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Olette tehnyt kantelun Julkisen sanan neuvostolle. Neuvoston puheenjohtaja Elina Grundström päätti 2.2.2017, että kanteluanne ei oteta käsittelyyn. 
Päätöksen perustelut käyvät ilmi ohessa olevasta puheenjohtajan päätöspöytäkirjan otteesta.
 
Teillä on oikeus pyytää kantelunne uudelleenkäsittelyä, jos puheenjohtajan päätös perustuu ilmeiseen virheeseen. Kantelijan on 
uudelleenkäsittelypyynnössään yksilöitävä puheenjohtajan päätöksessä oleva virhe. Pelkkä kantelijan erimielisyys päätöksestä ei riitä 
uudelleenkäsittelyn perusteeksi.
 
Kantelun karsintapäätös on tehty kantelijan neuvostolle toimittaman materiaalin perusteella, joten myös uudelleenkäsittelypyynnön on perustuttava 
alkuperäiseen kantelutekstiin ja sen mukana lähetettyyn materiaaliin. Lisätiedot tai uudet perustelut eivät muuta päätöstä, joten niitä on tarpeetonta 
esitellä.
 
Uudelleenkäsittelypyynnön ratkaisevat Julkisen sanan neuvoston varapuheenjohtajat, joista kaksi on median edustajia ja kolmas yleisön edustaja. 
Puheenjohtaja ja alkuperäisen esityksen puheenjohtajalle valmistellut sihteeri ovat esteellisiä.
 
Kantelun uudelleenkäsittelypyyntö on jätettävä neuvoston toimistoon kahden viikon kuluessa siitä, kun päätös on lähetetty.
 
Alla ote puheenjohtajan päätöspöytäkirjasta:
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                                 Kantelu kohdistuu Ylen tv-uutislähetyksen inserttiin työstä kieltäytymisestä 8.12.2016 klo 20.30.
                                 http://areena.yle.fi/1-3067612
 
Kantelijan mukaan uutisinsertti antoi liioittelevan kuvan työstä kieltäytymisten määrän kasvusta eikä tuonut esiin sitä, viime vuodesta kieltäytymisten 
osuus on alentunut 0,6 %. Kantelijan mielestä uutisia seuranneille saattoi jäädä epäselväksi, että tämän vuoden tammi-lokakuussa 442000 
työtarjouksen vastaanottaneesta 424800 eli 96,1 % reagoi tavalla, joka ei jätä sijaa pienimmällekään kritiikille.
 
Kantelijan mielestä juttuun ei olisi pitänyt kuvata materiaalia kirpputorilla työskentelevistä henkilöistä, koska he olivat työharjoittelijoita eikä 
kirpputoriyrittäjää olisi saanut haastatella uutisinserttiin, koska kyseinen yritys kantelijan mukaan ”pyörii käytännössä palkkatukihenkilöstön varassa,  
ja  yrittäjä on joutunut itse muuta kautta heitä haalimaan, koska työvoimatoimisto ei ole suostunut lähettämään kaikkein osaavinta väkeä 677 euron 
lisärahan kanssa”.
 
Kantelija on käynyt pitkän kirjeenvaihdon uutisen toimittajan ja uutistenlukijan kanssa. Kirjeenvaihdosta käy ilmi, että kantelija myöntää itsekin, ettei 
jutussa ollut olennaista asiavirhettä. Uutinen ja kantelija käyttävät ainoastaan eri tarkastelujaksoja tarkastellessaan työstä kieltäytyjien määrää.
 
Haastateltujen ja kuvamateriaalin osalta tiedotusvälineellä on oikeus valita näkökulmansa. Neuvosto ei ota kantelua käsittelyyn.
 
Esitys: Karsitaan.
                                 Päätös: Karsittiin.
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