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Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on ollut luoda yleiskuvaa siitä, mitä toimittajat ajattelevat 

uutisten kommenttipalstoista ja lukijoiden kommenteista. 

Monet mediatalot toivovat, että vuorovaikutus lukijan ja toimittajan välillä lisääntyisi. 

Kommenttipalstoja pidetään yhtenä mahdollisuutena syventää tätä yhteyttä. Sen onnistumiseksi on 

kuitenkin tärkeää tarkastella asiaa myös toimittajien näkökannalta. Tarkemmin etsin vastausta 

tutkimuskysymyksiini siitä, miten toimittajat arvottavat lukijoiden mahdollisuutta kommentointiin: 

Pidetäänkö kommentointia tärkeänä osana journalismia? Kuinka usein kommentteja luetaan? Millä 

tavalla toimittajat itse osallistuvat keskusteluihin ja kuinka usein keskusteluun osallistutaan? Entä 

mikä toisaalta estää toimittajia osallistumasta verkkokeskusteluun lukijoiden kanssa? Mitä tunteita 

kommentit herättävät toimittajissa? Miten kommentointi on vaikuttanut toimittajien työskentelyyn? 

Miten kommentointi verkossa eri alustoilla toimittajien mielestä vaihtelee? Millaisia ohjeistuksia ja 

linjauksia toimituksissa on annettu siitä, miten osallistua keskusteluun lukijoiden kanssa? Entä 

miten toimittajien mielestä kommentointia voitaisiin tulevaisuudessa kehittää?

Näiden asioiden selvittämiseen on käytetty aineistona verkkokyselyn tuloksia. Kyselyn määrällisten 

vastausten lisäksi tutkimuksessa on tarkasteltu vastaajien avoimia vastauksia, jotka kannustivat 

laadulliseen analyysiin. Pyrin pohtimaan toimittajien suhtautumista lukijoiden kommentointiin 

syvällisemmin saadakseni selville heidän motivaatiotaan, ajattelutapojaan ja asenteitaan. 

Tämän pro gradu -tutkielman perusteella vaikuttaa siltä, että toimittajat pitävät kommentoinnin 

mahdollisuutta tärkeänä ja lukevat kommentteja säännöllisesti, mutta keskusteluun osallistuminen 

ei ole vielä tullut osaksi journalismin prosessia. Aikaa ja ohjeistusta keskusteluun ei ole annettu 

yhtenäisesti eikä erityisen tehokkaasti. Toimittajat kertoivat kommentoinnin aiheuttavan heissä 

pääsääntöisesti ahdistusta ja turhautumista, vaikka monet tunnistivat myös saaneensa 

kommenttipalstalta uusia juttuideoita.
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1. Johdanto

Tutkimuksessani tarkastellaan sitä, mitä toimittajat ajattelevat uutisten kommenttipalstoista 

ja lukijoiden kommenteista. Kiinnostuin aiheesta kesällä 2018 työskennellessäni 

kesätoimittajana Helsingin Sanomissa. Aloin lukea kommentteja säännöllisesti, lähes 

päivittäin, ja seurasin millaista keskustelua varsinkin omien juttujen kommenttipalstat 

kerryttävät. Huomasin, että kommentit herättivät minussa monenlaisia tunteita: Välillä 

turhautti, suututti tai tulin surulliseksi, toisaalta joskus kommentit herättivät kiitollisuutta ja 

iloa.

Luen kommentteja edelleen päivittäin, mutta suhtaudun niihin neutraalimmin, osittain 

tämän tutkimuksenikin vuoksi. Silti esimerkiksi oman sukupuoleni esiin tuominen ja 

haastateltavani parjaaminen kommenttikentissä turhauttaa edelleen, se on selvä.

Kuitenkin, jos olen kirjoittanut jutun, jonka tiedän herättävän paljon tunteita tai mielipiteitä, 

pidän jutun julkaisun jälkeen keskustelua kommenteissa oman prosessini jatkumona. 

Selaan kommentit aina Helsingin Sanomien omilta sivuilta, jutun perään avautuvasta 

kommentointikentästä. On mielenkiintoista lukea, mitä lukijat ovat asiasta mieltä ja 

nostavatko he esiin joitain sellaisia näkökulmia, joita en itse ollut tullut edes ajatelleeksi. 

En kuitenkaan ikinä itse osallistu keskusteluun.

Puhuttuani aiheesta kollegojeni kanssa olen huomannut, että osa suhtautuu 

kommentteihin välinpitämättömästi, osa innokkuudella ja osa karttaa niitä viimeiseen 

saakka, jotta ei ahdistuisi liikaa.

Monet mediatalot toivovat, että vuorovaikutus lukijan ja toimittajan välillä lisääntyisi. 

Esimerkiksi Journalistilehden artikkelissa Vaikuttajasta vuorovaikuttajaksi (30.11.2018) 

Ylen vuorovaikutuspäällikkö Sami Koivisto kertoo, että Ylellä pyritään olemaan 

vuorovaikutteisia aina, kun se on mahdollista. Toimittajien toivotaan juttelevan yleisön 

kanssa aktiivisesti ja sen avulla keksimään uusia juttuideoita.
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Koivisto muistuttaa, että perinteinen journalistin työn malli, jossa toimittaja on tehnyt oman 

työnsä, juttu on julkaistu ja tekijä on lähtenyt kotiin, ei enää nykypäivänä riitä. Toimittajan 

tulee Koiviston mukaan kuunnella, mitä lukijoilla on sanottavana uutisesta ja sen 

aihepiiristä. Hän myös pohtii, että vuorovaikutusmuutos toimittajan ja lukijan välillä on 

vähintään samaa koko luokkaa kuin aikoinaan internetin tulo. “Silloinhan sanomalehtien 

toimittajat keskustelivat kriittiseen sävyyn siitä, mikä internet on: me teemme lehteä, ei 

meidän tarvitse tehdä mitään verkkoon”, Koivisto väittää.

Vuorovaikutusta lukijoiden kanssa halutaan siis syventää. Tämän onnistumiseksi on 

mielestäni tärkeää tarkastella sitä, mitä toimittajat nykyään itse ajattelevat 

kommentoinnista. Miksi monet toimittajat yhä ajattelevat, ettei keskusteluun lukijoiden 

kanssa ole helppo osallistua? Mitä tunteita kommentit heissä herättävät? Miten toimittajat 

haluaisivat kommentointia ja keskustelua kehitettävän? Millä tavalla lukijoiden 

kommentointi vaikuttaa toimittajien työhön ja valintoihin?

Tutkija Laura Ahva kommentoi samassa Journalistin artikkelissa (30.11.2018) näkevänsä 

toimittajat tärkeinä keskustelujen ohjaajina. Mediatalojen tulisi nähdä Ahvan mielestä myös 

moderointi tärkeänä journalistisena työnä, jota ei kokonaan kannata ulkoistaa muualle. 

Ahvan mukaan tulevaisuudessa toimittajien työksi saatetaan hyvin määritellä myös 

uutisten jälkikeskustelun ohjaaminen. Itse ajattelen, että tällä hetkellä ainakin 

valtakunnallisessa mediassa ollaan vielä hyvin kaukana tämän toteutumisesta. Jos se 

joskus onkin tulevaisuutta, uskon, että siihen menee vielä useampia vuosia.

Tutkimuksia yleisökommentoinnin laadusta tai kommentoijista, trollaamisesta ja 

sosiaalisen median vihapuheesta on Suomessa tehty jonkin verran. Sen sijaan sitä, mitä 

tunteita kommentointi herättää toimittajissa tai vaikuttaako se jotenkin heidän 

työskentelyynsä on tutkittu vähemmän. Esimerkiksi Tapani Iivanaisen pro gradu 

-tutkielmassa (2019) Kommentointi osallistamisen välineenä: Tutkimus 

verkkokommentointia koskevista käytännöistä suomalaisilla uutissivustoilla on käsitelty eri 

toimitusten kommentointilinjauksia. Iivanainen on kuitenkin haastatteluissaan myös 

keskustellut eri medioiden edustajien kanssa vihapuheesta ja kommenttien heikosta 

laadusta. Toimittajien henkilökohtaisia ajatuksia kommentoinnista kuitenkin vain sivuttiin 

tutkimuksessa ja sen sijaan keskityttiin verkkokommentoinnin käytäntöihin.
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Mielestäni tutkimukseni aihe on yhä tärkeämpi osa journalistiikan tutkimusta, koska se 

koskee jokaista uutismediaa ja toimittajaa, joiden juttuja julkaistaan verkossa. Ajattelen, 

että kun mediatalot alkavat kannustamaan työntekijöitään osallistumaan keskusteluun, 

pitäisi tarkemmin pohtia, millä tavalla kommentoitiin suhtaudutaan, osallistutaan, miten sitä 

säädellään ja millä tavalla sitä käytetään hyväksi journalismissa. Olisi tärkeää – kuten 

monet tämän tutkimuksen vastaajat korostavat – antaa toimittajille selkeämmät 

ohjeistukset siitä, miten tämä kaikki kannattaa tehdä. Miten hypätä mukaan keskusteluun, 

jossa ilmapiiri koetaan usein vihamielisenä tai syyttävänä? Mistä löytää keskustelulle aikaa 

muun toimitustyön ohessa?

Samaan aikaan on mielenkiintoista pohtia myös sitä, pitävätkö toimittajat kommentoinnin 

mahdollisuutta ylipäänsä tärkeänä asiana tai lukevatko he kommentteja säännöllisesti. 

Mitä toimittajien suhtautuminen kommentointiin kertoo journalismin ja yleisön välisestä 

suhteesta?

Kerroin itse lukevani kommentteja säännöllisesti, lähes päivittäin. Kuitenkaan ajatus siitä, 

että minun pitäisi lähteä keskusteluun mukaan ja alkaa ohjata sitä, ei tunnu lainkaan 

luontevalta. Paljon mielipiteitä tai tunteita herättävissä jutuissa, kuten maahanmuuttoa 

koskevissa artikkeleissa, jossa keskustelu on usein erittäin värikästä ja raivokasta, 

keskusteluun lähteminen tuntuu vielä enemmän luotaantyöntävältä. Tuntuu kuin olisi 

suoraan matkalla suden suuhun.

Yritän tässä työssä luoda yleiskuvaa siitä, mitä toimittajat ajattelevat yleisökommenteista ja 

uutisten kommentointipalstoista. Tarkemmin etsin vastausta seuraaviin 

tutkimuskysymyksiini:

1. Miten toimittajat arvottavat lukijoiden mahdollisuutta kommentointiin: Pidetäänkö 

kommentointia tärkeänä osana journalismia? Kuinka usein kommentteja luetaan?

2. Millä tavalla toimittajat itse osallistuvat keskusteluihin? Kuinka usein keskusteluun 

osallistutaan? Mikä estää toimittajia osallistumasta verkkokeskusteluun lukijoiden 

kanssa?

3. Mitä tunteita lukijoiden kommentit herättävät toimittajissa?

4. Miten kommentointi on vaikuttanut toimittajien työskentelyyn?

5. Miten kommentointi verkossa eri alustoilla toimittajien mielestä vaihtelee?
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6. Millaisia ohjeistuksia ja linjauksia toimituksissa on annettu siitä, miten osallistua 

keskusteluun lukijoiden kanssa?

7. Miten toimittajien mielestä yleisökommentointia voitaisiin tulevaisuudessa kehittää?

Luvussa kaksi käyn läpi ensin tutkimuksen viitekehystä eli aikaisempaa tutkimusta. 

Kolmannessa luvussa esittelen tutkimukseni aineiston ja metodit sekä tarkennan 

tutkimuskysymykseni. Esittelen myös laatimani kyselylomakkeen rakenteen ja aineiston 

keräämisen sekä käyn lävitse vastaajien taustatiedot.

Neljännessä luvussa esittelen tutkimukseni tuloksia. Käytän analyysini tukena kaavioita ja 

valitsemiani toimittajien avoimia vastauksia. Lopuksi viidennessä luvussa käyn läpi, miten 

oma tutkimukseni suhteutuu aikaisempaan tutkimukseen. Tarkastelen myös tuloksista 

syntyneitä johtopäätöksiä ja miten tutkimusta voitaisiin tulevaisuudessa jatkaa.
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2.Tutkielman tausta ja teoria

Tutkimukseni kohteena on ensiksi se, miten toimittajat suhtautuvat juttujen 

kommentoimiseen. Toiseksi olen kiinnostunut siitä, millä tavalla toimittajat itse osallistuvat 

(tai sanovat osallistuvansa) kommenttipalstojen keskusteluihin sekä miten he sitä 

perustelevat ja pohtivat. Kolmanneksi haluan kartoittaa, millaisia tunteita yleisökommentit 

toimittajissa herättävät. Neljänneksi tarkastelen sitä, miten kommentit vaikuttavat 

toimittajien työskentelyyn ja millaisia kehitysideoita toimittajilla yleisökommenttien suhteen 

on. 

Tässä luvussa käyn läpi aiempaa tutkimusta näiden neljän teeman valossa.

2.1. Toimittajien suhtautuminen juttujen kommentoimiseen

Vuosien varrella toimittajien ja yleisön suhde on muuttunut valtavasti. Ennen internetiä 

toimittajat miellettiin mediasisältöjen portinvartijoiksi. Ajateltiin, että toimittajat tietävät 

parhaiten mitä yleisö tarvitsee, ja heidän ammattitaitonsa katsottiin edellyttävän yleisön 

yläpuolelle tai ainakin heistä etäälle asettumista. (Heikkilä & Ahva 2012, 34.)

Sosiaalisen median läpimurron myötä yleisöstä kuoriutui kuitenkin aktiivinen median 

toimija ja sisällön tuottaja, joka johti uudenlaiseen osallistuvaan journalismiin. Osallistava 

kulttuuri haastoi aikaisemman ”ylhäältä alas” -mallin journalismissa. Yleisö ei ole enää 

pelkästään passiivinen vastaanottaja, vaan aktiivisesti mukana luomassa sisältöjä ja myös 

kyseenalaistamassa tiedotusvälineiden jakamia sisältöjä. Tätä voidaan pitää myös 

tiedotusvälineiden demokratisoitumisena, koska sen avulla saadaan enemmän ääniä 

kuulluksi. (Graham 2013, 115.)

Lukijat voivat osallistua verkossa julkiseen keskusteluun esimerkiksi kommentoimalla 

uutisia niiden kommenttikentässä. Kommenttikentät antavat yleisölle mahdollisuuden 

reagoida ja kommentoida journalistista sisältöä, mutta myös paikan keskustelulle muiden 

lukijoiden kesken tai toimittajan kanssa. Lisäksi kommenttikentät antavat lukijoille 
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mahdollisuuden esittää uusia ja erilaisia ideoita, mielipiteitä, argumentteja ja lähteitä 

journalistiselle sisällölle. (Graham 2013, 114.)

Nykytoimituksissa toimittajia kannustetaan entistä enemmän olemaan vuorovaikutuksessa 

lukijoiden kanssa. Tästä huolimatta toimittajien keskuudessa kommenttipalstojen maine on 

ristiriitainen. Grahamin (2013, 115) mukaan kommentit leimataan tyypillisesti loukkaaviksi, 

heikkolaatuisiksi (epätarkkoja, eivät perustu faktoihin), epäluotettaviksi eikä niiden nähdä 

edustavan suurta yleisöä. (ks. myös Harrison 2009, Singer & Ashman 2009, Phillips 2010.)

Annika Bergström ja Ingela Wadbring kuvaavat näitä jännitteitä hyvin artikkelissaan 

Beneficial yet crappy: Journalists and audiences on obstacles and opportunities in reader 

comments (2015). Tutkimus1 vertailee sitä, mitä mieltä ruotsalaiset toimittajat ja lukijat ovat 

uutisten kommentoimisesta. Sen mukaan lehtien lukijat pitivät uutiskommentteja yleisesti 

mielenkiintoisina, mutta toimittajat sen sijaan suhtautuivat kommenttien laatuun ennen 

muuta kriittisesti. Toimittajien suhtautumisessa kommentointiin oli myös ristiriitaa. He, 

toimittajat, pitivät yleisön kommentteja tärkeinä, mutta samaan aikaan heikkolaatuisina. 

(em, 147.)

Bergström ja Wadbring vertasivat tutkimuksessaan myös toimittajien ja lukijoiden 

suhtautumista kommenttien moderointiin. Toimittajat puolsivat loukkaavien kommenttien 

sensurointia vahvemmin kuin lukijat. Kuitenkin molemmat ryhmät, toimittajat ja lukijat, 

olivat yhtä mieltä siitä, että kommenttipalstojen valvonta ja moderointi on enemmän tai 

vähemmän välttämätöntä. (em, 147.) Suurin osa lukijoista suhtautui myös positiivisesti 

siihen ajatukseen, että toimittajat liittyisivät keskusteluihin kommenttialustoilla. Myös 

journalistit ilmaisivat myönteisen asenteen keskusteluun osallistumista kohtaan, mutta 

eivät samalla laajuudella kuin yleisö. (em, 144.) Mielestäni tässä kiteytyy ristiriita siitä, että 

toimittajat pitävät yleisön kommentteja tärkeinä, mutta samaan aikaan heikkolaatuisina: 

Toimittajat puolsivat kommenttien moderointia ja loukkaavien kommenttien sensurointia 

lukijoita enemmän, koska pitävät kommentointia myös heikkolaatuisena. Samaan aikaan 

keskusteluihin osallistumiseen suhtaudutaan kuitenkin melko myönteisesti, joka puoltaa 

kommentoinnin tärkeyttä.

1 Bergström ja Wadbring käyttivät tutkimuksessaan kyselyä vuodelta 2011, johon vastasi 1587 ruotsalaista toimittajaa.
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Scott Wright, Daniel Jackson ja Todd Graham kertovat artikkelissa When journalists go 

“below the line”: Comment spaces at The Guardian (2020) huomanneensa, että toimittajat, 

jotka osallistuivat keskusteluun kommenttipalstoilla, pysyivät keskustelussa tiukasti kiinni 

itse aiheessa. Heidän omat kommenttinsa liittyivät olennaisesti juuri kyseiseen uutiseen. 

