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Sananvapaus vaatii vastuuta
Olennaista voikin olla, mitä asioita media jättää kertomatta
Mediatohtori
Sananvapaudella ja demokratialla on voimakas keskinäinen
riippuvuus, eikä toista ole ilman toista. Pilapiirtäjä ”Miettisen” mukaan sananvapaus
diktatuurissa onkin sitä, että
”ennen sanojasi olet vapaa, niiden jälkeen et”.
Sananvapauden lähtökohtana
on usko siitä, että asioista löytyy
”totuus”, kun ihmiset voivat ottaa vastaan kaikenlaisia viestejä
useista eri lähteistä, muodostaa
asioista vapaasti oman mielipiteensä ja osallistua avoimesti julkiseen keskusteluun.
Tavoitteena on turvata myös
median vapaa kehitys ja moniarvoisuus.
Sananvapaus ei välttämättä
kuitenkaan edellytä medialta
erityistä ”sananvelvollisuutta”.
Yksittäisillä toimituksilla säilyy
edelleenkin oikeus päättää mitä
asioita ja miten ne kertovat omille yleisöilleen. Suomalaisen sananvapauden hyvä yleistilanne

ei näin ollen välttämättä kerro sitä, miten media tätä vapauttaan
käyttää esimerkiksi tutkiessaan
politiikkaa tai elinkeinoelämää.
Kansalaisten tiedonsaannin
kannalta olennaista voikin olla,
mitä asioita media jättää kertomatta.
Sananvapauden suhteen Suomea sitoo Euroopan ihmisoikeussopimus ja sen määräykset,
joissa korostetaan median oikeutta jakaa ja yleisön oikeutta
ottaa vastaan tietoa ”kaikista
yleistä mielenkiintoa herättävistä kysymyksistä”.
Näitä ovat esimerkiksi poliittinen keskustelu, viranomaisten
menettelytavat, tuomioistuinten toiminta, verovarojen hoitaminen, potilasturvallisuus ja
tapa, jolla poliitikot täyttävät
tehtävänsä.
Kerrottavat tiedot voivat olla
sekä myönteisiä, vaarattomia ja
yhdentekeviä että loukkaavia,
järkyttäviä ja levottomuutta herättäviä.

!

Kansainvälistä
sananvapauden
päivää vietetään
3. toukokuuta.

Myös tietynasteinen liioittelu
tai jopa provokaatio on medialta hyväksytty, tosin tietyissä
rajoissa.
Sananvapaus ei ole aina ehdotonta ja sitä voidaan rajoittaa
yleisen turvallisuuden lisäämiseksi, rikollisuuden estämiseksi

tai terveyden suojaamiseksi. Rajoitukset voivat olla perusteltuja
myös yksilöllisten oikeuksien,
kuten maineen ja luottamuksellisen tiedon turvaamiseksi.
Rajoitusten tarpeellisuudesta
on kuitenkin oltava vakuuttavaa näyttö, ja niiden on oltava
suhteessa hyväksyttävään tarkoitukseen. Esimerkiksi ylimitoitetut medialle langetetut
seuraukset voivat haitata merkittävästi niiden tiedonvälitystehtävän hoitamista jatkossa.
Sananvapauteen kuuluu, et-

tä samoista faktoista voidaan
esittää hyvinkin vaihtelevia tulkintoja. Olennaista kuitenkin
on, että media on varmistanut
riittävästi kertomiensa tietojen
paikkansapitävyyttä ja että esitetyille väitteille on olemassa
jonkinlainen johdettu selitys.
Medialle voidaankin asettaa
merkittäviä velvoitteita arvioida
käyttämiensä tietolähteiden luotettavuutta.
Merkitystä on myös käsiteltävän asian laajemmilla yhteyksillä ja aiemmalla keskustelulla.

