka ovat väistämättömiä. Tekstimainonnan eri muotojen yleistyminen 
saattaisi olla eräs tällainen piirre. Kehitys saattaa johtaa ammatillisten periaatteiden uusiin 
muotoiluihin tai ammatillisen itsesääntelyn uskottavuuden heikkenemiseen. 
 
Näyttää siis siltä, että kun suomalaisen toimittajakunnan keskuudessa elää vahvana 
yleislänsimaiseen normaalijournalismiin sisältyvä yhteiskunnallisen vastuullisuuden henki, 
on reaalijournalismissa tähdellisempää mahdollisuus toteuttaa itseään. Näkyvissä on myös 
merkkejä perinteisen professionalismin ihanteen ongelmista. 
 
 
10.4 Ammattitaidon ongelmallisuus 
 
Samalla kun itsesääntelyä koskevien asenteiden yhteydessä kävi ilmi itsesääntelyn etäinen 
yhteys ammatilliseen käytäntöön, nousi tutkimuksessa esille itse ammattitaidon käsitteen 
problemaattisuus. Tämä ilmeni kahdellakin tavalla. Ensinnäkin tutkimukseen osallistuneet 
toimittajat antoivat ymmärtää, että suomalainen journalismi on - kuten edellä todettiin - kyllä 
ammattitaitoista, mutta ei esimerkiksi kriittistä tai rohkeata. Toiseksi kävi ilmi, että 
toimittajien mielestä JSN:n antama langettava päätös ei välttämättä ole osoitus toimittajan 
ammattitaidon huonoudesta, vaikka toimittajien mielestä JSN:n päätöksistä usein saakin 
opastusta käytännön työlle. 
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Tätä tulkittiin jo aiemmin niin, että toimittajien näkemys journalistisesta ammattitaidosta ei 
pidä sisällään sellaisia ulottuvuuksia, joita siihen voisi kuvitella sisältyvän ajatellen 
tunnustettua yleistä etua. Eräs keskeinen havainto tutkimuksessa onkin, että 
suomalaistoimittajien näkemys journalistisesta ammattitaidosta painottuu lähinnä teknisen 
osaamisen suuntaan. Sinänsä tärkeiksi koetut periaatteelliset kysymykset ovat olemassa ikään 
kuin irrallisena jokapäiväisestä työstä, johon vaikuttavat ehkä painavammin muut tekijät 
kuten työehdot, esimiesten valta ja aikataulut. 
 
Kysymys ammattitaidon alasta on tietyllä tavalla arka asia journalistisessa työssä, koska sen 
laventaminen yli teknisen osaamisen johtaa helposti keskusteluihin journalistisen työn 
arvoista. Tämä puolestaan on perinteisesti äärimmäisen kiistanalainen kysymys. Yhtäältä 
ammattikunta on Suomessa sekä yksilöllisinä tekoina että kollektiivina ilmaissut 
sitoumuksensa tiettyjen arvojen edistämiseen: Esimerkiksi Journalistin ohjeissa vaaditaan 
toimittajaa kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja rauhaa sekä tuntemaan vastuunsa luonnosta. 
Toisaalta ammattikunnan keskuudessa tavataan myös sellaista näkemystä, ettei journalistien 
ammattikuntana pitäisi edistää mitään ohjelmallisia yhteiskunnallisia päämääriä (ks. 
Sadeniemi 1994). Erimielisyys vallitsee usein jo siitäkin, mikä katsotaan "puhtaaksi" 
tiedonvälitykseksi ja mikä on joidenkin arvojen edistämistä. Asia kaivannee edelleen 
pohdintaa ammattikunnan keskuudessa, pohdintaa, johon journalismin tutkimus voisi tuoda 
oman kontribuutionsa esimerkiksi selvittämällä journalistien keskuudessa vallitsevia arvoja. 
Tehtävä ei ole helppo, sillä esimerkiksi SJL:n järjestötutkimuksissa on nimenomaisesti 
päätetty olla kysymättä esimerkiksi jäsenkunnan poliittisia näkemyksiä, koska asia katsottiin 
liian arkaluontoiseksi. 
 
