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TIIVISTELMÄ 

 

 

Kyselytutkimus kartoitti toimittajien suhtautumista ammattietiikkaan ja toimittajan työn sääntelyyn. 
Kysely tehtiin keväällä 2002 Suomen Journalistiliiton toimeksiannosta ja sen tulokset esiteltiin 
Journalismin päivillä 23.8.2002 Helsingissä. Seuraavassa esitellään tutkimuksen keskeisimmät 
tulokset: 

 

Toimittajat pitävät työssään tärkeinä ammattikunnan itsesääntelyä ja eettistä ohjeistoa. Journalistin 
ohjeiden ja Julkisen sanan neuvoston arvostus on vastaajien keskuudessa lisääntynyt vuonna 1993 
tehtyyn tutkimukseen verrattuna.   

 

Journalistin ohjeet koetaan tärkeäksi toimitustyön ohjenuoraksi. Tärkeimmiksi ohjeiksi vastaajien 
keskuudessa nousi monipuolinen, olennainen ja totuudenmukainen tiedonvälitys, perusarvojen, ku-
ten ihmisoikeuksien, demokratian ja rauhan kunnioitus sekä toimittajan aseman väärinkäyttämisen 
stäminen ja toimittajan riippumattomuuden turvaaminen. 

 

Tärkeimmiksi hyvän journalismin määrittäjiksi vastaajat nostivat Julkisen sanan neuvoston ja toi-
mittajajärjestöt. Yllättäen kolmasosa vastaajista koki myös tuomioistuimet sopiviksi journalismin 
arviointiin ammattikunnan itsesääntelyn lisäksi. 

 

Ammattikunnan tulevaisuuden suhteen pessimismi näyttäisi jonkin verran lisääntyneen verrattuna 
aiempaan tutkimukseen.  Erityisesti eettisten sääntöjen noudattamisen ja journalistisen työn arvos-
tuksen uskotaan vähenevän tulevaisuudessa. Myös luottamus toimittajien ammattitaidon kasvuun 
on kyselyyn vastanneiden keskuudessa heikennyt huomattavasti vuodesta 93. Journalististen 
riitakysymysten käsittelyn tuomioistuimissa ja omistuksen keskittymisen ammattietiikalle 
aiheuttamien paineiden arvellaan lisääntyvän merkittävästi. 
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1. JOHDANTO 

 

Tämä tutkimusraportti esittelee Tampereen yliopiston Journalismin tutkimusyksikössä tehdyn 
kyselytutkimuksen tulokset. Keväällä 2002 toimittajia pyydettiin vastaamaan heidän ammatti-
etiikkaansa ja Journalistin ohjeisiin liittyviin kysymyksiin. Tutkimus tehtiin Suomen Journalisti-
liiton toimeksiannosta ja sen toteutti Auli Harju. Tutkimuksen ohjausryhmänä toimivat Ilkka 
Vänttinen Journalistiliitosta sekä Kaarle Nordenstreng ja Ari Heinonen Tampereen yliopiston 
tiedotusopin laitokselta. Tutkimustulokset esiteltiin Journalismin päivillä Helsingissä 23.8.2002. 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää toimittajien suhtautumista ammattietiikkaan ja tarjota näin 
aineistoa journalistista itsesääntelyä koskevaan ajankohtaiseen, ammattikunnan piirissä käytävään 
keskusteluun. Erityisen huomion kohteena olivat Journalistin ohjeet, joiden ajantasaisuutta ja toimi-
vuutta pyydettiin kommentoimaan myös avoimella kysymyksellä. Kysymyksenasettelu liittyi Jour-
nalistin ohjeiden vireillä olevaan uudistamiseen, jota taustoittamaan vastaajien näkemyksiä pyrittiin 
kokoamaan. 

 

Kyselylomake lähetettiin 800:lle Suomen Journalistiliiton jäsenelle. Palautusprosentti oli 50; 
lomakkeita palautui 400 kappaletta, joista kolme jouduttiin hylkäämään vastaajan lomakkeeseen 
tekemien muutosten vuoksi. Tutkimuksen tulokset perustuvat siten 397 vastaajan näkemyksiin. 
Vastaajakunnan koostumus vastaa riittävän hyvin Journalistiliiton jäsenistön koostumusta, joten 
otosta voidaan pitää edustavana. Lisäksi vastaajien koostumus on vertailukelpoinen Ari Heinosen 
vuonna 1993 tekemään kyselyyn (Heinonen, 1995).  

 

Nyt tehty kysely pohjaa aiempaan: kyselyssä käytettiin osin samoja kysymyksiä, mikä mahdollistaa 
tulosten vertailun Heinosen tutkimukseen.  
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2. VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 

 

Taulukko 1: Vastaajien taustatiedot (N=397) 

Sukupuoli   Ikä   Koulutus  

Nainen 

Mies 

(ei tietoa = 1) 

203 (51%) 

193 (49%) 

 

 Alle 30 

30-39 

40-49 

50 tai 
yli 

56 (14%) 

104 (26%) 

131 (33%) 

106 (27%) 

 Peruskoulu / kansakoulu 

Ylioppilastutkinto 

Korkeak.opintoja tai 
opistotutkinto 

Korkeak.tutkinto 

(ei tietoa = 2) 

 

24 (6%) 

54 (14%) 

125 (31%)    

 
189 (48%)    

Ammattikoulutus   Työn sijainti   Työvuodet 
alalla 

 

Ei ammattikoulutusta 

Yliopistollinen 

Muu toimittajakoulutus 

Muun alan 
ammattitutkinto 

(ei tietoa = 10) 

135 (34%) 

118 (30%) 

56 (14%) 

78 (20%) 

 Pk-seutu 

Muu Suomi 

(ei tietoa = 2) 

234 (59%) 

161 (41%) 

 

 Alle vuosi 

1 - 5 

6 - 10 

11 - 20 

yli 20 

(ei tietoa = 

2 (1%) 

71 (18%)  

60 (15 %) 

116 (29%) 

147 (37%) 

1) 

 

Tehtävä 

 

 

  

Työpaikka 

 

 

  

Työala 

 

 

Päällikkö 

Toimitussihteeri ym. 

Toimittaja 

Valokuvaaja ym. 

T-ryhmäl., kuvaussiht. 

