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Virheiltä vaikea välttyä

Antti Leikas
sai 8 500,
Jii Roikonen
6 000 euroa

Oikaisu on joskus ikävää, mutta välttämätöntä. Käytännöt vaihtelevat suuresti eri tiedotusvälineiden välillä.
Mediatohtori
Jutussa julkaistu virheellinen
tieto voi olla tiedonvälityksen
uskottavuuden kannalta noloa.
Vielä ikävämmäksi tilanne kuitenkin muuttuu, jos virhe on
olennainen eikä sitä korjata.
Päinvastoin kuin vastineissa
erityistä asianomistajuutta virheiden oikaisemisessa ei tunneta. Virheellinen tieto on oikaistava kenen tahansa vaatimuksesta
ja samassa julkaisussa tai ohjelmassa, jossa se alun perinkin julkaistiin tai lähetettiin.
Oikaisemiselle ei kuitenkaan
ole lakisääteistä velvoitetta, jos
oikaisu on virheen vähäisyyden
vuoksi ”ilmeisen tarpeetonta”.
Myöskään journalismin eettiset käytännöt eivät edellytä
epäolennaisen virheen korjaamista tai jos kerrottujen tietojen
epätarkkuudella ei arvioida olevan vaikutusta jutun asiasisältöön. Täysin merkityksettömän
virheen tai tilanteen oikaisusta
saattaa aiheutua enemmän vahinkoa kuin hyötyä.
Sananvapauslakiin tai sen esitöihin ei kuitenkaan sisälly tarkempia määrityksiä tai esimerkkejä oikaisua edellyttävästä
virheestä. Median omat käytännöt vaihtelevatkin melkoisesti.
Jotkut oikaisevat automaattisesti kaikki virheet, osa vain
merkittäviksi katsotut, ja osa tekee oikaisun vain ulkopuolisesta
vaatimuksesta.

k
kuolleen.
”Mistä te oikein
ssoitatte?” toimitussihteeri
oli halunnut tarkistaa.
o

Oikaisu saatetaan otsikoida
”täsmennykseksi”, ”tarkennukseksi”, ”lisäykseksi” tai jopa asiassa selville saaduksi ”uudeksi
käänteeksi”.
Virheellisen tiedon sisältäneestä aiheesta saatetaan tehdä
uusi juttu, jonka sisälle oikaisu
piilotetaan.
Täsmennykset, tarkennukset
ja lisäykset ovat lähtökohdiltaan
kuitenkin harhaanjohtavia, sillä
toimituksilla on kiistaton päätösvalta siihen, mitä asioita ne haluavat jutuissaan painottaa ja mitä
jättää käsittelyn ulkopuolelle.
Olennaisuuden ohella julkaistulta virheeltä edellytetään
myös selkeää konkreettisuutta.
Esimerkiksi jutun ikävää sävyä,

ilmaisuja ja niiden perusteella
mediayleisölle
mahdollisesti
syntyviä mielikuvia tai vaikutelmia ei tarvitse eikä itse asiassa
ole edes mahdollista oikaista.
Myös tietynasteiset kärjistykset ja kansantajuistamiset ovat
sallittuja ilman, että asiasta syntyisi korjattavaa virhettä.
Mielipide- tai näkemyserot käsitellyssä aiheessa eivät luonnollisestikaan velvoita toimitusta
oikaisuun. Lisäksi toimitus on itsekin vakuututtava tekemästään
virheestä.
Jälkikäteen tapahtuvasta tarkistuksesta käy hyvänä esimerkkinä anekdootti, jossa lehden
toimitussihteeri oli saanut kiukkuisen puhelinsoiton henkilöltä, jonka oli lehdessä väitetty