Jotta media voi osoittaa toimivansa asioista raportoidessaan
vilpittömässä mielessä, arvostelun kohteeksi joutuneelle on
tärkeää tarjota mahdollisuus
omien näkökantojensa esittämiselle.
Heikki Kuutti
heikki.kuutti@jyu.fi
Viestintäoikeuden ja journalismietiikan asiantuntija, FT Heikki
Kuutti arvioi Kalevan juttuja
tällä palstalla. Arviot löytyvät
myös internetistä osoitteesta
www.kaleva.fi/mediatohtori.

Suomikin loukannut median vapautta
Perustuslakiin kirjatusta sananvapaudesta huolimatta suomalainen oikeuskäytäntö ei ole aina
ollut yhdenmukaista eurooppalaisen sananvapauskäsityksen
kanssa.
Euroopan
ihmisoikeustuomioistuin onkin useissa ratkaisuissaan velvoittanut Suomen

valtion maksamaan korvauksia
tiedotusvälineille langetetuista
sananvapauden vastaisista kansallisista tuomioista. Useimmat
niistä ovat liittyneet yksityiselämän suojaan:
Iltalehti sai kertoa ravintolassa
riehuneen miehen aviosuhteesta sivistysvaliokunnassa toimi-

neen kansanedustajan kanssa.
Ilta-Sanomat sai kertoa presidentinvaalien kampanjapäällikön seurustelusuhteesta.
Helsingin Sanomat sai uutisoida Ilta-Sanomille langetetusta yksityiselämän loukkaamista
koskeneesta tuomiosta, joka
liittyi edellä mainitun seuruste-

lusuhteen kertomiseen.
Pohjalainen sai kertoa potilaan menehtymiseen johtaneesta operaatiosta ja päihtyneeksi
epäillyn kirurgin esitutkinnasta.
Alibi sai julkaista henkilökuvan miljoonia markkoja Kelalta
huijanneesta työkyvyttömyyseläkeläisestä.

Makeillen vappuun
KONSERTTI
Hollywood 100. Oulu Sinfonia.
Kapellimestari Anna-Maria
Helsing. Janet Chvatal,
sopraano. Kevin Tarte, tenori.
Marc Gremm, baritoni.
Madetojan salissa 30.4.
Klassisen musiikin
parissa
kuulee joskus edelleenkin viihteellisempiä musiikin lajeja
moitittavan yksitoikkoisiksi ja
sävyttömiksi. Oulu Sinfonian
vappukonsertissa kävi kuitenkin
niin, että sinfoniaorkesteri latisti
ison liudan kuuluisia elokuvasävelmiä tasapaksuksi jälkiromanttiseksi kiisseliksi.
Ohjelmistopoliittisesti
ajatellen Hollywood-kortti on nyt
Oulussa toivon mukaan vähäksi
aikaa käytetty, mutta siinä missä kuukauden takainen Disneykonsertti oli sovituksineen,
esityksineen ja tarkkaan suunniteltuine multimedioineen todellinen täysosuma, oli vapputarjoilun jälkimaussa tällä kertaa
enemmän kuin häivähdys matalan aidan ylitystä.
Illan solisteista parhaimmat
hetket tarjosi sopraano Janet
Chvatal, joka malttoi käyttää
laajaa sävyasteikkoa ja muisti,
että usein herkkä ja intiimi ilmaisu pakottaa kuuntelemaan ja tuo
viestin perille parhaiten.
Tenori Kevin Tarte ja baritoni
Marc Gremm ovat rentoja viihdyttäjiä, jotka hallitsevat amerikkalaisen ”hei me ihan oikeasti