He esimerkiksi lisäsivät keskusteluun uutta tietoa tai todisteita aiheesta ja puolustivat tai 

selittivät kommenteissaan heidän omia journalistisia päätöksiään. (Wright, Jackson & 

Graham 2020, 122.) Tämän voisi tulkita niin, että toimittajat pyrkivät säilyttämään tällä 

tavoin oman kontrollinsa jutun tulkintaan ja sen uskottavuuteen.

Carolyn Nielsenin (2012) tutkimuksessa2 Newspaper journalists support online comments 

noin 35 prosenttia verkkokyselyyn vastanneista toimittajista kertoi lukevansa usein tai aina 

kirjoittamiensa juttujen kommentteja. (Nielsen 2012, 96.)

Luku tuntuu melko pieneltä, mutta toisaalta kysely tehtiin melkein 10 vuotta sitten ja 

kommenttien lukeminen on saattanut yleistyä siitä. Kysely osoitti toimittajien olevan 

kuitenkin vahvasti sitä mieltä, että lukijoilla on oltava mahdollisuus kommentoida juttuja 

verkossa, vaikka he eivät pitäneet henkilökohtaisista “hyökkäyksistä” kommenteissa. (em, 

96.)

Nielsen myös kirjoittaa toimittajien nostaneen esiin kommenttien laaduttomuuden, mutta 

he eivät silti vastustaneet lukijoiden kommentoimista. Toimittajat olivat sitä mieltä, että 

keskustelufoorumi tulee olla olemassa, mutta sen tulee olla uskottava ja kommenttien 

paikkansapitäviä. Toimittajat vastustivat ennemmin kommenttien epätarkkuutta, kuin 

kommentoijien anonymiteettia. (em, 96.)

Karin Wahl-Jorgensen käsittelee artikkelissaan Letters to the editor as a forum for public 

deliberation: Modes of publicity and democratic debate (2001, 310) printtilehtien osioita, 

jossa kuullaan lukijan mielipiteitä asioista. Printtilehtiin toimittajat valitsivat yksittäisen 

tekstin, jonka halusivat julkaista. Kommenttiosioon verrattuna, toimittajilla oli siis 

huomattavasti enemmän valtaa siihen, mitkä lukijoiden huomioista nostettiin esille ja mitkä 

ei. Nyt kommenttikenttään voi kommentoida kuka vaan, joka lukee uutisia verkossa.

Tämä voi osaltaan selittää sitä, että toimittajien suhtautuminen kommentteihin on 

ristiriitaista: He pitävät kommentteja tärkeinä, mutta samaan aikaan laaduttomina. 

2 Nielsen kysyi yhteensä 647:ltä yhdysvaltalaisen uutistoimistojen toimittajilta verkkokyselyllä, mitä he ajattelevat juttujen kommentoimisesta.

7



Toimittajat eivät voi enää itse hallinnoida kommenttien määrää, niiden laatua eivätkä sitä, 

kuka ne kirjoittaa. Ristiriidan voi nähdä kertovan myös yleisön ”kaksoisroolista” ja 

toimittajien ylen katseesta: yleisö on yhtäältä tärkeä ja arvostettava journalismin osapuoli, 

jonka mielipidettä on syytä kunnioittaa. Toisaalta yleisö on myös vähemmän tietävä, 

valistettava ja tarvitsee ammattitaitoisia toimittajia.

2.2. Toimittajien osallistuminen verkkokeskusteluihin

Aiemmat tutkimukset siis osoittavat monien toimittajien pitävän tärkeänä, että lukijoilla on 

mahdollisuus kommentoida juttuja. Vaikka näin on ja vaikka useilla medioilla onkin 

verkkosivuillaan käytössä mahdollisuus yleisön osallistumiselle, tutkimukset myös 

osoittavat, että vain harvat toimittajat itse osallistuvat näihin keskusteluihin. Tätä selitetään 

muun muassa pelolla loukkaavista kommenteista, toimittajan objektiivisuuden 

särkymisestä ja yksinkertaisesti sillä, että toimittajilla ei ole toimivaan keskusteluun 

tarvittavia työkaluja, aikaa tai osaamista.

Gina Masullo Chen ja Paromita Pain kirjoittavat artikkelissaan Normalizing online 

comments (2017), että toimittajilla on havaittavissa painetta mukautua uuteen maailmaan, 

jossa vuorovaikutetaan lukijoiden kanssa. 

Tutkijoiden havaintojen mukaan kommenttien lukemista ja niihin vastaamista pyritään 

yleistämään toimituksissa yhä enemmän osaksi muuta toimitusprosessia. Tutkimuksen3 

mukaan toimittajat, jotka työskentelivät pelkässä verkkomediassa, olivat avoimempia 

muuttamaan journalistisia työtapojaan käsitelläkseen kommentteja. Sen sijaan toimittajat, 

jotka työskentelivät perinteisemmässä uutistalossa, eivät suhtautuneet asiaan yhtä 

suopeasti. (Chen & Pain 2017, 887.) Tästä voidaan päätellä, että ennakkoluulot ovat osa 

“vanhaa” printtikulttuuria - tai ainakin sen parissa ennakkoluulojen ilmaiseminen on 

normaalimpaa.

Kolmas osa Chenin ja Painin tutkimukseen osallistuneista toimittajista kertoivat, etteivät he 

koskaan vastaa kommentteihin. Selitykseksi he kertoivat, että eivät tunne sen olevan osa 

heidän työtään. He myös uskoivat, että osallistuminen voisi vaarantaa heidän 

objektiivisuuttaan toimittajina. Nämä toimittajat näkivät kommenttikentät yleisempänä 
3 Tutkimuksessa analysoitiin 34:n, pääosin yhdysvaltalaisen toimittajan, syvähaastattelua. Toimittajista puolet oli miehiä ja puolet naisia.

8



julkisena tilana, eivätkä journalistisena (toimituksellisena) tilana, joten he eivät tunteneet 

kuuluvansa sinne. He eivät nähneet kommenttikenttiä jatkeena journalismille, vaan 

ajattelivat että kommenttikentät ovat lukijoiden oma julkinen paikka, jossa toimittajien ei 

pitäisi olla esillä. Kuitenkin myös he, jotka kertoivat, etteivät koskaan vastaa 

kommentteihin, ajattelivat, että yleisemmin suhteiden edistäminen yleisön kanssa on osa 

heidän työtään. (em, 887-888.)

Huolimatta näistä jännitteistä Chen ja Pain väittävät kuitenkin, että heidän tutkimuksensa 

tarjoaa todisteita (entistä) vastavuoroisemmasta journalismista. Suurin osa haastatelluista 

toimittajista kertoivat nimittäin, että he pitivät tehtävänään luoda yhteyden yleisöön ja 

rakentaa luottamusta heihin. Moni toimittaja näki, että kommentteihin vastaaminen on 

keino tähän. Toimittajat pohtivat paljon myös sitä, miten he voisivat tehdä 

kommenttialustoista paikkoja, joissa keskustellaan, neuvotellaan ja nostetaan esille 

tärkeitä asioita. (em, 888.)

Ne toimittajat, jotka osallistuivat itse kommenttipalstojen keskusteluihin, kertoivat 

kysyvänsä lukijoilta kysymyksiä ja esittävänsä omissa kommenteissaan jutun aihetta 

täydentäviä tosiseikkoja. He myös sanoivat pyrkivänsä ohjaamaan keskustelua 

korkealaatuisempaan suuntaan. Osa Chenin ja Painin haastattelemista toimittajista 

toisaalta tunsivat ylitsepääsemättömäksi yrittää ylläpitää keskustelua, joten he eivät edes 

yrittäneet tai luovuttivat siinä nopeasti. Osa myös pelkäsi vaikeutta pitää etäisyyttä 

kärkevien kommenttien kirjoittajista, joten he olivat varovaisia osallistumaan keskusteluun. 

Erityisesti loukkaavien kommenttien kohdalla toimittajat osoittivat huolta ja jopa pelkoa 

siitä, miten liittyä keskusteluun ilman, että he ottaisivat loukkaukset henkilökohtaisesti. 

(em, 888.)

Chen ja Pain viittaavat verkkokommenttien normalisoimiseen sillä, että tuttu journalistinen 

portinvartijuus on muuttunut blogien ja sosiaalisen median myötä. Jotkut toimittajista 

kertoivat pitävänsä tärkeänä hallinnoida kommentointia: lukea, piilottaa tai poistaa 

epäasiallisia kommentteja, jotta sisältö pysyy kokonaisuudessaan korkealaatuisena. Sen 

voi nähdä heijastavan toimittajien vanhaa portinvartijuuden asemaa. (em, 888.)

Todd Graham ja Scott Wright kirjoittavat (2015, 333), että toimittajien rajallinen 

osallistuminen keskusteluun selittyy osittain sillä, että toimittajilla ei ole yksinkertaisesti 
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siihen aikaa. Joissain tapauksissa kyse on myös toimittajien henkilökohtaisista 

tottumuksista tai pelosta henkilökohtaisista hyökkäyksistä kommenttipalstoilla. (2015, 333.) 

Begström ja Wadbring huomauttavat myös, että kommenttien on todettu vaikuttavan 

toimittajien työnmäärään, joka voi osaltaan selittää heidän negatiivisempaa 

suhtautumistansa asiaan. (Begström & Wadbring 2015, 147.)

Maija Gerlander, Mikko Hautakangas ja Laura Ahva kirjoittavat artikkelissa 

Vuorovaikutuksen jännitteet toimittajan työssä: sovittelujournalismin herättämiä 

näkökulmia (2018), että toimittajat näkivät vuorovaikutteiset verkkokeskustelut lukijoiden 

kanssa kokonaan uutena ja haastavana journalistisen työn alueena, eikä monella ollut 

siihen vahvaa otetta. Silti he pitivät toimittajan läsnäoloa keskusteluissa tärkeänä. 

(Gerlander ym., 2018, 67.)

Tutkijoiden mukaan pelko keskustelun joutumisesta sivuraiteille, pelko omasta 

osaamattomuudesta vastata kysymyksiin ja hallinnan menettämisestä, esimerkiksi 

kommenttien asiattomuutta ajatellen, olivat asioita, joiden takia keskusteluun ei tehnyt 

mieli osallistua. Kaiken kaikkiaan monet kokivat itsensä voimattomiksi uuden tehtävän 

edessä. Toimittajat myös tunsivat tarvitsevansa aktiivista koulutusta verkkokeskusteluihin 

osallistumiseen. Tällaiselle aktiiviselle ohjaamiselle ei koettu olevan tarpeeksi aikaa 

toimitustyön rutiinien ohella, eikä rakentavaa vuorovaikutusta tukevia työkaluja olevan 

saatavilla. (em, 68.)

Aikaisemmassa tutkimuksessa toimittajat tuovat siis esiin erilaisia esteitä keskusteluun 

osallistumiselle. Yksi niistä on esimerkiksi ammatti-ideologiaan liittyvä este: toimittajat 

pelkäävät, että keskusteluun osallistuessa heidän objektiivisuutensa ja etäisyys yleisöön 

vaarantuu. Organisaatioon liittyviä esteitä ovat esimerkiksi ajanpuute, kiire ja toimitusten 

puutteellinen ohjeistus keskusteluun osallistumiseen. Oma merkittävä esteensä on pelko 

henkilökohtaisia hyökkäyksistä ja loukkaavista kommenteista.

2.3. Kommenttien vaikutus toimittajien työskentelyyn

Grahamin ja Wrightin mukaan osa toimittajista tuntee kommentoinnin auttaneen heitä 

tekemään työnsä paremmin, koska kommentoijat käyttivät kommenttikenttiä 

kritisoidakseen uutisia julkisesti ja pitävät näin toimittajat vastuussa valinnoistaan (2015, 

333). Monet toimittajat näkevät kommentoijien myös haastavan tai tuovan esiin 
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vaihtoehtoisia mediadiskursseja kommenttikentillä sekä esittävän kilpailevia ideoita ja 

lähteitä. Näin he ovat antaneet toimittajille uusia ideoita ja auttaneet luomaan 

kattavamman uutistuotteen. (em, 333.)

Kommentit ovat saaneet toimittajia myös pohtimaan mistä ja miten he kirjoittavat. Graham 

ja Wright kirjoittavat saaneensa riittävästi näyttöä siitä, että sen sijaan että kommentointi 

halutaan pitää toimitustyön ulkopuolella, useimmat toimittajat integroivat kommenttikentät 

jo osaksi omaa uutisprosessiaan. Tällä tarkoitetaan, että toimittajat lukivat kommentteja 

säännöllisesti ja käyttivät uutisten työstämisessä hyödyksi niistä tulleita juttuvinkkejä tai 

uusia näkökulmia. Näiden mahdollisuuksien käyttöä kuitenkin rajasi paljolti resurssien, 

ennen muuta ajan puute. (em, 333.)

Monica Löfgren Nilsson ja Henrik Örnebring kertovat toimittajien negatiivisia kokemuksia 

kommenttipalstoista artikkelissaan Journalism under threat: Intimidation and harrassment 

of Swedish journalists (2016). Löfgren Nilssonin ja Örnebringin mukaan kolmasosa 

ruotsalaisista toimittajista on saanut uhkauksia ja suuri enemmistö on saanut loukkaavia 

kommentteja. Pelottelusta ja häirinnästä on tullut monille päivälehdille osa heidän 

päivittäistä työtänsä. (2016, 888.) 4

Löfgren Nilsson ja Örnebring jakavat toimittajien pelottelun ja häirinnän kahteen 

kategoriaan: poissulkevaan ja inklusiiviseen väkivaltaan. Poissulkevalla väkivallalla on 

tarkoitus estää tiedotusvälineitä huomioimasta esimerkiksi jotain tiettyä ryhmää tai aihetta. 

Neljännes ruotsalaisista toimittajista kertoo välttäneensä tietystä ryhmästä tai aiheesta 

pyrkien näin itse välttämään joutumista häirinnän kohteeksi. Tutkijat toteavat, että 

tällaisella poissulkevalla häirinnällä ja pelolla pyritään hiljentämään toimittajia. (em, 889.)

Inklusiivisella väkivallalla sen sijaan yritetään asettaa ja edistää tietynlaista uutisagendaa. 

Löfgren Nilsson ja Örnebring väittävätkin, että journalismin digitalisaatio yhdessä 

journalistisen työn avoimuuden kanssa on avannut uusia mahdollisuuksia pelotella ja 

häiritä toimittajia niille, jotka ovat tyytymättömiä vallitsevaan julkiseen keskusteluun. 

Lukijoiden kommentit, sosiaalinen media ja sähköposti edustavat tässä mielessä alustoja, 

joissa verkkokiusaamisen muotoja voidaan käyttää taktiikkana häirintään ja pelotteluun. 

Toimittajien vastahakoisuutta yleisön kanssa vuorovaikuttamiseen on usein selitetty 

4 Löfgren Nilssonin ja Örbenringin tutkimus perustuu verkkokyselyyn ruotsalaisilta toimittajilta. Kysely toteutettiin vuonna 2013 ja siihen vastasi yhteensä 1936 toimittajaa.
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lisääntyneellä työmäärällä tai pelolla menettää keskustelun hallinta etenkin lukijoiden 

kommenttien tapauksessa. Löfgren Nilssonin ja Örnebringin mukaan näiden asioiden 

lisäksi lukijoiden kommenttipalstoista, sosiaalisesta mediasta ja sähköpostista on tullut 

tehokkaita tapoja erilaiselle pelottelulle ja häirinnälle. (2016, 889.)

2.4. Kommentointi ja tunteet

Siitä, millaisia tunteita kommentit herättävät toimittajissa, on saatavilla vain vähän 

aikaisempaa tutkimusta. Sen sijaan yleisempää tutkimusta verkkokeskusteluista ja 

tunteista kuitenkin on.

Esimerkiksi tutkija Susanna Paasonen on tutkinut verkkokeskusteluissa esiintyviä 

tunnelatauksia. Paasonen väittää Helsingin Sanomien jutussa Tunne ruokkii 

nettikeskustelua (12.1.2013), että suuren yleisön nettikeskustelu lähtee “kunnolla 

vyörymään”, kun mukana on kiihtymisen, naurun tai ällötyksen kaltainen tunnelataus. 

Paasonen nimeää nettikeskustelut huomiotaloudeksi: Useimmiten keskustelut elävät ja 

kuolevat sen mukaan, miten paljon niissä on mukana tunnetta. Tunnelataus nimittäin vie 

keskustelua eteenpäin ja sitouttaa ihmiset siihen. Sellaiset kommentit, jotka ovat kärkkäitä, 

kiihdyttäviä tai henkilökohtaisia voivat houkuttaa mukaan uusia kommentoijia. Kiihkeys 

tekee nettikeskusteluista ‘tahmeaa’ eli niihin tartutaan ja niissä pysytään mukana.

Nimettömänä kommentoinnin mahdollisuus on Paasosen (2013) mukaan vain osasyy 

nettikeskusteluissa esiintyvälle ärsyttämiselle ja provosoinnille. Tunnelataus on 

nettikeskustelun ominaispiirre, joka syntyy myös media-alustan luonteesta ja sen 

käyttötavasta. Verkossa asioita luetaan nopeasti poimien lauseita sieltä täältä, ja pitkät ja 

perustellut mielipiteet tuntuvat helposti tylsiltä. Nopeatempoinen viestintä johtaa siihen, 

että mielipiteet jakautuvat helposti ääripäihin, ja keskustelun osapuolet alkavat mollata 

toisiaan.

