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1 Johdanto 

 

Kaikki tekevät virheitä. Sanomalehdet eivät ole tässä mielessä poikkeus. Alan it-

sesäätelyelimen eli Julkisen sanan neuvoston (JSN) vuosikertomusten mukaan vir-

heet ovat yksi yleisimmistä syistä, miksi JSN ottaa ihmisiltä tulleita kanteluita käsitel-

täväksi. 

 

Ennen vanhaan virheen korjaaminen oli jokseenkin ongelmatonta; mikäli lehti teki 

virheen, se korjasi sen seuraavana päivänä tai seuraavan lehden ilmestymispäivänä. 

Internet on kuitenkin muuttanut asetelmaa. Yhä useammalla tiedotusvälineellä on 

käytössään nettisivut ja yhä useampi uutinen leviää myös netin välityksellä. Samalla 

leviävät myös virheet. 

 

Sen lisäksi, että virheelliset tiedot leviävät nopeasti netissä, uutista on myös helppo 

muokata tai se voidaan poistaa tiedotusvälineen toimituksellisilta sivuilta kokonaan. 

Näin ei saisi kuitenkaan menetellä.  

 

JSN teroitti virheen korjaamista koskevaa ohjekohtaa vuoden 2011 alussa. Uusien 

ohjeiden mukaan olennainen virhe on korjattava heti lehden toimituksellisilla verk-

kosivuilla sekä siinä julkaisussa, jossa virhe on alun perin ollut.  

 

Kuinka hyvin suomalaiset mediatalot noudattavat kyseistä journalistin ohjekohtaa 

vai ovatko ne edes tietoisia ohjeissa tapahtuneista muutoksista? Tämän tutkimuksen 

tavoitteena on selvittää alan käytäntöjä kyselytutkimuksen avulla. 

 

Asian tutkiminen on hyödyllistä, koska sen avulla voidaan kartoittaa ohjekohdan tu-

levaisuuden tarpeita. Onko ohjekohta liian tiukka nykyisellään vai tulisiko sitä ken-

ties ankaroittaa tulevaisuudessa? Journalistin ohjeita on päivitetty vuosien varrella, 

joten kaikenlainen tutkimustieto on tarpeen ennen päätöksentekoa. Tutkimuksesta  
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hyötyvät minun lisäkseni JSN, suomalainen mediakenttä ja viime kädessä myös 

suomalaiset median kuluttajat. 
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2 Toimeksiantajasta ja toimeksianto 

 

Julkisen sanan neuvosto (JSN) on journalistinen itsesääntelyelin. Se on tiedotusväli-

neiden kustantajien ja toimittajien perustama elin, jonka tehtävänä on tulkita hyvää 

journalistista tapaa ja puolustaa sananvapautta. 

 

Pääasiassa JSN käsittelee ihmisiltä tulleita kanteluita, jotka päättyvät JSN:n langetta-

vaan tai vapauttavaan päätökseen. Kantelun voi neuvostolle tehdä kuka tahansa, 

jonka mielestä lehdistössä, radiossa tai televisiossa on loukattu hyvää journalistista 

tapaa. JSN voi käsitellä myös Internet-aineistoa, jos se katsotaan julkaistuksi tiedo-

tusvälineessä (www.jsn.fi/jsn/jsn).  

 

Julkisen sanan neuvoston ohjenuorana asioiden käsittelyssä ovat Journalistin ohjeet. 

Ohjeiden tavoitteena on tukea sananvapauden vastuullista käyttämistä joukkovies-

timissä ja edistää ammattieettistä keskustelua (Julkisen sanan neuvosto. 

www.jsn.fi/journalistin_ohjeet). 

 

Tiedotusvälineelle annetaan huomautus, mikäli se on neuvoston mielestä rikkonut 

hyvää journalistista tapaa. Huomautus on julkaistava lyhyessä määräajassa. Ellei 

huomautuksen saanut tiedotusväline julkaise sitä, annetaan se muutoin julkisuuteen. 

On kuitenkin muistettava, että JSN ei ole tuomioistuin eikä se käytä julkista valtaa. 

 

Julkisen sanan neuvosto on perustettu vuonna 1968. Valtaosa suomalaisista tiedo-

tusvälineistä kuuluu JSN:n perussopimuksen allekirjoittaneisiin yhteisöihin, jolloin 

JSN voi käsitellä suoraan niihin kohdistuneita kanteluita. Sopimuksen ovat allekir-

joittaneet muun muassa Aikakauslehtien Liitto ry, Radiomedia, Sanomalehtien Liit-

to ry, Suomen Journalistiliitto ry, Yleisradio Oy, MTV Oy, Sanoma Entertainment 

Oy sekä SuomiTV. 
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JSN:n toimintaperiaatteisiin ovat sitoutuneet myös Enontekiön Sanomat, Esse, 

Kirkko & kaupunki, Kirkkonummen Sanomat, Kittilälehti, Kuluttaja, Luoteis-

Lappi, PAM-lehti, Rauhan Tervehdys, Sompio, verkkolehti Tutka, verkkolehti Uusi 

Suomi, Voima, Lappilainen sekä Skeptikko-lehti (www.jsn/fi/jsn/jsn). 

 

Julkisen sanan neuvostossa on vuoden 2011 alusta 11 jäsentä ja puheenjohtaja. 

Heidän toimikautensa kestää kolme vuotta. Puheenjohtaja valitaan JSN:n kanna-

tusyhdistyksen yksimielisellä päätöksellä. Tällä hetkellä puheenjohtajana toimii Risto 

Uimonen.  

 

Vuoden 2011 alussa virheen korjaamista koskevaa ohjekohtaa täsmennettiin siten, 

että olennainen virhe on korjattava heti tiedotusvälineen toimituksellisilla verk-

kosivuilla ja lisäksi julkaisussa, jossa virhe on alun perin ollut. Mutta mikä on käy-

täntö? 

 

Toimeksiantaja eli Julkisen sanan neuvosto haluaa tietää, että ovatko lehdet edes 

huomanneet muutosta Journalistin ohjeissa. Selvittämisen arvoinen asia on myös 

esimerkiksi se, että miten mediatalot ovat omaksuneet uudet käytännöt. 

 

Varsinainen tutkimuskysymykseni kuuluu: ”Mitkä ovat virheiden korjauskäytännöt 

suomalaisessa mediamaisemassa?” 
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3 Journalistin ohjeet itsesääntelyn välineenä 

 

Journalistin ohjeet koskevat kaikkea journalistista työtä. Ne on laadittu vain alan it-

sesääntelyä varten. Ohjeita ei ole tarkoitettu käytettäviksi rikos- tai vahingonkor-

vausvastuun perusteena. 