tykätään teistä kaikista” –tyylin
ilman kohtuuttomuuksiin menevää lipevyyttä.
Musiikillisesti ajatellen lähes
kaikki oli vain samaa sokeroitua
sointumattoa, joka huipentui
miesten duona esittämään Cavatinaan elokuvasta Kauriinmetsästäjä. Alkuperäisversion
herkkä instrumentaali oli muuttunut tarinaltaan c-luokan draamaelokuvalta
kuulostavaksi
saippuaoopperaduetoksi, jonka
tulkinta baarijakkaroilla istuen
vei vaikutelman lähelle tahatonta parodiaa.
Lähinnä musikaaleissa uraansa tekevien laulajien tyyli tietysti sopi hyvin esitettyyn ohjelmaan, vain napolilaislaulujen
sikermässä jäin kaipaamaan
klassisen laulajan vahvempaa
ylärekisterin hallintaa.
Anne-Maria Helsingin johtama
Oulu Sinfonia teki epäkiitollisen yksitotisessa tehtävässään
sen mitä tehtävissä oli. Disneykonserttiin verrattuna orkesterin svengivaihde oli kuitenkin
unohtunut jonnekin, ja komppiryhmän mukaantulo vain
korosti suuren kokoonpanon
hitautta ja backbeatin neliskanttisuutta.
Illan parhaan vappuhauskan
tarjosi käsiohjelma kertoessaan
My Wayn olevan musiikkia muun
muassa elokuvasta Viidakon
Ykä. Mitähän Frank Sinatra tästäkin sanoisi?
Hannu Hirvelä
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Valokuvaaja Claire Aho Tyylin aika – Muotia, mainoksia ja kansikuvia
1950-1967 -näyttelytöidensä ääressä Helsingin Taidehallissa.
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Kaleva 13.4.2011

Sananvapautta
pamputettiin
”Oppositio tuomitsee Minskin
iskun” -jutussa haastateltiin Valko-Venäjän presidentinvaalien
yhteydessä pidätetyn oppositiojohtajan Vladimir Nekljajevin
Suomessa asuvaa Eva-tytärtä.
Hän kertoi pelkäävänsä isänsä
ja muiden oppositioedustajien
turvallisuuden puolesta. Tämäntapaiset diktatuuria käsittelevät jutut kertovat paitsi demokratian myös sananvapauden
puutteesta ja ovat tässä mielessä
myös suomalaisille tärkeää ulkomaan uutisaineistoa. Valkovenäläisissä tiedotusvälineissä
ongelmista ei luonnollisestikaan
voida kertoa, mutta sosiaalinen
media on avannut uusia mahdollisuuksia asioiden kansalliselle
ja kansainväliselle julkistamiselle. Mikäli vastaavanlaisista
ihmisoikeuksien loukkaamisista kirjoitettaisiin ulkomaisissa
medioissa nykyistä laajemmin,

journalistinen julkisuus voisi
synnyttää kansainvälistä painostusta diktatuurimaita kohtaan ja
vaikuttaa tätä kautta niiden demokratiavajeeseen
Kaleva 12.4.2011

Kyllä kansa
tietää!
Kaleva selvitti viiden muun
maakuntalehden yhteisessä gallupissa (”Eriarvoisuus huolettaa”) suomalaisen yhteiskunnan
merkittävimpiä nykyhetken ongelmia. Vastaajat saivat nimetä
spontaanisti niistä yhden. Lisäksi Kelan tutkimusprofessori
Heikki Hiilamo sai kommentoida tutkimuksen tuloksia. Ylipäätään tutkimuslaitosten toteuttamat mielipidekyselyt tarjoavat
kansalaisille luontevan mahdollisuuden tuoda esiin omia näkemyksiä eri asioista ja toteuttaa
näin mielipidevapauttaan. Toisin kuin netti- tai kännykkäkyselyt, tämäntapaiset tieteellisten
tilastomenetelmien
käyttöön

perustuvat
mielipidekyselyt
antavat perusjoukon eli suomalaisten käsityksistä paikkansapitävän kuvan. Ongelmana kuitenkin on kyselyjen unohtuminen
usein rutiiniuutisiksi. Erityisesti tämäntapaisen ongelmaaiheiden käsittelyssä median
kannustamat jatkokeskustelut
tarvittavista toimenpiteistä ovat
enemmän kuin toivottavia.

henkilövalintoihin.
Erityisesti kolumnit mahdollistavat
henkilökohtaisten
käsitysten esiintuomisen ja tarjoavat kätevän foorumin sananvapauden kannalta tärkeälle
arvostelulle. Arvioiden yleinen
uskottavuus riippuu kuitenkin
pitkälti siitä, millaisia perusteluja ja konkreettisia esimerkkejä
kirjoittajat onnistuvat välittämään kertomistaan asioista.

