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Tiedotusvalineet
Kaarle Nordenstreng
Oikeastaan tiedonvalitvksessa ei \'lmnna 20.00 ale .mitaan
sellaista jora siina ei ol.isi ollut jo kolmeakymmenta vuorra
aikaisemmin, vuonna 1970. Ihmiste�rvfilinen kanssakaymi
nen on edelleenk.in paaasiassa henkilok.ohtaista keskuste
lua, ja sita taydentamassa ovat painettu sana seka a.an.en- ja
kuvansiirtolaitteet: puhelin, radio ja televisio. Tosin henk.i
lok.ohtainen tiedonvalitvs on mosi wodelta dhentnwt
samalla kun tekni.sin apuneuvoin tapahtuva tiedonvfilitys
on lisaantynyt - kouluissahan ei en.a.a oma opettaja kerro
paljoakaan, vaan oppilaat lukevat, kuulevat ja k.atsovai
muualla valmistettuja oppituntipaketteja, eik.a liikeneuvot
relujak.aan enaa saannollisesti pideta paak.onttorin johto
k.unnanhuoneessa, vaan tavallisesti: tv-mudun vfilityk.sella
siren, etta k.ukin osanottaja istuu omassa tyohuoneessaan,
sijaitsipa se sitten samassa kaupungissa tai kokonaan eri
paikkakunnalla kuin toisten tyohuoneet.
Mutta vaikka nain onkin, ei ihmisista silti ·ole tullut
paikallaanpysyvia olioita, jotka pita.vat yhteytta toisii'nsa
vain teknisten apuneuvojen valityksella, puhelin-, radio- ja
televisioteitse. Nainhan jotkut ennustivat .1960-lundla vies
tinnan tekniikassa tapahttwaa kehitysta tarkastellessaan:
arveltiin etta yhteiskunra joka siihen mennessa oli edellyt
tanyt ihmisten ja tavaroiden yha tehokkaampaa kuljetusta
paikasta toiseen, oli muuttumassa yhteiskunnaksi jossa
ihmisten ja tavaroiden -sijasta rnvettaisiin kuljettamaan
tietoa ja ideoita. Tahan suuntaan tietysti on menty, murra·
ei niin pitkalle etta ihmisten kuljetuksesta olisi paljoakaan
luovuttu. Ihmiselle ei riita, etta han keskustelee toisen
kanssa nak.opuhelimessa - han hal\�aa vaistomaisesti olla
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ta.man kanssa mvos aivan valittomassa henkilokohtaisessa
kosketuksessa; ihmiselle ei myoskaan riita, etta han tekee
nojatuolimatkoja katselemalla ulkomaiden maisemia sei
nan kokoisesta vari-tv-kuvastaan - hanen on paastava
omakohtaisesti kokemaan nuo maisemat.
Tiedonvalityksen tekniikka on tietenkin kehittynyt, mutta
mitaan varsinaisesti uutta tiedotusvalinetta ei ole svntvnvt.
Sitapaitsi kehitys on seurannut suorastaan pitkastyttavan
tarkasti niita ennusteita, joita 1960-luvulla tehtiin. Esimer
kiksi seuraava amerikkalaisen David Sarnoffin profetia
sopisi suurin piirtein raportiksi vuoden 2000 viestinnan
keinoista:
Satelliittien, lasersateiden ja ultraminiatyyrilaitteiden
avulla tulee vuosituhannen lopussa olemaan mahdollis
ta saada kuvallinen, aanellinen tai kirjallinen yhteys
kehen tahansa, missa tahansa ja milloin .tahansa. Usei
den satojen tonnien painoiset satelliitit tulevat valitta
maan puheluita ja radio-, televisio- seka muita viestinta
muotoja maasta toiseen, maanosasta toiseen, maapallol
ta avaruusaluksiin ja planeetoille. Yksityiset ihmiset
voivat olla yhteydessa keskenaan pienten poytalaitteiden
tai seinankokoisten kolmiulotteisten vari-tv-pintojen va
lityksella. Lopuksi ihmisilla on varusteenaan miniatyyri
kokoinen tv-lahetin-vastaanotin, jonka avulla he voivat
tiedottaa toisilleen radio- ja satelliittiteitse kiiyttamalla
ta.man paivan puhelinnumeroita muistuttavia henkilo
kohtaisia kanavia. Mannerten valinen posti toimitetaan
perille satelliittien kautta jaljentamalla lahetys sahkoi
sesti maaranpaassa (facsimile reproduction,'. Satelliit�i-tv
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voi lahettaa ohjehnaa ympari maapallon suoraan kotei
hin, ja miljardi ihmista voi seurata samaa bhjelmaa,
jossa kieli kaannetaan automaattisesti. Sanomalehdet
voidaan lahettaa mantereelta toiselle ja pa�naa silmanra
payksessa. Vuonna 2000 tullaan ilmeisesti kaikki merkit- ·
ta.vat sanomalehdet julkaisemaan samanaikaisina pai
noksina kaikkialla maailmassa.