 

Ohjeet ovat myös muuttuneet vuosien saatossa. Suomalaista journalismin itsesään-

telyä tutkineen Juri Vuortaman (2003) mukaan ensimmäiset varsinaiset ohjeet teh-

tiin Suomen Sanomalehtimiesten Liiton toimesta vuonna 1958. Ne julkaistiin liiton 

jäsenlehdessä Sanomalehtimiehessä ”Etikettisäännöt Suomen sanomalehtimiehelle” 

-nimellä. Sääntöjen johdannossa todettiin, että kyseessä olivat liiton hallituksen toi-

meksiannosta laaditut ohjeet sanomalehtien toimittajille. 

 

JSN syntyi vasta kymmenkunta vuotta myöhemmin, kun järjestön perussopimus al-

lekirjoitettiin 10.12.1968. Ensimmäiset varsinaiset Lehtimiehen ohjeet syntyivät sa-

mana vuonna. 

 

Varhaisimmissa ohjeissa korostettiin erityisesti voimassaolevan lainsäädännön mer-

kitystä journalistin toiminnassa. Totuuden ja oikeudenmukaisuuden kunnioittamista 

pidettiin lehtimiehen tärkeimpänä velvollisuutena. Lehtimiehen haluttiin pohtivan 

myös yleisen ja yksityisen edun välistä suhdetta.  

 

Vasta vuonna 1976 uusituissa ohjeissa ohjeet saivat nykyisenkaltaisen rungon. Oh-

jenuorana oli 23 ohjekohtaa, joita lehtimiehen toivottiin noudattavan. Ohjeita päivi-

tettiin edelleen vuonna 1983, jolloin ohjeita täydennettiin lukuisilla muutoksilla. 

Vasta vuonna 1992 ohjeita alettiin kutsua Journalistin ohjeiksi. Ohjeita on muutettu 

tämän jälkeen myös vuosina 2005 ja 2011 (Julkisen sanan neuvosto. 

www.jsn.fi/ohjeet_kautta_aikain). 
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3.1 Virheen korjauksesta 

 

Seuraavassa tarkastelen virheen korjausta Journalistin ohjeissa. Ensimmäisen kerran 

virheen korjauksesta mainitaan Lehtimiehen ohjeissa vuonna 1976, kun ohjeiden 

toinen luku käsittelee oikaisua ja vastinetta 

(http://www.jsn.fi/ohjeet_kautta_aikain/lehtimiehen-ohjeet-1976/). Ohjeen seit-

semännessä ohjekohdassa todetaan seuraavaa: 

 
 Virheellinen tieto on oikaistava heti ja oma-aloitteisesti. 

 

     Ohjeen kahdeksannessa ohjekohdassa todetaan seuraavaa: 

 
 Virhe on oikaistava, kun se, jota asia koskee, sitä vaatii. 

 

     Ohjeen kymmenennessä ohjekohdassa todetaan seuraavaa: 

 
Oikaisu ja vastine on julkaistava viivytyksettä ja sellaisella tavalla, että alkuperäisen tie-

don saaneet voivat sen helposti havaita. 

 

Vuoden 1983 ohjeissa käsiteltäviin ohjekohtiin tehtiin vain pientä hienosäätöä, sillä 

oikaisua ja vastinetta käsittelevässä luvun ohjekohdassa 10 todetaan seuraavaa: 

 
 Virheellinen tieto on heti oikaistava joko oma-aloitteisesti tai asianomaisen vaatiessa. 

 

     Ohjeen 12:sta kohdassa todetaan seuraavaa: 

 
Oikaisu tai vastine on julkaistava viivytyksettä ja siten, että alkuperäisen tiedon saaneet 

voivat sen helposti havaita. 
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Vuoden 1992 ohjeissa oikaisua ja vastinetta koskevassa osiossa ohjekohdassa 18 to-

detaan seuraavaa: 

 
Virheellinen tieto on viipymättä oikaistava joko oma-aloitteisesti tai asianomaisen sitä 

vaatiessa. 

 

     Vuonna 2005 kyseistä ohjekohtaa kiteytettiin edelleen: 

 
 Olennainen virhe on viipymättä korjattava. 

 

     Vuoden 2011 ohjeissa ohjekohta muutettiin seuraavanlaiseksi: 

 
Olennainen virhe on korjattava heti tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla ja 

lisäksi julkaisussa, jossa virhe on alun perin ollut. 

 

Kyseinen ohjekohta on muuttunut siis varsin vähän vuosien saatossa. Julkisen sanan 

neuvosto on vuodesta 1976 asti velvoittanut, että virheen tapahtuessa se on korjat-

tava heti tai viipymättä. 

 

Virheen korjaaminen on aikaisemmin ollutkin melko ongelmatonta. Mikäli lehti teki 

virheen, se velvoitettiin korjaamaan se seuraavassa numerossaan, ilmestyipä lehti 

seuraavana päivänä tai vasta kuukauden kuluttua. Internet on kuitenkin muuttanut 

asetelmaa. Yhä useammalla tiedotusvälineellä on käytössään nettisivut ja yhä use-

ampi uutinen myös leviää netin välityksellä.  

 

Sen lisäksi, että virheelliset tiedot leviävät nopeasti netissä, uutista on myös helppo 

muokata tai se voidaan poistaa tiedotusvälineen sivuilta kokonaan. Näin ei saisi kui-

tenkaan menetellä, sillä vuoden 2011 ohjeissahan todetaan: 

 
 

 

 

 

 



 

 

8 

 

Olennainen virhe on korjattava heti tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla ja lisäksi 

julkaisussa, jossa virhe on alun perin ollut. 

 

 

3.2 Virheiden yleisyydestä 

 

Julkisen sanan neuvoston asiakirjoista ilmenee, että vuosikertomuksen julkaiseminen on 

noussut agendalle vuonna 1984. Ensimmäinen vuosikertomus on kaiketi ilmestynyt 

vuonna 1985. Sen vanhempaa kertomusta ei ainakaan neuvoston arkistosta löytynyt. 

Painettuja vuosikertomuksia on myös muutama kateissa, tai sitten niitä ei ole jostain 

syystä painettu. Vuodesta 2004 alkaen vuosikertomukset on julkaistu Internetissä. 

 

Vuoden 1985 vuosikertomuksessa on ensimmäistä kertaa luetteloitu kaikki neuvoston 

kertomusvuonna ratkaisemat asiat. Vuosikertomuksissa on myös tutkimukselle käypiä 

tilastoja, kuten tietoja kanteluiden määristä, yleisimmistä syistä kanteluille sekä kantelui-

den kohdistumisesta eri viestimiin. 

 

  
Kuvio 1. Kanteluiden määrän kehitys viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Lähde: Julkisen sanan neu-

voston vuosikertomus vuodelta 2011. 
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Kanteluiden määrän kehitys on ollut huimaa; kun vuonna 1985 neuvostolle osoitettiin 

94 kantelua, niin vuonna 2011 määrä oli jo 324 kappaletta. Etenkin viime vuosina kan-

teluiden määrän kasvu on ollut hyvin nopeaa.  