Ajatellen journalismin ammatillista itsesääntelyä Suomessa lienee tutkimuksesta nouseva 
käytännöllinen johtopäätös se, että on olemassa tarve lähentää arvokkaiksi tunnustettuja 
periaatteita ja journalistista käytäntöä. Journalistisen työn arviointi Journalistin ohjeiden 
ilmaisemien periaatteiden ja Julkisen sanan neuvoston käytännön ratkaisujen pohjalta on yksi 
mahdollinen ratkaisu tähän suuntaan. Se tarkoittaisi itsesääntelyn painottamista tähänastista 
enemmän aktiivisen mediakritiikin suuntaan. Nykyisistä itsesääntelyn instituutioista 
Journalistin ohjeet on jo luonteeltaan passiivinen: ohjeet vain ovat olemassa. Julkisen sanan 
neuvoston rooli puolestaan on pääasiassa reagoiva: se vastaanottaa satunnaisesti valikoituvia 
kanteluita ja antaa niistä kommenttinsa. JSN ei esimerkiksi aktiivisesti etsi journalismin 
kentästä ilmiöitä, joiden avulla voisi luodata periaatteellisia linjauksia. Journalistinen ja 
akateeminen mediakritiikki saattaisi edistää keskustelua journalismin arvoista, 
toiminnallisista periaatteista sekä arvojen ja käytännön ristiriitojen syistä. 
 
 
10.5 Asenteet yksituumaisia, entä käytäntö? 
 
Eräs tutkimuksessa esiin noussut havainto oli suomalaisten toimittajien suomalaisten 
toimittajien melkoinen yksimielisyys suhtautumisessa ammatilliseen itsesääntelyyn ja 
ammatilliseen rooliin. Tutkimuksessahan kävi ilmi, että havaittu vaihtelu joidenkin tutkittujen 
seikkojen kohdalla ei selity johdonmukaisesti millään taustamuuttujalla. 
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Naisten ja miesten, eri ikäisten toimittajien, pääkaupunkiseudulla toimivien ja muualla 
Suomessa työskentelevien toimittajien jne. asenteissa on eri kysymysten kohdalla paikoittain 
oleellisiakin eroja, mutta ei niin selkeitä, että niiden perusteella olisi perusteltua nostaa 
ryhmien välisiä eroja tärkeämmäksi havainnoksi kuin asenteiden yhtenevyyttä ryhmien 
kesken. 
 
Havainto on jälleen samansuuntainen kuin ruotsalaistutkimuksessa (Weibull 1991a) saadut 
tulokset. "Päävaikutelma tutkimuksessa on suuri yhtäpitävyys journalistin ammattia 
koskevasta näkemyksestä ... Paljolti näkemykset vaikuttavat melkein kuin malleilta, jotka on 
poimittu hyvän journalistiikan klassisista teksteistä." (Weibull 1991b, 181-182) Samaa 
voitaneen sanoa myös tästä suomalaisia toimittajia koskeneesta tutkimuksesta, joskin alalle 
hakeutumisen motiivit poikkeavat mallijournalistin ominaisuuksista. 
 
Suomalaistoimittajien ammatti-identiteetin homogeenisuuden lähteitä voitaneen lähteä 
selittämään ammattikunnan suhteellisen yhtenäisestä yhteiskunnallisesta asemasta. 
Sosiaalisena ryhmänä toimittajien ammattikunnalle on tunnusomaista mm. kohtuullisen hyvä 
tulotaso, melko korkea koulutus, asuminen pääasiassa taajamissa ja vapaa (ainakin sellaiseksi 
koettu) henkinen työ. Tällaisista piirteistä rakentuva kokemusmaailma luo varsin yhtenäisen 
perustan, jolle rakentuva yhteinen ammatillinen kokemus entisestään lisää homogeenisuutta. 
Ammatilliseen kokemukseen kuuluu yhtenä osana sosiaalistuminen ammatissa sopivina 
pidettyjen arvojen maailmaan, yhteinen elämä viiteryhmän kanssa on omiaan yhdentämään 
myös arvoja (vrt. Suhonen 1988, 65-68). Ammattikunnan keskuudessa puolestaan on 
professionalistinen ajattelu ollut kasvamaan päin ainakin 70-80 -luvun taitteen tienoilla: sen 
sijaan, että toimittajat ottaisivat arvostuksensa esimerkiksi politiikan kentältä, ne halutaan 
ottaa oman ammattiroolin näkökulmasta (Aula 1991, 133). Näin yhteisesti "opiskeltu" 
ammatillinen rooli kuvastuisi varsin yhtenäisenä asenteena. 
 
