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Suoritus

● Luennot: 20 t keskiviikkoisin klo 13–16 ajalla 
30.10.–11.12.2013

● Lyhyt ideapaperi esseeaiheesta, pituus 800-1200 
sanaa, palautus Moodleen
● Palautus 7.12., keskustelut 11.12.

● 1–3 esseetä sovituista aiheista, yhteispituus 
3500–4500 sanaa, palautus Moodleen
● Palautus 10.1.2014

● Materiaalit: www.europeanpragmatism.org/mediaetiikka



Esseeaiheita
1. Arvioi kriittisesti kurssilla esitettyä median eettisen arvioinnin 
mallia. Mitä siitä puuttuu? Mihin tapauksiin se ei sovellu?
2. Erittele eettisen ja/tai tiedollisen arvioinnin suurimpia haasteita 
nykyisessä mediakentässä. Mitä erityisiä ongelmia median 
monimuotoistuminen ja nettipohjaisuus tuo tullessaan?
3. Käsittele ilmastonmuutosta koskevaa uutisointia / blogikirjoituksia 
mediaetiikan näkökulmasta. (Myös muu vastaava, sovittu aihe!)
4. Arvioi journalistin ohjeita kurssilla kehitellyistä median eettisen ja 
tiedollisen arvioinnin näkökulmista. Mm. ovatko ohjeet kattavat?
5. Arvioi ”kansalaisjournalistin” ohjeita. Voisivatko ne toimia?



Sisältö

1. Mitä on mediaetiikka? (1)
2. Etiikan teoriat (1)
3. Median etiikka (2)
4. Tieto ja objektiivisuus (3-4)
5. ”Kansalaisjournalistin ohjeet” (4)
6. Journalistin ohjeet (5)
7. Politiikka ja journalismi (6)
8. Mitä opimme? (7)



Kertausta: tiedolliset arvot

Kohde
Totuus

Materiaali Viesti Yleisö
Oikeutus Rehellisyys



Kertausta: tiedonvälittäjän 
hyveet

Totuudellisuus: viestityssä on pyritty totuuteen
- Objektiivisuus vs. omat intressit

Perusteellisuus: viestitty perustuu riittävään 
lähdeaineistoon ja sen oikeaan käyttöön

Rehellisyys: viestitty antaa yleisölle oikean kuvan 







 

 





HS:n kehysriihiuutisointi
Totuudellisuus:

- Poliittinen intressi, oma
näkemys lopputuloksesta
- Ammatillinen intressi,
kiire julkaista

- Olisivatko muut viestineet samoin?



HS:n kehysriihiuutisointi
Perusteellisuus:
- Yksittäinen lähde
- Epämääräinen sisältö
- Pitäisivätkö muut uskottavana?

Rehellisyys
- Kieltäytyminen oikaisusta
- Vähintäänkin harhaanjohtava
- Ilmeinen selittely



Tiedotus ja tiedolliset kysymykset

- Perustelu/oikeutus usein heti saatavilla, 
valmisteltua viestintää
- Onko yritysviestintä rehellistä? Yleisö pitää usein 
tietona, ei mainosviestinä?
- Missä määrin yritysviestintä on objektiivista?

- Onko mielekästä objektiivisuuden rajausta?



Mainonta ja tiedolliset 
kysymykset
Mainonnan tiedoksi käsitettyä sisältöä tulee arvioida samoin 
kriteerein

Totuudellisuus: taloudellinen intressi merkittävä - voiko ajatella, että 
objektiivisuus rajautuu, kun intressi on läpinäkyvä?

Rehellisyys: suhteessa siihen, miten yleisö asian käsittää - jos yleisö 
pitää yleisesti liioitteluna, kenties voi olla rehellistä epätotuutta
- Ongelma: todeksi käsitetyn osuuden jatkuva pieneneminen, 
mainonta hakee ja rikkoo jatkuvasti rajaa



Kansalaisjournalistin ohjeet

- Eettiset ja tiedolliset, mallina journalistin ohjeet
- Kenelle tahansa blogistille/somen käyttäjälle

Haasteena
- Kentän monipuolisuus
- Uskottavuus, ymmärrettävyys



Lähtökohta
Sananvapaus tarkoittaa, että jokaisella on oikeus ilmaista, julkistaa ja 
vastaanottaa tietoa, ajatuksia ja mielipiteitä kenenkään ennalta 
estämättä. Kuten kaikki vapaus, se tuo mukanaan vastuun: vastuun 
sanotusta. Sananvapautta voi käyttää myös väärin.