 

Yleisin syy kantelulle läpi historian on ollut yksilön suojaan kohdistunut loukkaus. 

Vuodesta toiseen noin puolet kanteluista on koskenut sitä. Varsin usein kantelu on liit-

tynyt piilomainontaan, oikaisuun ja vastineeseen sekä virheen korjaamiseen. 

 

Ennen vuotta 2005 virheen korjaamiseen liittyvät tapaukset on tosin kirjattu oikeina 

tietoina päätösten aihejakautumaan, mutta asiallisesti termit eivät eroa toisistaan. Termi 

haluttiin muuttaa vuonna 2004 alussa voimaan tulleen uuden sananvapauslain johdosta, 

kun JSN halusi tehdä terminologista eroa kirjoitettuun lainsäädäntöön. 

 

 

 
Kuvio 2. Päätösten aiheittainen jakauma vuosina 1969-1988. Lähde: Julkisen sanan neuvoston vuosi-

kertomus vuodelta 1988. 

 

 

Vaikka grafiikka on tiedoiltaan varsin vanhaa, niin aihejakaumassa ei ole tapahtunut 

merkittävää muutosta sen jälkeenkään, vaikka JSN:n käsittelemien asioiden määrä on 
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merkittävästi lisääntynyt. Samat aiheet työstävät neuvoston työntekijöitä vuodesta toi-

seen. 

 

On kuitenkin huomioitava, että JSN käsittelee ainoastaan heidän tietoonsa tulleet vir-

heiden korjaamiseen liittyvät kantelut. Virheiden kokonaismäärästä on vaikea saada 

selkoa, sillä kaikkia virheitä ei lehdissä välttämättä edes huomata, kukaan ei kantele vir- 

heestä tai neuvosto ei esimerkiksi ota asiaa käsittelyyn kolmen kuukauden rajasäännök-

sen takia.  

 

On myös mahdollista, että neuvoston tunnettavuus on parantunut vuosien saatossa ja 

ihmiset herkemmin kantelevat vääräksi kokemistaan asioista. Toimitusten tekemien 

virheiden määrä ei siis välttämättä ole lisääntynyt, vaikka JSN käsitteleekin enemmän 

kanteluita ja siten myös virheen korjaamiseen liittyviä asioita. 

 

Juha Honkonen ja Jussi Lankinen (Honkonen & Lankinen. 2012, 71-75) kuitenkin ar-

velevat uunituoreessa Huonoja uutisia -kirjassaan, että myös virheiden määrä olisi li-

sääntynyt. Kirjoittajien mukaan alan irtisanomiset ovat johtaneet siihen, että väen vä-

hentyessä toimitukset tekevät virheitä aikaisempaa enemmän.  

 

Etenkin erikoistoimittajien irtisanomisten myötä kehitys on johtanut siihen, että haasta-

teltavilta ei osata kysyä vaikeita ja oikeita kysymyksiä. Myös virheet lisääntyvät, kun asi-

aa ei ymmärretä kunnolla. Toimitukset myös siteeraavat muita lehtiä aikaisempaa her-

kemmin, joten nettiaikana virheet myös leviävät välittömästi. 

 

Honkonen ja Lankinen kuitenkin arvioivat, että Journalistin ohjekohtaa 20 noudatetaan 

toimituksissa varsin hyvin, vaikka poikkeuksiakin löytyy (Honkonen & Lankinen. 2012, 

115). Kirjoittajien mukaan vähänkin tulkinnanvaraisissa tapauksissa suurilla mediataloil-

la on vaikeuksia myöntää virheitään. Lisäksi tv-uutiset eivät juuri koskaan oikaise vir-

heitään tv:n uutislähetyksessä. Nettilehdet taas tyytyvät usein vain vähin äänin muok- 
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kaamaan virheellistä juttua sen sijaan, että tieto korjauksesta merkittäisiin selvästi jutun 

alkuun. 
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4 Metodista 

 

Jari Metsämuuronen läpikäy erilaisia metodeja kirjassaan Tutkimuksen tekemisen 

perusteet ihmistieteissä. Laadullista tutkimusta käsittelevässä osiossaan Metsämuu-

rosen mukaan tietoa todellisuudesta voidaan saada siten, että tutkija ja tutkittava 

ovat toisiinsa interaktiivisesti yhteydessä (Metsämuuronen. 2003, 160-213). Kyselyn 

lähettäminen sähköpostin välityksellä on tässä tapauksessa osuva valinta ja sopiva 

metodi. 

 

Kutsun kyseistä aineistonkeruumuotoa nimenomaan kyselyksi, vaikka moni tutkija 

ei tee eroa kyselyn ja haastattelun välillä. Omasta mielestäni haastattelun käyttämi-

nen käsitteenä vaatisi kuitenkin jatkuvampaa vuorovaikutusta tutkijan ja tutkittavan 

välillä. 

 

Tähän eivät kuitenkaan resurssit anna myöden. Paikan päällä tapahtuva haastattelu 

olisi liian kallista ja aikaa vievää, sillä päätoimittajat sijaitsevat ympäri Suomea. Puhe-

limitse tehdyssä haastattelussa vaarana olisi, että tutkimusaineisto sirpaloituisi enti-

sestään.  

 

Kimmo Vehkalahden mukaan kyselytutkimus onkin tärkeä tapa kerätä ja tarkastella 

tietoa muun muassa yhteiskunnan ilmiöistä, ihmisten toiminnasta, mielipiteistä, 

asenteista ja arvoista (Vehkalahti. 2008, 11). Kuka tietäisi paremmin lehden toimi-

tuksessa vallitsevista käytännöistä kuin lehden päätoimittaja? 

 

Oikea henkilö vastaamaan kysymyksiin on lehden päätoimittaja myös siitä syystä, 

että he ovat aina osittain vastuussa myös lehden julkaisemasta sisällöstä, kuten vir-

heistä. Tässä tapauksessa tutkimus kokoaakin yhteen päätoimittajien näkemykset ja 

kokemukset virheiden korjauskäytännöistä. 
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Tutkimus tarjoaa luonnollisen pohjan myös yleistyksille, mikä on yksi tutkimuksen 

tarkoitus. Minun on mahdollista arvioida virheiden korjauskäytäntöjä suomalaisessa 

mittakaavassa. 

 

Vehkalahden mukaan mielipiteiden, asenteiden ja arvojen tutkiminen ei kuitenkaan 

ole helppoa. Haasteita aiheuttavat lukuisat epävarmuudet: edustivatko kyselyyn 

osallistuneet tutkimuksen perusjoukkoa, saatiinko tarpeeksi vastauksia, oliko kysy-

myksiin vastattu riittävästi, mittasivatko kysymykset tutkittavia asioita jne. 

 

Oma kyselyni on strukturoitu: valmiit kysymykset ja sama esittämisjärjestys kaikille. 