Uusmediatoimittaja 

Muu 

(ei tietoa = 3)  

34 (9%) 

60 (15%) 

230 (58%) 

19 (5%) 

7 (2%) 

2 (1%) 

42 (11%) 

 

 Lehdistö 

Radio / TV 

Freelancer 

Uusmedia 

Muu 

(ei tietoa = 4) 

207 (52%) 

92 (23%) 

54 (14%) 

2 (1%) 

38 (10%) 

 Jokin 
erikoisala 

Yleis-
toimittaja 

(ei tietoa =  

239 (60%)   

 

158 (40%) 
   
4)                 

 

Vastaajista miehiä oli hieman enemmän kuin naisia, vaikka Journalistiliiton jäsenkunta on nyttem-
min kääntynyt naisvoittoiseksi. Ikäryhmien jakauma osoittautui melko tasaiseksi, vain alle kolmi-
kymppisten osuus vastaajista oli muita ikäryhmiä pienempi. 
 

Vastaajien koulutustaso on noussut aiempaan tutkimukseen verrattuna. Korkeakoulututkinnon oli 
suorittanut vuoden 1993 kyselyn vastaajista 40 prosenttia, vastaava luku vuonna 2002 oli 48. Yliop-
pilastutkinnon suorittaneita oli 11,6 prosenttia vuonna 1993 ja 14 prosenttia vuonna 2002.    
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Paitsi koulutustason paraneminen, myös alan työpaikkojen keskittyminen pääkaupunkiseudulle käy 
ilmi vastaajien taustatietojen vertailusta. Vuonna 1993 vastaajista 45,5 prosenttia työskenteli pää-
kaupunkiseudulla, vuonna 2002 lukema oli noussut jo 59 prosenttiin. 

 
Vastaajista lähes 70 prosenttia on työskennellyt alalla yli kymmenen vuotta. Eri työtehtävien osuu-
det olivat pysyneet melko ennallaan verrattuna aiemman kyselyn vastaaviin, päällikkötoimittajien 
osuus vastaajista tosin on laskenut viitisen prosenttia. Uutena luokkana vuoden 2002 kysely-
lomakkeeseen lisättiin ammattinimike uusmediatoimittaja. Vastaajista kuitenkin vain kaksi koki 
kuuluvansa tähän ryhmään. 

 
Freelancereiden osuus vastaajista oli lähes kaksinkertaistunut: aiemmasta 7,6 prosentista 14 pro-
senttiin. Myös aikakauslehdissä työskentelevien osuus oli noussut aiempaan tutkimukseen verrat-
tuna.  

60 prosenttia vastaajista työskenteli jonkin erikoisalan parissa, loput luokittelivat itsensä yleistoi-
mittajiksi. 
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3. TULOKSET 

 

Seuraavat luvut esittelevät kyselyn tuloksia teemoittain. Kysymykset ja vastausten suorat jakaumat 
löytyvät liitteistä 1 ja 2.  

 

3.1 Journalistin ohjeet 

Kysymyslomakkeen Journalistin ohjeita koskeva osio esitti neljä väittämää, joilla pyrittiin selvit-
tämään ohjeiden merkitystä vastaajille. Alla oleva kaavio ilmentää, miten Journalistin ohjeet koe-
taan varsin tärkeiksi. Aiempaan kyselyyn verrattuna voi havaita ohjeiden merkityksen jopa hieman 
kasvaneen vastaajien keskuudessa.  

 

Kuvio 1: Journalistin ohjeiden merkitys 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

…auttavat ratkaisemaan eettisiä
ongelmia työssäni

…ovat tärkeät, mutta ei apua työssä

…ovat vain ammatillisen
vastuuntunnon osoitus

…ovat tarpeettomat, enemmän
haitaksi kuin hyödyksi

Samaa mieltä
En osaa sanoa
Eri mieltä

 

Ohjeiden arvostus oli hieman suurempi vanhemman ikäryhmän keskuudessa kuin nuorempien vas-
taajien. Sen sijaan miesten ja naisten vastausten välillä ei ollut merkittäviä eroja. 

 

Kysymyslomakkeeseen oli myös koottu 15 ohjeen luettelo, joista vastaajia pyydettiin valitsemaan 
viisi mielestään tärkeintä ohjetta ja asettamaan ne tärkeysjärjestykseen numeroin 1-5. Eniten 
"sijoituksia" saivat (ts. mainittiin viiden tärkeimmän joukossa) laajat periaatteelliset ohjeet. 
Läheisemmin journalistisen työn käytäntöihin liittyvät ohjeet tulivat tärkeysjärjestyksessä vasta 
näiden jälkeen. Toisaalta periaatteellisten ohjeiden voidaan katsoa sisältävän muitakin Journalistin 
ohjeiden kohtia ja niiden valintaan saattoi siten vaikuttaa nimenomaan kattavuusaspekti.    

 

Tärkeimmäksi ohjeeksi nousi vaatimus totuudenmukaisesta, olennaisesta ja monipuolisesta tie-
donvälityksestä. 77 prosenttia vastaajista sijoitti kyseisen kohdan viiden tärkeimmän ohjeen jouk-
koon. Toiseksi tärkeimpänä ohjeena vastaajat pitivät inhimillisten perusarvojen kunnioitusta, jonka 
viiden tärkeimmän joukossa mainitsi 57 prosenttia vastaajista. Muut kärkiviisikkoon kuuluvista 
ohjeista olivat toimittajan aseman väärinkäytön kielto, ulkopuolisen painostuksen torjuminen sekä 
henkilökohtaisten ominaisuuksien kuten ihonvärin, vakaumuksen jne. asiaankuulumattoman julkai-
semisen välttäminen. 
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Vähiten sijoituksia saivat kohta 'toimittajan on tunnettava vastuunsa luonnosta' ja yksittäiset toi-
mittajan työhön liittyvät ohjeet, kuten piilomainonnan estäminen, vastineoikeus, lähteiden oikea 
käyttö ja haastateltavan oikeus lausumaansa koskeviin tietoihin.   