Kaleva 8.4.2011
Kaleva 6.4.2011

Kolumnisti
saakin sivaltaa
Kalevan toimituspäällikkö Kyösti Karvonen ruoti kolumnissaan (”Nuo huonotapaiset puoluejohtajat
vaalitenteissään”)
puoluejohtajien esiintymistä ja
käyttäytymistä television vaalitenteissä. Politiikka on perinteistä sananvapauden ydinaluetta,
ja varsinkin vaalien alla median
esittämä voimakaskin poliittisen
toiminnan kritisointi on enemmän kuin tarpeen, jotta äänestäjät pystyisivät perusteltuihin

Journalisti
puuttuu peliin
Kaleva paljasti jutussaan ”Ammuksille
vaadittu
kieltoa”
Suomen käyttäneen ja olleen
mukana valmistamassa tarkkuuskiväärin räjähtäviä erikoispatruunoita, joille kansainvälinen Punainen Risti on vaatinut
käyttökieltoa. Asiassa tavoitettu
puolustusministeriön edustaja
ei nähnyt tarvetta toimenpiteisiin, jos kansainvälinen yhteisö
ei nosta ammustyyppiä kiellet-

tyjen listalle. Puolustusministeri Jyri Häkämies kieltäytyi
kokonaan kommentoimasta tilannetta. Median puuttuminen
asioihin, joita viranomaiset tai
poliitikot eivät välttämättä haluaisi nostettavan median palstoille, on tärkeä sananvapauden
ulottuvuus. Tärkeä osa sananvapautta on myös se, etteivät ulkopuoliset tahot pysty ennakolta
määrittelemään toimitusten käsittelemiä aiheita tai estämään
kiusallisten asioiden julkistamista. Tämäntapaisten asioiden
nouseminen julkiseen keskusteluun riippuu usein yksittäisen
median saamista yleisön vinkeistä ja asioiden selvittämistä
edellyttävien toimitusresurssien
riittävyydestä.
Kaleva 15.4.2011

Lehti vastaa
kaikuun
Sanomalehtien yleisönosastot
ovat olleet perinteisesti toimivia kanavia lukijoiden oman il-

maisuvapauden käyttämiseksi,
vaikka vain osa tarjotuista teksteistä pystytään julkaisemaan
palstatilan rajallisuuden takia
tai muusta syystä. Kaleva julkaisee ”Lukijalta - Kansan kaikuja
Pohjois-Suomesta” -sivustollaan
lukijoiden mielipidekirjoituksia,
kuvia ja tekstiviestejä. Lisäksi lukijat voivat nettikyselyssä ottaa
kantaa ajankohtaisiin kysymyksiin tai saada Juttutupa-palstalla
kanssalukijoilta vastauksia jotakin itseä askarruttavaa asiaan.
Yleisön keskustelut jatkuvat
lisäksi Kalevan verkkosivuilla.
Kalevan periaate nimimerkin
hyväksymisestä vain tekstiviesteissä korostaa tärkeää
keskustelujen avoimuutta ja
mahdollisuutta arvioida kirjoittajien omia lähtökohtia esittämissään asioissa. Kirjoituksille
on tärkeää, että niitä editoidaan
riittävästi paitsi luettavuuden
lisäämiseksi myös tekstien tiivistämiseksi. Jotkut kirjoituksista
voivat tarjota toimitukselle juttuvinkin ja synnyttää tätä kautta
laajempaa keskustelua.