Paasonen nimeää artikkelissaan Juhannustanssien nopea roihu ja Facebook-keskustelun 

tunneintensiteetit (2014, 37) esimerkiksi feminismin ja seksuaalivähemmistöjen oikeudet 

asioiksi, joista useimmilla ihmisillä on mielipide. Kyseisiin teemoihin keskittyvässä 

keskustelussa provosointi on helppoa ja keskustelu kärjistyy nopeasti. Nettikeskusteluissa 

elävät, mutta myös katoavat ironia, sarkasmi ja monimerkityksellisyys, kun käyttäjät 

tarttuvat toistensa sanoihin ja kehystävät omia kommenttejaan hymiöillä. (em, 37.) 
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Käyttäjät provosoivat nettikeskusteluissa toisiaan tietoisesti, mutta heidän muotoilunsa ja 

näkemyksensä voivat myös vahingossa kiihdyttää muita teräviin kannanottoihin. (em, 38.)

Paasosen (em, 30) mukaan vihamielisyyden ja myötämielisyyden ilmaukset, 

huvittuneisuuden aallot, etäännytetty sarkasmi sekä loukkaantumisen ja haitan kuvaukset 

ovat asioita, jotka kiinnittävät lukijoiden huomion ja toisaalta houkuttelevat heitä 

seuraamaan keskustelua. Näihin piirteisiin liittyy olennaisesti myös suunnitelmallinen 

trollaus, jolla tarkoitetaan toimintaa, jonka pyrkimyksenä on provosoida ja häiritä sekä 

yksittäisiä keskustelijoita, että yleisempää julkista väittelyä. Toiminnan tarkoituksena on 

viihdyttää trollia itseään ja muita keskusteluun osallistuvia. (ks. myös Phillips 2013, Milner 

2013, Higgin 2013.)

Karin Wahl-Jorgensen kuvailee kirjassaan Emotions, media and politics (2019, 154) 

verkkomaailmaa “huonoksi naapurustoksi”: Se on epärationaalinen ympäristö, jossa 

hallitsevat negatiiviset tunteet. Sosiaalisen median eri alustat ovat kehittäneet 

ympäristöään niin, että siellä on mahdollisimman helppoa osoittaa omat tunteensa 

esimerkiksi muiden julkaisuihin. Tunteita voi osoittaa kommenteissa sanojen lisäksi myös 

hymiöillä ja esimerkiksi Facebook otti vuonna 2016 käyttöön reagoivat emojit pelkän 

peukun (like) symbolin lisäksi. Ihmiset voivat nopeasti reagoida lukemaansa esimerkiksi 

käyttämällä hymiöitä “love”, “haha”, “wow”, “sad” ja “angry”. Negatiivisten reaktioiden 

tarkoituksena oli alun perin, että ihmiset voivat osoittaa sympatiaa esimerkiksi lukiessaan 

toisten kertomista huonoista uutisista. (em, 163.) Verkkokeskusteluissa on läsnä kuitenkin 

aina epävarmuutta, koska käyttäjä ei voi olla täysin varma, ymmärtävätkö muut 

keskustelijat kommentit niin kuin ne olivat tarkoitettu.

Tunteet ovat juttuihin reagoivien kommenttien lisäksi osa nykyjournalismia itseään. Karin 

Wahl-Jorgensen huomioi (2019, 37), että journalismi on myös itsessään muuttunut 

tunnerikkaampaan suuntaan. Sen sijaan, että jutut ovat vain uutisellisten faktojen 

esittämistä, tarinoista halutaan tunteikkaita, jotta lukijat saadaan kiinnostumaan niistä.

Ajattelen, että tunteita sisältävät jutut herättävät myös niiden lukijoissa enemmän tunteita. 

Tämä saattaa näkyä myös juttujen kommentoinnissa, verrattuna esimerkiksi sellaisiin 

juttuihin, jossa on uutisellisesti kerrottu ainoastaan faktat ja jätetty tunteita ilmentävät 

sitaatit pois kokonaan.
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2.5. Kommentoinnin käytännöt ja niiden kehittäminen

Jisu Kim, Seth Lewis ja Brendan Watson kirjoittavat artikkelissaan The Imagined Audience 

for and Perceived Quality of News Comments: Exploring the Perceptions of Commenters 

on News Sites and on Facebook (2018, 8), ettei uutisten kommentoinnissa ole suurta eroa 

eri alustoilla, tässä tapauksessa uutismedioiden omilla kommenttikentillä verrattuna 

Facebookissa.5

Tutkitut henkilöt eivät tunteneet kanssakommentoijien olevan sen kohtuullisempia, 

järkevämpiä, vastaanottavaisempia tai vähemmän aggressiivisempia Facebookissa kuin 

uutismedioiden omien verkkosivujen kommenttikentillä. Usein medioiden julkaisualustojen 

kommenttikentillä on mahdollisuus kommentoida uutisia anonyymisti. Facebookissa 

kommentit tehdään omalla profiililla, mutta sen ei nähty vaikuttavan kommentoinnin 

laatuun. (em, 8.)

Toisaalta kommentoijat mielsivät, että medioiden verkkosivujen omilla kommenttipalstoilla 

heidän kuvitteellisena yleisönään ovat ennemmin toimittajat ja poliitikot, kun taas 

Facebookissa ystävät ja perheenjäsenet. Alusta saattaa siis kuitenkin vaikuttaa 

kommentoijien motivaatioon, kommentoinnin tiheyteen ja heidän kommenttiensa laatuun 

uutisista. (em, 8.)

Sanne Hillle ja Piet Bakker kirjoittavat sen sijaan artikkelissaan Engaging the social news 

user, comments on news sites and Facebook (2014, 570), että ihmiset kommentoivat 

mieluummin uutisia medioiden omilla kommenttialustoilla kuin Facebookissa juurikin 

anonymiteetin takia. Hille ja Bakker kirjoittavat myös havainneensa, että medioiden omilla 

sivuilla keskustelun laatu oli korkeampaa ja vilkkaampaa. (em, 570.)

Kysymys anonyymista keskustelusta ei ole yksinkertainen. Nimettömyys voidaan usein 

liittää heikompitasoiseen keskusteluun. Koska anonymiteetin taakse voi myös piiloutua ja 

suojautua, viime vuosina on usein väitelty siitä, tekisikö nimimerkeistä ja nimettömistä 

profiileista luopuminen internetistä paremman. Toisaalta esimerkiksi Vainikan ja Harjun 

(2019, 101) mukaan anonyymiin keskusteluun osallistuu suuremmalla todennäköisyydellä 

esimerkiksi vähemmistöjen edustajia kuin omalla nimellä käytyihin. Se mahdollistaa myös 

näkemysten laajemman kirjon keskusteluissa (ks. Reader 2012, 498). Anonymiteetilla on 
5 Kim, Lewis ja Watson tarkastelivat tutkimuksessa yhteensä 648 yhdysvaltalaisen aikuisen verkkokyselyn vastauksia, jotka olivat ilmoittaneet lukevansa ja kommentoivansa uutisia 

medioiden verkkosivuilla ja/tai Facebookissa.
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siis myös omia positiivisia puoliaan: keskustelufoorumeilla nimimerkinkäyttö ja 

mahdollisuus anonymiteettiin mahdollistavat intiimeistä asioista keskustelun ja niiden 

poliittisen pohdinnan ilman, että se vaikuttaa yksilön julkiseen kuvaan itsestä. Myös 

henkilökohtaisista ongelmista voidaan keskustella julkisesti helpommin anonymiteetin 

avulla. (em, 101).

Esimerkiksi Helsingin Sanomat rajoitti verkkokommentointia syksyllä 2019 niin, että 

kommentteja saa kirjoittaa osaan jutuista vain omalla nimellä. Aikaisemmin lehden kaikista 

jutuista on voinut keskustella nimimerkillä. Helsingin Sanomien toimituspäällikkö Esa 

Mäkinen kertoi Suomen Lehdistön haastattelussa (5.6.2019), että lukijoilta tuli 

muutoksesta sekä kiitosta että moitetta. Kiitosta tuli siitä, että keskustelu voi olla 

muutoksen jälkeen arvostavampaa ja parantaa keskustelun laatua. Lukijoiden kriittisissä 

palautteissa harmiteltiin Mäkisen mukaan esimerkiksi, etteivät erilaisissa viroissa tai 

työtehtävissä olevat henkilöt pysty välttämättä kommentoimaan arkaluonteisia aiheita 

omalla nimellään. Lukijoiden huolena oli, että näin ollen he lakkaavat kommentoimasta tai 

kommentoinnista tulee tylsempää.

Mikko Hautakangas, Laura Ahva ja Paula Haara huomauttavat teoksessaan 

Sovittelujournalismin käsikirja (2017, 37), kuinka journalistisella jutulla halutaan herättää 

keskustelua, mutta kuitenkin itse keskustelu jätetään usein elämään omaa elämäänsä. 

Yleinen asenne tuntuu olevan, että niin toimittajat kuin yleisötkin ovat pettyneet 

keskusteluihin kommenttipalstoilla eikä niihin haluta “sotkeutua” (Hautakangas, Ahva & 

Haara 2017, 37). Esimerkiksi keskustelut trollaamisesta ovat vahvistaneet entistä 

enemmän ajatusta siitä, että verkkokeskustelut ovat enemmänkin ongelma kuin 

mahdollisuus journalismin kehittämiselle ja yleisön sitouttamiselle. Verkkokeskusteluissa 

on riskinsä, koska uupumus ja kokemus vuoropuhelun hankaluudesta voidaan kokea 

yleisön näkökulmasta ylimielisyytenä tai mielipiteiden rajoittamisena. (em, 38.)

Journalisteille ja yleisölle hyvin toimiva verkkoyhteisö voi olla arvokas resurssi, mutta 

laadukas verkkokeskustelu syntyy harvoin ilman siihen panostamista. Yleisön 

puheenvuoroja tulisi kohdella osallistuvassa mediaympäristössä “aikaa vaativina 

panostuksina keskusteluun”, ei vain kommentteina ja reaktiona, kirjoittavat Hautakangas, 

Ahva & Haara. (em, 38.)
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Verkkokeskustelun kannatteleminen osana toimituksellista työtä vaatii, että se olisi 

mahdollista muun päivittäisen työn ohessa tai erityisenä ja selkeänä työtehtävänään. 

Kommentointipalstojen valvominen ja verkkokeskusteluun osallistuminen nähdään nyt 

edelleen usein toisarvoisena tehtävänä tai lisätyönä, jolloin se myös tuntuu raskaalta. Jos 

vuorovaikutuksesta toimittajien ja yleisön välillä halutaan lisäarvoa uutissisällöille, se on 

myös nähtävä osana toimittajan työtä: sille on annettava arvoa ja tukea toimituksissa. (em, 

38.)

Hautakangas, Ahva ja Haara listaavat erilaisia keinoja, joilla voidaan helpottaa toimittajien 

osallistumista verkkokeskusteluihin: Toimituksessa voidaan laatia ohjeistus, jotka antavat 

käytännöllisiä ohjeita toimittajille keskusteluun, kuten vaikka valmis kysymyslista erilaisiin 

tilanteisiin. Journalistinen verkkokeskustelu voi olla esimerkiksi kysymysten esittämistä, 

lisätiedon tarjoamista ja hyvistä kommenteista kiittämistä. Ohjaavamassa moderoinnissa 

toimittaja on intensiivisemmin läsnä, pitää keskustelua aiheessa, tekee tiivistyksiä ja jopa 

sovittelee konflikteja eri keskustelijoiden välillä. Keskusteluun osallistumisen aika voidaan 

rajata. Silloin toimittaja on läsnä keskustelussa vain tietyn aikaa ja järjestää siihen ajan. 

(em, 38.)

Loosen ym. (2018, 351-352) kirjoittavat, että toimittajat haluaisivat hyödyntää kommentteja 

enemmän journalistisiin tarkoituksiin, mutta se vaatii paljon työtä, aikaa ja resursseja, 

joista useimmilla uutismedioilla on puute. Toimittajat toivoivat toimituksiin muun muassa 

parempia ohjelmistotyökaluja, jotka auttaisivat toimittajia ja moderoijia heidän 

tehtävässään. Uutiskeskusteluista toivottiin saavan näin houkuttelevampia ja 

arvokkaampia niiden käyttäjille, sekä lukijoille että toimittajille.

Olen nyt tarkastellut verkkokommentointia koskevaa aikaisempaa tutkimusta. Minulle 

nousi tutkimuksista esille ristiriita siitä, että vaikka useat toimittajat ovat kertoneet 

kyselyissä ja haastatteluissa pitävänsä kommentoinnin mahdollisuutta tärkeänä, 

keskusteluun osallistuminen ei ole tullut vielä osaksi journalistista prosessia. Siihen 

vaikuttavat esimerkiksi ajan ja ohjeistuksen puute toimituksissa, mutta myös toimittajien 

oma ajatusmaailma siitä, ettei lukijoiden kanssa kommunikointi ole osa heidän työtään. 

Toisaalta keskusteluun osallistumista varjosti myös pelko kommentoinnin asiattomuudesta 

ja lukijoiden henkilökohtaisista hyökkäyksistä toimittajaa kohtaan.
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3. Metodit ja aineistot

Tässä luvussa tarkastelen ensin valitsemaani menetelmää, verkkokyselyä, ja avaan sitä, 

miten toteutin tutkimuksen käyttäen sekä laadullista että määrällistä analyysia. Esittelen 

myös tarkemmin tutkimuskysymykseni ja kuvaan niiden suhteen verkkokyselyn runkoon. 

Lopuksi kerron aineiston keruusta ja vastaajien taustatiedoista.

3.1. Haastattelututkimus

Halusin tietää, mitä toimittajat ajattelevat juttujen kommentoinnista, ja miksi he toimivat 

kuten toimivat niiden kanssa. Oli siis järkevää kysyä asiaa suoraan heiltä. Olisin voinut 

valita myös esimerkiksi medioiden verkkosivuilta uutisia, joissa toimittaja on ollut mukana 

keskustelussa, ja tarkastella viestiketjuja. Tällä tavoin kuitenkaan esimerkiksi se, millaisia 

tunteita kommentit toimittajissa herättävät, ei todennäköisesti olisi käynyt suoraan ilmi.

Toteutin tutkimukseni kyselytutkimuksena verkossa. Olisin voinut myös haastatella 

toimittajaa kasvotusten. Tällöin vastaajia olisi ollut vähemmän, mutta toisaalta kasvotusten 

järjestetyissä haastatteluissa voi saada laadullisempia tuloksia ja päästä paremmin käsiksi 

siihen, mitä vastaajat vastauksillaan tarkoittavat. Myös eleet ja muu vastaava viestintä 

voivat antaa lisähavaintoja analyysille, eikä niitä voi hyödyntää kyselytutkimuksessa.

Haastattelun ja kyselyn ero näkyykin juuri tiedonkeruuvaiheessa (Tuomi & Sarajärvi 2018, 

85). Joustavuus on yksi kasvokkaisen haastattelun eduista, koska haastattelutilanteessa 

haastattelija voi oikoa väärinkäsityksiä, tarvittaessa toistaa kysymyksen ja keskustella 

asiasta lisää vastaajan kanssa. Toinen etu haastatteluissa on se, että silloin haastateltavat 

valitaan itse, jolloin tutkija voi vaikuttaa enemmän siihen, että vastaajilla on varmasti 

kokemusta juuri kyseisestä aiheesta tai ilmiöstä, ja että hän saa vastaajia eri taustoista. 

Kyselyyn verrattuna haastattelu vie kuitenkin enemmän aikaa ja rahaa, ja aineiston 

analyysi on työläämpää. (em, 86.) Esimerkiksi edellisessä luvussa mainitsemani Gina 

Masullo Chenin ja Paromita Painin (2017) tutkimuksessa, jossa selvitettiin toimittajien 

suhtautumista kommentteihin, analysoitiin 34:n yhdysvaltalaisen toimittajan 

syvähaastattelua.
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Päädyin kasvokkaisen haastattelun hyödyistä huolimatta verkkokyselyyn, koska mielestäni 

tutkimuskysymykseni kannalta on hyödyllistä saada pohdinnan pohjaksi laajempi 

vastaajien joukko ja kirjo. Aihe on erittäin ajankohtainen, ja koskettaa jokaista toimittajaa, 

joka kirjoittaa juttuja verkkoon. Halusin saada vastaajista suuremman otoksen ja ainakin 

jollain tavalla yleistettävän. Toisaalta ajattelin myös, että aihe voi olla toimittajille herkkä, 

koska siinä käsitellään heidän ammatti-identiteettiään. Siksi moni voi kertoa mielipiteistään 

rehellisemmin, kun sen saa tehdä ilman haastattelijan läsnäoloa. Näin en vaikuttanut 

ainakaan olemuksellani tai läsnäolollani vastauksiin.

Verkkokysely oli myös ajallisesti minulle parempi vaihtoehto. Sähköinen lomake helpottaa 

tutkijan työmäärää, koska aineistoa ei tarvitse erikseen syöttää tietokoneelle tai litteroida, 

vaan se on valmiiksi sähköisessä muodossa, ja ennen kaikkea vastaajan antamassa 

alkuperäisessä muodossa. (Valli & Perkkilä 2010, 111.)

Verkkokyselyä käyttäen tutkimukseni tuloksia oli mahdollista tarkastella sekä määrällisen 

että laadullisen analyysin kautta. Yhtäältä verkkokyselyssä on suljettuja vastauksia, joiden 

perusteella sain tietoa vastausten tavanomaisuudesta. Pyrin muun muassa selittämään 

vastaajien vastauksia heidän taustatiedoillaan. Koostin ja erittelin kyselyn tuloksia 

suhteellisen yksinkertaisesti, käyttämällä hyväkseni Excel-ohjelman perusominaisuuksia. 

Sen avulla aineiston hallinta helpottui ja sain jaoteltua vastaajat helposti esimerkiksi 

kahteen eri ikäryhmään

Määrällisten vastausten lisäksi tutkimuksessani olennaista ovat verkkokyselyn yhteydessä 

esitetyt avoimet vastaukset, jotka kannustivat laadulliseen analyysiin. Pyrin pohtimaan 

toimittajien suhtautumista lukijoiden kommentointiin syvällisemmin saadakseni selville 

heidän motivaatiotaan, ajattelutapojaan ja asenteitaan. Käytin analyysissani laadulliselle 

tutkimukselle ominaista teemoittelua ja tyypittelyä.