 

Ohjekohtien arvostus on säilynyt samanlaisena verrattuna vuoden 1993 kyselyn tuloksiin. Kärki-
viisikko on kutakuinkin sama: aiemmassa tutkimuksessa viiden tärkeimmän ohjeen joukossa ollut 
vastuu yleisölle löytyy vuoden 2002 tuloksissa kuudennelta sijalta.  Kokonaisuudessaan ohjekoh-
tien sijoittumisjärjestys esitetään liitteen 2 kohdassa 12 (s. 27).    
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3.2 Julkisen sanan neuvosto 
Samoin kuin Journalistin ohjeiden, myös Julkisen sanan neuvoston arvostus näyttäisi lisääntyneen 
vastaajien keskuudessa aiempaan tutkimukseen verrattuna. Oheiset kaaviot esittävät vastaajien 
suhtautumisen toisaalta JSN:n institutionaalista, toisaalta ammatillista merkitystä mittaaviin 
väittämiin. Kummankin kohdan osalta luottamus JSN:n toimintaan tuntuu vastaajien keskuudessa 
korostuvan, joskin osassa väitteistä epätietoisten vastaajien joukko on kohtuullisen suuri. 

Yleisön edustus JSN:ssa koetaan vastaajien keskuudessa tärkeäksi. Vain kuusi prosenttia vastaajista 
kannatti väitettä: "Olisi parempi, jos JSN:ssa ei olisi yleisön edustusta, vaan se koostuisi vain alan 
ammattilaisista." Julkisen sanan neuvostossa käsiteltävät asiat koetaan valtaosin vastaajien kes-
kuudessa tärkeiksi ja neuvoston toiminnan nähdään osaltaan ylläpitävän journalismin laadukkuutta. 
Päätösten oikeellisuus saa sekin varsin vahvan tunnustuksen vastaajilta.  

 

Kuvio 2: JSN:n institutionaalinen merkitys 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Tärkeä tyytymättömyyden purkamisväylä

Käsitellään journalismin kannalta
vähämerkityksisiä asioita

Varjelee journalismia nykyistä tiukemmalta
lainsäädännöll. valvonnalta

Ei yleisön edustusta

Journalismin laatu ei heikkenisi JSN:n
lakkauttamisesta

Päätösten voimaa lisättävä uhkasakoin

Samaa mieltä
Ei osaa sanoa
Eri mieltä

Kuvio 3: JSN:n ammatillinen merkitys 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Päätökset oikeaan osuvia

Toimittajan työn käytäntöä ei huomioida
tarpeeksi

Päätökset opastavat jokapäiväisessä
työssä

Langettava päätös osoitus huonosta
ammattitaidosta

Samaa mieltä
Ei osaa sanoa
Eri mieltä
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3.3 Hyvän journalismin määrittelijätahot 
Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan eri tahojen sopivuutta määrittelemään hyvää journalistista 
tapaa. Sopivimmiksi hyvän journalistisen tavan tulkitsijoiksi vastaajat nostivat eri tahojen asettamat 
yhteistyöelimet, esimerkkinä JSN (95% vastaajista) ja toimittajajärjestöt (85%). 

 

Vähiten määrittelyvaltaa vastaajat antaisivat tiedotusvälineiden omistajille ja johdolle (26%). Vas-
taajista 31% prosenttia sen sijaan hyväksyisi tuomioistuimet kyseiseen tehtävään.  

 

Kuvio 4: Eri tahojen sopivuus määrittämään 'hyvää journalistista tapaa' 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

yksittäinen toimittaja

toimittajajärjestöt

tiedotusvälineiden omistajat ja johto

yleisön valitsemat epäpoliittiset elimet

eri tahojen valitsemat yhteistyöelimet, esim. JSN

tuomioistuimet

Sopiva
Ei osaa sanoa
Sopimaton
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3.4 Toimittajan ammattirooli 
Kyselylomakkeessa esitettiin toimittajan ammatillista roolia koskevia väitteitä. Vastaajien enem-
mistö torjui kohdista vain sen, joka koski toimittajan roolia yleisen mielipiteen heijastajana. Mui-
den tehtävien vastaajien enemmistö katsoi kuuluvan journalistin toimenkuvaan. 

 

Suurimmat muutokset vastaajien näkemyksissä aiempaan kyselyyn verrattuna liittyivät juuri yleisen 
mielipiteen heijastamiseen ja elämysten tarjoamiseen yleisölle. Kummassakin kohdassa samaa miel-
tä väittämän kanssa olevien osuudet ovat laskeneet selvästi.  

 

Kuvio 5: Toimittajan tulee… 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

...olla valtaapitävien vartija

…selittää maailmaa

…tuoda esiin uusia ideoita
ja ajatuksia

…arvostella
epäoikeudenmukaisuuksia

…tarjota elämyksiä

…olla puolueeton
selostaja

…heijastaa yleistä
mielipidettä

…olla paikallisen
mielipiteen kanava

Samaa mieltä
Ei osaa sanoa
Eri mieltä
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3.5 Tulevaisuudennäkymät 
Tutkimuksen viimeinen osio käsitteli journalistisen työn tulevaisuutta. Vastaajat arvioivat alla ole-
van taulukon esittämien, professioon liittyvien ilmiöiden tulevaisuuden kehitystä. Journalistisen 
työn arvostuksen sekä eettisten sääntöjen noudattamisen uskottiin vähenevän ja toisaalta journa-
lististen riitakysymysten käsittelyn tuomioistuimissa lisääntyvän tulevaisuudessa. 

 

Kuvio 6: Toimittajan työn tulevaisuudennäkymät 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

mielipiteen ilmaisun vapaus

journalistisen työn arvostus

yleisön kiinnostus tiedonvälitykseen

journalistien ammattitaito

eettisten sääntöjen noudattaminen

journalististen riitakysymysten käsittely
tuomioistuimissa

omistuksen keskittymisen aih. paineet

Lisääntyy
Pysyy ennallaan 
Vähenee

 

Vastaajien arviot profession tulevaisuudesta ovat muuttuneet tutkimusosioista kaikkein voimak-
kaimmin suhteessa aiempaan kyselyyn. Muutos ilmenee kuviosta 7, jossa on rinnakkain kahden 
kyselyn muutosindeksipilarit. (Muutosindeksi on saatu laskemalla lisääntyy - vähenee -prosent-
tiosuuksien erotus.) Muutos on erityisen voimakasta journalistisen ammattitaidon kehitystä koske-
vien näkemysten osalta, mutta myös mielipiteen ilmaisun vapauden, journalistisen työn arvostuksen 
sekä eettisten sääntöjen noudattamisen kohdalla. Näyttäisikin siltä, että journalistien ammattikun-
nan tulevaisuudesta esiintyy vastaajakunnan keskuudessa aiempaa enemmän pessimistisyyttä.  