J
Journalismin
eettisten
ssääntöjen mukaan olennainen virhe olisi korjattava
n
viipymättä ja vähintäänv
kin jos virheeseen liittyvä
k
asianomainen henkilö sitä
a
vaatii. Lisäksi virhe on oiv
kaistava asiallisesti, viivyk
ttyksettä, maksutta, riittävässä laajuudessa ja ilman
v
ttoimituksen omia lisäyksiä
ttai kommentteja.
Yksi oikaisu virheessä riittää, eikä esimerkiksi toimituksen asiassa
as
jo tekemää oma-aloitteista korjaamista tarvitse uusia.
Myöskään liian laajaan oikaisuun ei ole velvoitetta suostua.
Riittää, että tosiasioina esitettävät tiedot ovat (niiden julkaisuhetkellä) todenmukaisia.
Vaatimukset esimerkiksi tietojen olennaisuudesta ja monipuolisuudesta voisivat rajoittaa
liikaa toimitusten journalistista
päätösvaltaa valittujen aiheiden
käsittelyssä.
Paikkansapitävyyttä koskevien epäilyjen ja muiden sekaannusten välttämiseksi tosiasiat
on kuitenkin eroteltava mielipiteistä ja sepitteistä. Aiheita on
lupa nostaa mediakäsittelyyn
myös rajallisten tietojen pohjalta, mutta tällöin tapahtumien
vaiheita on seurattava myös jatkossa ja täydennettävä uutisoin-

tia, kun asioista saadaan selville
uutta tietoa.
Journalisteilta edellytetään
kuitenkin tiukkaa lähdekontrollia. Periaatteessa myös aiemmin, esimerkiksi muissa tiedotusvälineissä julkaistut tiedot
on tarkistettava ennen niiden
uudelleen julkaisemista omassa välineessä.
Käytännössä tällaisesta vaatimuksesta kuitenkin livetään
yleisesti, useimmiten kiireellisten toimituskäytäntöjen takia.
Virheen syynä on voinut olla
toimittajan asiasta saama väärinkäsitys tai se, että jutussa käsiteltyä henkilöä ei ole onnistuttu tavoittamaan. Yleensä oikaisu
on nähty tarpeelliseksi jutussa
käsiteltyjen ihmisten henkilökohtaisten tietojen, esimerkiksi
nimen, ammatin tai jokin muun
merkittävän tiedon kohdalla.
Edes toimituksen oma-aloitteinen oikaiseminen ei sinällään
poista mahdollisia virheellisen tiedon seuraamuksia tai jo
tapahtunutta rangaistavaa tai
tuottamuksellista menettelyä.
Klassinen virhe esimerkiksi rikosuutisoinnissa on nimetä syytetty syylliseksi.
Erityinen ongelma aiheutuu
siitä, että oikaisu ei välttämättä tavoita kaikkia alkuperäisen
jutun lukijoita. Kaikki oikaisun
nähneet eivät myöskään välttämättä usko, että virhettä olisi
edes tapahtunut. Lisäksi oikai-

sun julkaiseminen saattaa olla
omiaan lisäämään jutun kohteen jo saamaa kielteistä julkisuutta, jota tämä ei alunperinkään halunnut.
Käytännössä virheestä ja
oikaisusta vastaa julkaisija.
Joissakin yksittäistapauksissa
virheellistä tietoa sisältäneen
jutun kirjoittanut toimittaja tai
vastaava päätoimittaja saattaa
henkilökohtaisesti pahoitella tapahtunutta.
Tämäntapainen
menettely
antaa yksioikoista virheen kirjaamista paremman mahdollisuuden selvittää lukijoille huolimatonta menettelyä ja hankkia
näin laajempaa yleisön ymmärrystä tapahtuneelle virheelle.
Virheiden oikaiseminen vaikuttaa merkittävästi tiedonvälitystä
kohtaan tunnettavaan yleiseen
luottamukseen.
Yleensä oikaisun julkaiseminen on riittänyt jutun synnyttämän virheellisen käsityksen
korjaamiseksi.
Julkisen sanan neuvosto on
kuitenkin ottanut varsin aktiivisen roolin oikaisutarpeen tulkitsijana
verkkojulkaisemisessa,
jonka erityisenä ongelmana on
virheen kertaantuminen nopeasti juttulinkitysten seurauksena.
Virheellinen nettivirhe onkin
korjattava mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Virheellisen
jutun poistaminen verkosta ei
korvaa oikaisua, sillä esimerkik-