Käytännössä teemoittelulla tarkoitetaan aineiston pilkkomista ja järjestämistä erilaisten 

aihepiirien mukaan. Teemoittelun tarkoituksena on nostaa esiin tutkimusongelmaa 

valaisevia teemoja eli aineistosta pyritään löytämään ja erottelemaan tutkimusongelman 

kannalta olennaiset aiheet. Tyypillistä teemoittelulle on myös, että sitaatteja järjestetään 

teemoittain eräänlaiseksi sitaattikokoelmaksi. (Hiltunen 2009, 4.)

Omassa tutkimuksessani löysin avoimista vastauksista joitakin toistuvia teemoja ja 

tyyppejä. Järjestin vastauksia teemoittain sen mukaan, miten ne kytkeytyivät 
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tutkimuskysymyksiini. Erilaisia teemoja muodostui muun muassa koskien selityksiä siitä, 

miksi toimittajat eivät tunne voivansa osallistua keskusteluun kommenttipalstoilla.

Käytin määrällisen analyysin jakaumien havainnollistamiseksi kaavioita, jotka näyttävät 

selkeästi vastausten jaot lukumäärällisesti sekä prosentuaalisesti. Kunkin kysymyksen tai 

aiheen kohdalla työstin määrällisen analyysin tuloksia eteenpäin tarkastelemalla avoimista 

vastauksista sellaisia, jotka mielestäni ovat kuvaavia ja informatiivisia. Tarkastelin myös 

avoimia vastauksia suhteessa siihen, miten toimittajat olivat vastanneet kyselyn suljettuihin 

kysymyksiin, pyrkien löytämään alustavia vastaajatyyppejä. Tyypittelyssä muodostetaan 

ryhmiä, jotka sisältävät samankaltaisia tarinoita. (Hiltunen 2009, 5.) Tarkastelin lähemmin 

esimerkiksi muodostamaani tyyppiryhmää, jotka kertoivat osallistuneensa keskusteluun 

lukijoiden kanssa viimeisen viikon aikana.

Kiinnitin tutkimuksessani huomiota myös vastauksissa esiintyviin ristiriitoihin, kuten siihen, 

että toimittajat pitivät kommentointia tärkeänä asiana, mutta samaan aikaan moni vastasi 

kommenttien herättävän heissä turhautumista ja ahdistusta. 

3.2. Tutkimuskysymykset

Kysyn tutkimuksessani siis sitä, millainen paikka kommenttipalstoilla on toimittajien 

arjessa. Tämä yleinen tutkimuskysymys pilkkoutui kysymyslomaketta laatiessani ja 

aiempaa tutkimusta läpikäydessäni useammaksi pienemmäksi tutkimuskysymykseksi:

1. Miten toimittajat arvottavat lukijoiden mahdollisuutta kommentointiin: Pidetäänkö 

kommentointia tärkeänä osana journalismia? Kuinka usein kommentteja luetaan? Entä 

kuinka usein keskusteluun osallistutaan?

2. Mikä estää toimittajia osallistumasta verkkokeskusteluun lukijoiden kanssa?

3. Mitä tunteita lukijoiden kommentit herättävät toimittajissa?

4. Miten kommentointi on vaikuttanut toimittajien työskentelyyn?

5. Miten kommentointi eroaa toimittajien mielestä eri alustoilla?
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6. Millaisia ohjeistuksia toimittajat ovat saaneet toimituksista siihen, miten osallistua 

keskusteluun lukijoiden kanssa?

7. Miten kommentointia voitaisiin tulevaisuudessa kehittää?

Pyrin valitsemaan ja muotoilemaan verkkokyselyyn kysymyksiä, jotka antaisivat vastauksia 

juuri näihin kysymyksiin. Lukijoiden kommenttipalstoja käsitteleviä kysymyksiä oli 

kyselyssä yhteensä 16, jotka sisälsivät suljettuja ja avoimia kysymyksiä. Lisäksi kyselyn 

lopussa oli 12 vastaajien taustaa selvittävää kysymystä.

3.3. Tutkielman aineisto

Seuraavaksi tarkastelen tutkimukseni aineistoa, sen keruuta ja verkkokyselyn vastaajien 

taustaa.

Loin tutkimukseni kyselylomakkeen Google Driven lomakeominaisuudella (Google Forms). 

Sen avulla kyselyn linkkiä oli helppo lähettää eteenpäin, ja vastausten tarkasteleminen oli 

vaivatonta, koska ohjelma luo vastauksista automaattisesti kaavioita ja diagrammeja.

Kuten Raine Valli (2010, 102) kirjoittaa, kyselylomaketta tehdessä tulee olla tarkkana, 

koska kysymykset ovat koko tutkimuksen onnistumisen perusta. Kysymysten muotoilu on 

erittäin tärkeää, sillä se aiheuttaa eniten virheitä tutkimustuloksiin. Jos vastaaja nimittäin 

tulkitsee kysymyksen eri tavalla kuin tutkija tarkoitti, tulokset vääristyvät. Siksi 

kysymyksissä on tärkeää välttää epämääräisiä sanamuotoja ja kysymysten tulee olla 

mahdollisimman yksiselitteisiä. Lisäksi tulee varoa, etteivät kysymykset ole johdattelevia. 

(em, 102.)

Pohdin kyselyn kysymyksiä ensin yhdessä graduseminaarin muiden opiskelijoiden kesken, 

ja he testasivat kyselylomaketta ensimmäisinä. Testin jälkeen tein joitakin muutoksia 

saamani palautteen mukaan. Muokkasin palautteen jälkeen kyselyä muun muassa 

lisäämällä vastausvaihtoehdon “Olen sulkenut kommentoinnin kokonaan ennen julkaisua 

aavistaen sen epäasiallista kommentointia” kysymykseen siitä, miten kommentointi on 
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vaikuttanut toimittajien työskentelyyn. Yksi graduseminaarin opiskelijoista mainitsi, että se 

saattaisi olla yleinen vastaus – ja niin se myös oli.

Verkkokyselynirunko oli seuraavanlainen6: Ensin lomakkeessa kysyttiin kuinka usein 

toimittajat lukevat omien juttujensa tai muiden kirjoittamien juttujen kommentteja. 

Kysymykset olivat suljettuja, ja vastaajat pystyivät vastaamaan yhden 

vastausvaihtoehdoista (päivittäin, muutaman kerran viikossa, muutaman kerran kuussa, 

harvemmin kuin kerran kuussa, en koskaan lue kommentteja).

Kyselyn alkupuolella kysyttiin myös, kuinka tärkeänä vastaajat pitävät juttujen 

kommentoimisen mahdollisuutta verkossa (erittäin tärkeänä, melko tärkeänä, en kovin 

tärkeänä, en lainkaan tärkeänä, en osaa sanoa) ja tuntevatko vastaajat toimittajana 

voivansa osallistua kommenttipalstoilla käytävään keskusteluun sekä kuinka usein he ovat 

osallistuneet keskusteluun viimeisen viikon aikana. Nämä kysymykset pureutuivat siihen, 

miten toimittajat arvottavat lukijoiden mahdollisuutta kommentointiin – eli pitävätkö he 

kommentointia tärkeänä osana journalismia, kuinka usein he lukevat kommentteja ja 

kuinka usein osallistuvat keskusteluun lukijoiden kanssa.

Tämän jälkeen selvitettiin sitä, mikä estää toimittajia osallistumasta keskusteluun 

kommenttipalstoilla, joka kytkeytyy toiseen tutkimuskysymykseeni. Avoin kysymys siitä, 

miksi vastaajat ajattelevat, etteivät voi osallistua keskusteluun kommenttipalstoilla, 

osoittautui erinomaiseksi. Jokainen vastaaja, joka kertoi uskovansa, ettei voi osallistua 

keskusteluun, avasi syitä avoimessa kysymyksessä. Analyysissani jaoin nämä selitykset 

eri teemoihin.

Kyselyn tunne-osiossa vastaajilla oli valittavanaan monta nimettyä tunnetta, (ahdistusta, 

turhautumista, iloa, kiitollisuutta jne.), joista toimittajat valitsivat kaksi päällimmäistä 

tunnetta. Lisäksi oli vaihtoehto ‘muu’, johon vastaaja sai halutessaan nimetä oman 

tunteen. Tunteita käsittelevään kyselyn osioon olisi ollut hyvä lisätä vielä avoin kysymys, 

jossa olisin kysynyt toimittajilta esimerkiksi, miten nämä tunteet vaikuttavat heidän 

työpäiväänsä. Vastaajat vastasivat kyselyn muihin avoimiin kysymyksiin aktiivisesti, joten 

niin olisi voinut käydä myös tässä tapauksessa. Tunne-osio osoittautui mielenkiintoiseksi, 

ja olisi ollut mielekästä lukea lisää toimittajien ajatuksia asiasta ja saada syvennettyä 

analyysia. Siinä olisikin laadullisten haastattelujen avulla tehtävän jatkotutkimuksen aihe.

6 Verkkokysely löytyy kokonaisuudessaan tutkimuksen liitteet-osiosta.
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Vastaajilta kysyttiin myös, onko kommentointi vaikuttanut jollakin tavoin heidän 

työskentelyynsä. Kahdeksan eri vastausvaihtoehdon lisäksi oli avoin kohta, johon vastaaja 

pystyi kertomaan omista kokemuksistaan. Tällaiset avoimet kohdat, joissa vastaajilla oli 

mahdollisuus avata omia kokemuksiaan, eivät kuitenkaan osoittautuneet kovinkaan 

hyödyllisiksi, koska niihin tuli vain muutamia yksittäisiä vastauksia.

Yksi kyselyn osioista käsitteli sitä, miten kommentointi eroaa vastaajien mielestä eri 

alustoilla (median omalla kommenttipalstalla, Facebookissa tai Twitterissä). Vastauksissa 

ei ollut suurta eroa ja osio oli melko pitkä, joten jos tekisin kyselyn nyt uudestaan, pohtisin 

miten asian voisi esittää lyhyemmin tai onko sitä tarpeellista käsitellä ollenkaan. Vastaajilta 

olisi voitu kysyä esimerkiksi ainoastaan, että mistä he lukevat kommentteja yleisimmin. 

Graduseminaarissa kysymysrunkoa suunnitellessa alustojen eroavaisuudet nousivat 

kuitenkin suureksi keskustelunaiheeksi. Kuvittelin, että vastauksissa olisi ollut 

havaittavissa enemmän eroja.

Lomakkeen lopussa oli myös avoimet kysymykset siitä, millaisia ohjeistuksia vastaajat 

ovat saaneet keskusteluun osallistumisesta toimituksista, ja miten kommentointia ja 

keskustelua voitaisiin heidän mielestään kehittää. Jälkikäteen pohdin, että kehittämistä 

koskeva kysymys olisi kannattanut sijoittaa kyselyn alkuun eikä loppuun. Luulen, että 

silloin vastaajat olisivat jaksaneet miettiä vastaustaan enemmän.

Lomakkeen lopuksi vastaajilta kysyttiin heidän taustatietojansa: ikää, sukupuolta, tutkintoa, 

työtehtävää ja minkälaisessa mediassa he työskentelevät.

Kun kyselylomake oli valmis, linkki kyselyyn julkaistiin Journalistiliiton uutiskirjeessä 

lokakuun 2018 lopussa. Uutiskirje lähetetään yhteensä noin 14 500 Journalistiliiton 

jäsenelle. Lähetin lomakkeen myös Tampereen yliopiston journalistiikan opiskelijoiden, 

Vostokin, sähköpostilistalle, johon kuuluu noin 300 jäsentä ja julkaisin sen Vostokin 

suljetussa Facebook-ryhmässä, jossa on yhteensä 630 jäsentä. Lisäksi lähetin kyselyn 

loppuvuoden 2018 aikana moneen eri toimitukseen, yksittäisille toimittajille, joiden 

sähköpostit löysin lehtien verkkosivuilta tai toimitussihteereille, joita pyysin lähettämään 

sen eteenpäin omassa toimituksessaan.

Näitä toimituksia olivat Helsingin Sanomat, Aamulehti, Ilkka, Maaseudun tulevaisuus, 

Turun Sanomat, Kangasalan Sanomat, Kaleva ja Ylen Tampere-toimitus, Hämeen 
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Sanomat, Valkeakosken Sanomat, Lapin kansa, Satakunnankansa ja Helsingin Uutiset. 

Yhteensä lähetin kyselyä manuaalisesti 193 sähköpostiosoitteeseen. Hyvin harva vastasi 

viestiini, joten minulla ei ole varmuutta, kuinka moni lähetti kyselyn toimitukselle eteenpäin 

tai kuinka moni yksittäinen toimittaja vastasi kyselyyn suoran sähköpostin myötä.

Lähetin myös kesällä 2019 kyselyn vielä noin kymmenelle kollegalleni Helsingin 

Sanomissa.  Yhteensä kyselyä jaettiin siis jopa 15 633 henkilölle. Kaiken kaikkiaan 

sähköiseen kyselytutkimukseen vastasi kuitenkin vain yhteensä 104 toimittajaa. Kuusi 

vastaajista ei kertonut ikäänsä, joten en tarkastellut heidän vastauksiaan, kun käsittelin 

ikäryhmien välisiä eroavaisuuksia. Esimerkiksi aikaisemmin mainitun Carolyn Nielsenin 

(2012) tutkimuksen verkkokysely jaettiin yhteensä 2900 toimittajille, johon vastasi 647 

toimittajaa. Tutkimuksessani vastausprosentti jäi siis hyvin pieneksi verrattuna siihen, 

kuinka suurelle määrälle ihmisiä se jaettiin.

Vastaajien ikäpiikki osuu 21-30 ikävuoden väliin (kaavio 1), ja suurin osa oli aloittanut 

toimittajan työn 2012-2018 (kaavio 2.) Heistä suurimmalla osalla kommenttipalstat ovat siis 

olleet olemassa heti työuran alettua. Nuorten suuri osuus vastaajissa varmasti selittyy sillä, 

että kysely jaettiin Tampereen yliopiston journalistiikan opiskelijoiden sähköpostilistalla ja 

Facebook-ryhmässä, joiden aktiivisista seuraajista suurin osa on nuoria, uraansa aloittavia 

toimittajia.

Vastaajien iän keskiarvo on 36 vuotta ja mediaani 32 vuotta.

Jaoin vastaajat kahteen ikäryhmään: nuorempi ikäryhmä eli 35 vuotta täyttäneet tai sen 

alle sekä vanhempi ikäryhmä, yli 35-vuotiaat. 104 vastaajasta 6 vastaajaa ei kertonut 

ikäänsä, joten en ottanut tässä vertailussa heidän vastauksiaan mukaan.

Nuoremmassa vastausryhmässä vastaajia on 57 ja vanhemmassa vastausryhmässä 41.

Nuoremman ikäryhmän aloitusvuosi toimittajana on keskiarvoltaan 2013, mediaani 2015. 

Vanhemman ikäryhmän aloitusvuoden keskiarvo on 1993, mediaani 1996.
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Kaavio 1: Vastaajien ikäjakauma

Kaavio 2: Vastaajien työnaloitus

Vastaajien sukupuolijakauma oli naispainotteinen: Vastaajista 70,2 prosenttia kertoi 

olevansa naisia, 28,8 prosenttia miehiä ja 1 prosentti muun sukupuolinen (kaavio 3.) 

Vuonna 2019 Suomen journalistiliiton jäseniä oli yhteensä 14 247, joista 58 prosenttia oli 

naisia. Työsuhteessa vuonna 2019 naisia oli 4087 ja miehiä 2726. Naisia on siis 

työelämässä tällä hetkellä enemmän kuin miehiä.
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Kaavio 3: Vastaajien sukupuolijakauma

Yli puolet vastaajista, 57,8 prosenttia, kertoivat heidän nykyisiä työtehtäviänsä kuvaavan 

parhaiten yleistoimittaja (kotimaa, kaupunki, ajankohtaistoimitus ym.) (Kaavio 4 A, B, C.) 

Vastaajissa oli myös muun muassa talous-, kulttuuri-, ja urheilutoimittajia sekä politiikan ja 

ulkomaan toimittajia.

Vastaajista 50 prosenttia kertoi työskentelevänsä valtakunnallisessa mediassa (kaavio 5.) 

Yksi vastaajista oli kirjoittanut Helsingin Sanomat omaksi ryhmäkseen, vaikka se kuuluu 

osaksi valtakunnallisen median vastauksia. Vastaajista 36,3 prosenttia kertoi 

työskentelevänsä maakuntamediassa ja 7,8 prosenttia paikallismediassa. Vastaajista 10,6 

prosenttia eli 11 henkilöä kertoi toimivansa esimiestehtävissä.

Kaavio 4 A: Vastaajien työtehtävät
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Kaavio 4 B: Vastaajien työtehtävät

Kaavio 4 C: Vastaajien työtehtävät

Kaavio 5: Vastaajien työpaikat

 

26



Mielestäni tutkimukseni verkkokysely oli pääosin onnistunut niin kysymyksien kuin 

vastausten osalta. Onnistuin myös mielestäni löytämään analyysissani kyselyn 

vastauksista mielenkiintoiset pointit ja kokoamaan ne selkeästi yhteen.

Kuvittelin, että näin ajankohtainen aihe olisi saanut useamman toimittajan vastaamaan 

kyselyyn, mutta onneksi he, jotka olivat vastanneet, vastasivat kysymyksiin tunnollisesti ja 

olivat suurimmaksi osaksi käyttäneet aikaa myös avoimiin vastauksiin. En tiedä syytä sille, 

miksi vastausprosentti oli niin alhainen.

Tuloksissa tulee ottaa huomioon, että reilun sadan vastaajan otoksella ei vielä voida 

yleistää koko suomalaisen toimittajakunnan mielipiteitä. Uskon, että se antaa kuitenkin 

jonkinlaisen suunnan sille, mitä ajatuksia kommentit toimittajissa herättävät.