(Sarnoff: Looking ahead, New York 1968; tiivistelma
kirjasta Ploman: Jord, rymd och kommunikat:ioner,
Stockholm 1969, s. 197.)
Kaikkea ta.ta on siis jo osattu odottaa: ei ole mikaan
ihme, etta vari.:rv:n kuvapintana on makuuhuoneen yksi
seina, etta aamulehti ei tule postiluukusta vaan syntyy
olohuoneessa olevassa kopiolaittees�a, etta taskussa on
aamusta iltaan puhelinlaite, jolla voi mista tahahsa soittaa
minne tahansa. Myoskaan se ei ole mikaan ihme, etta
kaikilla suomalaisilla ei naitii laitteita ole - kukapa nyt olisi ·
niin naiivi ollut ettii olisi uskonut tekniikan kehitvksen
koituvan jokamiehen hyviiksi. Ensinniikiian kaikilla ei ole
varaa pita.a kaikkia mahdollisia laitteita, ja toiseksi kaikki
eivat ole edes kiinnostuneita esimerkiksi taskuradiopuheli
mesta.
Vuosituhannen vaihteen tilannetta kuvaavien tilastojen
mukaan suomalaisista viela yli puolet omistaa vanhamnal
lisen laatikkotelevision, ja naistiikin puolet on musta-val
kovastaanottimia. On kuitenkin huomattava, ettii perati
70 % tv-vastaanottimista sisal.ta.a kuvalevyjen ja kasettinau
hojen katselulaitteen; toisin sanoen televisio ei tarkoita
.vain sita ohjelmaa, jota muualta lahetetaan, vaan myos sen
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ohjelman, jonka kukin katsoja on levyhyllylleen hankkinut.
Transistoriradio kuuluu luonnollisesti joka perheen varus
tukseen. Sanomalehtien vastaanotinlaitteita on kiivtossii
noin 100 000, mikii on koko vaest66n katsoen varsin
vahan: perati 80 % suomalaisista lukee paivittain periaat
teessa isoisanaikaista sanomalehtea, joka on kannettu ko
tiin tai ostettu ko:rttelin lehtikioskista. Taskupuhelin on
hieman yleisempi: sellainen on joka kolmannen aikuisikiii
sen hallussa. Se vahemmist6 jolla on nama laitteet, ei ale
hankkinut niita huvin vaan ammatin vuoksi; nykyaikaista
·palveluelinkeinoa tuskin voisi kuvitella ilman sita tiedon�
viilityksen nopeutta ja moninaisuutta, jonka iaskupuheli.n
ja midi tahansa halu-ttuja tietoja vastaanottava kopiolaite
tekevat mahdolliseksi.
Tavallinen keskivertokansalainen viettaa television, ra
dian ja lehtien parissa kolmasosan elamastaan eli kahdek
san tuntia vuorokaudessa - suunnilleen puolet valveilla
oloajastaan. Na.in kertoo valtion tiedotusopillisen tutki
muslaitoksen raportti vuodelta 2000 ja lisaa, etta ta.ma
tiedotusvalineille omistettu kokonaisaika on kolme tuntia
enemman kuin kolmekymmenta vuoita takaperin. Rapor
tissa selvitetiian my6s sita, millaista aineistoa ihmiset tiedo
tusviilineistiian vastaanotravat.