Kahden viimeisen pilarin - journalististen riitakysymysten käsittely tuomioistuimissa ja omistuksen 
keskittymisen aiheuttamat paineet - osalta vertailukohtaa aiempaan tutkimukseen ei ole, sillä ne 
otettiin vastaajien arvioitaviksi ensimmäistä kertaa vasta tässä tutkimuksessa. Valtaosa vastaajista 
kuitenkin uskoo näiden ilmiöiden lisääntyvän tulevaisuudessa. 

 
 

 

 

 

 

 12



Kuvio 7: Tulevaisuuden näkymät: vertailu vuoden 1993 kyselyn tuloksiin 

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

mielipiteen ilmaisun
vapaus

journalistisen työn
arvostus

yleisön kiinnostus
tiedonvälitykseen

journalistien
ammattitaito

eettisten sääntöjen
noudattaminen

journalististen
riitakysymysten

käsittely
tuomioistuimissa

omistuksen
keskittymisen aih.

paineet

v. 93
v. 02

 

 

4. LOPUKSI 

 

Tutkimustuloksista nousee esille kolme keskeistä havaintoa, jotka antanevat aihetta ammattikunnan 
piirissä käytävään jatkokeskusteluun ja arviointiin. Ensinnäkin toimitustyön eettisten tukipilareiden 
ts. Journalistin ohjeiden ja Julkisen sanan neuvoston arvostus on lisääntynyt vastaajien keskuudessa 
viime vuosikymmenen tilanteesta.  

 

Kuitenkin kysyttäessä journalistisen profession tulevaisuudennäkymistä, eettisten sääntöjen noudat-
tamisen uskotaan olevan vähenemässä. Suhtautuminen tulevaisuudennäkymiin on lisäksi synken-
tynyt selvästi aiempaan tutkimukseen verrattuna. 

 

Kolmanneksi myös journalismin suhde tuomioistuimiin antaa aihetta lisäpohdintoihin.Tutkimus-
tulokset paljastivat vastaajakunnan keskuudessa ehkä hivenen yllättäenkin ilmenevää myötä-
mielisyyttä tuomioistuimia kohtaan: kolmasosa vastaajista piti tuomioistuimia sopivana tahona 
määrittämään hyvää journalistista tapaa. Toisaalta kyseessä saattaa olla, ei niinkään myötämie-
lisyys, vaan jonkinlaiseen väistämättömältä tuntuvaan tuomioistuinten roolin vahvistumiskehi-
tykseen alistuminen, jolloin tuomioistuinten roolia koskevat vastaukset eivät kuvaakaan kaikilta 
osin vastaajan suhtautumista, vaan pikemminkin hänen ennustustaan siitä, miten asiat ovat tai 
millaiseksi ne kehittyvät.  

 

Kirjallisuus: 

Heinonen, Ari (1995) Vahtikoiran omatunto. Journalismin itsesääntely ja toimittajat. Tampereen 
yliopisto, tiedotusopin laitos. Julkaisuja sarja A84/1995. 
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LIITE 1: Kyselylomake 

TUTKIMUS JOURNALISTIN OHJEISTA 

Vastaa kysymyksiin merkitsemällä oikea vaihtoehto tai kirjoittamalla vastauksesi sille varattuun 
tilaan. Jos et tällä hetkellä ole työssä, vastaa viimeisimmän työpaikkasi tilanteen mukaan. Kiitos 
osallistumisestasi! 

I VASTAAJAN TAUSTATIEDOT 

1. Sukupuolesi? Rengasta oikea vaihtoehto. 

 1. mies 2. nainen 

 

2. Ikäsi?         _______ vuotta 

 

3. Missä työpaikkasi sijaitsee? Rengasta oikea vaihtoehto. 

 1. pääkaupunkiseutu (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) 

 2. muu Suomi 

 

4. Millainen on peruskoulutuksesi? Rengasta oikea vaihtoehto. 

1. kansakoulu 

2. keskikoulu, peruskoulu tai osa lukiota 

3. kansankorkeakoulu 

4. ylioppilastutkinto 

5. ylioppilastutkinto ja korkeakouluopintoja (opiskeluoikeus korkeakoulussa) 

6. opistotasoinen tutkinto 

7. korkeakoulututkinto 

 

5. Mikä on ammattikoulutuksesi? Rengasta oikea vaihtoehto. 

1. ei ammattikoulutusta 

2. yliopistolliseen tutkintoon sisältyvä toimittajakoulutus 

3. muu toimittajakoulutus 

4. muun alan ammattitutkinto, mikä _____________________________ 

 

6. Montako vuotta olet työskennellyt alalla? Rengasta oikea vaihtoehto. 

1. alle vuoden 

2. 1-5 vuotta 

3. 6-10 vuotta 

4. 11-20 vuotta 

5. Yli 20 vuotta 
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7. Mihin seuraavista tehtäväryhmistä nykyinen tehtävänimikkeesi lähinnä kuuluu? Rengasta oikea 
vaihtoehto. 

 1. päällikkötoimittaja 

 2. toimitus/taittosihteeri, suunnittelija, tuottaja tms. 

 3. toimittaja 

 4. valokuvaaja, kuvittaja 

 5. T-ryhmäläinen, kuvaussihteeri tms. 

 6. uusmediatoimittaja tms. 

 7. muu, mikä ____________________ 

 

8. Onko työpaikkasi (tai oliko viimeisin)? Rengasta oikea vaihtoehto. 

 1. valtakunnallinen päivälehti 

 2. maakunnallinen ykköslehti 

 3. maakunnallinen kakkoslehti 

 4. paikallislehti 

 5. iltapäivälehti 

 6. yleisaikakauslehti 

 7. erikoisaikakauslehti 

 8. järjestölehti 

 9. ilmaisjakelulehti/aikakauslehti 

 10. uutis- tai kuvatoimisto 

 11. Yleisradio 

 12. MTV 

 13. paikallisradio 

 14. freelancer 

 15. uusmediayritys 

 16. muu, mikä ________ 
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9. Mikä seuraavista erikoisaloista lähinnä vastaa omia työtehtäviäsi? Rengasta oikea vaihtoehto. 

