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Vastuullista journalismia ja 
laadukasta terveydenhuoltoa

J
ulkisen sanan neuvosto (JSN) otti maaliskuussa 50-vuotisjuhlansa 
kunniaksi käyttöön vastuullisen journalismin tunnuksen, jonka näet 
nyt myös tällä sivulla. Marraskuussa JSN ja sen jäsenjärjestöt, kuten 
Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry, jonka jäsen Fin-

nanest on, järjestivät muistutuskampanjan asiasta. Finnanestin ilmestymisai-
kataulun takia emme ehtineet mukaan varsinaisena kampanja-aikana, mutta 
haluan nostaa asian esille tässä lehdessä. 

Vastuullisen journalismin merkkiä saavat käyttää JSN:n sääntelyn piiriin 
kuuluvat mediat, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan Journalistin ohjeita. 
Journalistin ohjeisiin sitoutuneet mediat valitsevat sisältönsä journalistisin 
periaattein, pyrkivät totuuteen, kertovat tarkistettuja tietoja, kunnioittavat 
yksityisyyden suojaa ja ihmisarvoa, pitävät ilmoitusten ja toimituksellisen 
aineiston rajan selvänä ja korjaavat virheensä. Kova lupaus, joka täytyy pitää 
mielessä jokaista lehteä tehdessä. Onneksi Finnanestin asema on monia muita 
lehtiä helpompi: emme joudu kilpailemaan ostajista lehtikioskin hyllyssä, ja 
kirjoittajamme ovat alan huippuasiantuntijoita. Rauhallinen toimitusaika-
taulukin on tietynlainen etu, päivälehteä ei voisi edes ajatella 
tekevänsä harrastuksena.

Brysselissä, missä tämänkin Finnanestin sivutus on vii-
meistelty, on eurokraattikortteleiden reunassa metroasema, 
jonka nimi on Arts-Loi (flaamiksi Kunst-Wet). Nimi tulee 
aseman sijainnista Taidekadun ja Lakitieteenkadun riste-
yksessä. Anestesiologia sijoittuu mielestäni pikemminkin 
tiedon ja taidon risteyskohtaan: tarvitaan tieteellistä näyttöä siitä, mikä on 
tietyssä tilanteessa oikea ja potilaalle edullinen hoito. Toisaalta tarvitaan 
myös tilannetajua ja käden taitoa. Täytyy tunnistaa, onko kyseessä se sama 
tilanne, josta tieteellinen näyttö kertoo tai arvioida, voidaanko toisessa tilan-
teessa kertynyttä näyttöä soveltaa tällä kertaa. Lisäksi pitää pystyä tarjoamaan 
joskus teknisesti vaativakin hoito potilaalle. Huippuunsa viety ammattitaito 
muistuttaa joskus taidetta, mutta ehkä potilas useimmiten toivoisi meiltä mie-
luummin tylsää kurinalaisuutta kuin räiskyvää luovuutta. Lakikin säätelee 
mitä voidaan tehdä ja mitä ei. Perinteisesti myös lääketieteessä on kuiten-
kin luotettu enemmän profession vastuulliseen toimintaan ja itsesäätelyyn 
kuin tarkkoihin sääntöihin ja määräyksiin ulkopuolelta, kuten eduskunnasta. 
Tämä saattaa olla muuttumassa: ennen vaaleja on kiusaus kerätä irtopistei-
tä erilaisilla reippailla avauksilla. Varsinkin, jos lehdistön faktantarkistus 
laahaa perässä tai lähdetään tietoisesti mukaan hömppään klikkiotsikoiden 
tuottamiseksi.

Ei ole näköpiirissä, että yksikään poliitikko uskaltaisi ottaa vastuuta hoi-
tojen rajaamisesta tai priorisoinnista. Rahoitusta kiristämällä tehtävä vyöry-
tetään meille. Paljon voidaan säästää pidättäytymällä hoidosta, josta potilas ei 
pysty hyötymään. Toiminnan sujuvoittaminenkin säästää resursseja. Mutta 
ihmisten hoitaminen vaatii työtä, lääkkeitä ja välineitä. Ammattilaisten täy-
tyy saada työstään palkkaa ja päästä välillä myös lepäämään. Erikoissairaan-
hoito on Suomessa edullista ja laadukasta. Yksi tärkeä tapa kehittää edelleen 
laatua ja välttää tarpeettomia kuluja on potilasturvallisuuden jatkuva edistä-
minen. Onnea SAY:n uusimmalle jaokselle, Potilasturvallisuusjaokselle! 

Vesa Kontinen
paatoimittaja@say.fi

Se on kova lupaus,  
joka täytyy pitää 
mielessä.
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