Tämä ohje on tarkoitettu kaikille sosiaalisen median ja blogien 
käyttäjille. Se ei korvaa ammattijournalistien, ammattimaisten 
tiedottajien tai viestintäyrittäjien eettisiä ohjeita tai sananvapautta 
rajoittavaa lainsäädäntöä.



Kertausta: tiedonvälittäjän 
hyveet

Totuudellisuus: viestityssä on pyritty totuuteen
- Objektiivisuus vs. omat intressit

Perusteellisuus: viestitty perustuu riittävään 
lähdeaineistoon ja sen oikeaan käyttöön

Rehellisyys: viestitty antaa yleisölle oikean kuvan 



Totuudellisuus ja perusteellisuus
1. Esitä tietona vain sellaista, mikä on totta. Erota oma mielipiteesi, 
pohdinta ja arvailu tiedosta.
2. Pyri siihen, että vastakkaisia näkemyksiä kannattavat voisivat olla 
samaa mieltä esittämistäsi tiedoista. Kyseenalaista myös omat 
kantasi. Muuten vakuutat vain ne, jotka ovat jo valmiiksi samaa 
mieltä kanssasi.
3. Perustele väitteesi. Tuo lähteesi selvästi esille. Muuten muut eivät 
voi arvioida sanomaasi.
4. Pohjaa omaan asiantuntemukseesi. Sillä on arvoa yleisölle.



Rehellisyys
5. Myös toden väitteen voi esittää tavalla, joka antaa asioista väärän 
kuvan. Älä johda yleisöäsi harhaan.

6. Jokainen tekee virheitä. Myönnä omasi avoimesti. Älä selittele 
turhaan.

7. Tuo esiin oma osuutesi ja intressisi. Ei ole reilua kehua tuotetta 
kertomatta, että saa siitä palkkaa, tai arvostella toisen työtä tuomatta 
esille, että on kilpailemassa samasta tehtävästä.



Blogit ja markkinointi
Noppari, E. &
Hautakangas, M.

Kovaa työtä olla
minä.
Muotibloggaajat
mediamarkkinoilla

Tampere UP: 2012
s. 147



Blogit, mainonta ja tuotesijoittelu

Kuluttaja-asiamies, Mainonnan tunnistettavuus 
blogeissa, 2013



Kertausta: etiikka

Kohde Yleisö

O1: suojaoikeudet O2: tiedonsaanti
S1: haitallisuus S2: relevanssi

S3: julkisuus S4: haitallisuus

VÄÄRIN OIKEIN



Oikeudet
8. Jokaisella ihmisellä on ihmisarvo. Toisten ihmisten 
henkilökohtaisia ominaisuuksia on syytä tuoda esiin vain silloin, kun 
niillä on todellista ja olennaista merkitystä viestin kannalta.
9. Jokaisen yksityiselämä on suojattua. Usein yleisösi ei edes halua 
tietää liikaa toisten asioista. Myös omien yksityisasioiden tuominen 
esiin voi olla tarpeetonta tai loukata toisia.
10. Jokaisella on oikeus tulla tuomituksi lain mukaan. Ketään ei saa 
leimata syylliseksi ennen tuomiota. Myös rikoksesta tuomitulla on 
oikeus yksityisyyteen.



Seuraukset
11. Mieti, kenelle viestisi välittyy. Pyri siihen, että jakamasi tieto on 
merkityksellistä tai kiinnostavaa tarkoitetulle yleisölle. Pelkkä 
tiedossa jo olevan tapahtuman tai uutisten toistaminen ei tarjoa 
mitään uutta. Käytä hyväksi mahdollisuuksia rajoittaa yleisöäsi. 
Kaikkea ei ole pakko jakaa kaikkien kanssa.

12. Mieti, voiko viestisi julkaisusta aiheutua viestin aiheena oleville 
ihmisille tai yleisöllesi vaaraa, haittaa tai mielipahaa. Jos näin on, älä 
julkaise viestiä, ellei asiasi ei ole erityisen tärkeä.







JSN:n ratkaisu (pj)



Perustuslaki
Rikoslaki
Laki sananvapauden käyttämisestä 
joukkoviestinnässä (sananvapauslaki)
Tekijänoikeuslaki
Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 
(julkisuuslaki)
Tietosuojalaki


