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Vaikuttajien teot läpinäkyviksi
Yksityisyyden suoja on matalin poliitikolla sekä virkamiehellä
Mediatohtori
Median yleisöllä on oikeus saada
riittävästi tärkeää tietoa ihmisten toiminnasta.
Tällöin puhutaan julkisen
edun toteutumisesta.
Varsinkin poliitikoilla on korostunut julkisuuden sietovelvollisuus.
Medialla on oikeus ja jopa
velvollisuus valvoa poliittista
vallankäyttöä ja myös muita poliitikkojen toimintoja.
Heidän yksityiselämänsä onkin hyvin rajattua oman aseman
vuoksi, eivätkä yksityiselämän
toiminnat saa olla ristiriidassa
julkisten
luottamustehtävien
kanssa.
Johtavilla viranhaltijoilla on
vastaavanlainen velvoite viran-

omaisroolinsa pohjalta.
Julkisuusvelvoite
ulottuu
myös politiikan ja virkamiestyön
ulkopuolelle, ja eri aloilla toimivilla ihmisillä se voi olla hyvinkin
vaihteleva.
Esimerkiksi raamatun oppeja korostavan kirkkoherran
syrjähypystä tai perättömiä uutisia työstävästä toimittajasta
saa kertoa, mutta nimenomaan
suhteessa tällaisessa toiminnassa edellytettävään julkiseen
luottamukseen.
Julkisuuteen liittyy usein keskustelua moraalista ja hyväksyttävästä toiminnasta.
Julkkisten kohdalla korostuu
heidän mielipidevaikuttajan ja
esikuvan roolinsa.
Puhutaankin hiljaisesta ja

jopa katkeamattomasta julkisuussuostumuksesta, jos tämä
on jo aiemmin pyrkinyt kertomaan yksityiselämänsä asioista
mediassa.
Yksityisyydensuojansa laajuuden pohjalta henkilöt voidaan
jakaa vallankäyttäjiin, julkisuuden henkilöihin ja tavallisiin
kansalaisiin.
Yhteiskunnallisen
aseman
ohella yksityisyydensuojan laajuuteen vaikuttaa käsiteltävä
asiayhteys, ja yksityisyydensuoja on sitä matalampi, mitä
merkittävämmästä tiedosta on
kyse.
Myös tavallisten kansalaisten
kohdalla nimenomainen suostumus tapahtuu esimerkiksi suostumalla haastateltavaksi, osal-
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Yhteiskunnallisen aseman
ohella yksityisyydensuojan
laajuuteen vaikuttaa käsiteltävä asiayhteys.

listumalla johonkin näkyvään,
uutisarvoiseen tapahtumaan tai
jopa ryhtymällä suhteeseen julkisuuden henkilön kanssa.
Viimeksi mainitussa tosin
edellytetään vapaaehtoista osallistumista johonkin julkiseen tilaisuuteen.
Medialla on oikeus puuttua
yksityisiin asioihin kuitenkin
vain välttämättömässä mää-

rin, jotta jutussa käsitellyt tekemiset ja tarkoitukset tulevat
ymmärretyiksi.
Esimerkiksi rikosasioiden käsittelyssä ei saa tuoda esiin epäillyn tai tuomitun kaikkea entistä
elämää. Ongelmat korostuvat
tilanteissa, joissa julkisuus on
kohteelleen kielteistä.
Lain mukaan kiellettyä on
julkaista tunnistettavan henkilön yksityiselämästä loukkaava tieto, jossa ei ole kysymys
hänen yhteiskunnallisen tai
vastaavan julkisen toimintansa
arvioinnista eikä julkaisemisella ole samanaikaisesti erityistä
yhteiskunnallisesti tai yleistä
merkitystä.
Tiedoilla onkin oltava selkeä
yhteys yhteiskunnallisesti mer-

kittävään keskusteluun, eikä
pelkkä yleisön uteliaisuuden
tyydyttäminen riitä. Yksityisyyden ja julkisen välinen rajanveto
on yksi mediajulkisuuden kiistanalaisimpia kysymyksiä.
Periaatteessa jokaisella on oikeus päättää millä tavoin hänestä kerrotaan mediassa.
Vastaavasti median sananvapaus takaa, että tälläkään perusteella siltä ei estetä tärkeän
tiedon välittämistä.
Heikki Kuutti
heikki.kuutti@jyu.fi
Viestintäoikeuden ja journalismietiikan asiantuntija, FT Heikki
Kuutti arvioi Kalevan juttuja
tällä palstalla. Arviot löytyvät
myös osoitteesta www.kaleva.fi/
mediatohtori.