Vastaajien taustakysymysten vastauksista voi tehdä olettaman, että keskimääräisesti 

vastaajat ovat kolmekymppisiä naispuolisia yleisuutistoimittajia, jotka työskentelevät 

valtakunnallisessamediassa tai maakuntamediassa. 

Tämän yleisprofiilin perusteella voidaan päätellä, että tässä tutkimuksessa kuullaan siis 

nuorien naistoimittajien ääntä, ja voidaan olettaa, että heille verkkouutisointi on ollut tuttua 

heti uran alusta saakka.
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4. Tutkielman keskeiset havainnot

Tässä luvussa tarkastelen sähköisen kyselylomakkeen avulla saatuja tutkimustuloksia. 

Aloitan esittelemällä tuloksia siitä, lukevatko toimittajat omien tai kollegoidensa juttujen 

kommentteja, pitävätkö he kommentoinnin mahdollisuutta tärkeänä ja osallistuvatko he 

itse keskusteluun. Tarkastelen myös, millaisia tunteita kommentointi vastaajissa herättää, 

ja miten kommentointi vaikuttaa heidän työskentelyynsä.

Luvun lopussa käsittelen kommentoinnin eroja eri alustoilla, toimitusten ohjeistuksia 

keskusteluun ja toimittajien ehdotuksia siitä, miten kommentointia voitaisiin heidän 

mielestään kehittää.

4.1. Kommentteja luetaan ja arvostetaan, mutta keskusteluun ei osallistuta

Yli puolet vastaajista lukevat kommentteja omista jutuistaan säännöllisesti päivittäin tai 

muutaman kerran viikossa.

 Omien juttujen kommentteja kertoi lukevansa 104 vastaajasta päivittäin 24 vastaajaa 

(23,1 prosenttia), muutaman kerran viikossa 33 vastaajaa (31,7 prosenttia), muutaman 

kerran kuukaudessa 28 vastaajaa (26,9 prosenttia) ja harvemmin kuin kerran kuussa 16 

vastaajaa (15,4 prosenttia). Vain kolme vastaajaa (2,9 prosenttia) vastasi, ettei lue 

kommentteja koskaan. (Kaavio 6.)
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Kaavio 6 ja 7: Omien ja toisten juttujen kommenttien lukeminen

Toisten toimittajien kirjoittamien juttujen kommentteja vastasi lukevan sen sijaan päivittäin 

33 vastaajaa (31,7 prosenttia), muutaman kerran viikossa 35 vastaajaa (33,7 prosenttia), 

muutaman kerran kuussa 29 vastaajaa (27,9 prosenttia) ja harvemmin kuin kerran kuussa 

6 vastaajaa (5,8 prosenttia). (Kaavio 7.)

Vastausten perusteella muiden kirjoittamien juttujen kommentteja luetaan siis päivittäin tai 

muutaman kerran viikossa hieman useammin kuin omien juttujen kommentteja.

Yksi vastaaja kertoi, ettei koskaan lue muiden kirjoittamien juttujen kommentteja.

Se, että toisten juttujen kommentteja luetaan enemmän kuin omien, saattaa kertoa siitä, 

että lukijoiden kommentteja on helpompi ottaa vastaan, kun ne eivät koske omaa juttua. 

Myös asiattomat kommentit on varmasti helpompi ohittaa, kun ne eivät kosketa omaa 

juttua, haastateltavaa tai ammattitaitoa.

Nuoremmasta ikäryhmästä 21 vastaajaa (36,8 prosenttia) kertoi lukevansa omien 

juttujensa kommentteja päivittäin, kymmenen vastaajaa (17,5 prosenttia) muutaman 

kerran viikossa, 16 vastaajaa (28,1 prosenttia) muutaman kerran kuukaudessa ja 

kahdeksan (14 prosenttia) harvemmin kuin kerran kuukaudessa.

Vanhemman vastausryhmän vastauksia tarkastellessa huomataan, että nuoremmat 

vastaajat lukevat kommenttejaan hieman enemmän kuin vanhemmat.

Vanhemmista 11 vastaajaa (26,8 prosenttia) kertoi lukevansa omien juttujensa 

kommentteja päivittäin, kymmenen vastaajaa (24,4 prosenttia) muutaman kerran viikossa, 
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11 vastaajaa (26,8 prosenttia) muutaman kerran kuukaudessa ja seitsemän vastaajaa 

(17,1 prosenttia) harvemmin kuin kerran kuukaudessa.

Kolme vastaajista vastasi, ettei koskaan lue itse kirjoittamiensa juttujen kommentteja. 

Vastaajista kaksi kuului vanhempaan ikäryhmään ja yksi nuorempaan ikäryhmään. Tämä 

nuorempaan ikäryhmään kuulunut vastaaja kertoi kuitenkin, että lukee päivittäin toisten 

kirjoittamien juttujen kommentteja. Vanhempaan ikäryhmään kuuluneet vastaajat, jotka 

kertoivat, etteivät lue koskaan omien juttujensa kommentteja, kertoivat lukevansa toisten 

juttujen kommentteja muutaman kerran kuussa tai harvemmin kuin kerran kuukaudessa. 

Vastausten perusteella kommenttien lukeminen on hieman yleisempää nuoremman 

ikäryhmän kohdalla. Tämä voi kertoa siitä, että moni nuoremmasta ikäryhmästä on tullut 

alalle niin, että kommentointi on ollut jo arkipäivää. Moni vanhemmasta ikäryhmästä on 

ollut alalla silloin, kun verkkokommentointia ole ollut olemassakaan. Vanhemman 

ikäryhmän aloitusvuoden keskiarvo toimittajana oli 1993, jolloin uutisten teko on keskittynyt 

printtilehteen. Kaikki vanhemmasta ikäryhmästä eivät siis välttämättä ajattele, että 

kommentit kuuluvat heidän journalistiseen työprosessiinsa tai ole yhtä kiinnostuneita niistä, 

kuin nuorempi ikäryhmä.

Suurin osa vastaajista piti kommentoinnin mahdollisuutta tärkeänä tai melko tärkeänä, joka 

heijastaa yleistä arvostusta kommenttipalstojen olemassaololle ja lukijoiden 

mahdollisuudelle keskustella uutisaiheista julkisesti. Erittäin tärkeänä kommentoinnin 

mahdollisuutta piti 26 vastaajaa (25,2 prosenttia). Enemmistö, 44 vastaajaa (42,7 

prosenttia), piti kommentoinnin mahdollisuutta melko tärkeänä. Sen sijaan ei kovin 

tärkeänä kommentoinnin mahdollisuutta pitävien vastaajien määrä oli 25 vastaajaa (24,3 

prosenttia). Vain kolme vastaajaa (2,9 prosenttia) vastasi, etteivät he pidä kommentoinnin 

mahdollisuutta lainkaan tärkeänä. (Kaavio 7.) Viisi vastaajista (4,9 prosenttia) valitsi 

vastausvaihtoehdoista “en osaa sanoa”.
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Kaavio 8: Kommentoinnin tärkeys

Kommentoinnin arvoa koskevissa vastauksissa ei ollut merkittävää eroa ikäryhmien välillä. 

(Kaavio 8.) Vanhemman ikäluokan vastaajista 11 (26,8 prosenttia) pitää kommentoinnin 

mahdollisuutta erittäin tärkeänä ja nuoremmasta ikäluokasta 14 vastaajaa (24,6 

prosenttia). Melko tärkeänä kommentoinnin mahdollisuutta pitää vanhemmasta 

ikäluokasta 18 vastaajaa (43,9 prosenttia) ja nuoremmasta ikäluokasta 22 vastaajaa (38,6 

prosenttia). Kommentteja eivät pidä kovinkaan tärkeänä vanhemmasta ikäluokasta 9 

vastaajaa (21,6 prosenttia) eikä nuorista 15 vastaajaa (26,3 prosenttia).

Suurin osa kaikista vastaajista piti kommentoinnin mahdollisuutta siis tärkeänä asiana. 

Kuitenkin kysymykseen siitä, tunteeko vastaaja toimittajana ja jutun kirjoittajana voivansa 

osallistua kommenttipalstoilla käytävään keskusteluun, suurin osa vastasi kieltävästi.

Yli puolet vastaajista ajatteli (57,7 prosenttia), etteivät he tunne itse voivansa osallistua 

kommenttipalstoilla käytävään keskusteluun (kaavio 9). Sen sijaan 29 vastaajaa (27,9 

prosenttia), vastasi tuntevansa, että voi osallistua keskusteluun.15 vastaajaa valitsi 

vastausvaihtoehdoista “en osaa sanoa”.
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Kaavio 9: Keskusteluun osallistuminen

Vastaajat, jotka tunsivat voivansa osallistua keskusteluun kommenttipalstalla, vastasivat 

osallistuneensa viimeisen viikon aikana keskusteluun kuitenkin vain harvoin. Tämä ristiriita 

voi tarkoittaa sitä, että vastaajat ovat vastanneet voivansa osallistua keskusteluun 

täyttääkseen kyselytutkimuksen luoman odotusarvon, mutta todellisuus on kuitenkin 

toinen: Viimeisen viikon aikana keskusteluun oli osallistunut 1–5 kertaa vastaajista vain 11 

(24,4 prosenttia). 34 vastaajista (75,6 prosenttia) kertoivat, etteivät olleet osallistuneet 

keskusteluun kertaakaan viimeisen viikon aikana.

Toisaalta se, että suurin osa vastaajista (57,7 prosenttia) vastasi kysymykseen, etteivät he 

tunne voivansa osallistua keskusteluun. Tämän voi ajatella kertovan myös toimituksen 

arvoista keskustelua kohtaan. Yli sadasta vastaajasta siis vain noin 10 oli osallistunut 

keskusteluun viimeisen viikon aikana. Jos tämä on yleinen jakauma toimittajien 

keskuudessa, se kertoo toimittajien asenteesta ja käytännöistä keskusteluun osallistumista 

kohtaan. Keskustelu lukijoiden kanssa ei ole tullut vielä osaksi journalistista prosessia.

Tarkastelin lähemmin niitä 11 vastaajaa, jotka kertoivat osallistuneensa keskusteluun 1-5 

kertaa viimeisen viikon aikana. Heistä kuusi vastaajaa kuului vanhempaan ikäluokkaan ja 

kolme nuorempaan ikäluokkaan, kaksi heistä ei ollut ilmoittanut ikäänsä. Vanhempi 

ikäluokka osoittautui siis tässä aktiivisemmaksi kuin nuorempi ikäluokka, vaikka he lukivat 

kommentteja hieman vähemmän kuin nuorempi ikäluokka. Viimeisen viikon aikana 

keskusteluun osallistuneista vastaajista suurin osa, yhdeksän, olivat naisia. Kaikki 

vastaajista piti kommentoinnin mahdollisuutta erittäin tärkeänä tai melko tärkeänä ja lukivat 
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kommentteja säännöllisesti päivittäin tai viikoittain. Näistä vastaajista viisi eli melkein 

puolet kertoi työskentelevänsä valtakunnallisessa mediassa. Kolme kertoi 

työskentelevänsä maakuntamediassa, kaksi paikallismediassa ja yksi järjestölehdessä. 

Kiinnostavaa on myös, että kahdeksan niistä 11 vastaajista, jotka vastasivat 

osallistuneensa keskusteluun viimeisen viikon aikana, kertoivat kommenttien aiheuttavan 

heissä myös turhautumista. Seitsemän vastaajaa nimesi kuitenkin myös jonkin positiivisen 

tunteen, kuten ilon, toiveikkuuden tai kiitollisuuden. Se, että suurin osa vastaajista kertoi 

työskentelevänsä valtakuntamediassa, oli mielestäni yllätys. Ajattelin, että esimerkiksi 

paikallismedioissa olisi enemmän kiinnostusta osallistua keskusteluun kaupunkilaisten 

kanssa. Miellän myös valtakuntamediassa työskentelemisen erittäin kiireiseksi ja voisi 

kuvitella, ettei varsinkaan siellä ole aikaa osallistua keskusteluun. Toisaalta 

valtakuntamediat tekevät kaiken nykyään digi edellä ja uudet kokeilut otetaan usein 

aikaisemmin käyttöön, kuin pienemmissä medioissa.

4.2. Miksi keskusteluun ei osallistuta?

Suurin osa vastaajista kertoi, etteivät he tunne voivansa osallistua keskusteluun 

kommenttipalstalla. Tässä luvussa käsittelen toimittajien nimeämiä syitä siitä, miksi 

keskusteluun ei osallistuta. Ensin käsittelen vastaajien nimeämää pelkoa vihapuheesta ja 

hyökkäävistä kommenteista. Toimittajat selittivät poissaoloaan keskusteluista myös sillä, 

että he ajattelevat kommenttipalstojen olevan lukijoiden omaa tilaa, jonne toimittajan ei ole 

soveliasta mennä osallistumaan. Lisäksi keskustelulle ei nähty olevan aikaa muun työn 

ohella.

4.2.1. Pelko vihapuheesta

Kaikkiaan 62 avoimessa vastauksessa toistuivat teemat muun muassa vihapuheesta, 

pelosta ja asiattomasta kritiikistä.

”Minusta keskustelun taso on usein ala-arvoista ja siihen osallistuminen vain lietsoo  

vihapuhetta.”

”En ole itse kommentoinut toimittajana tai jutun kirjoittajana artikkelien 

kommenttiosioon, sillä en koe olevani tervetullut osaksi keskustelua – usein 
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kommenteissa kommentoidaan toimittajan ammattitaitoa, jopa henkilöyttä tavalla, 

joka ei kutsu osaksi rakentavaa keskustelua. – –”

”– – pelkään toimia verkossa tuntemattomien ihmisten kanssa. En halua 

henkilökohtaista verkkovihaa tai sitä, että profiilini löytävät tuntemattomat ihmiset.”

”En halua lähteä maalitauluksi. – – en halua negatiivisia kommentteja esittävien 

ajattelevan, että olen nähnyt heidän kommenttinsa. Vastaaminen voisi ruokkia 

ihmisiä kirjoittamaan lisää negatiivisia kommentteja.”

”– – maalitauluksi tulemista omalla nimellä. Kuuluisa sanonta ”älä ruoki trollia” 

pätee hyvin. – – pahimmassa tapauksessa joku selvittäisi muita tietoja minusta ja 

yksityisyyteni olisi siinä vaiheessa vaakalaudalla. Tiedän, että toimittajia haukutaan 

ja heidän tietojaan (osoite yhteystiedot yms) jaetaan suljetuissa fb-ryhmissä! – –”

”– – se voi pahimmassa tapauksessa johtaa henkilökohtaiseen solvaukseen, joka 

on raskasta. – – “

Vastausten perusteella voi päätellä, että osa toimittajista pelkää kommenttien johtavan 

henkilökohtaiseen solvaukseen toimittajaa vastaan. Parissakin vastauksessa toistui myös 

pelko ”maalitauluksi” tulemisesta.

4.2.2. Kommenttipalstat mielletään lukijoiden omaksi paikaksi

Vastaajat kertoivat, etteivät osallistu keskusteluun myöskään siksi, että tuntevat 

kommenttipalstan olevan lukijoiden omaa aluetta, jossa toimittajan osallistumista ei katsota 

hyvällä tai se ei tunnu luonnolliselta.

 “– – kommenttipalstat ovat nimenomaan lukijoita varten. Toimittajan ei pidä mennä 

"viisastelemaan" ja "kertomaan viimeistä totuutta" siellä.”

“– – Kollegani yritti osallistua keskusteluun, mutta hänelle sanottiin suoraan, että 

toimittajan paikka ei näillä kommentointipalstoilla ole. “

”Kommenttipalstat ovat ns. vapaa sana lukijoille. Jutun kirjoittajan ei pidä lähteä 

väittelemään/keskustelemaan aiheesta kirjoittamansa journalistisen jutun oheen.”
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”Se tuntuu jotenkin kirjoittamattomalta säännöltä, että toimittaja ei osallistu 

kommentointiin. Se on ikään kuin jatke sille, että toimittaja häivyttää itsensä 

jutusta…”

”Kommentointi on lukijoiden keskustelua ja tervetullutta yhteiskunnallista 

osallistumista, olivatpa kommentit millaisia tahansa. – –”

”Koen, että kommentointi on tarkoitettu niille kansalaisille, joilla ei ole journalistin 

mahdollisuuksia tuoda omia näkökulmiansa julki.”

”Kommenttipalasta on kuin yleisönosasto eli tarkoitettu lukijoille eikä toimittajille. “

Yhdessä avoimista vastauksista oli mainittu myös toimittajien ja lukijoiden välillä oleva 

“seinä”.

”Tuntuu, että lukijoiden ja toimittajien välillä on tietty seinä ja minusta tuntuu jollain 

tasolla, ettei kommentteihin vastaaminen ole soveliasta. Kommenttien sävy on 

usein negatiivinen ja oman mielenterveyden kannalta on parempi vain jättää ne 

omaan arvoonsa, mikä on harmi sinänsä sillä tämähän lisää tätä seinää lukijoiden 

ja toimittajan välillä.”

Tulkitsen, että tällä seinällä viitataan toimittajien ja lukijoiden kyynärpään väliseen mittaan 

(Heinonen 2008, 21) jonka on ajateltu pienenevän muun muassa sosiaalisen median ja 

lukijoiden osallistumisen myötä. Tämä todistaa, että “seinä” tai “kuilu” näiden kahden 

tekijän välillä on edelleen nähtävissä. Se on kiinnostavaa, koska juuri sitä (seinää 

toimittajien ja lukijoiden välillä) verkon ja sosiaalisen median toivotaan rikkovan.
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4.2.3. Keskusteluun ei ole aikaa

Moni vastaajista nosti esille avoimessa vastauksessaan myös sen, ettei heidän työaikansa 

yksinkertaisesti riitä osallistumaan keskusteluun kommenttipalstoilla.

“Aikani ei riitä ja tulisin hulluksi, jos alkaisin liikaa miettiä lukijoiden kommentteja 

todella.”