Taidehallissa
esillä suomalaista
muotiglamouria

jazzmuusikko. Heidi Junkkaala
myös ohjaa käsikirjoittamansa
näytelmän. (STT)

VALOKUVAUS Suomalaisen
muotikuvauksen ”grand old
ladyn” Claire Ahon mittavaa
tuotantoa on nähtävissä Helsingin Taidehallissa avatussa näyttelyssä. Esillä on värien loistoa,
glamouria ja todellista 1950- ja
1960-lukujen retroa.
Tyylin aika – Muotia, mainoksia ja kansikuvia 1950–1967 -näyttely tarjoaa huikean näkymän
tuon ajan muotiin ja tyyliin. Eikä
Suomessa ollut juuri julkkiksia,
jotka eivät olisi olleet Ahon
kuvattavina.
Näyttelyssä voi nähdä esimerkiksi kestojulkkis Lenitan
Airiston 17-vuotiaana Suomen
neitona ensimmäisessä kansikuvassaan.
Ahon ei tarvinnut haalia
kuvattavia; hänen luokseen
hakeuduttiin.
Aho aloitti kuvaajanuransa jo
vuonna 1941. Tuolloin hän kuvasi isänsä Rolleilexillä lampaan,
joka söi isosta kattilasta puuroa.
Hän kertoi näyttelyn avajaisissa
kuvaavansa edelleen joka päivä
– 85-vuotiaana. (STT)

Lahden urkuviikot
painottuvat
Sibeliustaloon

Soita minulle Billy
kantaesitykseen
Jurkassa
TEATTERI Heidi Junkkaalan
näytelmä Soita minulle Billy
saa kantaesityksensä Teatteri
Jurkassa syksyllä. Jazzahtava
tositarina salatusta sukupuolesta tulee ensi-iltaan Helsingissä
22. syyskuuta.
Näytelmän rooleissa nähdään Minna Haapkylä, Joanna
Haartti ja Carl-Kristian Rundman.
Soita minulle Billy perustuu
amerikkalaisen jazzmuusikon
Billy Tiptonin (1914–1989)
elämään.
Billy kasvoi Dorothyna, mutta
puki 19-vuotiaana päälleen
miesten puvun ja eli siitä asti
miehenä. Hänestä tuli tunnettu

MUSIIKKI Lahden 39. kansainvälisen urkuviikon erikoisuus
on Sibeliuksen vapaamuurareille säveltämän rituaalimusiikin
alkuperäisversion kantaesitys.
Se tuo tapahtumaan ensimmäistä kertaa Ylioppilaskunnan
Laulajat. Urkuosuuksista vastaa
Jan Lehtola, ja solistina laulaa
tenori Hannu Jurmu.
Jurmu on itse ollut laatimassa
Musique Religieusen kriittistä
laitosta. Se poistaa kompromissit, joita on vuosikymmenten
mittaan tehty sekä tekstiin että
säveliin.
Urkuviikon johtaja Erkki
Krohn iloitsee siitä, että valtaosa
elokuisen Urkuviikon iltakonserteista järjestetään Sibeliustalossa, oikeassa konserttiympäristössä.
Odotetuimpia vieraita on
Pariisin Notre Damen kirkon
urkuri Olivier Latry. Hän pääsee
nyt soittamaan Sibeliustalon urkuja, joitten suunnittelemiseen
aikanaan osallistui. (STT)

Lintuopas siirtyi
matkapuhelinaikakauteen
KIRJALLISUUS Kännykälle
tulee taas uudenlaista käyttöä.
WSOY on kustantanut Suomen
lintuoppaan kännykkäversion.
Puhelimeen voi ladata 253
siivekkään äänet ja tiedot. Sen
jälkeen voikin siirtyä luontoon
tunnistamaan lintuja.
Matkapuhelinversion mainostetaan olevan ensimmäinen
lintuopas, joka tekee lintujen
tunnistamisen maallikolle
helpoksi.
Oppaan avulla voi vertailla
myös samannäköisten ja -kuuloisten lajien tuntomerkkejä ja
ääntelyä. (STT)