 1. politiikka 

 2. kunnallisasiat 

 3. työmarkkinat 

 4. talous 

 5. kuluttajakysymykset 

 6. ympäristö  

 7. viihde 

 8. urheilu 

 9. ulkomaat 

 10. kulttuuri 

 11. tekniikka, tietotekniikka 

 12. muu erikoisala, mikä ________ 

 13. olen yleistoimittaja 
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II JOURNALISTINEN TYÖ JA ETIIKKA 

 

10. Seuraavassa esitetään väitteitä Journalistin ohjeista. Merkitse rastilla kunkin kohdalle 
kuinka hyvin kyseinen väittämä vastaa omaa näkemystäsi 

 

 1. 

Täysin 
samaa 
mieltä 

2. 

Melko 
samaa 
mieltä 

3 

En osaa 
sanoa 

4. 

Melko 
eri 
mieltä 

5. 
Täysin 
eri 
mieltä 

1. Journalistin ohjeet auttavat usein 
ratkaisemaan eettisiä ongelmia työssäni. 

     

2. Journalistin ohjeet ovat sinänsä tärkeät, 
mutta niistä ei ole juurikaan apua 
käytännön työssäni. 

     

3. Journalistin ohjeet ovat vain 
ammatillisen vastuuntunnon osoitus alan 
ulkopuolisille eivätkä vaikuta toimittajien 
työtapoihin. 

     

 

4. Journalistin ohjeet ovat tarpeettomat ja 
enemmänkin haitaksi kuin hyödyksi 
toimittajien kannalta. 
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11. Julkisen Sanan Neuvosto (JSN) tulkitsee Journalistin ohjeita ja antaa niistä lausuntoja. 
Seuraavassa esitetään väittämiä JSN:sta. Merkitse rastilla kunkin kohdalle kuinka hyvin 
kyseinen väittämä vastaa omaa näkemystäsi. 

 

 1. 

Täysin 
samaa 
mieltä 

2. 

Melko 
samaa 
mieltä 

3. 

En osaa 
sanoa 

4. 

Melko 
eri mieltä 

5.  

Täysin 
eri mieltä 

1. JSN:n päätökset ovat yleensä oikeaan 
osuvia. 

     

2. JSN on tärkeä siksi, että se tarjoaa 
yleisölle sopivan väylän journalismiin 
kohdistuvan tyytymättömyyden 
purkamiseksi. 

     

 

3.JSN ei ota riittävästi huomioon 
toimittajan työn käytännön vaatimuksia. 

     

4. JSN:ssa käsitellään yleensä 
journalismin kannalta 
vähämerkityksellisiä asioita. 

     

5. JSN:n olemassaolo varjelee 
journalismia nykyistä tiukemmalta 
lainsäädännölliseltä valvonnalta. 

     

6. JSN:n päätökset antavat usein 
käyttökelpoista opastusta toimittajan 
jokapäiväiselle työskentelylle. 

     

7. Olisi parempi, ettei JSN:ssa olisi 
yleisön edustusta, vaan se koostuisi 
vain alan ammattilaisista. 

     

8. Suomalaisen journalismin laatu ei 
heikkenisi, vaikka JSN lakkautettaisiin. 

     

9. JSN:n päätösten voimaa pitäisi lisätä 
esimerkiksi uhkasakoilla. 

     

10. JSN:n antama langettava päätös on 
yleensä osoitus toimittajan huonosta 
ammattitaidosta. 

     

 
 18



12. Seuraavassa on tiivistetty eräitä Journalistin ohjeiden kohtia. Nimeä niistä viisi tärkeintä 
(1 = kaikkein tärkein, 5 = viidenneksi tärkein). 

Journalistin ohjeiden kohdat: Tärkeimmät 
1- 5 

1. Journalistiseen ammattietiikkaan kuuluu kunnioittaa inhimillisiä perusarvoja, 
kuten ihmisoikeuksia, demokratiaa, rauhaa ja kansainvälistä yhteisymmärrystä 

 

2. Journalistin on tunnettava vastuunsa luonnosta.  

3. Journalisti on ensisijaisesti vastuussa lukijoille, kuuntelijoille ja katsojille.  

4. Journalistin oikeus ja velvollisuus on torjua painostus tai houkuttelu, jolla 
pyritään tiedonvälityksen ohjaamiseen. 

 

5. Journalisti ei saa käyttää omaa tai välineensä asemaa väärin eikä hyväksyä 
etuja, jotka voivat vaarantaa hänen riippumattomuutensa. 

 

6. Journalistin ei pidä toimia vastoin vakaumustaan tai hyvää journalistista 
tapaa. 

 

7. Toisen työtä käytettäessä on noudatettava hyvää tapaa (lähteen maininta).  

8. Piilomainonta kaikissa muodoissaan on torjuttava.  

9. Journalistin on työssään pyrittävä totuudenmukaiseen, olennaiseen ja 
monipuoliseen tiedonvälitykseen. 

 

10. Yleisön on voitava erottaa tosiasiat ja niiden taustoittaminen mielipide- ja 
sepitteellisestä aineistosta. 

 

11. Tiedot on hankittava avoimesti ja rehellisin keinoin.  

12. Haastateltavan tulee ennakolta tietää missä välineessä ja millaisessa 
yhteydessä hänen lausumaansa käytetään. 

 

13. Arvostelun kohteeksi joutuneelle on myönnettävä vastineoikeus, jos hän sitä 
perustellusti pyytää. 

 

14. Kaikkien ihmisarvoa ja kunniaa on suojattava. Ihonväriä, kansallisuutta, 
syntyperää, vakaumusta, sukupuolta tai muuta henkilön ominaisuutta ei pidä 
tuoda esiin asiaankuulumattomasti. 

 

15. Yksityiselämään kuuluvia, asianomaiselle tai hänen lähiomaiselleen 
haitallisia seikkoja ei pidä julkaista, ellei niillä ole yleistä merkitystä. 
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13. Miten sopivina pitäisit seuraavia tahoja tulkitsemaan sitä, mikä on hyvän journalistisen 
tavan mukaista? Merkitse rastilla kunkin kohdalle sopiva vaihtoehto. 
 