Kolmasosa ihmisten nielemiista tiedotusmateriaalista · on
paiviinkohtaisfa uutisaineistoa ja siihen liittyvaii taustasel
vitysta; ta.ta vastaanotetaan niin paikallisista tapahtumista
kertovalta radiokanavalta kuin valtakunnanuutisiin ja
maailmantapahtumiin keskittyvalta tv-kanavalta ja tieten
kin sanomalehdesta. Toinen kolmannes siita ajasta, jonka
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ihmiset viettavat joukkotiedotusviilineiden parissa, kuluu
asiapitoisen ja ns. >>vakavan>J aineksen pureskelussa: osit
tain ammattiin liittyvassa uudelleenopiskelussa ja osittain
vapaaehtoisessa .tietojen, nakemysten ja taideharrastusten
kartuttamisessa. Asiainformaation keskejsin kanava on te
levisio, jota taydentaa tyovihkomuotoinen kirjallinen ai
neisto; paksuista oppikirjoista on aikuisopiskelussa luovut
tu jo 1980-luvulla, mutta peruskoulussa sellaisia viela
melko yleisesti kaytetaan. Viimeinen kolmannes joukkotie
dotuksen hyvaksikaytostii kohdistuu viihteeseen ja taitee
seen: pakoon ta.man hetken todellisuudesta paivauniin,
mielikuvituksen tai taidenautintojen maailmaan. Turvallis
ta unohdusta tarjoaa ennen muuta aikakauslehdist6 yhdes
sa tv-vastaanottimessa nakyvien kuvalevyjen ja kasettien
kanssa; taidetta taas tarjoaa radian musiikkikanava, eloku
vakerhojen hoitamat elokuvateatterit seka jossain maarin
kuvalevyt ja tv-kasetit, joille on ruvettu tallentamaan my6s
taide-elokuvia vksilollista
kotikavttoa
varten.
.
.
Tutkimusraportissa naita tuloksia on verrattu 1960-luvun
lopulta peraisin oleviin vastaaviin tietoihin, joita suomalai
sen tiedotusopin klassikot silloin olivat Yleisradion rahoi
tuksella koonneet. Vertailu osoittaa, etta vuonna 2000
suomalaiset kuluttavat tiedotusvalineittensa kautta suhteel
lisesti vahemman viihdetta kuin kolme vuosikvmmenta
takaperin. Viihdelehtien lukeminen on hieman lisaantynyt,
mutta viihteellisten tv-ohjelmien katselu on pysynyt ennal
laan: vaikka ihmisten kaytettiivissa on laaja valikoima
viihdeohjelmia kuvalevyina ja kasetteina, he omistavat
niiille s<4?an puolitoista tuntia piiivassii mink.ii he kayttivat
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aikanaan teievision kautta lahetettyjen lannensarjojen ja
ajanvieteohjelmien katseluun. Samaan aikaan asia- ja ajan
kohtaisinformaation kulutus on tuntuvasti lisaantynyt, niin
etta kun vuonna 1970 asiaa ei:-i muodoissaan virtasi lehdis
ta, radiosta ja televisiosta keskiarvosuomalaisen aivoihin
noin kahden tunnin verran, sita vuonna 2000 virtaa perati
viisi tuntia.
Ta.Ha kohtaa siis osuivat ennustuksissaan oikeaan ne,
jotka ilmoittivat »uskovansa ihmisen terveeseen tiedonha
luun ja omaehtoisen henkise.n kasvun tarpeeseen»; haviolle
taas jaivat ne jotka vastustivat »tiedon pakkosyottoa kan
saUe». Tama raportin paljastama kehityksenkulku onkin jo
tulkittu vasemmistolais-liberaalin tiedonvalityspolitiikan
voitoksi, koska nimenomaanpoliittinen oikeisto on viime
vuosikyrpmenina uskonnollisten piirien ja mainosvaen tu
kemana edustanut sita nakokantaa, etta joukkotiedotusva
lineista ei pida tehda valistus- vaan virkistysvalineita jolloin virkistyksen tietysti tuli olla >>tarkoituksenmukais
ta». Nyt ovat kaikki piirit vakuuttuneita siita, etta Suomen
kansa on tiedonjanoista, ja J. V. Snellmanin seka Eino S.
