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Uutismedian perustehtävät 
pysyvät myös kriisien keskellä 

• Tiedon välittäjä: tavoite sama kuin viranomaisviestijöillä: luotettavaa 

tietoa nopeasti. Tärkeä ero: media ei ole viranomaisviestinnän jatke 

– oikeus ja velvollisuus kriittisyyteen. 

• Vallan vahtikoira: lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovallan 

valvoja – ”neljäs valtiomahti”, ”vallankäytön puhtaanapitolaitos”. 

• Taustoittaja ja analysoija: ei riitä että kerrotaan, mitä tapahtuu. 

Tarvitaan selitystä ja analyysia, mitä tämä tarkoittaa, miksi ja kenelle. 

• Yleisön silmät ja korvat: alusta lähtien median tehtävänä on ollut 

viedä ihmiset tapahtumien äärelle, olla yleisön silmät ja korvat. 

• Yhteisön rakennus: suomalainen media voi yhdistää suomalaisia, 

paikallinen paikallisyhteisöjä, erikoismedia eri aloista kiinnostuneita. 

               Ja paljon muuta. 



Kriisitilanteet ovat aina uutisia. 

 Tiedonjano on kova. 

Tieto leikkaa huhuilta siivet. 

Suuronnettomuudet, luonnonkatastrofit, poikkeukselliset sääolot 

Infrastruktuurin toimintahäiriöt 

Epidemia tai tartuntataudin leviämisen uhka 

Terrori-iskut tai muut poikkeukselliset väkivaltarikokset 

Mellakat ja kansannousut 

Sodat ja sodan syttymisen tai laajenemisen uhka jne. 



Jokainen julkaisu tekee omat 

ratkaisunsa itsenäisesti. 
 

Media ei ole monoliitti. Jokainen julkaisu tekee  

journalistiset ratkaisunsa itsenäisesti. Jokaisella julkaisulla  

on omanlaisensa periaatelinja, tyyli ja tavoitteet. 

 

Tästä huolimatta kaikki suomalaiset ”perinteiset” mediatalot ovat sitoutuneet 

yhteisiin perusperiaatteisiin ja etiikkaan  

JSN:n ja Journalistin ohjeiden kautta. 

 

Sosiaalista mediaa eivät sido samat eettiset ohjeet. 

 

Uudet ilmiöt: ns. valemedia/vaihtoehtotodellisuus,  

systemaattinen trollaus, faktoista irtautuminen, informaatiosota. 



Journalistin ohjeet velvoittavat, 
JSN valvoo – myös kriisitilanteissa 

http://www.jsn.fi/journalistin_ohjeet/    

 Instrumentit: Oikaisu, vastine, kantelu 

Päätöskategoriat: Vapauttava, langettava, vakava 

huomautus 

 
Journalistin ohjeiden johdantosanat: 

”Sananvapaus on demokraattisen yhteiskunnan perusta. Hyvä 

journalistinen tapa perustuu jokaisen oikeuteen vastaanottaa 

tietoja ja mielipiteitä.” 

 

Journalistin ohjeiden kohta 1: 

 ”Journalisti on vastuussa ennen kaikkea lukijoilleen, kuulijoilleen ja 

katselijoilleen. Heillä on oikeus saada tietää, mitä  yhteiskunnassa 

tapahtuu.” 

 

 



Otteita Journalistin ohjeista: 

 • Ratkaisut tehtävä aina journalistisin perustein. Päätösvaltaa 
ei saa luovuttaa toimituksen ulkopuolelle. 

• Velvollisuus ja oikeus torjua painostus tai houkuttelu, jolla 
yritetään ohjata, estää tai rajoittaa tiedonvälitystä. 

• Velvollisuus pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen. 

• Tiedot on pyrittävä hankkimaan avoimesti.  

• Yhteiskunnallisesti merkittävää tietoa voi hankkia myös 
poikkeavilla menetelmillä, jos tietoa ei muuten saatavissa. 

• Uutisen voi julkaista rajallistenkin tietojen perusteella, mutta 
täydennettävä ja seurattava loppuun asti. 

• Hienotunteisuus onnettomuuksien ja rikosten uhreista 
raportoidessa. Julkistakin aineistoa julkistettaessa otettava 
huomioon yksityisyyden suoja, erityinen varovaisuus 
alaikäisten kohdalla. 

• Journalisti ei saa käyttää asemaansa väärin esim. 
hyötyäkseen henkilökohtaisesti. 



Käytännön uutiskriteerit:  
aina tapaus- ja välinekohtaisia. 

