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Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten kontekstin eli asiayhteyden muutos
mahdollisesti vaikuttaa journalistisiin juttuihin ja toimittajan työhön. Tutkimuksessani vertailen kolmen suomalaisen uutismedian (Helsingin Sanomat, Yle ja Iltalehti) juttuversioita painetussa sanomalehdessä, verkkosivuilla ja Instagramissa. Sosiaalisen median julkaisualustoista olen valinnut tutkimuskohteekseni Instagramin, koska se on tutkimukseni julkaisun ajankohtana yksi suosituimmista
sosiaalisen median sovelluksista. Sekä tutkimukseni teoriaosioissa että johtopäätöksissä keskityn erityisesti sosiaalisen median mukanaan tuomiin muutoksiin ja siihen, miten mediaorganisaatiot niihin
mukautuvat.
Tutkimukseni viitekehys koostuu median murroksen vaikutuksesta julkaisualustaan sekä kehystämisen ja kontekstin käsitteen määrittelystä. Kehystämisen voi nähdä sekä jutun rajauksena, esittämisenä
ja asemointina julkaisualustalla (eli konkreettisten puitteiden luomana kontekstina) että toimittajan
tekemänä kehystämisen prosessina (eli toimittajan luomana kontekstina). Rajauksen, esittämisen ja
asemoinnin osalta täydennän teoriaa tiedolla siitä, millaiset täsmälleen ovat sanomalehden, verkon ja
Instagramin julkaisualustat. Toimittajan tekemän kehystämisen prosessin osalta nojaan Erving Goffmanin määritelmään kehystämisestä. Päivitän Goffmania Juho Ruotsalaisen teorialla diginatiivisuudesta, joka auttaa ymmärtämään, miten toimittajat mukautuvat muuttuviin julkaisualustoihin. Esittelemäni teorioiden pohjalta tiivistän oman menetelmäkuvioni, jonka avulla voi verrata journalistisen
jutun versioita eri julkaisualustoilla.
Olen kerännyt tutkimukseni määrällisen aineiston satunnaisesti valitun viikon ajalta Instagramista
marraskuulta 2019. Laadullinen aineisto on valittu tämän aineiston pohjalta. Lisäksi olen laajentanut
laadullisen aineistoni niin, että se sisältää kutakin Instagram-versiota vastaavat verkkosivujen ja painetun sanomalehden versiot. Tämän pro gradu -tutkielman määrällisen analyysin perusteella vaikuttaa siltä, että Instagramissa painottuu Lifestyle-sisällöt. Instagram sovelluksena mahdollistaa erilaisia
lisättyjä ominaisuuksia, joita muut julkaisualustat eivät tutkimukseni hetkellä mahdollistaneet. Instagram-julkaisujen osalta suosituin lisätty ominaisuus oli aihetunniste ja Instagram-tarinoiden osalta
gif. Laadullisen analyysin perusteella voidaan sanoa, että Instagramin luomat konkreettiset puitteet
kaventavat huomattavasti toimittajan ilmaisua, sillä Instagramissa ei ole verkon ja sanomalehden kaltaista tilaa otsikolle, ingressille ja leipätekstille eikä kuvatekstille. Instagram rajoittaa erityisesti tekstin mittaa. Lisäksi selvisi, että tutkimukseni uutismediat suosivat Instagramissa ilmaisussaan puhekielisyyttä, emojeja ja finglishiä. Lisäksi uutismediat keskittyivät sovelluksessa vuorovaikutuksen
luomisen sijaan houkuttelemaan käyttäjiä verkkosivuilleen niiden ominaisuuksien avulla, joita Instagram tarjoaa.
Avainsanat: journalismi, median murros, konteksti, julkaisualustan muutos, uutismedia, internet,
sosiaalinen media, Instagram
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1. Johdanto
Journalistinen juttu sellaisena kuin tiedämme, tulee räjäyttää. Näin kuvaili Tampereen yliopistolla
vierailijaprofessorinakin