Arkikokemuksesta kuitenkin tiedämme, että käytännön journalistiset periaatteet ovat 
hyvinkin erilaiset eri välineissä, vaikka toteuttajina ovat samat ammatilliset periaatteet 
hyväksyneet toimittajat. Toisaalta samassakin välineessä julkaistavat jutut ilmentävät erilaisia 
asenteita suhteessa journalismin teemoihin, kohteisiin ja yhteiskunnallisiin arvoihin. Näin 
ollen vaikka käsitys ammatillisesta roolista ja siihen liittyen ammatillisesta itsesääntelystä on 
toimittajakunnan keskuudessa varsin yhtenevä, niin tulkinta näistä periaatteista sovellettuna 
ammatilliseen käytäntöön on useinkin eriytynyt. Pohtimisen arvoinen kysymys lieneekin, 
mitkä ovat ne mekanismit, jotka muuntavat journalistien ammattikunnan homogeenisen 
ihanneidentiteetin eriytyneeksi journalistiseksi käytännöksi. 
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11. INFORMAATIOYHTEISKUNNAN HYVÄÄ JOURNALISTISTA TAPAA 
ETSIMÄÄN 
 
 
 
 

"The growth of online information is revolutionising how journalists work." 
(European Journalism Centren kurssin "Computer assisted journalism" 
esitteestä, 1994) 

 
"...so called 'information societies'... have become dependent upon complex 
electronic information and communication networks..." 
(Melody 1990, 26) 

 
 
Tässä työssä on tarkasteltu toimittajien ammattikunnan suhtautumista ammattinsa 
itsesääntelyyn, joka puolestaan on kontekstoitu yleiseen etuun. Itsesääntelyn periaatteiden on 
havaittu olevan kiinteä osa journalistin ammatillista identiteettiä, jota kuitenkin 
yhteiskunnallisen vastuun ohella muovaa ammatin harjoittamisen käytäntö. Journalistisen 
ammatti-identiteetti ja sen osana käsitys hyvästä journalistisesta tavasta on muuttuja, johon 
vaikuttavat yhtäältä ammattiin kohdistuvat yhteiskunnalliset odotukset ja toisaalta ammatin 
harjoittamisen käytännölliset ehdot. Kummatkin ovat muuttumassa; journalismista 
yhteiskunnallisena toimintona tuskin voidaan puhua ottamatta kantaa ns. 
informaatioyhteiskuntaan ja keskustelu toimittajan ammatillisesta roolista on jokseenkin 
mahdotonta ilman viittauksia muutoksiin, joita tietokoneavusteinen journalismi mahdollisesti 
aiheuttaa journalistisissa työmenetelmissä. Asetelma tarjoaa journalismin tutkimukselle 
kehikon, jota tutkielman lopuksi pyrin hahmottamaan. 
 
Tässä työssä omaksutun ajattelutavan mukaisesti lähden liikkeelle journalismista 
yhteiskunnallisesti relevanttina toimintona, johon kohdistuu yhteiskunnan eri ryhmien 
suunnasta velvoitteita, paineita, odotuksia jne., joiden kokonaisuutta voidaan kutsua 
journalismiin kohdistuvaksi yleiseksi eduksi. Tämän taustalla olevat tekijät ovat muuttumassa 
tavalla, joka vaikuttaa myös journalismiin kohdistuviin odotuksiin. Hieman ehkä jo 
väljähtyneen tuntuinen, mutta yhtä kaikki osuva termi kuvaamaan muutoksen keskeistä 
ulottuvuutta on "informaatioyhteiskunta". Yllä olevassa sitaatissa on annettu sille yksi 
määritelmä, joka - vaikka tuskin on kattava - on riittävä kertomaan mistä on kysymys: 
yhteiskunnallisia toimintoja kuvaa yhä enemmän riippuvuus viestinnästä, tai miksei hieman 
toisin ilmaistuna: viestintä antaa yhteiskunnallisille ratkaisuille uusia mahdollisuuksia 
aiempaa kehittyneemmän palvelukykynsä vuoksi. Yksittäinen kansalainen voi puntaroida 
lomamatkapäätöksiään satelliittiuutisten säätiedotusten avulla, helsinkiläinen pörssidiileri voi 
reaaliaikaisen tietokoneyhteyden avulla tahdittaa ratkaisunsa tokiolaisen kollegansa kanssa ja 
poliitikko voi sähköpostin keinoin hankkia EU-puheeseensa taustatietoja veljespuolueeltaan 
ulkomailta. (Melody 1990, 26-28; McQuail 1992, 302) 
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Myös yhteiskunnallisten arvojen osalta on kehittyneissä länsimaissa tunnistettavissa 
muutoksia, joiden keskeisin piirre on ehkä arvojen eriytyminen. Yhtäältä yhteiskunnalliset 
linjanvedot perustuvat aiempaa enemmän julkisen sääntelyn vähentämiseen, mutta toisaalta 
tämän koetaan aiheuttavan turvattomuutta ja eriarvoisuutta. Perinteisten yhteiskunnallista 
arvomaailmaa koossapitävien rakenteiden kuten puoluepoliittisen järjestelmän, kirkkojen ja 
perheinstituution on nähty menettävän merkitystään samalla kun suoranainen arvorelativismi 
tai ainakin yhtenäisten arvojen mahdollisuuden kiistäminen on noussut esille. (McQuail 
1992, 303; Suhonen 1988 53-54) Ajatellen jälleen journalismin yhteiskunnallista roolia 
voidaan sanoa, että journalismiin kohdistuvat paineet ovat hajautuneet. 
 