Revon ajatukset ovat nousseet paivan puheenaiheiksi.
Tiedon suurta kulutusta viihteeseen verrattuna ei pida
ymmartaa siten, etta ihmiset paremman tekemisen puut
teessa ja runsasta vapaa-aikaa tappaakseen olisivat paaty
neet asiainformaatioon. Vuoden 2000 yhteiskunnassa pai
va paivalta uusiutuva tieto ei suinkaan ole ylellisvvtt�, vaan
valttamattomyys, jota ilman ihminen ei tule toimeen omassa ammatissaan enempaa kuin yksityiselamassaan. Ajan
tasalla pysyminen pelkastaan kulutustavaroiden ja kodin•
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hoitoon liittyvien laitteiden suhteen vaatii la.hes paivittaista
kuluttajavalistusaineiston opiskelua. Ja jos mieli tietaa,
millaisessa kaupungissa, maassa ja maailmassa oikeastaan
elaa, ei enaa riita koulussa saatu oppi ja elamanviisaus
vaan yhteiskuntaa ja maailmanrnenoa on jatkuvasti opis
keltava uudelleen tiedotusvalineista.
Televisio on tietopuolisen joukkotiedotuksen keskeinen
kanava: sen lahetysajasta kokonaista 80 % koostuu ajan
kohtais- ja asiaohjelmista - loput on urheilua, viihdetta,.
uskonnollista ja lastenohjelmaa. Ajallisesti tv-ohjelmiston
suurimman ryhman muodostavat oppilaitoksille ja aikui
sille itseopiskelijoille tarkoitetut opetusohjelmat; toiseksi
suurin ohjelmalohko on uutistoimituksen vastuulla. Yleis
radion kaytossa on kaksi valtakunnallista tv-kanavaa; toi
selle on keskitetty maan eri osia palvelevat alueelliset
tv-lahetykset - tunti paivassa - seka kaikki kurssimuotoi
seen opiskeluun liittyvat opetusohjelmat, toinen puoles
taan valittaa kaiken muun ohjelmiston, mm. uutiset ja
ei-asiapitoiset ohjelmat. Viimeksi mainitulla kanavalla on
ohjelmien valissa myos mainoksia. Kolmantena vaihtoeh
tona tv-katsojalla on yhteispohjoismainen kanava, joka
samalla palvelee pienen ruotsinkielisen vaestonosamme
tarpeita.
Muita varsinaisia tv-kanavia suomalaisella katsojalla ei
ole kaytossaan; puhe rajojen yli ulottuvasta »maailmante
levisiosta» on toteutunut vain siina muodossa, etta kunkin
maan yleisradiolaitos saa kayttoonsa Yhdistyneiden Kansa
kuntien tiedotuskeskuksen toimittaman uutis- ja doku
menttiaineiston ja etta jotkut naapurimaat pohjoismaiden
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tapaan ovat yksissatuumin perustaneet kansainvalisen tv
kanavan joka kattaa rajoitetun alueen. Yritys avata kan
sainvalinen tv-kanava kaatui 1970-luvun - loppupuolella
siihen, etta suurvallat olisivat samalla vaatineet maailman
laajuisia kanavia omien ohjelmiensa lahettamiseen; niinpa
maailman »pienet valtiot>> Skandinavian maiden aloitteesta
ajoivat la.pi YK:ssa paatoksen, joka periaatteessa sulkee
rajat kansainvalisilta tv-lahetyksilta. Tama ei tietysti mer
kitse, etta satelliittilahetyksista ja kansainvalisesta ohjel
manvaihdosta olisi luovuttu; se merkitsee vain, etta »eette
ria» ei avattu taysin vapaille tv-lahetyksille - »kanavien
kaaokselle», jollainen vallitsi radioaalloilla.