Tämä on ihan perusteltua siitä syystä, että näin ollen vastauksia on mahdollista ver-

tailla myös keskenään. Minun on mahdollista etsiä sitä, mikä on yhteistä ja toisaalta 

sitä, mikä on erityistä ja uniikkia tapauksessa. Tämä istuu kyselyn luonteeseen hyvin, 

sillä osa vastauksista saattaa olla hyvinkin samankaltaisia. On kuitenkin lupa odottaa 

myös toisistaan poikkeavia vastauksia. Metsämuurosen mukaan strukturoitu ”haas-

tattelu” on paikallaan etenkin silloin, kun haastateltavia on monta ja haastateltavat 

edustavat melko yhtenäistä ryhmää, kuten tässä tapauksessa on asian laita (Metsä-

muuronen. 2003, 188). 

 

Osaa kysymyksistä on myös mahdollista arvioida määrällisin menetelmin, mutta 

varsinkin avoimempiin kysymyksiin on syytä soveltaa laadullisia analysointimene-

telmiä, mihin myös Vehkalahti viittaa. 

 

Kyselyn ongelmaksi koen sen, että se on kohdistettu lehden sisäpiirille. Päätoimitta-

jalle voi olla houkutus kaunistella asioita, mikäli lehden toimintatavoissa on jotain 

peiteltävää tai lehti mahdollisesti laiminlyö Journalistin ohjeita. On myös mahdollis-

ta, että vastauksia tulee ainoastaan niiltä lehdiltä, jotka ovat hoitaneet asiansa mal- 
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likkaasti. Tästä syystä kysely on toteutettu anonyymisti, jotta kynnys vastaamiseen ei 

koituisi kovin korkeaksi. 

 

Julkisen sanan neuvostolle sopii se, että rajaan aiheen ainoastaan printtimedioihin. 

Tämä rajaa tutkimusta mukavasti, mikä käy myös otantaa koskevasta osiosta hyvin 

ilmi. Tutkimuksen haasteena koen sen, että lehdet eivät välttämättä itsekään tiedä 

omista käytännöistään, mikäli lehdellä ei ole mitään yhteisesti sovittua linjaa. 

 

4.1 Otannasta 

 

Koska kaikkien medioiden tutkiminen ei ole mahdollista, on syytä rajata kyselyai-

neisto jotenkin. Rajasin aikakauslehdet, radion ja television pois heti alkuvaiheessa, 

sillä suurin osa Julkisen sanan neuvoston käsittelemistä kanteluista kohdistuu ni-

menomaan varsinaisiin sanomalehtiin. Vaikka alla oleva kuvio on suhteellisen van-

haa tietoa, niin kanteluiden kohdistumisessa ei ole tapahtunut mainittavaa muutos-

ta. 

 

 

 
Kuvio 3. Kanteluiden kohdistuminen vuosina 1976-1985. Lähde: Julkisen sanan neuvoston vuosi-

kertomus vuodelta 1985. 
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Tämän jälkeenkin työtä oli vielä rajattava, sillä sanomalehtiä on Suomessa sen ver-

ran paljon. Esimerkiksi Sanomalehtien Liiton jäsenlehtiä on Suomessa jo 183 kap-

paletta. Näin suurelle joukolle en voi esittää kysymyksiä. 

 

Yksi tapa ryhmitellä lehdet on tehdä se ilmestymistiheyden mukaan. Suomessa il-

mestyy sanomalehtiä 1-päiväisistä 7-päiväisiin, kuten Sanomalehtien Liiton tuotta-

masta Suomen sanomalehdet 2012 -lehdestä ilmenee. 

 

Pekka Pulkkisen (2005, 249-253) kertomista otantamenetelmistä itselleni sopivin 

onkin harkinnanvarainen otanta. Siinä tilastoyksiköt poimitaan siten, että pyritään  

mahdollisimman objektiiviseen tulokseen. Vaikka tällöin kaikilla sanomalehdillä ei 

olekaan yhtäläistä mahdollisuutta tulla valituksi tutkimukseen, niin menetelmä on 

tässä tapauksessa käyttökelpoinen. 

 

Otoksen on oltava varsin pieni, sillä muutoin vastausten perkaaminen olisi kohtuut-

toman työlästä. Esimerkiksi 7-päiväisiä lehtiä ilmestyy tutkimukselle varsin sopiva 

määrä eli 31 kappaletta. 

 

7-päiväisten sanomalehtien valintaa puoltaa myös se seikka, että niiden prosent-

tiosuus kokonaislevikistä on 54,7 % (Sanomalehtien Liitto. Suomen sanomalehdet  

2012). Vaikka osa tutkittavista jättäisi vastaamatta sähköpostin välityksellä lähetet-

tyyn kyselyyn, niin tutkimus voidaan silti laajentaa käsittämään koko 7-päiväisten 

lehtien perusjoukkoa. Tutkimuksen luotettavuus ei kärsi. 

 

7-päiväisten sanomalehtien volyymi on lisäksi sitä luokkaa, että tutkimustulokset an-

taisivat hyvän kuvan käytännöistä koko suomalaisessa mediamaisemassa. Tutki-

muksen vaikuttavuus on näin ollen parempi. 

 

 

 



 

 

16 

 

 

 

 

Vaikka tutkimuksesta puuttuu läpileikkaus suomalaisesta lehtikentästä eikä käytän-

töjä voi vertailla esimerkiksi 7-päiväisten ja 2-päiväisten lehtien välillä, niin on mah-

dollista kuitenkin vertailla myös 7-päiväisten lehtien käytäntöjä keskenään. 

 

4.2 Käytännön toimet 

 

Kartoitin Suomessa seitsemän kertaa viikossa ilmestyvät lehdet Suomen Lehdistön 

julkaisemasta Suomen sanomalehdet -oppaasta, jossa on esitelty Sanomalehtien Lii-

ton jäsenlehdet. Seitsemän kertaa viikossa ilmestyviä lehtiä on Suomessa 31 kappa-

letta. 

 

Jokaisen lehden esittelyn kohdalla on myös tieto lehden päätoimittajasta. Varmuu-

den vuoksi varmistin vielä lehden päätoimittajan lehden nettisivuilta, jotta kysely 

menisi varmasti oikeaan osoitteeseen. Muutamassa tapauksessa lehden päätoimittaja 

oli vaihtunut viimeisen vuoden aikana. 

 

Pohdin kysymyksiä varsin pitkään, sillä ovathan ne olennainen osa tutkimuksen on-

nistumista. Lopulta kyselylomakkeeseen valikoitui yhdeksän kysymystä, joista neljä 

ensimmäistä ovat yleisluontoisia kysymyksiä ja viisi viimeistä koskevat varsinaisesti 

virheen korjausta. Kyselyn lähetin Webropol-nimistä sovellusta hyödyntäen. Kysy-

mykset ovat tämän tutkimuksen liitteenä. 