Viestinnän osana joukkotiedotus on myös muuttumassa sekä rakenteellisesti että ainakin 
jossain määrin myös sisällöllisesti. Selkein tunnistettava muutos lienee joukkotiedotuksen 
määrällinen kasvu. Tarjolla on runsaasti aiempaa enemmän joukkotiedotuksen väyliä ja ne 
tarjoavat selvästi aiempaa enemmän viestejä. Uusin piirre joukkotiedotuksessa on sen 
interaktiivisuuden lisääntyminen, sillä tekniikan kehittyminen on tuonut käyttöön 
menetelmiä, joiden avulla vastaanottaja voi vaikuttaa lähetettävään viestiin. Myös 
joukkotiedotukseen pätee ajan ja etäisyyden merkityksen väheneminen, mistä reaaliajassa 
tapahtuva kaukaistenkin uutistapahtumien seuraamisen mahdollisuus on ehkä konkreettisin 
ilmentymä. Tähän liittyy joukkotiedotuksen kasvanut kansainvälistyminen niin sisällöllisen 
tarjonnan kuin omistuksenkin osalta. (McQuail 1992, 303-304) 
 
Muutoksista huolimatta journalismille asettuvan yleisen edun vaatimuksen perusta näyttäisi 
pysyvän ennallaan, ainakin keskeisiltä osin. Ensinnäkin joukkotiedotuksen ja nimenomaan 
sen informatiivisen journalismin merkitys yhteiskunnan kannalta on edelleen tärkeä. Itse 
asiassa informaatioyhteiskunnassa voidaan tietoa ja viestintää pitää olennaisimpana julkisena 
hyötynä (Melody 1990, 31) ja englanninkielinen termi "informed society" tiivistää olennaisen 
normatiivisen odotuksen journalismia kohtaan. Oletuksena on kuitenkin se, että yleisenä 
yhteiskunnallisena arvoihanteena edelleen on demokratia, joka perustuu valistuneeseen 
keskusteluun merkityksellisistä asioista, keskusteluun, jossa mielipiteiden moninaisuudella ja 
kansalaisten ainakin jonkinasteisella osallistumisella on keskeinen merkitys (McQuail emt., 
307). Tätä peruslähtökohtaa ei ole yleisesti ottaen pyritty kiistämään, joten voidaan arvella 
sen edelleen muodostavan yleisen viitteen journalismin toiminnalle. Näin ollen journalismiin 
kohdistuvan yleisen edun vaateen ehkä keskeisin perusulottuvuus on ennallaan, sillä myös 
informaatioyhteiskunnassa valistunut kansalaisuus perustuu ainakin toistaiseksi ennen muuta 
joukkotiedotuksen välittämään journalistiseen informaatioon, ei niinkään keskinäis- tai 
kohdeviestintään (McQuail emt., 310). 
 
Toinen keskeinen seikka on journalismilta edellytetty yhteiskunnallinen vastuullisuus, johon 
kohdistuvat vaatimukset näyttäisivät olevan pikemminkin kasvussa kuin vähentymässä. 
Markkinaideologian vahvistuminen on heijastunut myös joukkotiedotukseen niin, että 
valtiosääntelyyn suhtaudutaan torjuvasti. Joukkotiedotuksen instituutiot ovat yhä enemmän 
"omillaan", mutta niiden sisältöjen totuudellisuuteen ja toiminnan rehellisyyteen kohdistuvat 
odotukset tuskin ovat muuttuneet. Voidaankin arvella, että 
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sitä mukaa kun valtiosääntely vähenee, kasvavat vaatimukset journalismin itsesääntelyä 
kohtaan (McQuail emt., 315). 
 