 

 

1. 

Hyvin 
sopiva 

2. 

Melko 
sopiva 

3. 

En osaa 
sanoa 

4. 

Melko 
sopimaton 

5. 

Hyvin 
sopimaton 

1. yksityinen toimittaja      

2. toimittajajärjestöt      

3. tiedotusvälineiden 
omistajat ja johto 

     

4. yleisön valitsemat 
epäpoliittiset elimet 

     

5. eri tahojen valitsemat 
yhteistyöelimet, esim. JSN 

     

6. tuomioistuimet      

 

14. Seuraavassa esitetään väittämiä toimittajan ammatillisesta roolista. Merkitse rastilla 
kunkin kohdalle kuinka hyvin tai huonosti väittämä vastaa omaa näkemystäsi toimittajan 
tehtävästä. 

TOIMITTAJAN TULEE… 
1.Täysin 
samaa 
mieltä 

2. Melko 
samaa 
mieltä 

3. En 
osaa 
sanoa 

4. Melko 
eri mieltä 

5. Täysin 
eri mieltä 

1. olla yhteiskunnan 
valtaapitävien vartija. 

     

2. tehdä monimutkainen 
maailma yleisölle 
ymmärrettäväksi. 

     

3. tuoda esiin uusia ajatuksia ja 
ideoita. 

     

4. arvostella yhteiskunnallisia 
epäoikeudenmukaisuuksia. 

     

5. tarjota yleisölle elämyksiä.      

6. olla tapahtuminen 
puolueeton selostaja. 

     

7. heijastaa yleistä mielipidettä.      

8. olla paikallisen mielipiteen 
kanava. 
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15. Miten arvioit seuraavien asioiden kehittyvän tulevaisuudessa? Merkitse rastilla kunkin 
kohdalle omaa näkemystäsi vastaava vaihtoehto. 

 

 1. 

Lisääntyy 
selvästi 

2. 

Lisääntyy 
hieman 

3. 

Ei 
lisäänny 
eikä 
vähene 

4. 

Vähenee 
hieman 

5. 

Vähenee 
selvästi 

1. mielipiteen ilmaisun 
vapaus 

     

2. journalistisen työn arvostus      

3. yleisön kiinnostus 
tiedonvälitykseen 

     

4. journalistien ammattitaito      

5. ammattieettisten sääntöjen 
noudattaminen 

     

6. journalististen 
riitakysymysten käsittely 
tuomioistuimissa 

     

7. omistuksen keskittymisen 
aiheuttamat paineet 
toimittajan ammattietiikalle 

     

 

 

16. Voitko kertoa esimerkkejä suomalaisesta journalismista, joita et pidä eettisesti 
hyväksyttävinä? Kirjoita vastauksesi tähän. Jatka tarvittaessa kääntöpuolelle. 
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17. Mitä kohtia mielestäsi Journalistin ohjeista voisi poistaa? Pitäisikö ohjeisiin mielestäsi 
lisätä jotakin? Journalistin ohjeet löytyvät esimerkiksi seuraavista verkko-osoitteista: 
www.journalistiliitto.fi ja www.jsn.fi. 
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LIITE 2: Suorat jakaumat 
 

Seuraavat taulukot esittävät aineiston suorat jakaumat. Prosenttilukujen pyöristyksistä johtuen 
prosenttisarakkeen summa ei välttämättä ole 100. Vastausten lukumäärä N= 397. 

 

Kohta 10: JOURNALISTIN OHJEET 

Väittämät: 

Journalistin ohjeet auttavat usein ratkaisemaan eettisiä ongelmia työssäni. 

 Lukumäärä % 

Täysin samaa mieltä 35 9 

Melko samaa mieltä 172 43 

En osaa sanoa 72 18 

Melko eri mieltä 92 23 

Täysin eri mieltä 19 5 

tieto puuttuu 7 2 

 

Journalistin ohjeet ovat sinänsä tärkeät, mutta niistä ei ole juurikaan apua käytännön työssäni. 

 Lukumäärä % 

Täysin samaa mieltä 48 12 

Melko samaa mieltä 152 38 

En osaa sanoa 24 6 

Melko eri mieltä 133 34 

Täysin eri mieltä 34 9 

tieto puuttuu 6 2 

 

Journalistin ohjeet ovat vain ammatillisen vastuuntunnon osoitus alan ulkopuolisille eivätkä 
vaikuta toimittajien työtapoihin. 

 Lukumäärä % 

Täysin samaa mieltä 7 2 

Melko samaa mieltä 45 11 

En osaa sanoa 45 11 

Melko eri mieltä 160 40 

Täysin eri mieltä 130 33 

tieto puuttuu 10 3 
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Journalistin ohjeet ovat tarpeettomat ja enemmänkin haitaksi kuin hyödyksi toimittajien kannalta. 

 Lukumäärä % 

Täysin samaa mieltä 0 0 

Melko samaa mieltä 1 0 

En osaa sanoa 27 7 

Melko eri mieltä 60 15 

Täysin eri mieltä 301 76 

tieto puuttuu 8 2 

 

Kohta 11: JULKISEN SANAN NEUVOSTO 

Väittämät: 

JSN:n päätökset ovat yleensä oikeaan osuvia. 

 Lukumäärä % 

Täysin samaa mieltä 69 17 

Melko samaa mieltä 265 67 

En osaa sanoa 52 13 

Melko eri mieltä 2 1 

Täysin eri mieltä 2 1 

tieto puuttuu 7 2 

 

JSN on tärkeä siksi, että se tarjoaa yleisölle sopivan väylän journalismiin kohdistuvan 
tyytymättömyyden purkamiseksi. 

 Lukumäärä % 

Täysin samaa mieltä 122 31 

Melko samaa mieltä 188 47 

En osaa sanoa 30 8 

Melko eri mieltä 44 11 

Täysin eri mieltä 7 2 

tieto puuttuu 6 2 
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JSN ei ota riittävästi huomioon toimittajan työn käytännön vaatimuksia. 

 Lukumäärä % 

Täysin samaa mieltä 7 2 

Melko samaa mieltä 41 10 

En osaa sanoa 138 35 

Melko eri mieltä 172 43 

Täysin eri mieltä 32 8 

tieto puuttuu 7 2 

 

JSN:ssa käsitellään yleensä journalismin kannalta vähämerkityksellisiä asioita. 