Oululaisen Erkki Tuormaan esikoisdekkari Sadonkorjaaja ilmestyi
viime vuoden puolella. Sadonkorjaaja saa jatkoa vielä tänä
keväänä: Suojelija-dekkari on luvassa huhtikuun puolivälissä.

Punkkarikomisario
Lipponen vauhdissa
Oulussa ja Kemissä
ESIKOISROMAANI
Erkki Tuormaa: Sadonkorjaaja.
Kustannus-Mäkelä 2010.
Erkki Tuormaan esikoisdekkari
sijoittuu pääosin Oulun seudulle
ja Kemiin. Elektroniikkaketjun
myyjiä surmataan liikkeissä ja
kotonaan. Kemiläinen rikosylikonstaapeli Taisto Pukema
ryhtyy haastattelemaan ensimmäisen uhrin läheisiä. Pukema
kuulee, että Harjuksi itsensä esitellyt poliisimies on kulkenut jo
samaa reittiä. Poliisirekistereistä
miestä ei kuitenkaan löydy.
Seuraava uhri löytyy tapettuna Oulusta. Kuvaan tulee mukaan Keskusrikospoliisin Oulun
yksikön komisario Ilpo Lipponen, joka kokoaa tutkimusryhmän. Kemin poliisit jäävät sivuosaan ja murhien lisääntyessä
lukijaa kuljetetaan ympäri Suomea murhaajan tai poliisien
mukana.
Lipponen on sielultaan nuori
ja soittaa bassoa punkbändissä.
Naisrintamallakin olisi vientiä,
mutta yleensä kaikki on tyssännyt siihen, että kumppaniviritelmä tulee katsomaan keikan.
Tuormaa sekoittelee iloisesti poliisiromaania, trilleriä ja
psykologista
rikosromaania.
Paikkakunnat vaihtuvat, vaikka
pääosin ollaan Oulussa tai lähiseudulla. Välillä tarina kulkee
sarjamurhaajan, välillä uhrin

Antti Kasperille
lisää vastuuta
Otavassa
Kaleva 28.1.2011

Umpihumalassa
tiskin takana
Jutussa kerrottiin kolmen oululaisen ravintolan anniskelukielloista työntekijöiden päihtymyksen takia.
Julkinen käsittely oli perusteltua, koska juttu koski elinkeinotoiminnan vastuullisuutta.
Kiellon saaneet yritykset ja
niiden omistajat voitiin mainita nimeltä. Anniskelukielto ei
olisi muutenkaan voinut jäädä
asiakkailta huomaamatta. Käsittelyn eettisyyttä korosti yrittäjien mahdollisuus kommentoida saamiaan kieltoja.

Kaleva 20.1.2011

Vuokrat nousevat,
asukkaita palelee
Jutussa kerrottiin Oulun Sivakan
vuokra-asunnossa palelevista
asukkaista ja uhkaavista vuokrien korotuksista.
”Nuori nainen” ja ”toinen
nuori nainen” kertoivat ano-

nyymisti kokemuksistaan kylmissä asunnoissaan, mutta
”yksi mies” kertoi tarkenevansa. Sivakka-yhtymän johtava
isännöitsijä ja toimitusjohtaja
selittelivät ongelmatilannetta
nimillään.
Toisen osapuolen nimeämistä
ja toisen osapuolen jättämistä
nimettömiksi voidaan perustella toisen velvollisuudella vastata
julkisuudessa syntyneestä tilanteesta ja toisaalta suojata toisen
yksityisyyttä.
Uskottavuutta tai perillemenoa ei haitannut toisen osapuolen anonymiteetti. Voidaan
kuitenkin kysyä, onko nimettömänä esiintymisessä kyse perisuomalaisesta ilmiöstä. Avoimuutta lisäisi se, että ihmiset
suostuisivat kritisoimaan kohtaamiaan epäkohtia kasvoillaan
ja nimillään.