Samaan suuntaan vaikuttaa joukkotiedotusteollisuuden keskittyminen, joka monissa 
tapauksissa sitoo journalismin osaksi muita elinkeinoelämän lohkoja. Tässä mielessä yleisön 
tosiasialliset vaihtoehdot vähenevät, vaikka keskittymisen vaikutuksista journalismin 
sisältöön ei olekaan voitu sanoa mitään varmaa (Jyrkiäinen 1994, 213214; Melody 1990, 21-
21). Vastuullisuuden osoittaminen ja itsesääntelyn uskottavuus ovat sitä tärkeämpiä, mitä 
enemmän journalismin epäillään toimivan esimerkiksi kapean talouseliitin intressien hyväksi. 
Toisaalta joukkotiedotuksen kansainvälistyminen johtaa siihen, että journalismin 
vastuullisuuden kantajaa ei ole niin helppo osoittaa kuin aiemmin, jolloin journalismi oli 
enemmän kansallista. Näin itsesääntelyn kohdistuvien vaatimusten kasvuun liittyy sen 
järjestämisen vaikeutuminen (McQuail emt., 305). 
 
Näin ollen jatkotutkimuksen perustaksi näyttäisi edelleen sopivan se lähtökohta, jota on 
käytetty tässäkin tutkimuksessa: journalismiin kohdistuvan yleisen edun vaatimus liittyy 
journalismin rooliin demokraattisessa yhteiskunnassa, ja yleiseen etuun liittyy vastuullisuus 
sen toteuttamisesta. Oleellista on kuitenkin päästä tästä eteenpäin: onko yleisen edun sisältö 
muuttumassa, ovatko tässä työssä tarkastellut vastuullisuuden mekanismit adekvaatteja 
informaatioyhteiskunnassa, mitä itsesääntelyltä edellytetään? 
 
Tässä yhteydessä on ehkä paikallaan tehdä kaksi huomautusta tämän aiheen tutki-
musotteeseen. Ensinnäkin - kuten aiemmin on todettu - eivät lehdistöteoriat suinkaan ole 
ainoa lähtökohta yleisen edun hahmottamiselle suhteessa journalismiin. Lehdistöteorioiden 
etu on se, että niissä kiteytyneesti ilmaistaan journalismin yhteiskunnallinen rooli. Samalla 
niihin kuitenkin sisältyy eräänlainen sopimus taustalla olevista perusarvoista. Jo pelkästään 
kyseenalaistamisen itsensä vuoksi voisi olla hyväksi arvioida myös näitä perusarvoja ennen 
kuin asetetaan journalismille yleisestä edusta nousevia normatiivisia vaateita. Siten 
jatkotutkimuksen lähtökohtana voisivat olla demokratiakonseptiot, joiden avulla 
paikannettaisiin journalismin merkitystä 1900-luvun lopun yhteiskunnassa. Matka 
yhteiskunnasta yleisen edun kautta journalismin vastuullisuuteen ja sen järjestämisen tapoihin 
olisi tällöin pidempi kuin tässä työssä eikä mikään takaa, että lopputulos olennaisesti 
poikkeaisi nyt hahmotetusta yleislänsimaisesta yleisestä edusta. Retken tuloksena olisi 
kuitenkin mahdollista saada esimerkiksi aineksia nykyistä jäsentyneemmälle 
viestintäpoliittiselle debatille. 
 
Toiseksi - ajatellen itsesääntelyä sinänsä ja erityisesti kansallisesti - saattaisi olla paikallaan 
ottaa tutkimuskohteeksi se mitä ei ole. Kuten itsesääntelyä koskevassa luvussa todetaan, ovat 
itsesääntelyn muodot moninaisemmat kuin Suomessa pääasiassa käytettävät ammatilliset 
säännöstöt ja lehdistöneuvosto. Suomalaiseen journalismikulttuuriin ei kuitenkaan juuri kuulu 
mediajournalismi, vaikka sen ituja onkin havaittu. Myöskään joukkotiedotusyritysten 
kulttuuriin ei kuulu maksaa palkkaa henkilöille, joiden rooli olisi arvioida yrityksen toimintaa 
hyvän journalistisen tavan kannalta. Tutkimukset ombudsman järjestelmästä ja 
mediajournalismin käytännöstä saattaisivat 
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edesauttaa lähentämään itsesääntelyä ammatilliseen käytäntöön suomalaisessa journalismissa. 
 