si hakukoneiden avulla virhe voi
löytyä verkosta jutun poistamisesta huolimatta.
Verkossa julkaistu virheellinen uutinen ja verkossa julkaistu korjaus olisi syytä linkittää
toisiinsa, jotta myös alkuperäistä verkkojuttua lukevat saisivat
tietää juttuun sisältyvästä virheestä.
Lisäksi toimituksilta edellytetään kaikkien virheiden oikaisemista omilla verkkosivuillassa
myös sellaisissa tapauksissa, joissa virhe on ollut vain painetussa
lehdessä tai radio- tai ohjelmassa.
Oikaisemista koskevat aikataulut ovat vastaavat kuin vastineiden kohdalla. Vaatimus vastaavalle toimittajalle on tehtävä
14 vuorokauden kuluessa virheen julkaisemisesta kirjallisesti
tai sähköisesti.
Hylkäämisestä on ilmoitettava 7 vuorokauden kuluessa ja
päätös on tarvittaessa perusteltava kirjallisesti. Asiaa koskeva
kiista on vietävä käräjäoikeuteen viimeistään 30 vuorokauden kuluessa.
Heikki Kuutti
heikki.kuutti@jyu.fi

Viestintäoikeuden ja journalismietiikan asiantuntija, FT
Heikki Kuutti arvioi tällä palstalla
Kalevan juttuja. Kuutti keskittyy
arvioinneissaan tänä vuonna
lukijapalautteeseen. Mediatohtori-palsta on luettavissa myös
Kalevan verkkosivuilla.
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Kaleva
OULU Kirjailijoille ja kääntäjille
myönnettiin 2,9 miljoonaa kirjastoapurahoina ja -avustuksina.
Apurahan sai kaikkiaan 891 kirjailijaa ja kääntäjää.
Kun vuonna 2011 alle 50-vuotiaita apurahan saajia suuremmissa apurahoissa – 7 000–14 500
euroa – oli 40 prosenttia, tänä
vuonna jo 72 prosenttia.
Kirjastoapurahalautakunta
katsoo onnistuneensa tavoitteessaan jakaa apurahat merkittävästi isompina ja aiempaa nuoremmille tekijöille.
Apurahat on tarkoitettu kirjailijoiden ja kääntäjien luovaan
työskentelyyn.
Pohjoisen kaunokirjailijoista apurahan saivat esimerkiksi
Lauri Ahtinen Oulusta 3 000
euroa, Veikko Haakana Sodankylästä 2 000, Hanna Hauru
Oulusta 5 000, Pekka Jaatinen
Rovaniemeltä 8 500 euroa, Kari Kovalainen Ylikiimingistä
4 00, Mirjam Kälkäjä Torniosta 2 000, Antti Leikas Oulusta
8 500, Vesa Löhönen Kajaanista
2 000 euroa, Risto Oikarinen
Kajaanista 7 000, Anu Ojala Keminmaalta 7 000, Ari Paulow
Kempeleestä 3 000, Niilo Rauhala Oulusta 2 000, Jii Roikonen
Oulusta 6 000, Janne Rosenvall
Rovaniemeltä 3 000, Seppo
Saraspää Inarista 2 000, Jussi
Siirilä Kemistä 7 000 euroa, Tomi Sonster Oulusta 3 000, Joni
Skiftesvik Oulusta 2 000, Heli
Slunga Kiimingistä 5 000 euroa.
Kaunokirjallisuuden kääntäjistä
apurahan saivat Ilona Nykyri
Haukiputaalta 8 500 euroa, Ulla Selkälä Haukiputaalta 1 500,
Pirjo Thorel Kemistä 3 000
ja Ilkka Äärelä Haukiputaalta
1 000 euroa.
Tietokirjailijoista apurahan
saivat Mikko Halonen Oulusta 1 000 euroa, Tatu Hirvonen
Oulusta 2 000, Ilkka Jaakola
Oulusta 1 000, Heikki Patronen
Oulusta 1 000, Erkki Pulliainen
Oulusta 1 000, Heidi Ruotsalainen Oulusta 1 000 euroa.
Tietokirjallisuuden kääntäjistä Seija Piippola Rovaniemeltä
1 000, Erika Takahashi Oulusta
1 000 ja Sirpa Vuento Torniosta
1 000 euroa.

