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H Ä R K Ä Ä  S A R V I S T A

Taloustaito painoi virheitä villaisella

Taloustaito on selvästi Suomen suurilevikkisin 
talouslehti. Sen levikki on noin 250 000 ja luki-
joita on noin 350 000. Lukijoista 22 000 lukee 
lehteä sekä painettuna että verkossa ja 18 000 
lukee pelkkää verkkoversiota. Kasvu on ollut 
viime vuosina huikeaa. Lukijat haluavat yhä 
painettua lehteä. 57 prosenttia lukijoista on 
antanut lehdestä kiitettävän arvosanan 9–10. 
Virheitäkin tulee, mutta sattuu sitä paremmis-
sakin perheissä.

Luen Taloustaitoa valikoidusti. Kaikkea ei 
kannata lukea, sillä monet tutut asiat toistuvat 
vuodesta toiseen tai asia ei liippaa minua lä-
heltä. Kertaus ei varmaankaan ole pahitteeksi 
ja ainahan tulee uusia lukijoita. Katson ensin 
sisällysluettelosta, mitä lehti sisältää. Sitten 
valitsen jutut, jotka kiinnostavat. Lehden 
numerossa 9/14, joka ilmestyi 8.10.2014, 
oli mm. kirjoitus yksityisteistä. Tuttua asiaa, 
ajattelin, mutta avasin kuitenkin lehden tä-
män jutun kohdalta. Yllätykseni oli suuri, kun 
huomasin, miten paljon asiavirheitä se sisälsi. 
Mainitsen kaksi pahinta. Kirjoituksen mukaan 
yksityistiet eivät ole jokamiehenoikeuksien 
piirissä ja tiekunnalla on oikeus estää muita 
kuin tieosakkaita käyttämästä tietä.

Yksityisteitä voidaan käyttää jokamiehe-
noikeudella kävelyyn, pyöräilyyn, hiihtoon ja 
jopa hevosella ajoon. Tien käyttämistä muu-
hun kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan 
liikenteeseen ei saa kieltää sinä aikana, jolloin 
valtio tai kunta avustaa tien kunnossapidossa. 
Säännöllisen liikenteen harjoittamiseen tar-
vitaan tällöinkin asianmukainen lupa samoin 
kuin tien käyttämiseen sellaiseen toimintaan, 
joka selvästi lisää kunnossapitokustannuksia. 
Jos em. muusta liikenteestä aiheutuu huo-
mattavaa haittaa, kunnan suostumuksella 
voidaan kieltää se tai rajoittaa sitä. 

Otin yhteyttä kirjoituksen laatijaan  Matti 
Sovijärveen, joka kertoi, että tehtyjen 
huomautusten johdosta on nettiin laitettu 
korjattu versio. Menin katsomaan sitä. Se oli 
tehty 24.10.2014. Nettikirjoituksen loppuun 
oli merkitty, että juttuun on päivitetty tar-
kennuksia 17.11. muun muassa leipätekstin 

Minkä kirjoitin, sen kirjoitin 
Pontius Pilatus

Ra
im

o 
Ko

iv
is

to
in

en
 

ra
im

o.
ko

iv
is

to
in

en
ko

lu
m

bu
s.

fi

12 kappaleeseen, joiden järjestysnumerot 
oli myös mainittu. Nettikirjoituksessa ei ollut 
mitään mainintaa siitä, että se on tehty leh-
tiversion korjaamiseksi.

Otin 23.1.2015 yhteyden toimituspäällik-
kö Riitta Rimmiin, joka oli koonnut kyseisen 
lehden. Hän oli hyvin perillä tilanteesta ja 
kertoi, että kirjoitus oli tarkistutettu ulko-
puolisilla henkilöillä, joista hän ei kuitenkaan 
tarkemmin kertonut. Rimmi kertoi, että Matti 
Sovijärvi on eräs lehden luottotoimittajista 
ja toimii free lancerina. Hänen mukaansa 
Sovijärven työssä ei ole ollut ennen huo-
mauttamista.

Kysyin Rimmiltä, miksei korjauksia ole 
laitettu painettuun lehteen, jolloin ne oli-
sivat voineet tavoittaa kaikki lehden lukijat 
toisin kuin netissä julkaistu kirjoitus, jolla on 
vain vähän lukijoita. Kommentteja siellä oli 
kaksi, joista toiseen vastasin kertoen miten 
voi saada tiedon siitä, avustetaanko jotakin 
tiettyä yksityistietä.

Rimmi kertoi, että asiasta oli keskusteltu, 
mutta lukuisten virheiden oikaiseminen olisi 
vienyt liikaa tilaa lehdestä. Siksi asia hoidettiin 
netissä korjatulla kirjoituksella. Huomautin 
Rimmille myös siitä, ettei nettikirjoituksessa 
ole mitään viittausta lehdessä olleeseen 
virheelliseen painettuun tekstiin.

Kysyin Rimmiltä, miksei lehdessä ole 
Lukijan posti -osastoa tai vastaavaa. Hän 
vastasi, että siitä on keskusteltu, mutta sen 
perustamisesta on luovuttu, koska lehdestä 
tulee kommentteja hyvin harvoin. Hän sanoi 
myös, että kun kyseisen lehden julkaisusta 
on näinkin pitkä aika, ei sitä enää ole syytä 
kommentoida lehdessä. Olisin voinut esittää 
kritiikkiäni kommentoimalla nettikirjoitusta, 
mutta katsoin sen turhaksi, koska netissä on 
lukijoita vähän ja kommenttien lukijoita vielä 
vähemmän.

Moneen kertaan korjatussa tekstissäkin 
netissä on vielä virheitä tai epätarkkuuksia. 
Mainitsen kolme. Kirjoituksessa sanotaan, 
että jos ei lainkaan aio käyttää tietä ajoneu-
voilla, tien varrelta maata omistava voi peri-

aatteessa olla liittymättä tiekunnan jäseneksi. 
Ensinnäkin pitäisi puhua tien vaikutuspiiristä 
eikä tien varresta. Toiseksi, kun tehdään 
uutta tietä, niin jokainen, jonka omistama 
kiinteistö on kokonaan tai osaksi sillä tien 
vaikutuspiiriksi katsottavalla alueella, jolta tai 
jolle tapahtuviin kuljetuksiin tietä tarvitaan tai 
voidaan käyttää, on velvollinen tieosakkaana 
osuutensa mukaan tekemään ja pitämään 
kunnossa tietä.

Kolmanneksi, tekstin mukaan tienpidon 
maksujen perusteena on hyöty eli käyttö. Ne 
eivät ole sama asia, sillä käyttö voi vuosittain 
vaihdella paljonkin. Tienpitovelvollisuus tulee 
jakaa tieosakkaiden kesken heidän tiestä 
saamansa hyödyn mukaan. Sitä arvioitaessa 
on otettava huomioon tieosakkaalla tien vai-
kutuspiirissä olevan alueen suuruus ja missä 
määrin tietä käytetään tai tullaan käyttämään 
erilaisiin kuljetuksiin.

On hämmästyttävää, että joku harrastelija 
voi tällä tavoin seikkailla ison ja arvostetun 
lehden sivuilla. Yksityisteistä on oikeaa tietoa 
helposti saatavissa. Se kuuluisa Murphyn laki 
taisi kuitenkin näyttää voimansa. Virheellisten 
tietojen julkaisemisesta ei todennäköisesti 
ole koitunut mitään vahinkoa vaan ihmiset 
jatkavat elämäänsä terveen järjen mukai-
sesti kuten tähänkin asti jatkuvuuden lakia 
toteuttaen.