Informaatioyhteiskunnan hyvä journalistinen tapa ei kuitenkaan ole jäljitettävissä vain 
yhteiskunnallisten odotusten suunnasta, vaan sille on annettava sisältö myös journalistin 
ammatillisen itseymmärryksen kautta. Kaikki edellä mainitut yhteiskunnallisen muutokset 
elementit vaikuttavat toki toimittajaan kansalaisena, mutta lisäksi toimittajaan vaikuttavat 
myös sellaiset tekijät, jotka eivät koske ainakaan välittömästi muita kansalaisia. Ammattinsa 
erityislaadun vuoksi journalisti kokee informaatioyhteiskunnan muutokset toisella tavalla 
kuin muut kansalaiset. Journalistin työhön vaikuttavat mm. joukkotiedotusteollisuuden 
kasvuun liittyvät seikat, informaation merkitykseen yhteiskunnallisena voimavarana 
kytkeytyvät tekijät sekä alan ammatillisen teknologian voimakas kehittyminen. 
 
Journalistin asema viestintäteollisuuden palkkatyöläisenä altistaa hänet tämän teolli-
suudenhaaran rakenteellisten muutosten heijastuksille. Esimerkiksi viestintäyritysten 
kansainvälistyminen on johtanut siihen, että journalistisista periaatteista saatetaan päättää 
toisessa kulttuuriympäristössä kuin missä niitä joudutaan soveltamaan, ja alan teollisuuden 
keskittyminen on yhä enemmän nostanut journalististen päätöksentekokriteereiden rinnalle 
monialakonsernien strategiset edut. Kansallisen journalismin joutuminen suoraan vertailuun 
kansainvälisen journalismin tuotteiden kanssa saattaa puolestaan vaikuttaa siihen, että 
mallioppimisen kautta journalistiset menetelmät standardoituvat (vrt. McQuail 1992, 304). 
 
Informaation merkityksen kasvamiseen on puolestaan liittynyt myös journalismin lähteiden 
kasvanut kyky käyttää informaatiota ja sen levittämistä journalismin avulla yhteiskunnallisen 
vallankäytön välineenä. Voidaan puhua lähteiden professionaalistumisesta, missä 
professionalismi tarkoittaa juuri kykyä muokata viestinsä niin, että ne vastaavat journalistien 
vaatimuksia. Totuudellisilta, tasapuolisilta jne. tuoksuvien einesuutisten lisääntynyt tarjonta 
on omiaan hämärtämään journalistista ammattiroolia. (Blumler 1990, 104, 107). Journalistien 
vastastrategioiden keskeisenä piirteenä on tukeutuminen omaan professionaaliseen 
identiteettiin ja samalla journalismin yhteiskunnallisen merkityksen oivaltamiseen 
(Luostarinen 1994, 91). 
 
Kehityksen eräs piirre on se, että journalismi joutuu perustelemaan välitetyn tiedon 
yhteiskunnallisen merkityksellisyyden tilanteessa, jossa osalla yleisöstä on samanlainen suora 
pääsy tiedonlähteille kuin journalisteillakin. Erillinen journalistinen työprosessi kävisi 
äärimmillään tarpeettomaksi, kun yleisö itse kykenisi valikoimaan tietovirrasta juuri 
haluamansa informaation. Yksi näkymä tässä kilpailutilanteessa on journalismin 
muuntuminen yhä enemmän täsmäjournalismiksi, jossa tietoa hankitaan maksukykyisten 
ryhmien tarpeiden mukaan räätälöitynä ja sitä levitetään vain rajatusti. Yleinen etu 
journalismin normien lähteenä saisi näin väistyä. Samalla tosin väistyisi se journalismin 
yleisen julkisuuden konseptio, johon nykyinen joukkotiedotusteollisuus kuitenkin perustuu. 
(vrt. Luostarinen 1994, 251) 
 
Journalismin ammatillisen teknologian kehittyminen vaikuttaa journalistin ammattirooliin 
kahdestakin suunnasta. Ensinnäkin journalistisen työn lopputuote on saamassa 
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uusia muotoja. Lehden tai televisio-ohjelman asemesta juttu voi päätyä sähköiseen 
sanomalehteen tai hypermediajulkaisuun. Journalisti ei työssään voi tukeutua siihen, että 
hänen ajatuskulkunsa omaksutaan perinteiseen lineaariseen tapaan, vaan vastaanotto voi 
perustua yhä enemmän yleisön assosiatiiviseen "lukemiseen". Tähdellisempää kuitenkin on 
se, että tekniikka vaikuttaa journalistisen työprosessin alkupäähän aina ideoinnista 
tiedonhankinnan kautta tiedonjalostukseen. Keskeistä on tietokoneen käyttäminen 
journalistisessa työprosessissa muutenkin kuin kehittyneenä kirjoituskoneena tai sähköisenä 
asemointipöytänä. 
 