Paul Simon ja
Yo-Yo Ma saavat
Polar-palkinnon

Lukijoille kerrottava tietojen alkuperästä
Oikaisujen tarve vähenee jos
itse jutuissa tuodaan esiin seikkoja, joiden pohjalta lukijat
pystyvät jo ennakolta arvioimaan kerrottujen tietojen paikkansapitävyyttä ja mahdollisia
virhetekijöitä.
Kaleva 17.4.2012

Talvivaarassa
kaikki hyvin?
Talvivaaran korjaukset tehty
-jutun mukaan Talvivaaran kaivoksen metallien talteenottolaitoksessa on saatu päätökseen
välittömät korjaukset ja että asia
oli selvinnyt Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin valvontakäynnillä.
Jutun lähtökohta on journalistisesti tyypillinen: luottaminen
valvovan viranomaisen tekemiin tarkastuksiin.
Talvivaarassa kaikki hyvin?
-kolumnissaan jutun tehnyt
toimittaja kuitenkin siirtää vastuun tiedon paikkansapitävyydestä valvovalle viranomaiselle
muistuttamalla lukijoita siitä,
että ”asioita etäältä seuraava ei
kuitenkaan voi välttyä kaikkien
Talvivaaraan liittyvien uutisten

jälkeen ajatukselta, että uudet
ongelmat vain odottavat esiin
putkahtamistaan”.
Kaleva 29.3.2012

17.4.

Vaihtoehtoisia
valtuutettuja
Kaleva oli kysynyt Oulun nykyisiltä valtuutetuilta heidän
jatkoaikeistaan kuntavaaleissa
ja saanut vaihtoehtoisiksi vastauksiksi ”käytettävissä”, ”harkitsee”, ”ei jatka” ja ”ei tavoitettu”
(Ainakin 35 konkaria luopuu).
Tietojen paikkansapitävyys
perustui valtuutetuilta itseltään
kyselyn hetkellä saatuihin vastauksiin.
Tulokset eivät kuitenkaan kerro uudelleen valittavan valtuuston kokoonpanosta.
Jutun toimittaja muistuttikin
lukijoita siitä, että puolueet
eivät ole vielä päättäneet ehdokkaistaan eivätkä kaikki halukkaat välttämättä pääse edes
ehdolle.
Valtuutetuilta saadut tulokset kertovatkin pelkästään heidän mahdollisista aikeistaan,
jotka eivät välttämättä konkretisoidu ehdokkuudeksi.

teutumisen mahdollisuuksia
voitaneen käsitellä jutuissa, mikäli kerrottujen tietojen luonne
tuodaan lukijoille heti selväksi,
jjolloin heille ei synny väärinkäsityksiä käytetyistä tietolähteistä.
Kaleva 3.4.2012

Tasaväkinen
kamppailu

Kaleva 5.4.2012

Kiinassa
vallankaappaus?
Kaleva spekuloi (Vallankaappauksesta huhuja) Kiinan poliittiseen johtoon kohdistuvista

vallankaappausaikeista asiasta
levinneiden huhujen pohjalta.
Jutussa tuodaan esiin varsin
yksityiskohtaisesti mahdollisen vallankaappauksen syitä
ja aktiivisia toimijoita, vaikka
haastateltu suomalaistutkija ei
usko Kiinan kommunistipuolu-

een yhtenäisyyden olevan vaarassa.
Media-alalla esiintyy vastakkaisia käsityksiä siitä, voidaanko
huhupuheita ylipäätään käyttää
ja missä määrin juttujen lähdeaineistoina.
Epävarmojen tilanteiden to-