Kaleva 10.2.2011

Raha-asiat
retuperällä
Jutussa käsiteltiin keskeisen
oulunsalolaispoliitikon Rauno

Holapan liiketoiminnan epäselvyyksistä johtuvaa kiusallista
tilannetta kunnassa.
Holappa on entinen kunnanhallituksen puheenjohtaja ja nykyisen valtuuston varapuheenjohtaja. Jutussa tuotiin esiin
Holapan osallistuminen neuvotteluihin kunnan edustajana
ilman yhteistä evästystä tai etukäteisvalmistelua sekä hänen
lähipiirinsä osallisuus kunnan
päätöksiin ja Holapan mahdollinen esteellisyys ratkaistuissa
asioissa.
Holapan yrityksille oli kertynyt peräti kolmisenkymmentä
luottotietomerkintää kolmelta
vuodelta, ja yksi hänen yrityksistään puuttui kaupparekisteristä kokonaan.
Jutussa tuotiin hyvin esiin
Holapan yritystoiminnan ristiriita sen suhteen, että hänen on
korostettu olevan kunnassa menestyvä liikemies ja talouselämän asiantuntija.
Juttu on hyvä esimerkki vallankäyttäjiltä edellytettävästä
”kokonaiskunnollisuudesta” eli
vastuusta sekä poliittisena vallankäyttäjänä ja yksityisen liiketoiminnan harjoittajana ja sen

arvioinnista siitä, miten nämä
roolit voivat vaikuttaa toisiinsa.
Tämäntapainen yhteiskunnallisesti merkittävä asia olisi
kuitenkin ansainnut laajemman ja syvällisemmän mediakäsittelyn.
Juttu sisälsi runsaasti tarttumapintoja Holapan toiminnasta, mutta ne esitettiin luettelonomaisesti ja liian tiiviisti. Reilua
oli se, että Holappa itse sai kommentoida tilannetta samassa yhteydessä.

Kaleva 30.1.2011

Henri Heikkinen
hämmentää
kokoomusta
Juttu kertoi oululaisen kansanedustajaehdokkaan Henri Heikkisen avautumisesta MTV3:n
verkkosivuilla. Hän kertoi kokeilleensa huumeita ulkomailla,
saaneensa rattijuoppotuomion
ja kaksi putkareissua humalassa
törttöilystä.
Kokoomuspiirin puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja arvioivat asian poliittista merkitystä

ja Heikkisen ehdokkuutta. Heikkinen itse perusteli avautumistaan sillä, että kaikki menneisyyden virheet kaivetaan joka
tapauksessa esiin.
Yksittäisten
henkilöiden
”vanhat synnit”, kuten sovitetut rangaistukset pitäisi yleensä
jättää mediassa käsittelemättä
vanhentuneina tekoina. Kuitenkin henkilön poliittinen nimitys
tai ehdokkuus ovat niitä harvoja
tilaisuuksia, jolloin asianosaisilla ja kansalaisilla on välitöntä
valtaa vaikuttaa poliittiseen toimintaan. Onkin perustelua, että
heille tarjotaan median kautta
kaikki mahdollinen tieto valinnan pohjaksi.

Kaleva 4.2.2011

Lyly Rajalan
sooloilusta
syntyi ilmiriita
Kansanedustaja Lyly Rajala
nousi Oulun Pop History- tapahtumassa lavalle ilman järjestäjän lupaa ja sai tuurata yhtyeen
rumpalia luvattuaan maksaa
500 euroa Mannerheimin Las-

tensuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan osastolle.
Tilaisuuden johtaja Risto Järvenpää ei niellyt tämäntapaista
ohjelmaan puuttumista ja kävi
Rajalan kanssa suukopua takahuoneessa väittäen Rajalan
tavoitelleen julkisuutta keinoja
kaihtamatta.
Rajala vihjaili tämän jälkeen
Facebook-viestissään
Järvenpään alkoholiongelmista ja hänen erottamisestaan Expressyhtyeestä, minkä Järvenpää
Kalevan jutussa kiisti.
Rajalan maksutarjous esiintymisvaatimuksineen oli myös
ulkopuolisin silmin selvä julkisuustemppu ja keino hankkia itselle poliittista näkyvyyttä eduskuntavaalien edellä.
Tästä huolimatta asian käsittelyä osana julkista tapahtumaa
voitiin perustella journalistisesti. Verkkokeskustelujen siteeraaminen lehden palstoilla ei
ollut Järvenpään yksityiselämän
kannalta yhtä asianmukaista,
vaikka poliitikon nettikannanotot ovatkin usein uutisaineistoa sellaisenaan ja niillä voi olla
vaikutusta hänen toimintansa
arviointiin.