 

Jouduin tekemään useamman kyselykierroksen, sillä ensimmäinen kerta ei poikinut 

tarpeeksi vastauksia. Ensimmäisen kyselykierroksen jälkeen lähestyin kyselyllä uu-

destaan heitä, jotka eivät vielä olleet kyselyyn vastanneet. Kolmannen ja neljännen 

kierroksen tein samaa kaavaa noudattaen. Tässä kohtaa on jaettava kiitosta myös  
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Julkisen sanan neuvoston valmistelevalle sihteerille Ilkka Vänttiselle, joka patisti pariin 

otteeseen päätoimittajia vastaamaan kyselyyn. Ilman Vänttisen tukea vastanneiden mää-

rä olisi saattanut jäädä pienemmäksi, ja tällä olisi taas ollut vaikutusta tutkimuksen luo-

tettavuuteen. 
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5 Tulokset 

  

Sain määräaikaan mennessä 24 vastausta. Tässä on huomioitu se seikka, että eräs 

päätoimittaja toimii kolmen lehden päätoimittajana. Hän vastasi kyselyyn kaikkien 

kolmen lehden puolesta. Vastaajia oli ainoastaan 22 kappaletta. 

 

Vastausprosentti nousi kuitenkin varsin korkeaksi: 77,5 %. Tämä on mielestäni var-

sin hyvin, niin hyvin, että tutkimuksesta on mahdollista tehdä luotettavia analyysejä 

sekä johtopäätöksiä. 

 

Vastaajista 15 on päätoimittajia, 5 vastaavia päätoimittajia, 1 toimituspäällikkö sekä 

yksi hallinnollinen uutispäällikkö. Lehdet edustavat Suomen suurimpia sanomaleh-

tiä; lehtien levikit vaihtelevat 12 000:sta 360 000:een.  

 

5.1 Miten oikaisu lehden painetussa ja verkkoversiossa tehdään? 

 

Jokainen vastaaja vastasi kysymykseen, miten virheen korjaus eli oikaisu lehden pai-

netussa ja verkkoversiossa tehdään. Vastausten mukaan ainakin lehden painetussa 

versiossa oikaisu tehdään Journalistin ohjeiden mukaisesti: heti seuraavana päivänä 

tai heti kun virhe on tullut toimituksen tietoon. Vastauksia tulkittaessa saa sellaisen 

vaikutelman, että virheen korjaaminen painetussa versiossa on ollut ohjenuorana 

sen verran kauan, että tieto on omaksuttu medioissa. Aika on tehnyt tehtävänsä. 

 
Virheen tultua ilmi virhe korjataan verkossa välittömästi ja paperilehdessä ensimmäiseen 

mahdolliseen numeroon. Korjaus nimetään normaalisti oikaisuksi. – Päätoimittaja, le-

vikki 68 000.  
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Yllä olevan päätoimittajan vastaus on aineistossa varsin tavanomainen: lyhyt ja yti-

mekäs. Harva vastaaja kuvailee asiaa sen tarkemmin, vaikka toki poikkeuksiakin löy-

tyy. 

 
Oikaisut tehdään reaaliaikaisesti ja julkaistaan heti verkossa. Myös vain printissä olleen 

jutun oikaisu julkaistaan myös verkossa. Verkossa juttu, jota oikaisu koskee, korjataan. 

Pelkästään verkossa olleen jutun virhe korjataan juttuun heti ja sen loppuun lisätään 

teksti kursivoituna. – Vastaava päätoimittaja, levikki 103 314. 

 

Yllä oleva esimerkki on siinä mielessä esimerkillinen, että vastaaja kuvailee virheen 

korjauskäytäntöjä varsin yksityiskohtaisesti. Aineistosta ei käy ilmi, että vastaava 

toimintatapa olisi yleinen lehtimaailmassa. Muutamassa tapauksessa tosin kerrotaan, 

että juttua päivitetään oikeilla tiedoilla ja tiedot muokkauksesta laitetaan jutun alalai-

taan. Haastattelu olisi tässä tapauksessa saattanut tuoda lisävalaistusta asiaan, sillä 

siinä tutkija olisi voinut inttää asioita tutkittavilta.  

 

Useimmissa tapauksissa kuitenkin kerrotaan, että virhe oikaistaan nettisivuilla ko-

konaan omalla oikaisulla. Materiaali on sen verran hajanainen, että tästä asiasta on 

vaikea tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä.  

Noin puolet vastaajista kuitenkin vakuuttaa, että myös painetussa versiossa ollut 

virhe korjataan verkossa. Ainoastaan neljä vastaajaa tunnusti suoraan, että virheitä 

ei juuri oikaista verkossa. Muutama vastaaja kuitenkin väisti kysymyksen siten, että 

käsitteli vastauksessaan vain virheen korjausta lehden painetussa versiossa. 

 
Kun olemme tehneet virheen, olemme tehneet oikaisun välittömästi seuraavan päivän 

printtilehteen. – Päätoimittaja, levikki n. 12 000. 

 

 

 

 

 



 

 

20 

 

 

 

Tällaisten vastausten osalta jää epäselväksi, että tekeekö lehti lainkaan oikaisuja ver-

kossa. Paremman kuvan asiasta saa, kun analysoi myös saman vastaajan muita vas-

tauksia. Tässä tapauksessa ohjekohtaa ei tunneta toimituksessa lainkaan. 

Eräs vastaajista myöntää suoraan, että korjauksia nettisivuille ei tehdä yhtä hanakas-

ti. 

 
Heti kun olemme tietoisia virheestä, oikaisemme sen. Yleensä ulkopuoliset haluavat 

korjauksen printissä. Korjaus nettisivuilla on harvinaisempi. – Päätoimittaja, levikki n. 

20 000. 

 

Virheitä kuitenkin korjataan verkossa ahkerasti, sillä 22/24 vastaajaa kertoi, että oi-

kaisuja tehdään myös verkossa. Yhteensä neljä vastaajaa korosti vastauksissaan sitä, 

että oikaisun tekeminen verkkosivuille ei kuitenkaan ole vielä automaatio. Virheen  

korjausta lehden nettiversiossa saattaa vaikeuttaa myös esimerkiksi sivuston tekniset 

ominaisuudet.  

 
Oikaisemme virheet painetussa lehdessä aina ja oleellisimmat myös verkossa. Varsinais-

ta verkkolehteä meillä ei ole, vaan verkossa julkaisemme näköislehteä. – Päätoimittaja, 

levikki 20 165. 

 

Useammassa vastauksessa tuleekin ilmi, että ohjekohdan termi ”olennainen” aiheut-

taa erilaisia käytäntöjä toimituksissa.  