“Ensimmäinen asia on aika. Jos keskusteluihin pitäisi osallistua, siihen pitäisi olla 

myös aikaa työpäivän aikana – –”

“– – Omien juttujen kommentoinnista ei kuitenkaan vieläkään tule mitään tietoa 

toimittajalle, ellei lukija pyydä korjaamaan asiavirhettä. Jutun kirjoittajan pitäisi siis 

koko ajan tarkkailla juttujensa kommentointia. Työaikaa ei tähän välttämättä ole.”

“– – Uutistyössä siirrytään myös seuraavaan aiheeseen nopeasti - "vanhan" jutun 

parissa keskusteluun ei riitä energiaa, aikaa tai mielenkiintoa.”

“– – Kommentoinnin seuraaminen onnistuu vain niin, että käy välillä katsomassa 

juttuaan verkossa. Käytännössä on mahdotonta seurata kaikkien verkossa esillä 

olevien juttujensa kommentointia - siihen ei tavallisessa työarjessa ole aikaa.”

Työn järjestäminen niin, että toimittajilla olisi aikaa, mahdollisuus ja resursseja 

keskusteluun osallistumiseen vaatisi toimituksessa paljon muutoksia. Aika, jonka 

keskusteluun osallistuminen vie, näkyisi varmasti muiden juttujen määrässä. Toimituksissa 

pitäisi asennoitua “vähemmän on enemmän” -ajatukseen, jolloin toimittajalta ei vaadittaisi 

niin montaa juttua, vaan heille annettaisiin aika jutun jälkikeskustelulle lukijoiden kanssa.

Yksi vastaajista kirjoitti, että työnantaja ei anna keskusteluun aikaa, vaikka toimittajalla olisi 

siihen haluja.
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“Työnantaja ei anna kommentoinnille aikaa, vaikka itse haluaisin osallistua 

keskusteluun.”

4.2.4. Keskustelussa ei ole järkeä

Vastauksissa toistui myös ajatus siitä, ettei keskusteluun osallistumisessa ole järkeä, sillä 

kommentoinnin ajateltiin olevan ala-arvoista.

“Pitäisikö toimittajan lähteä vielä oikomaan syntyvää keskustelua? Se johtaisi 

pohjattomaan suohon, jossa pitäisi vielä jälkikäteen yrittää perustella juttu niille 

(harvoille), jotka eivät ole sitä ymmärtäneet. – – ”

“Kommentit eivät ole kovinkaan rakentavia, eikä keskusteluun halua siksi 

osallistua.”

”– – Osa kommenteista on niin järjettömiä, tai perustelut ovat niin pseudoloogisia, 

että luulen, että vaikka perustelisin jotakin asiaa asiallisesti, siitä syntyisi vain 

järjetön nettitappelu, eikä oikeaa, järjellistä keskustelua. – –”

“En pidä kommenttikenttien keskustelukulttuuria hedelmällisenä aidosti rakentavalle  

vuorovaikutukselle.”

”– – Toimittaja joutuu välittömästi puolustelevaan asemaan, eikä hänen 

kommentteihinsa suhtauduta neutraalisti. Jos tilanne on jo yltymässä raivon tai 

kohun asteelle, kommentoimisesta on enemmän haittaa kuin hyötyä, koska myrsky 

saa lisää tuulta purjeisiinsa.“

Osa avoimeen kysymykseen vastanneista vastaajista kertoi tuntevansa kommentoinnin 

olevan epäluontevaa ja turhaa omien juttujen puolustamista tai valintojen selittelyä.

“Osallistuminen vaikuttaisi mielestäni helposti selittelyltä tai uutisen 

muokkaamiselta.”

“Tuntuu todella vieraalta alkaa jälkikäteen selitellä omia valintoja jutussa lukijoille.”
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“En usko, että lukijat katsoisivat hyvällä esimerkiksi sitä, jos kommenttipalstoilla 

ryhtyisi kertomaan, minkä vuoksi on kirjoittanut jutun näin ja näin ja tästä ja tästä 

näkökulmasta. Sitä luultavasti pidettäisiin päällepäsmäröintinä ja selittelynä.”

“Se tuntuu jotekin kirjoittamattomalta säännöltä, että toimittaja ei osallistu 

kommentointiin. Se on ikään kuin jatke sille, että toimittaja häivyttää itsensä jutusta.  

– –”

“Lähden toimittajana siitä, että sanon jutussa sanottavani asiasta. – – Jos 

kommenteissa huomautetaan asiavirheestä, oikea tapa reagoida on oikaisu.”

Selityksiä sille, miksi toimittajat eivät osallistu keskusteluun kommenttipalstoilla, oli siis 

runsaasti. Kaiken kaikkiaan päällimmäiset huomiot liittyivät pelkoon siitä, että 

kommenteissa hyökätään henkilökohtaisesti toimittajaa vastaan, lukijoiden reviirille 

astumisesta, ajan puutteesta ja keskustelun heikosta laadusta.

Tässä jaksossa esitetyt perustelut keskustelun välttämiseksi liittyvät seuraavassa 

kappaleessa esitettyihin ikäviin tunteisiin, joita kommentit osalle toimittajista aiheuttavat. 

Esimerkiksi pelko vihapuheesta kytkeytyy selvästi pelon, turhautumisen ja ahdistuksen 

tunteisiin.

4.3. Kommenttien herättämät tunteet

Seuraavaksi tarkastelen, millaisia tunteita kommentit toimittajissa herättävät. Vastaajien 

tuli valita vaihtoehdoista kaksi päällimmäistä tunnetta. Vaihtoehtoina olivat a) iloa b) 

toiveikkuutta c) kiitollisuutta d) surua e) pelkoa f) vihaa g) ahdistusta h) turhautumista i) ei 

minkäänlaisia tunteita j) en osaa sanoa. Lisäksi vastaajilla oli avoin kenttä, johon he saivat 

halutessaan nimetä oman tunteen.

Ylivoimaisesti eniten vastaajat vastasivat kommenttien aiheuttavan turhautumista. 

Turhautumisen tunteen tunnisti yhteensä 85 vastaajaa (81,7 prosenttia) (Kaavio 10) Osa 

aikaisemmin esillä olleista avoimista vastauksista valottaa, mitä turhautumisella 

tarkoitetaan. Vastauksissa sanotaan esimerkiksi, kuinka keskustelu kommenttipalstoilla 

johtaisi “pohjattomaan suohon, jossa pitäisi vielä jälkikäteen yrittää perustella juttu niille 
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(harvoille), jotka eivät sitä ymmärtäneet”. Kommentteja nimitetään myös järjettömiksi ja 

pohditaan, että toimittaja tulisi hulluksi, jos alkaisi miettimään kommentteja syvällisemmin.

Toiseksi eniten kommentoinnin vastattiin aiheuttavan ahdistusta. Yhteensä 45 vastaajaa 

(43,3 prosenttia) valitsi vastausvaihtoehdoista ahdistuksen. Avoimissa vastauksissa 

ahdistus näkyi mielestäni varsinkin vihapuhetta käsittelevissä vastauksissa. Toimittajat 

kertoivat pelkäävänsä henkilökohtaista verkkovihaa ja parissa vastauksessa toistui pelko 

siitä, että kommentoijat löytävät toimittajan henkilökohtaiset tiedot tai profiilin, jonka myötä 

asiaton kommentointi jatkuisi edelleen.

Vaikka kaksi eniten vastauksia saaneita tunnemääreitä (turhautuminen, ahdistus) ovat 

negatiivisia, kolmanneksi eniten eli 19 vastaajaa (18,3 prosenttia) kertoi kommenttien 

herättävän kuitenkin myös iloa. 12 vastaajaa (11,5 prosenttia) oli valinnut vaihtoehdoista 

toiveikkuuden, 15 vastaajaa (14,4 prosenttia) kiitollisuuden.

Surua ja vihaa vastasivat tuntevansa 10 vastaajaa (9,6 prosenttia). Pelon tunteen valitsi 

vaihtoehdoista 4 vastaajaa (3,8 prosenttia). Vastaajista 12 (11,5 prosenttia) vastasi, 

etteivät kommentit herätä heissä minkäänlaisia tunteita. Yksittäisiä vastauksia avoimeen 

kohtaan oli “joskus harmittaa”, “huvittuneisuutta”, “ihmetystä”, “ärsyyntymistä”, “hilpeyttä ja 

epäuskoa”, “tympääntymistä”, “voimattomuutta” ja “neutraalia sisäistä nyökkäilyä”.
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Kaavio 10: Kommenttien herättämät tunteet

Kommenteista heränneet tunteet olivat siis suurimmalta osin negatiivisia tunteita. 

Vastaukset vahvistavat toimittajien aikaisempia avoimia vastauksia siitä, miksi he eivät 

osallistu keskusteluun kommenttipalstoilla.

Suurin osa myös niistä vastaajista, jotka kertoivat aikaisemmin kommentoinnin 

mahdollisuuden olevan heidän mielestään erittäin tärkeää tai melko tärkeää, vastasivat 

kommenttien myös herättävän heissä ahdistusta tai turhautumista. Erittäin tärkeänä 

kommentoinnin mahdollisuutta pitävistä vastaajista 19 (73,1 prosenttia) vastasivat 

kommenttien aiheuttavan heissä myös ahdistusta tai turhautumista.

Melko tärkeänä kommentoinnin mahdollisuutta piti yhteensä 44 vastaajaa. Heistä 43 (97,7 

prosenttia) vastasi kommenttien herättävän heissä myös ahdistusta tai turhautumista. 

Tämä kertoo mielestäni jotain siitä, minkälaisessa ahdingossa toimituksissa ollaan: 

Samaan aikaan ajatellaan, että kommentointi on tärkeää, mutta samalla se aiheuttaa 

paljon negatiivisia tunteita toimittajissa.
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Suurin osa kaikista vastaajista, jotka kertoivat aikaisemmin kommentoinnin 

mahdollisuuden olevan heidän mielestään erittäin tärkeää tai melko tärkeää, vastasivat 

kommenttien myös herättävän heissä ahdistusta tai turhautumista. Erittäin tärkeänä 

kommentoinnin mahdollisuutta pitävistä vastaajista 19 (73,1 prosenttia) vastasivat 

kommenttien aiheuttavan heissä myös ahdistusta tai turhautumista.

Nuorempi ikäryhmä siis kertoi kommenttien herättävän enemmän turhautumista ja 

ahdistusta kuin vanhempi ikäryhmä. Samaan aikaan he kertoivat myös lukevansa niitä 

jonkin verran enemmän ja pitivät sen mahdollisuutta vähän tärkeämpänä kuin vanhempi 

ikäryhmä.

Tuntuu siltä, että kommentit ja vuorovaikutusta lukijoiden kanssa painotetaan entistä 

enemmän tulevaisuudessa. Nuorempi ikäryhmä ehkä käsittää tämän muutoksen 

selkeämmin kuin vanhempi ikäryhmä. Samaan aikaan näyttää huolestuttavalta 

tulevaisuuden kannalta, kuinka paljon se negatiivisa tunteita nuoremman ikäryhmän 

toimittajissa.

Vastaajien välillä eroja oli näkyvissä ikäryhmien välillä myös positiivisia tunteita 

tarkastellessa. Yhdeksän vastaajaa (22 prosenttia) vanhemmasta ikäryhmästä kertoi 

kommenttien tuottavan iloa, kun taas seitsemän (12,3 prosenttia) nuoremmasta 

ikäryhmästä vastasi kommenttien tuottavan iloa. Varovaisesti arvioiden vanhempi 

ikäryhmä näki kommenttien siis tuottavan enemmän iloa, kuin nuorempi ikäryhmä. Sama 

vaikutelma syntyy toiveikkuuden suhteen. Sitä koki molemmissa ikäryhmissä kuusi 

vastaajaa, mikä tarkoittaa vanhemmassa ikäryhmässä 14,6 prosenttia ja nuoremmassa 

ikäryhmässä 10,5 prosenttia. Myös toiveikkuuden tunnetta oli siis enemmän 

vanhemmassa ikäryhmässä kuin nuoremmassa ikäryhmässä.

Vanhemmasta ikäryhmästä vain 4 vastaajaa (9,8 prosenttia) kertoi kommenttien 

herättävän kiitollisuuden tunnetta. Sen sijaan nuoremmasta ikäryhmästä 11 vastaajaa 

(19,3 prosenttia) kertoi kommenttien aiheuttavan kiitollisuutta.

Nuorempi ikäryhmä vastasi kommenttien siis herättävän enemmän negatiivisia tunteita, 

kuten ahdistusta ja turhautumista ja vähemmän iloa, mutta silti suurempi osa nuoresta 

ikäryhmästä vastasi kommenttien herättävän myös kiitollisuutta. Voi olla, että suurella 
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osalla nuoremmasta ikäryhmästä on epävakaampi työsuhde, ja he pelkäävät sitä kautta 

enemmän oman alansa kehittymisen puolesta, ja siksi tuntevat muista tunteista huolimatta 

myös kiitollisuutta, että yleisö lukee ja kommentoi juttuja. Voi myös olla, että nuoremmat 

ylipäätään ajattelevat kommentointia enemmän kuin vanhempi ikäryhmä, sillä toisin kuin 

vanhemmilla toimittajilla, nuorilla kommentit ovat olleet osa heidän työtään alusta lähtien.

4.4. Kommenttien vaikutus toimittajien työskentelyyn

Vastaajat pohtivat myös sitä, miten juttujen kommentointi on vaikuttanut heidän 

työskentelyynsä. Vastaajat saivat valita niin monta kohtaa vastausvaihtoehdoista, kun 

heidän mielestään oli tarpeen.  Vastausvaihtoehtoja olivat: a) olen saanut juttuideoita 

(esimerkiksi jatkojuttuun) kommenttien pohjalta b) olen tarttunut johonkin juttuaiheeseen 

sen takia, että tiedän sen herättävän paljon keskustelua kommenttipalstalla c) 

kommentointi on vaikuttanut haastateltavien valintaan jutussani d) olen jättänyt jonkun 

osion jutusta kokonaan pois peläten sen kommentointia e) olen kieltäytynyt/vältellyt 

kirjoittamasta jotakin aihepiiriä käsitteleviä juttuja peläten kommentointia f) olen sulkenut 

kommentointimahdollisuuden ennen julkaisua aavistaen sen epäasiallista kommentointia 

g) Olen sulkenut kommentointimahdollisuuden jutun julkaisun jälkeen, koska kommentit 

ovat olleet asiattomia h) en osaa sanoa.

Lisäksi vastaajilla oli mahdollisuus valita vaihtoehto “muu” ja kertoa avoimessa 

vastauksessa itse, miten kommentointi on vaikuttanut heidän työskentelyynsä.
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Kaavio 11: Kommenttien vaikutus työskentelyyn

Suurin osa vastanneista kertoi saaneensa kommenttien pohjalta juttuideoita esimerkiksi 

jatkojuttuun. Näin vastasi 55 vastaajaa (56,7 prosenttia).

Vastaajista 21 (21,6 prosenttia) kertoi, että he ovat tarttuneet johonkin juttuaiheeseen sen 

takia, että ovat tienneet sen herättävän paljon keskustelua kommenttipalstalla. Tästä 

voidaan päätellä, että kommenttien ajatellaan siis kuvaavan sitä, mistä lukijat ovat 

kiinnostuneita. Se tuntuu kuitenkin ristiriitaiselta siihen nähden, kuinka monissa 

vastauksissa sanottiin keskustelun ja kommenttien olevan “järjettömiä” tai “ala-arvoisia”. 

Toisaalta 16 vastaajaa (16,5 prosenttia) vastasi kieltäytyneensä tai vältelleensä 

kirjoittamasta jotakin aihepiiriä käsitteleviä juttuja peläten sen kommentointia. Vastaajista 

14 (14,4 prosenttia) kertoi sulkeneensa kommentointimahdollisuuden jutun julkaisun 

jälkeen asiattomien kommenttien takia ja 13 vastaajaa (13,4 prosenttia) kertoi sulkeneensa 

kommentointimahdollisuuden ennen jutun julkaisua peläten asiattomia kommentteja.

Kymmenen vastaajaa (10,3 prosenttia) kertoi jättäneensä jonkun osion jutustaan 

kokonaan pois peläten sen kommentointia. Kuitenkin vain 4 (4,1 prosenttia) vastasi 

kommentoinnin vaikuttaneen heidän haastateltavien valintaansa.
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Mielestäni juttuideoiden saaminen ja johonkin tiettyyn juttuaiheeseen tarttuminen, jotta 

saataisiin herätettyä paljon keskustelua, ovat positiivisia asioita kommentointikulttuurin 

kannalta, ja niin kertoi tehneensä suurin osa vastaajista. Se kertoo, että vaikka 

kommenttien herättämät tunteet olivat suurelta osin negatiivisia, niistä koettiin kuitenkin 

olevan myös hyötyä ja keskustelua toivottiin syntyvän. Toisaalta vähän alle puolet 

vastaajista kertoivat, että kommentointi on vaikuttanut myös negatiivisemmalla tavalla: He 

ovat pelänneet kirjoittavansa jostain tietystä aiheesta tai joutuneet sulkemaan 

kommenttiosion asiattomien kommenttien vuoksi tai antaneet kommenttien vaikuttaa 

heidän haastateltaviensa valintaan.

Vastaajien yksittäisissä omissa vastauksissa toimittajat kertoivat esimerkiksi korjanneensa 

asiavirheitä jutuista kommenttien avulla. Toisaalta vastauksissa kerrottiin myös muun 

muassa voimattomuuden tunteesta, kyynistymisestä ja herkkien aiheiden kohdalla 

haastateltavien suojelemisesta pilkalta.

“Olen pyrkinyt vielä entistäkin perusteellisemmin tarkistamaan, että jutun faktat 

pitävät.”

“Kommentit ovat auttaneet huomaamaan ja korjaamaan monia, etenkin pieniä ja 

usein melko epäoleellisia asiavirheitä tai epätarkkuuksia.”

“Olen korjannut asiavirheitä kirjoittamistani jutuista kommenttien perusteella.”