Se minka -suurvallat menettivat maailmanlaajuisissa tv
kanavissa otettiin takaisin kuvalevyjen ja tv-kasettien muo
dossa: USA, Neuvostoliitto ja Kiina rupesivat kukin levitta. ma.an maailmalle »purkitettua ideologiaa» yksityisten tv
katsojien ka.ytt66n. Suomessa ovat tulleet suosituiksi erityi
sesti yhdysvaltalaiset Eurooppaa varten valmistetut viih
deohjelmat, joita on kaupan jokaisessa lehtikioskissa sa
maan himaan kuin meikalaisia. viikkolehtia. · Tallainen
»kasettiviihde» joka ulottuu »Peyton Placen neljannesta
sukupolvesta» uusimpiin pornografian versioihin - on
samalla ta.ydentama.ssa. Yleisradion tv-ohjelmiston vaha.ista
viihteellisyytta. Samanlainen taydemava. tehtava on myos
kaupallisella aikakauslehdistollamme, joka va.rikkyydes
ta.a.n huolimatta ei pysty asialirajalla kilpailemaan ·Yleisra
dion Ja paivalehdiston kanssa; mita.an varojenpuutteen
aiheuttamaa verenvahyytta aikakauslehdistomme ei suin
kaan pode,. koska sen kaikki voitot keskittyva.t kolmeen
lehtitaloon.
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Kaupallisten viihteeseen keskittyvien aikakauslehtien rin
nalla ilmestyy satoja ja.rjestojen ja laitosten ja.senilleen
julkaisemia aikakauslehtia. Merkittavin ei-kaupallisista ai
kakauslehdista. ori valtion kuluttajavalistusinstituutin jul
kaisema viikkolehti. Tama jokaiseen talouteen ilmaiseksi
jaettava 'tietopaketti' sisalta.a tutkimustuloksia tuotteiden
ominaisuuksista, arviointeja tuotteiden tarkoituksenmu
kaisuudesta seka. kritiikkia tuotteiden tarpeellisuudesta.
Tarkasteltavina ovat periaatteessa kaikki tuotteet asunnois.,.
ta matkavakuU:tuksiin, mutta paapaino on toisaalta paivit
taisissa kulutustavaroissa - elintarvikkeissa - ja toisa:alta
uusissa markkinoille vasta ilmestyneissa tuotteissa, kuten
esimerkiksi sanelun mukaan automaattisesti kirjoittavissa
>>sihteerikoneissa».
Sanomalehdistomme on vuonna 2000 perin toisenna.koi
nen kuin vuonna 1970.3-7 paiva.na. viikossa ilmestyvien 86
paivalehden sijasta ilmestyy vain kymmenen lehtea.: yksi
ruotsinkielinen, yksi kokoomuspuoluetta edustava ja yksi
riippumaton valtakunnanlehti seka seitseman maakunnal
lista lehtea, naista nelja. riippu'mattomia ja yksi keskustali
beraaleja seka yksi sosialidemokraatteja edustava. Maan
paalehti on epailema.tta. em. riippumaton valtakunnanleh
ti, jota paivittain lukee 7 0 % vaestosta, osittain »valtakun
nanpainoksena>i, osittain »maakuntapainoksena», joka
koostuu paitsi Helsingin keskustoi.mituksessa myos Turun,
Lappeenrannan, Tampereen, Jyvaskylan ja Oulun aluetoi
mituksissa tehdyista sivuista.
Tama valtakunnan paalehti oli suuren sisa- ja ulkopo
liittisen merkityksensa vuoksi vahalla tulla sosialisoiduksi
1980-luvun lopulla, mutta sen jalkeen kun »Puoluelehdes-
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ta», oli vuosikymmenen kestaneen kiistelyn jalkeen vuonna
1990 tullut totta, ei tam.an suurlehden itsenaista asemaa ole
asetettu kyseenalaiseksi, vatsinkin kun sen piirissa on
toteutettu pitkaHe meneva toimitusdemokratia. »Puolue
lehti» on yritys turvata eri poliittisille mielipidesuunnille
tasavertaiset · nakemystensa julkistamismahdollisuudet: se
on valtion kustannuksella kerran viikossa ilmestyva jokai
seen talouteen ilmaiseksi jaettava 20-sivuinen sanomalehti,
jossa kullakin eduskunnassa toimivalla puolueella on va
paassa kaytossaan nelja si'.vua. Tutkimusten mukaan »Puo
luelehti» on kymmenen vuoden aikana selvasti lisannyt
kansalaisten poliittista valveutuneisuutta. Ei siis ole ihme,
etta sen mallin mukaisia ratkaisuja on sittemmin tehty
kymmenissa muissa maissa.