Tietokoneavusteisen - tai jopa tietokoneperäisen - journalismin (ks. esim. Höglund 1993; 
Koch 1991 ja 1993; Morrissey 1993) vaikutuksista toimittajan työhön ja sitä kautta 
ammatilliseen identiteettiin on vaikea sanoa mitään varmaa. Yhtäältä on näkemyksiä, joiden 
mukaan mikään toimittajan työssä ei ole entisellään, kunhan toimittajat oppivat etsimään 
uutisvinkkejä tietoverkoista, hakemaan taustatietoja tietokannoista, tekemään haastatteluja 
sähköpostin välityksellä ja luomaan uutta tietoa analyysiohjelmien PC-sovelluksilla. 
Toisaalta arvellaan, ettei journalistisen työn perusluonne muutu, sillä keskeisenä tehtävänä on 
edelleen tiedonhankinta ja jalostaminen, vaikka menetelmät muuttuisivatkin. Selvää on 
kuitenkin se, että tietokoneiden tehostunut käyttö journalistisessa työssä on omiaan 
synnyttämään pohdintaa journalistin roolista myös hyvän journalistisen tavan näkökulmasta. 
 
Eräs pohdintaa aiheuttava seikka on uusien tiedonhankintamenetelmien sopusointu 
ammatillisten säännöstöjen ilmaisemien periaatteiden kanssa. Esimerkiksi tietojen 
totuudellisuutta on vaikea varmistaa, sillä tietoverkkojen mahdollisuudet disinformaation 
levittämiselle ovat moninaiset. Myös yksityisyys ja lähdesuoja voivat tulla uudella tavalla 
uhatuiksi. Asetelma on sen kaltainen, että vaikka periaatteessa ammatilliset säännöstöt 
kattavat nykyisinkin uuden teknologian esiin nostamat tilanteet, kynnys esimerkiksi aiemmin 
mainittuihin epätavallisiin tiedonhankintamenetelmiin turvautumiseen alenee tekniikan 
helppokäyttöisyyden vuoksi. Lisäksi lienee niin, että vielä ei edes osata kuvitella mihin 
kaikkeen journalisti voi tietokonetta jo lähitulevaisuudessa käyttää. Jälleen avainasemassa on 
journalistin ammatti-identiteetti ja siihen sisäistynyt hyvän journalistisen tavan käsitys. 
 
Menetelmällisesti edelläkuvattu tutkimusviritys vaatisi nähdäkseni journalismintutkijan 
jalkautumista kirjoituspöydän ääreltä journalistisen työprosessin kentälle. Tämän 
tutkimuksen empiirisessä osassa käytetty kyselytutkimuksen menetelmä on kyllä riittävä 
yleiskuvan saamiseksi toimittajien asenteista, mutta kertoo kovin vähän journalistien 
toiminnasta itse työn äärellä. Toisenlaiseen tutkimusotteeseen on pyrkinyt esimerkiksi 
Hemánus (1992), joka on sekä tutkinut juttuja teksteinä että haastatellut (samojen) juttujen 
tekijöitä tuotostensa subjekteina ja päätyy ehdottamaan ehdottamaan tutkimuksellista 
yhteistyötä toimittajien kanssa. Yhdisteltyä menetelmää käytettiin myös 
ruotsalaistutkimuksessa (Nohrstedt ja Ektsröm 1994), jossa havainnoitiin jutuntekoprosesseja 
13 toimituksen 90 juttukeikalla ja haastateltiin 60 toimittajaa. Tuskin ideat tähän loppuvat. 
 
Tiivistäen voidaan sanoa, että journalistisen ammatti-identiteetin rakenneosiin kohdistuu siten 
paineita kahdelta suunnalta: yhtäältä journalismin julkinen intressi muuttuu 
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(tai ainakin sen taustalla oleva yhteiskunnallinen todellisuus muuttuu) ja toisaalta 
ammatinharjoittamisen välitön ympäristö ja ehdot muuttuvat. Nämä muutospaineet kohtaavat 
toisensa työtään tekevän journalistin arkipäivässä, jonka perinteiset rituaalit ovat siten 
murroksessa. Tutkimustehtävän keskiöön asettuukin journalistin muuttuva professionaalinen 
identiteetti tilanteessa, jossa siihen vaikuttavien voimien vaikutukset ovat epäselvät. Näin 
olleen journalismin tutkimukselle lankeava haaste onkin kolmitahoinen: ensinnäkin pitäisi 
pystyä erittelemään journalismiin kohdistuvien yhteiskunnallisten odotusten ja vaatimusten 
sisältö; toiseksi olisi välttämätöntä kyetä arvioimaan ammatillisen ympäristön, ehkä ennen 
muuta teknologisten muutosten vaikutusten merkitys journalistisen työprosessin kannalta; 
näiden pohjalta olisi - kolmanneksi - mahdollista hahmottaa journalistin ammatillista 
itseymmärrystä yleisen edun vaatimusten ja ammatillisten mahdollisuuksien yhtälönä. 
Tutkimuskohteena olisi siten journalistin ammatillinen itseymmärrys, mutta näkökulma olisi 
paitsi ammatillinen myös yhteiskunnallinen. 
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Liite 1 
 