“Toimittajan hommien lisäksi olen tehnyt myös moderointia. Juttuja tehdessä mietin,  

millaisia asioita kommenttipalstoilla yleensä kritisoidaan ja millaisiin "lillukan varsiin"  

siellä tartutaan. Pyrin kattamaan kaikki tällaiset sudenkuopat jutussa 

mahdollisimman hyvin, ja turhanpäiväinen huutelu sekä nälviminen näyttää jääneen  

pois. Samalla se tuntuu kuitenkin tappavan myös asiallisen ja rakentavan 

keskustelun.”

“Olen kyynistynyt jonkin verran ja uskoni ihmiskuntaan on vähentynyt.”

“Tiedostan mitkä aiheet tuottavat eniten keskustelua ja herkissä aiheissa varon, 

ettei haastateltava joudu pilkattavan asemaan.”
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“Olen vähentänyt kommentointia, koska etenkin Facebookissa faktojen esittäminen 

tuntuu välillä turhalta, kun nettihuutajat ovat kantansa lukinneet.”

Tarkastelin vielä tarkemmin sitä, millaisia ovat ne 55 vastaajaa (56,7 prosenttia), jotka 

vastasivat saaneensa kommenttien pohjalta juttuideoita esimerkiksi jatkojuttuun. Näitä 

vastaajia oli vanhemmassa ikäryhmässä (yli 35-vuotiaat) 23 vastaajaa (56,1 prosenttia) ja 

nuoremmassa ikäryhmässä (35-vuotiaat tai alle) 52,6 prosenttia. Ikäryhmissä ei siis ollut 

suurta eroa. Eroa ei ollut myöskään vastaajien sukupuolta tarkasteltaessa. 39 niistä 

vastaajista (70,9 prosenttia), jotka kertoivat saaneensa kommenteista juttuideoita, ovat 

naisia. Vastaajista 16 ovat miehiä (29,1 prosenttia)

Tätä tarkastellessa tulee muistaa, että miehiä oli koko kyselyssä vastaajien kesken 

huomattavasti vähemmän kuin naisia. Sen myötä huomataan, että kaikista kyselyn 

naiseksi itsensä identifioineista vastaajista 53,4 prosenttia vastasi saaneensa joskus 

kommenteista juttuideoita. Luku on melkein sama mieheksi itsensä identifioineista 

vastaajista, joista 53,3 prosenttia kertoi saaneensa joskus kommenteista juttuideoita. 

Vastauksissa ei siis ollut eroa sukupuolta tarkastellessa.

55 vastaajasta 33 vastaajaa (60 prosenttia), jotka kertoivat saaneensa kommenttien 

pohjalta juttuideoita, olivat yleistoimittajia esimerkiksi kotimaan toimituksessa, 

kaupunkitoimituksessa tai muussa ajankohtaistoimituksessa. Suurin osa heistä, 30 

vastaajaa (54,4 prosenttia) kertoi myös työskentelevänsä valtakunnallisessa mediassa.

Kyselylomakkeen vastaajista uusia juttuideoita kommenttien pohjalta kertoivat saaneensa 

siis kaikenikäiset työssäkäyvät, naiset ja miehet, joista suurin osa työskentelee 

yleistoimittajina valtakunnallisessa mediassa.
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4.5. Käytännöt ja kehittäminen

Lopuksi käsittelen tuloksia siitä, miten toimittajat näkevät kommentoinnin eroavan eri 

alustoilla, millaisia ohjeistuksia he ovat saaneet keskusteluun osallistumisesta 

toimituksissa ja miten he näkevät, että kommentointia voitaisiin kehittää.

Suosituimmaksi paikaksi lukea kommentteja osoittautui julkaisualustojen omat 

kommenttikentät juttujen lopusta (kuvio 12).  Vastaajista, 71 (68,9 prosenttia) kertoi 

lukevansa kirjoittamiensa juttujen kommentteja yleisimmin julkaisualustan omasta 

kommenttiosiosta jutun lopusta. Toiseksi eniten, eli 21 vastaajaa (20,4 prosenttia) vastasi 

lukevansa kommentteja yleisimmin Facebookista. Vain viisi vastaajaa (4,9 prosenttia) 

kertoi lukevansa juttujensa kommentteja yleisimmin Twitteristä. Yksittäisiä vastauksia oli 

myös “sekalaisilta nettisivustoilta”, “sähköpostista” ja “kolmesta ylimmästä, milloin mistäkin 

niistä.” Vastauksella viitattiin julkaisualustan omaan kommenttiosioon, Facebookiin ja 

Twitteriin.

Kaavio 12: Eri kommenttialustat

Vastausten perusteella toimituksen oman kommenttipalstan kommenttien ja Facebookin 

kommenttien välillä ei ole suurta eroa. Sen sijaan Twitter oli vastaajille tuntemattomampi. 

Eri alustojen luonnetta arvioitiin kysymyksissä sen suhteen, miten niillä esiintyy a) 

rakentavaa kritiikkiä b) positiivista palautetta c) korjauksia jutun mahdollisiin virheisiin d) 
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toimittajan, haastateltavan tai muun henkilön tai ryhmän haukkumista tai pilkkaamista tai 

e) keskustelua jutun aiheesta, ei jutusta itsestään.

Työpaikan oman median kommenttipalstalla kommentointi miellettiin suurimmaksi osaksi 

keskusteluksi jutun aiheesta, ei niinkään jutusta itsestään (kuvio 13). Vastaajista 23 oli 

asiasta täysin samaa mieltä ja 59 jokseenkin samaa mieltä. Myös Facebookissa juttujen 

kommentointi oli vastaajien mielestä usein keskustelua jutun aiheesta, ei jutusta itsestään 

(Kuvio 14). Täysin samaa mieltä asiasta oli 22 vastaajaa, jokseenkin samaa mieltä 50 

vastaajaa. Moni vastaajista oli sitä mieltä, että kommentointi työpaikan oman median 

kommenttipalstalla on myös usein toimittajan, haastateltavan tai muun henkilön tai ryhmän 

haukkumista ja pilkkaamista. 18 vastaajaa oli asiasta täysin samaa mieltä, 56 jokseenkin 

samaa mieltä. Myös Facebookissa kommentointi oli vastaajien mielestä usein toimittajan, 

haastateltavan tai muun henkilön tai ryhmän haukkumista tai pilkkaamista. Asiasta oli 

täysin samaa mieltä 20 vastaajaa, jokseenkin samaa mieltä 45 vastaajaa.

Monikaan vastaajista ei tuntenut, että kommentointi työpaikan kommenttipalstalla on 

rakentavaa kritiikkiä tai positiivista palautetta. Siitä, että kommentointi on rakentavaa 

kritiikkiä, vastasi olevansa jokseenkin eri mieltä 52 vastaajaa ja täysin eri mieltä 22 

vastaajaa. Siitä, että kommentointi on julkaisualustojen kommenttikentissä positiivista 

palautetta, vastasi olevansa eri mieltä 48 vastaajaa, täysin eri mieltä 21 vastaajaa.

Facebookissa kommentoinnin nähtiin olevan hiukan useammin positiivisempaa kuin 

julkaisualustojen kommenttikentissä. 29 vastasi olevansa jokseenkin samaa mieltä, että 

kommentointi on Facebookissa positiivista palautetta, kun omalla julkaisualustalla samoin 

vastasi 21 vastaajaa. “En osaa sanoa” -vastauksia oli kaikkein vähiten työpaikan omaa 

kommenttipalstaa tarkastellessa. Vastaajat kertoivat aiemmin sen olevan yleisin paikka, 

josta he lukevat kommentteja, joten on loogista, että useammalla vastaajista on asiasta 

jonkinlainen mielipide.

Vastaukset kertovat siitä, että toimittajat näkevät heidän vastuullaan olevan todenperäisten 

asioiden uutisoiminen, eivätkä niinkään yleisemmin juttujen käsittelemiä aiheita koskevaan 

yleiseen keskusteluun osallistuminen.
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Kaavio 13: Kommentointi medioiden kommenttipalstalla

Kaavio 14: Kommentointi Facebookissa

Twitteristä kysyttäessä suurin osa vastaajista vastasi jokaiseen väitteeseen “en osaa 

sanoa” (kuvio 15). Muiden alustojen tapaan kuitenkin myös Twitterissä nähtiin, että 

kommentointi on usein keskustelua jutun aiheesta, ei niinkään jutusta itsestään. Asiasta oli 

täysin samaa mieltä 10 vastaajaa ja jokseenkin samaa mieltä 29 vastaajaa. Toisin kuin 

muilla alustoilla, Twitterissä kommentoinnin ei niinkään vastattu olevan toimittajan, 

haastateltavan tai muun henkilön tai ryhmän haukkumista tai pilkkaamista. 24 vastaajaa 

vastasi olevansa siitä nimittäin jokseenkin eri mieltä. Muutenkin Twitterissä keskustelun 

koettiin useammin olevan rakentavaa kritiikkiä, positiivista palautetta tai korjauksia jutun 

virheisiin. Rakentavasta kritiikistä ja positiivisesta palautteesta 19 vastaajaa oli samaa 

mieltä. Siitä, että kommentointi on Twitterissä usein korjauksia jutun virheisiin, oli 

jokseenkin samaa mieltä 24 vastaajaa.
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Moni vastasi Twitterin kohdalla vaihtoehdon “en osaa sanoa”, joka puoltaa aikaisempaa 

tulosta siitä, että sieltä luettiin kommentteja melko vähän. Kuitenkin niissä vastauksissa, 

jotka koskivat Twitteriä voi huomata, että suhtautuminen on positiivisempaa. Suomessa 

Twitteristä onkin muodostunut jonkinlainen “eliittien keskustelupaikka”, jonka myötä 

kommentointi nähdään ehkä enemmän asiallisempana, kuin Facebook tai 

julkaisualustojen kommenttikentät.

Kaavio 15: Kommentointi Twitterissä

Tarkastellessani sitä, millaisia ohjeistuksia toimittajat ovat saaneet toimituksista 

verkkokeskustelua varten kävi ilmi, että moni toimitus ei ole antanut, ainakaan toimittajien 

kokemuksen mukaan, selkeätä ohjeistusta tai linjaa siitä, miten toimittajat voivat osallistua 

verkkokeskusteluun

“En täsmälleen tiedä, millä tyylillä osallistuisin keskusteluun, jos sellainen tilanne 

tulisi. Mielestäni osallistumiseen voisi olla jonkinlainen yleinen linjaus toimituksissa.”

“En tiedä miten ilmaisisin roolini toimittajana tai onko minun edes sallittua tai 

kannattavaa osallistua keskusteluun. “

“Toimituksessa ei ole tähän selkeää linjaa.”
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Vain yksi osallistujista vastasi, ettei osallistu keskusteluun, koska siihen ei ole työkalua.

Kaavio 16: Toimitusten linjaus keskusteluun

Vastaajista 43 (41,3 prosenttia) vastasi, ettei heillä ole tietoa, onko toimituksissa tehty 

linjaus toimittajien osallistumisesta keskusteluun kommenttipalstoilla. Saman verran 

vastaajista vastasi, että toimituksessa ei ole tehty linjausta toimittajien osallistumisesta 

keskusteluun.

Vain 18 vastaajaa vastasi kysymykseen kyllä (toimituksessa on tehty linjaus toimittajien 

osallistumisesta keskusteluun kommenttipalstoilla). Tästä voidaan päätellä, että lukijoiden 

ja toimittajien potentiaalista suhdetta kommentointialustan keskustelun kautta ei käsitellä 

siis edelleenkään kaikissa toimituksissa.

Ne vastaajat, jotka kertoivat, että toimituksissa joissa he työskentelevät on tehty linjaus 

keskusteluun osallistumisesta, kertoivat muun muassa kommentointiin rohkaisemisesta, 

mutta ei niinkään selkeistä ohjeista:

“Osallistumista suositellaan ja siihen kannustetaan.”

“Osallistumista kannustetaan voimakkaasti. Se on osa journalistista prosessia.”
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“Toimittajan halutaan osallistuvan keskusteluun. Näin halutaan luoda erikoisalan 

julkaisun ympärille yhteishenkeä.”

“Pyrimme osallistumaan keskusteluun päivittäin.”

Linjauksissa oli vastausten perusteella eroja eri toimituksissa ja ne olivat aika 

ympäripyöreitä:

“Päätoimitustiimi ratkaisee, vastataanko kommenttiin ja kuka vastaa.”

“Esim. Facebook-sivustolla on tehty päätös, että ilmiselvien trollien kanssa ei 

lähdetä vääntämään. Asiallisiin kommentteihin, huomautuksiin ja lisäkysymyksiin 

reagoimme.”

“Keskusteluun voi osallistua, jos se on järkevää. Mutta vaatimus se ei tietenkään 

ole.”

“Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan ja ainakin kiitetään kommenteista.”

“On keskusteltava ammattimaisesti.”

“Toimittajat osallistuvat keskusteluun aktiivisesti, tarvittaessa myös muiden 

kirjoittamissa jutuissa esim. kertomalla lisätietoa.”

Yhdessä vastauksessa tuli ilmi, että vaikka toimituksessa olisi tehty jonkin sortin linjaus, se 

ei ole kaikkien tiedossa.

“Toimituksessamme on joitakin epämääräisiä ohjeita, joihin tuskin kukaan on 

perehtynyt.”

Näyttää siltä, että niillä vastaajilla, jotka kertoivat saaneensa linjauksen kommentointiin 

toimitukselta, ei kuitenkaan ollut kertoa mitään tarkkaa ohjetta. “On keskusteltava 

ammattimaisesti” tai “keskusteluun voi osallistua, jos se on järkevää”, ovat melko 
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ympäripyöreitä vastauksia. Voi toki myös olla, että vastaajat eivät halunneet tai ehtineet 

avata ohjeistuksia vastauksessaan tarkemmin.

Moni vastaajista oli sitä mieltä, että kommentoinnin kehittämisessä oleellista on 

anonymiteetin rajoittaminen. Suurin osa, 66 vastaajaa (64,1 prosenttia), olivat sitä mieltä, 

että kommentoinnin pitäisi tapahtua kaikkialla kommentoijien omalla nimellä. 23 vastaajaa 

(22,3 prosenttia) sen sijaan oli sitä mieltä, ettei kommentoinnin tarvitse aina tapahtua 

omalla nimellä ja 14 vastaajaa (13,6 prosenttia) vastasi, ettei osaa sanoa.

Monessa vastauksessa toistui myös vaatimus paremmasta moderoinnista ja toimittajan 

osallistumisesta keskusteluun.

“Toimittaja voisi olla enemmän läsnä keskustelussa. Kommentointi voisi tapahtua 

pääosin omalla nimellä, tietyin poikkeustapauksin. Kommentoimista pitäisi kehittää 

enemmän keskustelun suuntaan, tällä hetkellä tuntuu, että toimittaja kirjoittaa jutun 

ja lukijat kommentoivat eikä suurempaa keskustelua synny toimittajan ja lukijan 

välille.”

“Kyllä medioiden omilla sivuilla julkaistujen kommenttien pitäisi tapahtua omalla 

nimellä. Kaikenlaista epätotta törkyä ei voida julkaista, jos ollaan JSN:n jäseniä. 

Some on asia erikseen, nimimerkeillekin on paikkansa.”

“Omalla nimellä kirjoittaminen, vaikka ei sekään aina auta. Ehkä itsearviointi. :P 

Kommentoija voisi itse luokitella kommenttinsa: tunnepitoista vuodatusta, 

saivartelua, asiantuntevaa narinaa, iloista tsemppimieltä, tykkäysten kalastelua 

jne.”

“Jatkuva moderointi, toimittajien aktiivinen läsnäolo. Aina on urpoja ja trolleja, mutta  

niiden määrä voisi noilla vähentyä.”

“Mielestäni kommentti tulisi kirjoittaa useimmiten omalla nimellä, ellei 

keskustelunaihe ole erityisen herkkäluontoinen. Asiattomat tai ilkeät kommentit 

tulisi aidosti seuloa ennen niiden julkaisua. En keksi mitään syytä sille, miksi jonkun  
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täytyisi saada trollaukselle tai ilkeille kommenteille tilaa esimerkiksi maan 

suurimpien lehtien sivuilla ja tavoittaa niin suurta näkyvyyttä.”

Vastauksista välittyy turhautuminen epäasiallista kommentointia kohtaan, mutta samalla 

ymmärrys siitä, että myös anonymiteetille on tarvetta, esimerkiksi herkkien aiheiden 

kohdalla.
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5. Pohdinta ja johtopäätökset

Tässä luvussa vertaan ja suhteutan ensin oman analyysini tuloksia aiempaan 

tutkimukseen. Pohdin myös, mitä uutta tutkimukseni paljastaa lukijoiden kommenttien 

merkityksestä toimittajille.

Tutkimukseni tavoitteena oli selvittää, mitä toimittajat ajattelevat kommentointipalstoista ja 

miten ne näkyvät toimittajien arjessa. Luetaanko kommentteja, pidetäänkö kommentoinnin 

mahdollisuutta tärkeänä asiana, minkä takia keskusteluun ei osallistuta? Entä millaisia 

tunteita kommentit toimittajissa herättävät ja vaikuttaako kommentointi heidän 

työskentelyynsä? Esittelin tutkimuksessa ensin aikaisempaa tutkimusta aiheesta, jota oma 

analyysini osoittautui hyvin tukemaan. Kerroin myös kyselytutkimuksesta metodina ja 

verkkokyselyn laatimisesta. Analyysissani tarkastelin toimittajien vastauksia 

tutkimuskysymyksieni valossa.