 
Virhe korjataan mahdollisimman nopeasti ja riittävän näkyvästi heti, kun se tulee tie-

toon. Jos on kyse merkittävästä virheestä, on se korjattava heti verkossa. – Päätoimitta-

ja, levikki 24 532. 
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Vastausten perusteella on pääteltävissä, että käytännöt ovat varsin hajanaiset. Noin 

puolet vastaajista kuitenkin vakuuttaa, että oikaisu tehdään myös lehden verkkover- 

siossa ohjenuoran vaatimusten mukaisesti. Joissain tapauksissa on kuitenkin tulkin-

nanvaraista, että korjataanko myös paperilehdessä ollut virhe lehden verkkoversi-

oon vai oikaistaanko virhe ainoastaan siinä välineessä, jossa virhe on alun perin ol-

lut.  

 
Virhe korjataan omalla paikallaan. Paperilehdessä mielipidesivuilla ja netissä oikaisu-

palstan alla. Artikkelin kirjoittanut toimittaja tekee oikaisun. - Päätoimittaja, levikki 

45 000. 

 

On ehkä syytä tarkastella asiaa myös siinä valossa, että miten päätoimittajan omat 

asenteet vaikuttavat ohjekohdan noudattamiseen toimituksissa. Kuten myöhem-

mästä aineistosta käy ilmi, niin neljä päätoimittajaa on sitä mieltä, että virhe tulisi 

korjata ainoastaan siinä välineessä, jossa virhe on alun perin ollut. 

 

Tutkimus ei kuitenkaan löydä näyttöä siitä, että näissä toimituksissa laiminlyötäisiin 

ohjenuoraa sen useammin. Itse asiassa kolmessa tapauksessa neljästä virhe korjataan 

välittömästi myös verkossa. 

 

Huomionarvoista on sen sijaan se, että virheiden korjauskäytännöt takkuavat eniten 

pienissä 7-päiväisissä lehdissä, vaikka toki myös poikkeuksia löytyy. Ongelmat saat-

tavat liittyä siihen, että lehdellä ei välttämättä ole varsinaista verkkoversiota vaan ai-

noastaan näköislehti, tai sitten toimituksessa ei tiedetä ohjekohdan muuttumisesta. 

Pienemmät resurssit saattavat siten näkyä myös siinä, että toimitusten on mahdo-

tonta soveltaa kovin tiukkoja Journalistin ohjeita. 
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5.2 Ohjekohdan muuttumisesta 

 

Kysyin vastaajilta, että ovatko he huomanneet Journalistin ohjeiden kohta 20:n 

muuttuneen vuoden 2011 alussa. Asia on kyllä varsin hyvin päätoimittajien tiedossa, 

sillä 19 vastaajaa kertoi huomanneensa asian.  

 
Olemme huomanneet ja toimittu sen jälkeen uuden ohjeen mukaan. Sen myötä aloi-

timme kaikkiin, siis myös pelkästään printissä julkaistuihin juttuihin liittyvien oikaisujen 

julkaisun verkossa. – Vastaava päätoimittaja, levikki 103 314. 

 

Eräs vastaajista piti tärkeänä, että asia sai huomiota jo valmisteluvaiheessa. 

 
Kyllä on huomattu. JSN:n seminaareissa asia oli jo valmisteluvaiheessa esillä. – Päätoi-

mittaja, levikki n. 12 600. 

 

Vastaajista yksi ei vastannut kysymykseen. Kahdelle päätoimittajalle asia oli entuu-

destaan vieras. Oletteko huomanneet? 

 
 Nyt huomasin. – Päätoimittaja, levikki n. 12 000. 

 

Kokonaisuudessaan päätoimittajat tuntevat kyseisen ohjekohdan hyvin. Seuraavaksi 

pyysinkin vastaajia arvioimaan, miten hyvin toimituksissa tunnetaan kyseinen ohje-

kohta ja sen velvoitteet. 

 

5.3 Miten toimituksissa tunnetaan ohjekohta ja sen velvoitteet? 

 

Jos päätoimittajat tuntevat kyseisen ohjekohdan hyvin, niin toimituksissa velvoite 

tunnetaan vaihtelevasti. Suurin osa vastaajista kuitenkin arvioi, että toimituksessa on 

aina joku joka tietää ohjekohdan velvoitteen. Noin puolet vastaajista painottikin  
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vastauksissaan, että ainoastaan esimiesporras tai julkaisupäätöksiä tekevät toimittajat 

tuntevat ohjekohdan hyvin. 

 
Käsittääkseni esimiesporras tuntee varsin hyvin ja osaa sitä noudattaa. Olen kerrannut 

asiaa tänä vuonna pariin otteeseen toimituspalavereissa. - Päätoimittaja, levikki 23 282. 

 
Esimiehet ja toimitussihteerit ovat perillä hyvin. Oikaisut punnitaan tällä joukolla. Kir-

joittavat toimittajat tuntevat vaihtelevasti. – Päätoimittaja, levikki 20 165. 

 

Esimiehet tuntevat sen hyvin, rivitoimittajien osalta tieto saattaa olla hatarampi. – Vas-

taava päätoimittaja, levikki n. 25 000. 

 

Muutama vastaaja korosti vastauksessaan sitä, että virheen korjaamisesta verkossa 

on käyty keskusteluja, mutta se ei vielä ole muodostunut vakiintuneeksi käytännök-

si. 

 
Asia tunnetaan melko huonosti, sillä asiasta pitää muistuttaa. Muuten verkko-oikaisu jää 

tekemättä ja vain printtiin tulee oikaisu. – Päätoimittaja, levikki 53 000. 

 

Muuten hyvin, mutta välitön korjaaminen verkossa ei ole vielä automaatio. Verkkouu-

tisten oikaiseminen on erittäin hankalaa. Teemmekö oikaisun erikseen, muutammeko  

jutun, teemmekö jutun oheen huomautuksen, että aiemmassa versiossa on ollut virhe. 

Käytännöt vaihtelevat. - Vastaava päätoimittaja, levikki 121 000.  

 

Journalistin ohjeet eivät otakaan kantaa siihen, että millainen oikaisun tulisi olla. 

Niinpä myös lehdissä käytännöt vaihtelevat eikä sitä parasta toimintatapaa ole ken-

ties vielä löytynyt.  

Joka tapauksessa sanomalehdet ovat omaksuneet uudet käytännöt varsin hyvin. Ai-

noastaan pari vastaajaa totesi, että ohjekohdan noudattamisessa on parannettavaa 

tai ohjekohtaa ei tunneta lainkaan. Tärkeää tuntuu olevan, että lehdille annetaan ai-

kaa sopeutua muutokseen. Vakiintuneiden käytäntöjen muuttaminen vaatii aina ai-

kaa.  
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Nyt jo aika hyvin. Aluksi verkossa julkaisu unohtui helposti. – Vastaava päätoimittaja, 

levikki n. 21 500. 

 
Kohtalaisen hyvin, mutta asiaa on edelleen painotettava. – Päätoimittaja, levikki n. 