Se keskittyrninen,. joka on havaittavissa vuoden 2000
sanoma- ja aikakauslehdistossa, pa.tee yleissaannoksi kaik
keen joukkotiedotukseen. Sita mukaa kuin sahkoisen tie
donvalityksen tekniikka on tehnyt mahdolliseksi yha moni
naistuvan viestintaverkoston, on tiedotusvalineiden hallin
ta siirtynyt yha harvempiin kasiin. Sahkoiset impulssit ovat
halvin tapa siirtaa san,omia. paikasta toiseen, mutta toisaal
ta sahkoimpulssien siirtoon tarvittava laitteisto on liian
kallis pienyrittajien kustannettavaksi. Tama on yleisesti
tunnustettu, eika . kukaan enaa vakavissaan esita vapaata
kaup<1.llista kilpailua joukkotiedotuksen piirissa.
Pulmana bn sen sijaan se, kuinka ihmiset voivat parhai
ten valvoa, mita suuret tiedotuslaitokset niille tarjoavai:;
toisin sanoen, kuka paattaa annettavan informaation sisal
losta. Tama ongelma on edelleenkin avoin - erilaiset
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ratkaisut ovat viela kokeiluasteella - mutta nayttaa silta,
etta 1960-luvun yleisradiotoiminnasta peritty ns. informa
tiivinen tiedotuspolitiikka saisi yha laajemman kannatuk
sen: yhteiskunta on kolmessakymmenssa vuodessa oppi
nut, etta vallitsevat enemmistomielipiteet ovat aina tuomi
tut jaamaan tiedostavien vahemmistojen edustamien nake
mysten varjoon, ja mita enemman joukkotiedotus ta.ta
henkista uudistumisprosessia jouduttaa, sita parempi se on
terveelle yhteiskuntaelamalle.
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30 vuoden kuluttua vaihtuu vuosituhat.
Vuoden 2000 Suomessa
11 hallitaan elintarviketuotannon ongelmat
-,- ainakin periaatteessa
11 stressi on kova, vatsahaava kansantauti
11 valtiovallan ja tuotantoelaman yhteen
kietoutuminen on varsin pitkalla
11 vallitsee koulutuskriisi
11 perh�en tehtavat ovat siirtyneet enenevasti
yhteiskunnan laitosten hoidettavaksi
■ paakaupungin ylla leijuu jatkuvasti ruskean
harmaa, rikinkatkuinen pilvi
■ automaatio on vahentanyt erikoistumista ja
laajentanut tyontekijoiden tehtavien alaa
■ taiteet liittyvat toisiinsa valtaviksi
yhteisiksi elamyksiksi tai elamyssarjoiksi
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Tassa kirjassa 18 eri alojen
asiantuntijaa kertoo milta vuosi
·2000 nayttaa kun sita katsotaan
ta.man paivan tilanteen ja
tietojen varassa. Heidan
avaamansa nakymat milloin
pelastyttavat ja jarkyttavat,
milloin riemastuttavat, mutta
ne on nahty realistisesti ja ne
maistuvat tosilta: tassa kirjassa
ei edeta mielikuvituksen varassa
eika keksinnosta keksintoon
liihotellen.
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Tassa kirjassa keskustellaan futurologiasta mutta se ei tee
tasta kirjasta · futurologiaa. Tassa kirjassa keskustellaan
· tulevaisuudesta mutta ei pelkastaan mielikuvituksen varas
sa ennustellen eika keksinnostii keksint66n liihotellen.
Suomi vuonna 2000 on syntynyt Oy Yleisradio Ab: n ja
Kt1stannusosakevhti6
Otavan vhteistvona.
Yleisradio on
.
.
.
ensin lahettanyt namii artikkelit esitelmiisarjana ja sitten ne
ori koottu kirjaksi. Tama teas ei kuitenkaan ole irrallinen
esitelmakokoelma vaan artikkelit on suunniteltu .niin etta
ne tiiydentiiviit toisiaan ja muodostavat - keskehiiiin tais
tellenkin - kokonaisuuden, kirjan.
K.H.