Tutkimuksestani voi tehdä johtopäätöksen, että toimittajat pitävät kommentoinnin 

mahdollisuutta tärkeänä ja lukevat kommentteja säännöllisesti, mutta keskusteluun 

osallistuminen ei ole vielä tullut osaksi journalismin prosessia. Vastauksista kävi kuitenkin 

ilmi, että toimittajat ovat pohtineet asiaa ja osa kertoi toimitusten myös kannustavan 

keskusteluun. Kuitenkaan aikaa ja ohjeistuksia keskusteluun ei ole annettu yhtenäisesti 

eikä erityisen tehokkaasti. Luulen, että keskustelu lukijoiden kanssa on kehittymässä, ja 

tämän tutkimuksen tulokset saattavat vanhentua nopeastikin. Tämä kuitenkin vaatii sen, 

että toimittajia ohjeistetaan enemmän, keskustelua aletaan arvostaa enemmän ja näin 

ollen sille annetaan myös työaikaa.

Jos tarkastellaan tuloksiani vasten aikaisempaa tutkimusta, voidaan olettaa, että 

kommenttien suosio on myös yleistynyt medioissa vuosikymmenen loppua kohden. 

Carolyn Nielsen (2012, 96) kirjoittaa nimittäin, että hänen vuonna 2010-luvun alkupuolella 

laatimaan verkkokyselyyn vastanneista toimittajista 35 prosenttia kertoi lukevansa usein tai 
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aina kirjoittamiensa juttujen kommentteja. Nielsenin verkkokyselyyn vastasi yhteensä 647 

yhdysvaltalaista toimittajaa. Minun kyselyyni vastasi 104 suomalaista toimittajaa vuoden 

2018-2019 aikana, joista 54,8 prosenttia kertoi lukevansa säännöllisesti päivittäin tai joka 

viikko lukijoiden kommentteja. Kyselyssäni kommenttien lukeminen osoittautui siis 

suositummaksi, vaikka suoraa vertailua ei voikaan tehdä, sillä toimitukselliset kulttuurit 

eroavat toisistaan. Sen voi kuitenkin ajatella olevan suuntaa antavaa.

Vastauksissa näkyi myös ristiriitaa: suurin osa toimittajista piti kommentoinnin 

mahdollisuutta tärkeänä, mutta samaan aikaan avoimista vastauksista huokui 

turhautuminen kommenttien heikkoon laatuun. Sama ristiriita oli nähtävissä Bergströmin ja 

Wadbringin tutkimuksessa (2014, 147), jossa toimittajat pitivät samaan aikaan 

kommentointia tärkeänä, mutta myös heikkolaatuisena. Ristiriitaa oli myös siinä, että 

vaikka kommentoinnin mahdollisuutta pidetään tärkeänä ja 29 vastaajaa kertoi tuntevansa 

voivansa osallistua keskusteluun, vain 11 vastaajaa oli oikeasti osallistunut keskusteluun 

viimeisen viikon aikana.

Tutkimuksestani kävi ilmi, että toimittajia estää osallistumasta verkkokeskusteluun 

lukijoiden kanssa pelko vihapuheesta, kommenttipalstojen mieltäminen lukijoiden omaksi 

paikaksi, ajanpuute ja heikkolaatuiset kommentit sekä olematon ohjeistus toimituksista. 

Samoja teemoja nousi myös tarkastelemastani aikaisemmasta tutkimuksesta. Esimerkiksi 

Masullo Chenin ja Painin (2017, 887) ja Graham Wrightin (2015, 333) tutkimuksesta kävi 

ilmi, että osa toimittajista pelkäsi kärkeviä kommentteja ja erityisesti henkilökohtaisia 

loukkauksia ja hyökkäyksiä kommenttipalstoilla. Tämä selitys toistui myös minun 

tutkimukseni vastauksissa. Uskon, että tämä liittyy myös yhteiskunnan polarisoitumiseen, 

johon liittyy voimakas poliittinen vastakkainasettelu ja jossa asiattomalla ja loukkaavalla 

kielenkäytöllä pyritään hyökkäämään vastapuolta vastaan. 

Hautakangas, Ahva ja Haara (2017, 37) kirjoittavat, että yleinen asenne toimittajilla tuntuu 

olevan, että niin toimittajat kuin yleisötkin ovat pettyneitä keskusteluihin 

kommenttipalstoilla eikä niihin haluta “sotkeutua”. Samanlainen asenne välittyi mielestäni 

myös minun kyselylomakkeen useista vastauksista, joista huokui turhautuneisuus.

Mielestäni onkin mielenkiintoinen ristiriita, että toimittajat kertoivat pitävänsä 

kommentointia tärkeänä asiana, mutta samaan aikaan kertoivat sen aiheuttavan heissä 
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ahdistusta ja turhautumista. Nämä tunteet nousivat erityisesti esille nuoremmalla 

vastaajaryhmällä, jotka kertoivat kuitenkin tuntevansa myös kiitollisuutta kommenteista. 

Mielestäni tämä seikka heijastuu journalismin murrokseen: Vakiotyöpaikat ovat vähissä, 

nuori väki siirtyy määräaikaisuudesta toiseen. Sen, että oma juttu on herättänyt lukijoissa 

kiinnostusta ja keskustelua, voi ajatella osoittavan myös, että on tehnyt toimittajana hyvää 

työtä ja ehkä joku muukin, esimerkiksi oma esimies, huomaa sen.

Moni vastaajista kertoi tarttuneensa johonkin juttuaiheeseen sen takia, että ovat tienneet 

sen herättävän paljon keskustelua kommenttipalstalla. Eli vaikka kommentit herättivät 

runsaasti negatiivisia tunteita kuten turhautumista ja ahdistusta, juttujen kommentointiin 

halutaan pyrkiä. Tässä siis tulee esille myös jonkinlainen jännite tai ristiriita toimituksellisen 

kulttuurin sisällä.

Tutkimukseni vastauksissa kävi ilmi, että suurin osa toimittajista kertoi saaneensa 

lukijoiden kommenteista uusia aineksia esimerkiksi jatkojuttuja varten. Vastaajat kertoivat 

myös tarttuneensa johonkin juttuideaan juuri sen takia, että tiesivät sen herättävän paljon 

keskustelua. Samoja tuloksia oli nähtävillä myös Grahamin ja Wrightin (2015, 333) 

tutkimuksessa, jonka mukaan toimittajat käyttävät hyödyksi kommenteista tulleita uusia 

juttuvinkkejä ja näkökulmia.

Toisaalta tutkimuksestani kävi ilmi myös, että osa toimittajista ei ole tarttunut tai he ovat 

vältelleet tarttumasta johonkin tiettyyn aihepiiriin peläten sitä koskevaa kommentointia. 

Osa kertoi myös jättäneensä jonkun osion jutusta kokonaan pois peläten sen 

kommentointia. Vastauksissa oli nähtävillä Löfgren Nilssonin ja Örnebringin (2016, 889) 

tutkimuksessa nimetty poissulkeva väkivalta, jolla tutkijoiden mukaan on tarkoitus estää 

tiedotusvälineitä huomioimasta esimerkiksi jotain tiettyä ryhmää tai aihetta. Poissulkevalla 

häirinnällä ja pelolla pyritään hiljentämään toimittajia (em, 889.) Tämä asia on mielestäni 

huolestuttava journalismin toteutumisen kannalta. Tuntuu toisaalta turhauttavalta, että 

toimittajat pelkäävät kirjoittaa jostain tietystä asiasta verkkovihan takia ja samalla se on 

täysin ymmärrettävä pelko. Huolestuttavaa kuitenkin on, että tällaista “piilosensurointia” 

tapahtuu lukijoiden puolelta.

Kommentointipalstojen valvominen ja verkkokeskusteluun osallistuminen nähdään usein 

toisarvoisena tehtävänä tai lisätyönä, jolloin se myös tuntuu raskaana. (Hautakangas, 
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Ahva & Haara 2017, 38.) Monet kyselyyni vastanneet toimittajat kertoivat myös, etteivät 

ole saaneet toimituksista minkäänlaista ohjeistusta siitä, miten keskusteluun lukijoiden 

kanssa voisi osallistua. Ei siis ihmekään, jos keskustelua ei pidetä osana journalistista 

prosessia, jos siihen ei ohjeisteta tai anneta arvoa työnantajan puolesta.

Mielestäni keskusteluun osallistumattomuudessa kaikki kytkeytyykin siihen, että vain 

harvassa toimituksessa on annettu ohjeistusta siitä, miten keskusteluun tulisi osallistua. 

Pelko hallinnan menettämisestä, henkilökohtaisista hyökkäyksistä ja ylipäänsä 

osaamattomuudesta keskustella lukijoiden kanssa voisivat kaikki helpottua runsaasti, jos 

toimitukset tekisivät selkeät ohjeet ja esimerkit, miten keskusteluun kannattaa osallistua. 

Toimitukset voisivat esimerkiksi lisätä aiheesta koulutusta työntekijöille ja kehittää erilaisia 

esimerkkitilanteita tavallisesta keskustelusta erilaisiin ääripäihin ja tavoista, miten 

toimittajat voivat niihin reagoida. 

Tutkimusta voisi jatkaa niin, että valittaisiin tutkimuskysymyksistä yksi tai kaksi lähempään 

tarkasteluun. Esimerkiksi sitä, mitkä ovat sellaisia aiheita, joita toimittajat välttelevät tai 

jättävät kokonaan pois jutuistaan peläten asiatonta kommentointia, olisi mielenkiintoista 

purkaa lähemmin.

Toisaalta mielenkiintoinen ristiriita on myös kommenttien herättämät tunteet: Toimittajat 

kertoivat kommenttien herättävän heissä turhautumista ja ahdistusta, mutta samalla iloa ja 

kiitollisuutta. Erityisesti nuorempi ikäryhmä oli tätä mieltä, joten asiaa voisi tutkia 

syvällisemmin esimerkiksi haastattelujen avulla.

Toisaalta olisi mielenkiintoista tutkia myös sitä, mikä on suomalaisten medioiden 

suunnitelma kommenttien ja keskustelujen varalle. Vuorovaikutusta halutaan syventää, 

mutta silti suurin osa vastaajista kertoi, ettei ole saanut sille minkäänlaista ohjeistusta 

toimituksesta. Onko asialle tehty suunnitelmia, miten medioiden johdossa nähdään tai 

toivotaan, että keskustelukulttuuri kehittyy tai pyritään kehittämään sitä tulevaisuudessa?

Mielestäni mielekästä olisi myös tutkia muutaman esimerkin kautta sitä, miten toimittaja 

osallistuu, jos hän osallistuu keskusteluun. Millaisilla tavoilla keskusteluun mennään 

mukaan, ottavatko lukijat toimittajan läsnäolon positiivisesti vastaan ja pysyykö keskustelu 

toimittajan hallinnassa vai jääkö hän “maalitauluksi”?
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Liitteet

Liite 1: Kyselylomakkeen runko

1. Kuinka usein luet kirjoittamiasi juttuja koskevia kommentteja?

1. Päivittäin

2. Muutaman kerran viikossa

3. Muutaman kerran kuussa

4. Harvemmin kuin kerran kuussa

5. En koskaan lue kirjoittamiani juttuja koskevia kommentteja.

2. Kuinka usein luet muiden kuin itse kirjoittamiesi juttujen kommentteja?

1. Päivittäin

2. Muutaman kerran viikossa

3. Muutaman kerran kuussa

4. Harvemmin kuin kerran kuussa

5. En koskaan lue kirjoittamiani juttuja koskevia kommentteja.

3. Kuinka tärkeänä pidät juttujen kommentoimisen mahdollisuutta verkossa?

1. Erittäin tärkeänä.

2. Melko tärkeänä.

3. En kovin tärkeänä.

4. En lainkaan tärkeänä.

5. En osaa sanoa.

4. Tunnetko voivasi toimittajana ja jutun kirjoittajana osallistua kommenttipalstoilla 

käytävään keskusteluun?
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Kyllä

En

En osaa sanoa

5. Jos vastasit edelliseen kysymykseen ei, mistä luulet, että se johtuu?

6. Jos vastasit kysymykseen neljä myöntävästi, kuinka usein olet viimeisen viikon 

aikana osallistunut keskusteluun kommenttipalstalla?

1. En yhtään kertaa

2. 1-5 kertaa

3. 6-10 kertaa

4. Osallistun keskusteluun aina tai melkein aina

7. Onko toimituksessanne tehty linjaus toimittajien osallistumisesta keskusteluun 

kommenttipalstoilla?

1. Kyllä

2. Ei

3. En osaa sanoa

8. Jos vastasit edelliseen kysymykseen myöntävästi, millainen linjaus 

toimituksessanne on tehty?

9. Jos luet kirjoittamasi juttua koskevia kommentteja, mistä luet niitä yleisimmin?

1. Julkaisualustan kommenttiosiosta

2. Facebookista

3. Twitteristä 

4. En lue koskaan kommentteja.

5. Muu, mikä?

10. Työpaikkasi oman median kommenttipalstalla kommentointi on mielestäsi 

usein…  (Sarakkeet täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä, jokseenkin eri 

mieltä, täysin eri mieltä, en osaa sanoa)
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… Rakentavaa kritiikkiä

… Positiivista palautetta

… Korjauksia jutun mahdollisiin virheisiin

... toimittajan, haastateltavan tai muun henkilön tai ryhmän haukkumista tai pilkkaamista

... keskustelua jutun aiheesta, ei jutusta itsestään

… Rasistista kommentointia vähemmistöjä kohtaan

… Vihapuhetta toimittajaa/toimitusta kohtaan

… Neutraalia, jossa kommentoidaan jutun aihetta, ei itse juttua

11. Facebookissa kommentointi on mielestäsi usein…  (Sarakkeet täysin samaa 

mieltä, jokseenkin samaa mieltä, jokseenkin eri mieltä, täysin eri mieltä, en osaa 

sanoa)

… Rakentavaa kritiikkiä

… Positiivista palautetta

… Korjauksia jutun mahdollisiin virheisiin

... toimittajan, haastateltavan tai muun henkilön tai ryhmän haukkumista tai pilkkaamista

... keskustelua jutun aiheesta, ei jutusta itsestään

… Rasistista kommentointia vähemmistöjä kohtaan

… Vihapuhetta toimittajaa/toimitusta kohtaan

… Neutraalia, jossa kommentoidaan jutun aihetta, ei itse juttua

12. Twitterissä kommentointi on mielestäsi usein…  (Sarakkeet täysin samaa mieltä, 

jokseenkin samaa mieltä, jokseenkin eri mieltä, täysin eri mieltä, en osaa sanoa)

… Rakentavaa kritiikkiä

… Positiivista palautetta

… Korjauksia jutun mahdollisiin virheisiin

... toimittajan, haastateltavan tai muun henkilön tai ryhmän haukkumista tai pilkkaamista

... keskustelua jutun aiheesta, ei jutusta itsestään

… Rasistista kommentointia vähemmistöjä kohtaan

… Vihapuhetta toimittajaa/toimitusta kohtaan

… Neutraalia, jossa kommentoidaan jutun aihetta, ei itse juttua
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13. Millaisia tunteita lukemasi kommentit ovat sinussa herättäneet? Valitse kaksi (2) 

päällimmäistä tunnetta.

1. Iloa

2. Toiveikkuutta

3. Kiitollisuutta

4. Surua

5. Pelkoa

6. Vihaa

7. Ahdistusta

8. Turhautumista

9. Ei minkäänlaisia tunteita

10. Muuta, mitä?

14. Onko juttujen kommentointi vaikuttanut jollakin alla olevista tavoista 

työskentelyysi? Valitse niin monta kohtaa, kun on tarpeen.

1. Olen saanut juttuideoita (esimerkiksi jatkojuttuun) kommenttien pohjalta.

2. Olen tarttunut johonkin juttuaiheeseen sen takia, että tiedän sen herättävän paljon 

keskustelua kommenttipalstalla.

3. Kommentointi on vaikuttanut haastateltavien valintaan jutussani.

4. Olen jättänyt jonkun osion jutusta kokonaan pois peläten sen kommentointia.

5. Olen kieltäytynyt/vältellyt kirjoittamasta jotakin aihepiiriä käsitteleviä juttuja peläten 

kommentointia.

6. Olen sulkenut kommentointimahdollisuuden ennen julkaisua aavistaen sen epäasiallista 

kommentointia.

7. Olen sulkenut kommentointimahdollisuuden jutun julkaisun jälkeen, koska kommentit 

ovat olleet asiattomia.

8. En osaa sanoa.

9. Muu, mikä?
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15. Pitäisikö mielestäsi juttujen kommentointi tapahtua kaikilla alustoilla 

kommentoijien omilla nimillä?

1. Kyllä

2. Ei

3. En osaa sanoa

16. Kerro lyhyesti, miten kommentointia ja keskustelua voitaisiin mielestäsi 

kehittää?

Taustatiedot:

17. Minkä ikäinen olet?

18. Oletko:

1 Nainen

2 Mies

3 Muu 

19. Mikä on korkein suorittamasi tutkinto?

1.  Peruskoulu

2.  Ammatillinen perustutkinto

3. Ylioppilastutkinto

4. Opistotason tutkinto

5. Alempi korkeakoulututkinto

6. Ylempi korkeakoulututkinto

7. Muu, mikä?

20. Mikä seuraavista vastaa parhaiten nykyisiä työtehtäviäsi? 

1. Yleistoimittaja (kotimaa, kaupunki, ajankohtais- ym.) 

2. Politiikan toimittaja 

3. Kulttuuritoimittaja 
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4. Taloustoimittaja 

5. Ulkomaantoimittaja 

6. Urheilutoimittaja

7. Muu, mikä?

21. Toimitko esimiestehtävissä?

1. Kyllä

2. En

22. Onko sinulla joku tietty aihepiiri, johon olet toimittajana erikoistunut? 

Kyllä

Ei

23. Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, mihin aihepiiriin olet erikoistunut?

24. Työskenteletkö:

1. Paikallismediassa

2. Valtakunnallisessa mediassa

3. Maakuntamediassa

4. Muu, mikä?

25. Minä vuonna aloit työskennellä toimittajana?

26. Onko sinulla enemmän kuin yksi työnantaja?

1. Kyllä

2. Ei

26. Olisitko halukas osallistumaan jatkohaastatteluun?

1. Kyllä 

2. En

Jos, niin jätä sähköpostiosoitteesi tähän:
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