Oulun invalidien yhdistyksen
entiset aktiivijäsenet ja nykyjohto riitelevät siitä, ajaako johto
omaa etuaan ja onko se unohtanut vammaiset (Riita repii vammaisjärjestöä).
Kun toimituksella ei ole tarkempaa sisäpiiritietoa erimielisyyksien vaikuttimista tai siitä,
kumpi osapuolista puhuu totta
tai enemmän totta kuin toinen,
asia on ratkaisu antamalla kummankin niistä perustella näkemyksiään täsmälleen samankokoisella palstatilalla.
Vastakkaisten väitteiden samanaikaisella ja tasavertaisella
julkaisemisella synnytetään mielikuva, että totuus asiasta löytyisi
jostain esitettyjen väitteiden välistä.

Kyllä lukija
tietää!
Kaleva kyselee monen muun
sanomalehden tavoin omien lukijoiden kantoja erilaisiin ajankohtaisiin asioihin.
Lehden Nettikysely-palstalla
on tiedusteltu mielipiteitä mm.
seuraavista asioista: Pitäisikö
herätysliikkeet ajaa kirkosta?
(15.4.2012), Pitäisikö koulujen
turvatoimia kiristää? (5.4.2012)
ja Olisiko STUK:n Laaksonen tarvinnut karenssin? (30.3.2012)
Tämäntapaiset kyselyt ylipäätään eivät kerro mitään lukijakunnan mielipiteistä kokonaisuutena, koska vastaaminen
internetin tai matkapuhelimen
kautta on satunnaista, eikä vastaajia ole valittu esimerkiksi iän,
sukupuolen tai ammatin perusteella edustavaksi otokseksi lukijoiden perusjoukosta kuten tilastollisissa mielipidekyselyissä.
Myös vastaamisen lähtökohdissa on herkästi ongelmia. Vastaajien pohjatiedot kysytyistä
asioista vaihtelevat, osa vastaa
liikaa tunnetasolla, ja joillakin
heistä voi olla henkilö- tai perhekohtainen kytkös kysyttyyn
asiaan.

MUSIIKKI Sellisti Yo-Yo Ma ja
lauluntekijä Paul Simon saavat
suuren ruotsalaisen Polar-musiikkipalkinnon. Kumpikin voittaja pokkaa miljoona Ruotsin
kruunua (112 400 euroa).
Yo-Yo Ma, 56, on amerikkalaiskiinalainen muusikko, joka saa
kiitosta erilaisten musiikkikulttuurien yhdistämisestä.
Paul Simon, 70, ansaitsee
Polar-palkintoraadin mukaan
paremmin kuin kukaan muu
tittelin maailmanluokan lauluntekijänä.
”Viiden vuosikymmenen ajan
Simon on rakentanut siltoja
paitsi yli synkän virran, myös
kokonaisten valtamerien yli”,
perusteluissa viitataan suurhittiin Bridge Over Troubled Water.
Polar-musiikkipalkinnon
perusti 1989 Abba-yhtyeen
tuottaja, sanoittaja ja manageri
Stig Andersson.
Palkinnot luovuttaa kuningas
Kaarle XVI Kustaa Tukholmassa 28. elokuuta. (STT)

Aku Ankasta
kuoriutui
muotoilija
DESIGN Sarjakuvalehti Aku
Ankka osallistuu sekin Helsingin
designpääkaupunkivuoteen.
Aku uppoutuu muotoilun saloihin Aku Ankka Design -erikoisnumerossa. ”Muotoilijan ammattia
hän ei tietääkseni ole aiemmin
kokeillut”, kertoo Aku Ankan
päätoimittaja Aki Hyyppä.
Erikois-Akun on käsikirjoittanut Kari Korhonen ja piirtänyt
espanjalainen Miguel Fernandez Martinez. Lehti ei tule
yleiseen myyntiin, vaan sitä on
saatavilla designpääkaupunkivuoden tapahtumissa. (STT)