• VAIKUTTAVUUS JA LAAJUUS.  Miten voimakkaasti tapahtuma 
vaikuttaa yhteiskuntaan? Miten suurta ihmisjoukkoa tai 
aluetta se koskee? 

• YLLÄTTÄVYYS.  Miten poikkeuksellinen tapahtuma? 

• LÄHEISYYS.  Paikallinen, maakunnallinen, kansallinen vai 
kansainvälinen? Koskeeko kohderyhmäämme? 

• UHKA, VAARA.  Miten suurta vaaraa tapahtuma on aiheuttanut 
tai uhkasi / uhkaa aiheuttaa? 

• VERRATTAVUUS.  Voisiko tapahtua täällä? 

• TOISTUVUUS.  Alussa lisää uutisarvoa, ajan myötä laskee. 

• KIINNOSTAVUUS.  Ketä tämä kiinnostaa? 

• UUTISPÄIVÄ.  Hiljaista vai ketsuppipullopäivä? 



Millaista on toimittajan työ 
keskellä kriisitilannetta? 

• Päätös kriisitilanteeseen tai 
kriisialueelle lähtemisestä sekä 
turvallisuusarviointi joudutaan 
tekemään yleensä nopeasti ja 
puutteellisin tiedoin. 

• Työolot ovat usein kaoottiset, tietoa ei 
vielä ole, silti vastassa yleisön nopean 
ja oikean tiedon vaatimus. 

• Median läsnäolo voidaan kokea hyvin 
häiritsevänä. Pelastustoimet 
käynnissä, ihmisillä hätä ja huoli. 

• Disinformaatio, huhut ja jopa 
informaatiosota vaikeuttavat työtä. 

• Omat silminnäkijähavainnot tärkeitä. 

• Hyvä valmistautuminen, yhteydenpito 
keikan aikana ja kunnon jälkihoito 
tärkeää. 



Sosiaalinen media haastaa 
ja on hyvä työkalu 

• Some on uutistoimituksille 
loistava työväline, sekä 
tiedonhankintaan että tiedon 
välittämiseen. 

• Some voi olla nopein oikean 
tiedon ja läsnäolon lähde, ja 
toimii myös perinteisen median 
faktantarkistajana. 

• Faktantarkistuksen haasteet: 
journalistin ohjeet ja muut 
eettiset pelisäännöt eivät sido 
somea yleisesti (nimenjulkistus, 
yksityiskohdat). Disinformaatio, 
tietoinen trollaus , huhut ja 
väärennökset leviävät estoitta -  
viranomaisten ja median panos 
näiden torjunnassa kasvaa myös 
somessa. 

• Yleisön kärsimättömyys ja 
välitön tiedon, selitysten ja 
analyysin tarve on kasvanut. 

• Joukkoistus, vuorovaikutus, 
silminnäkijävideot, live 

 



Eettinen pohdinta  
on kriisiuutisoinnin arkipäivää 

• Kun pelisäännöt ja periaatteet on pohdittu toimituksessa, ratkaisujen 
tekeminen akuuteissa tilanteissa on helpompaa. 

• Case Jokela (2007) oli käännekohta: koulusurmien jälkeen Suomessa 
käytiin laaja julkinen keskustelu median toiminnasta ja roolista 
kriisitilanteissa. Moni mediatalo tarkensi omia eettisiä ohjeitaan, samoin 
Journalistin ohjeita tarkennettiin. 

• Usein pohdittavia teemoja: yksityisyyden suoja kriisitilanteissa, 
hienotunteisuus tiedonhankinnassa ja julkaisussa, shokissa olevien 
ihmisten ja surutalojen lähestyminen, lasten kärsimyksen näyttäminen, 
loukkaantuneiden ja kuolleiden kuvien julkaisu jne. 

• Toiminta kriisitilanteissa muuttunut kautta linjan ammattimaisemmaksi 
ja harkitummaksi, ja tilanteita analysoidaan itsekriittisesti. 
 

Tutkimusta, keskustelua ja ohjeita teemasta: 

 Dart Center for Journalism and Trauma 
www.dartcenter.org 
 

 



Jokainen kriisi on erilainen: 
tapauskohtaista eettistä harkintaa, aina. 

• Turvallisuus vs. yleisön oikeus saada tietoa 

• Riittävä tieto vs. tarpeettomat yksityiskohdat 

• Tiedonhankinta vs. julkaisupäätös 

• Auttaja vs. dokumentoija 

• Yhteiskunnallisuus vs. yksittäistapaus 

• Ahdistukseen vs. toipumiseen keskittyminen 

• Tekijän julkisuus vs. uhrien julkisuus 

• Surulla mässäily vs. viisas myötäeläminen 



Kiitos! 
 

Riikka Venäläinen 
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