 Lukumäärä % 

Täysin samaa mieltä 3 1 

Melko samaa mieltä 34 9 

En osaa sanoa 65 16 

Melko eri mieltä 225 57 

Täysin eri mieltä 65 16 

tieto puuttuu 5 1 

 

JSN:n olemassaolo varjelee journalismia nykyistä tiukemmalta lainsäädännölliseltä valvonnalta. 

 Lukumäärä % 

Täysin samaa mieltä 53 13 

Melko samaa mieltä 149 38 

En osaa sanoa 135 34 

Melko eri mieltä 46 12 

Täysin eri mieltä 9 2 

tieto puuttuu 5 1 

 

JSN:n päätökset antavat usein käyttökelpoista opastusta toimittajan jokapäiväiselle työskentelylle. 

 Lukumäärä % 

Täysin samaa mieltä 51 13 

Melko samaa mieltä 208 52 

En osaa sanoa 75 19 

Melko eri mieltä 48 12 

Täysin eri mieltä 7 2 

tieto puuttuu 8 2 
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Olisi parempi, ettei JSN:ssa olisi yleisön edustusta, vaan se koostuisi vain alan ammattilaisista. 

 Lukumäärä % 

Täysin samaa mieltä 5 1 

Melko samaa mieltä 18 5 

En osaa sanoa 57 14 

Melko eri mieltä 195 49 

Täysin eri mieltä 116 29 

tieto puuttuu 6 2 

 

Suomalaisen journalismin laatu ei heikkenisi, vaikka JSN lakkautettaisiin. 

 Lukumäärä % 

Täysin samaa mieltä 5 1 

Melko samaa mieltä 36 9 

En osaa sanoa 83 21 

Melko eri mieltä 155 39 

Täysin eri mieltä 114 29 

tieto puuttuu 4 1 

 

JSN:n päätösten voimaa pitäisi lisätä esimerkiksi uhkasakoilla. 

 Lukumäärä % 

Täysin samaa mieltä 34 9 

Melko samaa mieltä 114 29 

En osaa sanoa 90 23 

Melko eri mieltä 80 20 

Täysin eri mieltä 73 18 

tieto puuttuu 6 2 

 

JSN:n antama langettava päätös on yleensä osoitus toimittajan huonosta ammattitaidosta.  

 Lukumäärä % 

Täysin samaa mieltä 12 3 

Melko samaa mieltä 101 25 

En osaa sanoa 88 22 

Melko eri mieltä 144 36 

Täysin eri mieltä 46 12 

tieto puuttuu 6 2 
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Kohta 12: JOURNALISTIN OHJEIDEN TÄRKEYS 

Vastaajia pyydettiin nimeämään Journalistin ohjeista koostetusta listasta viisi tärkeimmäksi 
kokemaansa. Seuraava taulukko esittää kunkin kohdan saamien sijoitusten (1-5) määrän ja 
prosenttiosuuden. 

Ohje Sijoitettu 
sijalle 1-5  

X määrässä 
vastauksista 

Sijoitettu 
sijalle 1-5 
% 
vastauksista 

Journalistin on työssään pyrittävä totuudenmukaiseen, olennaiseen ja 
monipuoliseen tiedonvälitykseen. 

293 77 

Journalistiseen ammattietiikkaan kuuluu kunnioittaa inhimillisiä 
perusarvoja, kuten ihmisoikeuksia, demokratiaa, rauhaa ja 
kansainvälistä yhteisymmärrystä. 

215 56 

Journalisti ei saa käyttää omaa tai välineensä asemaa väärin eikä 
hyväksyä etuja, jotka voivat vaarantaa hänen riippumattomuutensa. 

190 50 

Journalistin oikeus ja velvollisuus on torjua painostus tai houkuttelu, 
jolla pyritään tiedonvälityksen ohjaamiseen. 

170 45 

Kaikkien ihmisarvoa ja kunniaa on suojattava. Ihonväriä, 
kansallisuutta, syntyperää, vakaumusta, sukupuolta tai muuta henkilön 
ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti. 

170 45 

Journalistin ei pidä toimia vastoin vakaumustaan tai hyvää 
journalistista tapaa. 

155 41 

Journalisti on ensisijaisesti vastuussa lukijoille, kuuntelijoille ja 
katsojille. 

154 40 

Yleisön on voitava erottaa tosiasiat ja niiden taustoittaminen mielipide- 
ja sepitteellisestä aineistosta. 

120 32 

Yksityiselämään kuuluvia, asianomaiselle tai hänen lähiomaiselleen 
haitallisia seikkoja ei pidä julkistaa, ellei niillä ole yleistä merkitystä. 

111 29 

Tiedot on hankittava avoimesti ja rehellisin keinoin. 86 23 

Haastateltavan tulee ennakolta tietää, missä välineessä ja millaisessa 
yhteydessä hänen lausumaansa käytetään. 

68 18 

Toisen työtä käytettäessä on noudatettava hyvää tapaa (lähteen 
maininta). 

53 14 

Arvostelun kohteeksi joutuneelle on myönnettävä vastineoikeus, jos 
hän sitä perustellusti pyytää. 

50 13 

Piilomainonta kaikissa muodoissaan on torjuttava. 36 9 

Journalistin on tunnettava vastuunsa luonnosta. 26 7 
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Kohta 13: AMMATTIETIIKKAA MÄÄRITTELEVÄT TAHOT 

 

Kysymys: 

Miten sopivina pitäisit seuraavia tahoja määrittelemään, mikä on hyvän journalistisen tavan 
mukaista? 