KIRJALLISUUS Kustannusosakeyhtiö Otava yhdistää kotimaisen kaunokirjallisuuden ja
suomennetun kaunokirjallisuuden osastot. Kokonaisuudesta
vastaavana päällikkönä aloittaa
Antti Kasper 1. huhtikuuta.
Tällä hetkellä Kasper johtaa
suomennetun kaunokirjallisuuden osastoa.
Nykyinen kotimaisen kaunokirjallisuuden kustannuspäällikkö Jaana Koistinen vastaa
jatkossa yhdessä Kasperin
kanssa kustannusohjelmasta ja
kirjailijasuhteista.
Tietokirjaosastot yhdistyvät
niin ikään. Päälliköksi tulee Eva
Reenpää, joka nykyisin vastaa
käytännön tietokirjoista ja
erikoiskirjoista.
Otavan tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä kirjailijoiden ja
kirjantekijöiden kanssa. (STT)

Koop Arponen
Suomen New Wave
-edustaja
MUSIIKKI Idols-voittaja Koop
Arponen lähtee yhdessä Flute
Of Shame -yhtyeensä kanssa
edustamaan Suomea kansainväliseen laulukilpailuun. Yhtye

silmin. Tekniikka vaikuttaa ensin sillisalaatilta, mutta mahdollistaa jännästi tuntemusten
kuvailun ennen tappamista tai
kuolemaa.
Oulun tunnistaa kirjasta parhaiten, ja tekisi mieli nostaa se
oululaisdekkariksi Ari Paulowin Jesse Hackmanien rinnalle.
Kemiäkin kuvaillaan jonkin verran. Kemi on jo tuttu Ritva Kokkolan dekkareista.
Kumman kaupungin dekkaritulkitsijaksi Tuormaa aikoo,
vai pitääkö kummatkin? Molempi parempi, vaikka lopussa
annetaan viitteitä päähenkilön
siirtymisestä muualle. Elektroniikkaketju tuo juoneen muitakin paikkakuntia pakosti, mutta
muuten Oulu ja Kemi riittäisivät
hyvin yhteen dekkariin.
Selkeä päähenkilö alusta asti
toisi dekkariin enemmän ryhtiä.
Toisaalta yhtäkkinen vaihdos
kemiläispoliisista oululaiseen
punk-henkiseen rikostutkijaan
muljauttaa lukijan silmämunat.
Kemiläisestä tulee hetkeksi pukamien ja naisvihan kanssa vehtaava hauska sivuhahmo.
Parasta kirjassa on pohjoisuus Oulu–Kemi-akselilla ja
välillä vilahtava anarkistinen
asenne lajityyppeihin ja kirjoittamiseen. Leppoisan punkboheemi-komisario Ilpo Lipposen edesottamuksia voisi lukea
enemmänkin.
Jaakko Puolimatka

lunasti lippunsa New Wave -kilpailun finaaliin Helsingin Savoyteatterissa tiistai-iltana käydyssä
Suomen-finaalissa. Yhtye esitti
Savoyssa Moody Bluesin kappaleen Nights in White Satin.
”On etuoikeus edustaa Suomea tässä tapahtumassa vanhassa kaveriporukassa. Olemme
työskennelleet yhdessä jo kuusi
vuotta ja odotamme innolla uusia kokemuksia sekä tilaisuutta
testata, mihin meistä on”, yhtye
kommentoi voittonsa jälkeen.
Koko laulukilpailun finaali
käydään Latvian Jurmalassa
heinäkuun lopussa. New Wave
-kisa järjestetään tänä vuonna
kymmenennen kerran. (STT)

Romanian elokuvaa
Tampereen
elokuvajuhlilla
ELOKUVA Romanialainen
elokuva on vahvasti esillä ensi
viikolla avattavilla Tampereen
elokuvajuhlilla. Romanian
rapsodia -ohjelmistoa edustavat
ohjaajavieraiden lisäksi kaksi
näyttelijävierasta. Näyttelijät
Adrian Titieni ja Gabriel Spahiu tähdittävät useita Romanian rapsodian lyhytelokuvia.
Romania-sarjan ohjaajavieraita
ovat nuoren polven lupaukset
Paul Negoescu ja Adina Pintilie. (Kaleva)