 
 
 
Kyselytutkimuksen analyysissa käytetyt selittävät muuttujat, niiden luokat ja vastaajien 
jakaantuminen luokkiin (prosenttia). Luokkien yhteissumma saattaa poiketa sadasta, mikä johtuu 
vastaamatta jättäneiden osuudesta ja pyöristyksistä. 
 
Sukupuoli 
   mies  52 
   nainen  48 
Ikä 
   alle 30  12 
   30-39  38 
   40-49  34 
   50-  16 
Työpaikan sijainti 
 pääkaupunkiseutu  46 
 muu Suomi   54 
Peruskoulutus 
 kansakoulu   1 
 keskikoulu, perus koulu 

tai osa lukiota   8 
 kansankorkeakoulu  2 
 yo-tutkinto   12 
 yo-tutkinto ja korkea- 
 kouluopintoja   25 
 opistotutkinto   11 
 korkeakoulututkinto  40 
Ammattikoulutus 
 ei ammattikoulutusta  41 
 toimittajakoulutus  24 
 muuta alan koulutusta  13 
 muun alan tutkinto  19 
Alallaoloaika  
  alle 10 vuotta  35 
  10-19   37 
  20-29   19 
  yli 30   1 
Tehtävänimike (asema organisaatiossa) 
 päättäjä   28 
 (päällikkötoimittajat,  
 toim.siht., tuottajat jne.) 
 toimittaja   72 
Työpaikka  
 sanomalehti   46 
 aikakauslehti   15 
 radio/televisio   26 
 free lance   8 
 muu    6 
Työtehtävä 
 yleistoimittaja   53 
 erikoistunut   46 
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Liite 2 
 
 
 
 
Kyselyssä olleet Journalistin ohjeiden kohdat: 
 
 
1. Journalistiseen ammattietiikkaan kuuluu kunnioittaa inhimillisiä perusarvoja, kuten 
ihmisoikeuksia, demokratiaa, rauhaa ja kansainvälistä yhteisymmärrystä. 
 
2. Journalistin on tunnettava vastuunsa luonnosta. 
 
3. Journalisti on ensisijaisesti vastuussa lukijoille, kuuntelijoille ja katsojille. 
 
4. Journalistin oikeus ja velvollisuus on torjua painostus tai houkuttelu, jolla pyritään 
tiedonvälityksen ohjaamiseen. 
 
5. Journalisti ei saa käyttää omaa tai välineensä asemaa väärin eikä hyväksyä etuja, jotka 
voivat vaarantaa hänen riippumattomuutensa. 
 
6. Journalistin ei pidä toimia vastoin vakaumustaan tai hyvää journalistista tapaa. 
 
7. Toisen työtä käytettäessä on noudatettava hyvää tapaa (lähteen maininta). 
 
8. Piilomainonta kaikissa muodoissaan on torjuttava. 
 
9. Journalistin on työssään pyrittävä totuudenmukaiseen, olennaiseen ja monipuoliseen 
tiedonvälitykseen. 
 
10. Yleisön on voitava erottaa tosiasiat ja niiden taustoittaminen mielipide- ja sepitteellisestä 
aineistosta. 
 
11. Tiedot on hankittava avoimesti ja rehellisin keinoin. 
 
12. Haastateltavan tulee ennakolta tietää missä välineessä ja millaisessa yhteydessä hänen 
lausumaansa käytetään. 
 
13. Arvostelun kohteeksi joutuneelle on myönnettävä vastineoikeus, jos hän sitä perustellusti 
pyytää. 
 
14. Kaikkien ihmisarvoa ja kunniaa on suojattava. Ihonväriä, kansallisuutta, syntyperää, 
vakaumusta, sukupuolta tai muuta henkilön ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaan 
kuulumattomasti. 
 
15. Yksityiselämään kuuluvia, asianomaiselle tai hänen lähiomaiselleen haitallisia seikkoja ei 
pidä julkaista, ellei niillä ole yleistä merkitystä. 