12 600. 

 

Tarkasteltaessa lehtien levikkejä, niin sillä ei ole mainittavaa vaikutusta siihen, että 

kuinka hyvin toimituksissa tunnetaan ohjekohdan velvoite. Tärkeää onkin se, että 

asia pysyy esillä. Mitä enemmän esimiesporras pitää asiaa esillä, sitä varmemmin uu-

si toimintatapa tarttuu myös rivitoimittajien toimintaan. 

 

5.4 Onko ohjekohdan muuttuminen johtanut joihinkin toimenpiteisiin 

yrityksessänne? 

 

Tämä kysymys jakaa vastaajat oikeastaan kahteen leiriin. Seitsemän vastaajaa vastasi, 

että ohjekohdan muuttuminen ei ole johtanut mihinkään toimenpiteisiin yrityksessä. 

 
Ei ole. Kohta on ongelmallinen siksi, että meillä ei ole kovinkaan montaa uutta juttua 

päivittäin verkkolehdessämme. Tuntuu hieman oudolta oikoa juttuja, joita verkkolehden 

lukijat eivät edes tiedä. – Päätoimittaja, levikki n. 12 000. 

 

Muissa vastauksissa ohjekohdan muuttuminen oli johtanut joihinkin toimenpiteisiin. 

 
 Tarkensimme sisäistä ohjeistusta. – Päätoimittaja, levikki 44 728. 

 
On. Ensin ohjemuutoksen läpi käymiseen ja sen jälkeen niiden noudattamiseen. Oi-

kaisujen osalta nopeaan toimintaan verkossa ja entisen kaltaisen toiminnan jatkamiseen 

printissä. – Päätoimittaja, levikki 25 479. 

 

Oikaisut laitettiin heti verkkoon. – Vastaava päätoimittaja, levikki n. 21 500. 
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Esimiesten ja toimitussihteerien kesken sovittuun suulliseen ohjeistukseen. – Päätoimit-

taja, levikki 20 165.  

 

Asiaa on painotettu. Viimeksi silloin, kun JSN antoi laiminlyönnistä langettavan. – Pää-

toimittaja, levikki 23 282. 

 

Annettiin ohjeiden muututtua sähköpostijakeluna ohjeet koko toimitukselle. Lisäksi asi-

asta on puhuttu pariin kertaan toimituksen aamupalaverissa. – Hallinnollinen uutispääl-

likkö, levikki n. 50 000. 

 

 

5.5 Mihin suuntaan toivoisitte ohjekohtaa mahdollisesti kehitettävän? 

 

Tämä kysymys kirvoitti keskustelua kaikkein eniten, vaikka kolme vastaajaa jätti 

kohdan myös tyhjäksi. Vastaajista 12 oli kuitenkin sitä mieltä, että ohjekohta on ny-

kyisellään hyvä, selkeä tai toimiva. Yhdellä vastaajalla ei ollut erityisiä toiveita ohje-

kohdan suhteen. 

 
Minusta ohje on nykymuodossaan selkeä. Virheet tulee korjata heti, kun ne huomataan 

niin verkossa kuin paperilehdessä. – Päätoimittaja, levikki n. 54 000. 

 
Kohta on selkeä. ”Olennaisen” virheen oikaiseminen on toki tulkinnanvaraista, emmekä 

me ole normaaleja oikaisuja nettisivuille laittaneet, ellei virhe ole ollut myös netissä ol-

leessa jutussa. – Päätoimittaja, levikki 21 502. 

 

Ohjekohta on nykyisellään napakka ja selkeä. ”Olennaisen” tulkinta jää ja sen pitääkin 

jäädä toimituksille. Varottava on, ettei se tarkoita liian korkeaa kynnystä oikaisemiselle.  

Jos vaara realisoituisi, ”olennaisen” voisi korvata ”selkeällä” tai muulla kynnystä madal-

tavalla. – Päätoimittaja, levikki 25 479. 

 

Yksi vastaaja muistutti työtahdin olevan nykyisen tiivistahtisempaa, joten hän koki 

ohjeet tarpeelliseksi siitä syystä. 
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Journalistit ja uutistyöntekijät työskentelevät nopeassa tempossa. Siksi myös virheiden 

riski kasvaa. Siksi on ihan hyvä, että JSN ohjeistaa miten toimitusten tulisi toimia vir-

heen sattuessa. – Päätoimittaja, levikki 14 251. 

 

Vastaajista neljä oli sitä mieltä, että toimituksia ei tulisi velvoittaa korjaamaan prin-

tissä tapahtuneita virheitä verkossa. 

 
Korjataan siinä välineessä, jossa virhe on ollut. Eri välineillä on eri sisältönsä ja osin eri 

yleisönsä. Ei ole perusteltua korjata kaikkea heti verkko-versioon, koska sillä on osin eri 

lukijakunta eikä se saavuta alkuperäisen virheen lukijoita aina kovin hyvin. Se myös  

sekoittaa eri roolissa olevien sanomalehtien roolitusta, jos verkkolehti on kaikkien jul-

kaisukanavien oikaisualusta. Verkkolehteen oikaisu on syytä tehdä vain suurissa ja mer-

kittävissä virheissä eli uutisissa. – Päätoimittaja, levikki 68 000. 

 
Ei ole perusteltua, että kaikki oikaisut on julkaistava molemmissa välineissä. Verkkoa ja 

lehteä pyritään monissa lehtitaloissa nykyisin eriyttämään ja lehdessä ja verkossa voi olla 

aivan erilaistakin sisältöä. Perusteltua olisi, että oikaisu julkaistaan siinä välineessä, jossa  

virheellinen tieto on julkaistu. Jos virhe on julkaistu molemmissa, niin silloin oikaisu tie-

tenkin molempiin. – Hallinnollinen uutispäällikkö, levikki n. 50 000. 

 
7-päiväisessä sanomalehdessä verkossa julkaistava oikaisu on hieman liian korostunut. 

Muita tuotteita ei ole kuin päivittäin ilmestyvä lehti, joten printtioikaisu riittäisi useissa 

tapauksissa. Nyt verkossa julkaistaan oikaisu, vaikka oikaistavaa uutista ei ole koskaan 

verkossa julkaistukaan. Harvemmin ilmestyvillä välineillä ja useita tuotteita tekevällä vä-

lineellä verkko-oikaisu on paljon tarpeellisempi. – Vastaava päätoimittaja, levikki n. 

21 500. 

 

Yksi vastaaja nosti esille muotoseikat. 

 
Korjauksia nettisivuille on vaikea tehdä tyylikkäästi sivuston rakenteesta johtuen. Kun 

netti kehittyy, löytyy sopivankokoisia otsikoita myös pienten virheiden oikaisuun. – Pää-

toimittaja, n. 20 000. 
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Yksi myös vaati ohjekohdan selkeyttämistä. 