 

Yksittäinen toimittaja 

 Lukumäärä % 

Hyvin sopiva 93 23 

Melko sopiva 162 41 

En osaa sanoa 50 13 

Melko sopimaton 72 18 

Hyvin sopimaton 14 4 

tieto puuttuu 6 2 

 

Toimittajajärjestöt 

 Lukumäärä % 

Hyvin sopiva 137 35 

Melko sopiva 199 50 

En osaa sanoa 28 7 

Melko sopimaton 26 7 

Hyvin sopimaton 3 1 

tieto puuttuu 4 1 

 

Tiedotusvälineiden omistajat ja johto 

 Lukumäärä % 

Hyvin sopiva 10 3 

Melko sopiva 90 23 

En osaa sanoa 48 12 

Melko sopimaton 175 44 

Hyvin sopimaton 63 16 

tieto puuttuu 11 3 
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Yleisön valitsemat epäpoliittiset elimet 

 Lukumäärä % 

Hyvin sopiva 24 6 

Melko sopiva 107 27 

En osaa sanoa 111 28 

Melko sopimaton 123 31 

Hyvin sopimaton 23 6 

tieto puuttuu 9 2 

 

Eri tahojen valitsemat yhteistyöelimet, esim. JSN 

 Lukumäärä % 

Hyvin sopiva 230 58 

Melko sopiva 148 37 

En osaa sanoa 10 3 

Melko sopimaton 2 1 

Hyvin sopimaton 2 1 

tieto puuttuu 5 1 

 

Tuomioistuimet 

 Lukumäärä % 

Hyvin sopiva 22 6 

Melko sopiva 101 25 

En osaa sanoa 98 25 

Melko sopimaton 111 28 

Hyvin sopimaton 60 15 

tieto puuttuu 5 1 
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Kohta 14: TOIMITTAJAN AMMATILLINEN ROOLI 

 

Toimittajan tulee... 

 

...olla yhteiskunnan valtaapitävien vartija. 

 Lukumäärä % 

Täysin samaa mieltä 166 42 

Melko samaa mieltä 156 39 

En osaa sanoa 15 4 

Melko eri mieltä 30 8 

Täysin eri mieltä 23 6 

tieto puuttuu 7 2 

 

...tehdä monimutkainen maailma yleisölle ymmärrettäväksi. 

 Lukumäärä % 

Täysin samaa mieltä 250 63 

Melko samaa mieltä 126 32 

En osaa sanoa 7 2 

Melko eri mieltä 7 2 

Täysin eri mieltä 3 1 

tieto puuttuu 4 1 

 

...tuoda esiin uusia ajatuksia ja ideoita. 

 Lukumäärä % 

Täysin samaa mieltä 218 55 

Melko samaa mieltä 151 38 

En osaa sanoa 15 4 

Melko eri mieltä 8 2 

Täysin eri mieltä 2 1 

tieto puuttuu 3 1 
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...arvostella yhteiskunnallisia epäoikeudenmukaisuuksia. 

 Lukumäärä % 

Täysin samaa mieltä 243 61 

Melko samaa mieltä 120 30 

En osaa sanoa 15 4 

Melko eri mieltä 12 3 

Täysin eri mieltä 3 1 

tieto puuttuu 4 1 

 

...tarjota yleisölle elämyksiä. 

 Lukumäärä % 

Täysin samaa mieltä 104 26 

Melko samaa mieltä 161 41 

En osaa sanoa 52 13 

Melko eri mieltä 68 17 

Täysin eri mieltä 7 2 

tieto puuttuu 5 1 

 

...olla tapahtumien puolueeton selostaja. 

 Lukumäärä % 

Täysin samaa mieltä 158 40 

Melko samaa mieltä 153 39 

En osaa sanoa 29 7 

Melko eri mieltä 49 12 

Täysin eri mieltä 2 1 

tieto puuttuu 6 2 

 

...heijastaa yleistä mielipidettä. 

 Lukumäärä % 

Täysin samaa mieltä 25 6 

Melko samaa mieltä 60 15 

En osaa sanoa 47 12 

Melko eri mieltä 182 46 

Täysin eri mieltä 77 19 

tieto puuttuu 6 2 
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...olla paikallisen mielipiteen kanava. 

 Lukumäärä % 

Täysin samaa mieltä 63 16 

Melko samaa mieltä 144 36 

En osaa sanoa 69 17 

Melko eri mieltä 84 21 

Täysin eri mieltä 30 8 

tieto puuttuu 7 2 

 

Kohta 15: PROFESSION TULEVAISUUDENNÄKYMÄT 

 

Kysymys: 

Miten arvioit seuraavien asioiden kehittyvän tulevaisuudessa?  

 

Mielipiteen ilmaisun vapaus 

 Lukumäärä % 

Lisääntyy selvästi 38 9 

Lisääntyy hieman 111 28 

Ei lisäänny eikä vähene 123 31 

Vähenee hieman 103 26 

Vähenee selvästi 21 5 

tieto puuttuu 4 1 

 

Journalistisen työn arvostus 

 Lukumäärä % 

Lisääntyy selvästi 8 2 

Lisääntyy hieman 60 15 

Ei lisäänny eikä vähene 143 36 

Vähenee hieman 148 37 

Vähenee selvästi 34 9 

tieto puuttuu 4 1 
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Yleisön kiinnostus tiedonvälitykseen 

 Lukumäärä % 

Lisääntyy selvästi 37 9 

Lisääntyy hieman 150 38 

Ei lisäänny eikä vähene 120 30 

Vähenee hieman 71 18 

Vähenee selvästi 16 4 

tieto puuttuu 3 1 

 

Journalistien ammattitaito 

 Lukumäärä % 

Lisääntyy selvästi 28 7 

Lisääntyy hieman 116 29 

Ei lisäänny eikä vähene 114 29 

Vähenee hieman 96 24 

Vähenee selvästi 38 10 

tieto puuttuu 5 1 

 

Ammattieettisten sääntöjen noudattaminen 

 Lukumäärä % 

Lisääntyy selvästi 3 1 

Lisääntyy hieman 36 9 

Ei lisäänny eikä vähene 114 29 

Vähenee hieman 179 45 

Vähenee selvästi 61 15 

tieto puuttuu 4 1 

 

Journalististen riitakysymysten käsittely tuomioistuimissa 

 Lukumäärä % 

Lisääntyy selvästi 88 22 

Lisääntyy hieman 219 55 

Ei lisäänny eikä vähene 78 20 

Vähenee hieman 7 2 

Vähenee selvästi 2 1 

tieto puuttuu 3 1 
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Omistuksen keskittymisen aiheuttamat paineet toimittajan ammattietiikalle 

 Lukumäärä % 

Lisääntyy selvästi 154 39 

Lisääntyy hieman 193 49 

Ei lisäänny eikä vähene 41 10 

Vähenee hieman 1 0 

Vähenee selvästi 4 1 

tieto puuttuu 4 1 
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