 
Verkkouutisten oikaisemista pitäisi selkeyttää. Kun juttua versioidaan uusien tietojen ja 

normaalin journalistisen työn myötä, milloin ylittyy oikaisukynnys. Journalismihan on 

asioiden täsmentämistä. – Vastaava päätoimittaja, n. 121 000. 
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6 Johtopäätökset 

 

Seitsemän kertaa viikossa ilmestyvissä lehdissä ollaan varsin tietoisia siitä, että Jour-

nalistin ohjeiden ohjekohta 20 on muuttunut. Vain kaksi vastaajaa 22:sta ei tiennyt 

asiasta ennen kyselyä. 

 

Lehdet ovat myös ryhtyneet toimenpiteisiin asian tiimoilta: on tarkistettu sisäistä 

ohjeistusta, asiaa on painotettu aamupalavereissa ja oikaisemista verkossa koroste-

taan toimituksissa jatkuvasti. Tärkeää asian sisäistämiselle onkin, että informaatio 

kulkee myös lehden sisällä. 

 

Useassa tapauksessa ainakin esimiesporras ja julkaisupäätöksiä tekevät olivat tietoi-

sia ohjekohdan muuttumisesta. Käytännöt lehdissä kuitenkin vaihtelevat; osa tekee 

oikaisusta erillisen uutisen ja ainakin joku muokkaa alkuperäistä uutista tehden luki-

jan samalla tietoiseksi muokkauksesta. 

 

Verkon käyttäminen julkaisualustana onkin arkipäivää toimituksissa, sillä 22:sta leh-

dessä 24:stä tehdään oikaisuja printtiversion lisäksi myös verkossa. Printin osalta 

käytäntö on kokonaan omaksuttu, sillä kaikki vastaajat kertoivat tekevänsä oikaisuja 

printtimediassa. 

 

Lehdet tarvitsevat kuitenkin aikaa ohjekohdan omaksumiseen, sillä kovin vakiintu-

neet käytännöt eivät muutu sormia naksauttamalla. Vallitseviin käytäntöihin voi olla 

sen verran tottunut. 

 

Etenkin pienemmissä lehdissä ohjekohta tunnettiin huonommin ja hankalammaksi 

noudattaa. Kun huomioi tämän tutkimuksen ulkopuolelle jääneet harvemmin ilmes-

tyvät sanoma- ja paikallislehdet, niin kovin tiukat ohjeet saattavat johtaa ohjekoh-

dan noudattamisen laiminlyöntiin. Osa esimerkiksi laittaa sivuilleen pelkän näköis-

lehden, jolloin oikaisuja on vaikeampi tehdä. 
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Mikäli lehdellä ei ole minkäänlaista aktiviteettia verkkosivuillaan, niin silloin ohje-

kohtaa on mahdotonta noudattaa. On tärkeää, että ohjekohta on realistinen ja sitä 

on mahdollista noudattaa. Muutoin on vaarana, että samalla murentuu myös luot-

tamusta suomalaista itsesääntelyjärjestelmää kohtaan. 

 

Enemmistö vastaajista on tyytyväinen tämän hetken ohjeistukseen. Vastaajista 12 

nimittäin piti ohjekohtaa hyvänä nykyisellään. Todettakoon, että vastaajista neljä oli 

sitä mieltä, että oikaisu tulisi julkaista ainoastaan siinä välineessä, jossa virhe on alun 

perin ollut.  

 

Ehkä on syytä antaa lehdille aikaa sopeutua viimeiseen muutokseen Journalistin oh-

jeissa. Joka tapauksessa lienee syytä välttää turhaa tempoilua ohjekohdan muuttami-

sessa, sillä uusien ohjeiden laatiminen saattaisi sekoittaa tilannetta entisestään. 
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7 Selvityksen arviointi 

 

Mielestäni onnistuin työssä varsin hyvin. Koska kyseessä on kuitenkin ensimmäinen 

– ja kenties viimeinen – opinnäytetyöni, niin parannettavaakin mielestäni jäi. Tut-

kimuksen edetessä nimittäin olisin halunnut kysyä tutkittavilta enemmän kysymyk-

siä, jotta olisin saanut paremman kuvan käytännöistä suomalaisessa mediamaise-

massa.  

 

Olisin esimerkiksi halunnut saada paremman kuvan siitä, että korjataanko printissä 

ollut virheellinen tieto varmasti myös netissä. Nyt tämän asian analysointi on ää-

rimmäisen tulkinnanvaraista, koska kysymystä ei lomakkeen välityksellä suoraan ky-

sytty.  

 

Toinen tutkimisen arvoinen seikka olisi saada lisätietoa siitä, että kuinka virhe taval-

lisesti korjataan yrityksen nettisivuilla. Tekeekö lehti oikaisun, muokkaako se alku-

peräistä juttua vai poistaako se jutun nettisivuilta kokonaan. Tämän kysymyksen 

tarkastelu jää tutkimuksessa ehkä liian vähälle huomiolle. Mielestäni kysymykset 

ovat muutoin ihan hyviä ja perusteltuja. 

 

Kyselylomakkeen lähettäminen vaikuttaa ihan oikealta metodilta, vaikka haastatte-

lemalla tutkija olisi voinut viedä keskustelua haluamaansa suuntaan. Nyt vastauksis-

ta jää sellainen kuva – ainakin muutaman vastaajan osalta -, että kysymyksiin on vas-

tattu mahdollisimman nopeasti. Toisaalta, haastattelujen tekeminen ei kuitenkaan 

olisi ollut mahdollista, sillä se olisi ollut liian kallista ja aikaa vievää.  

 

Tällaisessa kyselyssä on kuitenkin se ongelma, että vastaukset eroavat toisistaan var-

sin paljon. Niinpä yritin analysoida tuloksia myös määrällisiä menetelmiä hyödyntä-

en. 
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Tämä oli ihan perusteltua, sillä näin saatiin luotua suuntaviivoja moneen kysymyk-

seen – ja vastaukseen.  

 

Joissakin tapauksissa vastaukset olivat kuitenkin niin lyhyitä, että itse sain tehtyä 

tulkintoja vain käymällä vastaajan kaikki vastaukset läpi. Kaikissa tapauksissa tämä-

kään ei riittänyt siihen, että virheiden korjauskäytännöistä olisi muodostunut riittä-

vän luotettava kuva. 

 

Pääasiassa vastaajista kuitenkin teki selkoa. Siitä esimerkiksi osoituksena edellinen 

Johtopäätökset-osio, johon kiteytin tilanteen virheiden korjauskäytännöistä tämän 

päivän Suomessa. Tutkimuksen olennainen pointti on, että lehdet vasta opettelevat 

uusia käytäntöjä. Niinpä esimerkiksi uusien ohjeiden laatiminen saattaisi vain sekoit-

taa tilannetta entisestään. 
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