ollut

Jussi

Pullinen

Journalisti-lehden

haastattelussa

(Journalisti

8.9.2017). ”Journalismissa ei ole rikki journalismi, vaan sen jakelu ja muoto. Ne eivät kohtaa muuttunutta mediankäyttöä”, Pullinen sanoi. Sen sijaan, että juttu olisi tiettyä rakennetta ja muotoa noudattava kokonaisuus, se voisi olla Pullisen mukaan vaikkapa ”tviitin mittainen sähke, keskusteleva
sarja chattiviestejä, päivittyvä aihesivusto, oivaltava meemikuva tai viikon mittainen livetapahtuma”.
Lisäksi Pullisen mukaan mediaorganisaatioilla on ongelmia päästä osaksi lukijoiden arkea. Isot uutiskanavat ja sanomalehdet ovat perinteisesti luottaneet siihen, että uutisseuranta sanomalehden ja
verkon julkaisukanavissa on käyttäjälle rutiini, mutta sosiaaliseen mediaan tämä ei enää päde (Journalisti 8.9.2017). Nuorilla rutiinit kietoutuvat enemmän puhelinsovellusten ympärille kuin passiiviseen televisiolähetyksen tuijottamiseen tasatunnein tai sanomalehden lukemiseen aamupalalla. Ja toisin kuin televisiolähetyksessä tai painetussa sanomalehdessä, älypuhelimessa on hyvin paljon kilpailevia ei-journalistisia ominaisuuksia. Puhelimella voi uutisten lukemisen lisäksi lähettää viestejä, selata sosiaalista mediaa, pelata pelejä… Pullinen toteaa Journalisti-lehden haastattelussa (Journalisti
8.9.2017), että mitä nuorempi käyttäjä on, sitä hajanaisempia hänen uutisrutiininsa ovat ja sitä enemmän uutismediat joutuvat tekemään töitä houkutellakseen käyttäjiä sisältönsä luo. Houkuttelua tehdään esimerkiksi sosiaalisen median julkaisualustoilla, jonne uutismediat jakavat verkkosivuillaan
julkaisemiaan uutisia.
Oma kiinnostukseni tätä muutosta kohtaan syntyi Pullisen vierailijaprofessuurin aikaisilla luennoilla
ja syventyi, kun ymmärsin, kuinka suuresta muutoksesta on kyse. Suomalaiset ovat perinteisesti olleet
sanomalehtikansaa, luemme paljon sanomalehtiä ja luotamme uutismedioihin. Sanomalehti on kestänyt teknologian mukanaan tuomia haasteita, se on muuttunut ja mukautunut teknologian kehitykseen aina 1800-luvun alusta nykypäivään, aina sähkölennättimestä puhelimiin, elokuviin, radioon,
televisioon, tietokoneeseen ja lopulta älypuhelimeen. (Singer ym. 2011, 3–4.) Viimeistään internet ja
sosiaalinen media ovat haastaneet perinteiset uutismediat niin taloudellisesti kuin sisältötarjonnan ja
yleisösuhteen osalta (Väliverronen 2009, 21). Nykyään suurin osa suomalaisista seuraa uutisia sekä
perinteisestä mediasta että verkkosivuilta (Reuters 2019). Vaikka uutisten lukeminen on säilynyt median murroksessakin osana suomalaisten aamurutiineja, on julkaisualustoissa tapahtunut muutoksia.
Suomalaisista enää 15 prosenttia lukee aamun ensimmäiset uutiset painetusta sanomalehdestä,
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älypuhelimelle vastaava prosentti on 27. Siinä missä painetun sanomalehden prosentit ovat pudonneet
kolmessa vuodessa 5 prosenttiyksikköä, älypuhelimen on noussut 7 prosenttiyksikköä. (emt., 2019,
26.) Murros on tehnyt mediamaisemasta sirpaleisen ja johtanut siihen, että uutisia luetaan ilmaiseksi
sieltä täältä. Perinteisten uutistenlukukanavien rinnalle on tullut sosiaalinen media, jossa uutismedioiden jakamia uutisia luetaan muun sisällön keskellä. Näissä julkaisualustoissa sanomalehdelle, uutismedioiden verkkosivuille ja puhelinsovelluksille ominainen uutisten keskinäinen hierarkia katoaa.
Ja jos julkaisualusta muuttuu, tarkoittaako se myös toimittajien työn muuttumista?
Tutkielmassani vertailen julkaisualustan muutosta painetusta sanomalehdestä verkkosivuille ja sosiaalisen median sovellukseen Instagramiin. Muutos ja siitä seuraava mukautuminen on kiinnostava
tutkimuskohde siksi, koska toimittajan tehtävä on ennen kaikkea välittää tietoa yhteiskunnasta lukijoille, kuulijoille ja katselijoille, sekä jäsentää tuota tietoa (Journalistin ohjeet, kohta 1). Tutkimukseni
lähtee siitä oletuksesta, että sosiaalisen median julkaisukanavien myötä tuo jäsentämisen tapa on
muuttunut.
Instagram on ilmainen kuvien jakopalvelu, jossa käyttäjät voivat jakaa joko pysyviä julkaisuja tai 24
tuntia näkyvissä olevia tarinoita (usein käytetään myös engl. sanaa stories). Sovellus on Facebookin
omistama. Instagramissa lukija voi törmätä uutisiin muun sosiaalisen median sisällön keskellä. Toisin
kuin sanomalehden lukija, joka jo lehteen tarttuessaan tietää operoivansa uutissisällön kanssa, Instagramissa uutiseen törmännyt ei ole samalla tavalla henkisesti valmistautunut lukuhetkeen. Toisin
kuin sanomalehti, joka sisältää tietyt elementit – pääkirjoituksen ja uutiset uutisarvon ja kategorioiden
mukaan järjestettynä – Instagramissa uutinen koostuu vain kuvasta tai videosta ja lyhyestä tekstistä.
Instagramin valintaa tutkimuksen kohteeksi puoltaa lisäksi se, että kyseinen sovellus on tällä hetkellä
(alkuvuonna 2020) yksi suosituimmista sosiaalisen median kanavista, ja mediat panostavat julkaisuihinsa siellä. Siinä missä Facebookin suosio näyttää uutismedioiden kannalta merkkejä hiipumisesta, ei Instagramissa näy merkkejä hiipumisesta – sovelluksen uutiskäyttö on kasvanut erityisesti
18–24-vuotiaiden keskuudessa (Reuters 2019, 31).
Teen tutkimuksessani kaksi analyysiä. Ensimmäinen on määrällinen ja toinen laadullinen. Määrällinen aineistoni koostuu kolmen eri median (Helsingin Sanomat, Yle ja Iltalehti) 163 Instagram-tarinasta ja -julkaisuista. Olen kerännyt tutkimukseni määrällisen aineiston satunnaisesti valitun viikon
ajalta Instagramista marraskuulta 2019. Tutkimukseni laadullinen aineisto on rajattu tämän aineiston
pohjalta. Lisäksi olen laajentanut laadullisen aineistoni niin, että olen etsinyt kutakin Instagram-tarinaa/julkaisua vastaavat verkkosivujen sekä painetun sanomalehden juttuversiot. Laadulliseen
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aineistooni valikoitui yhteensä 9 Instagram-julkaisua/tarinaa, 9 verkkosivujen versiota ja 4 painetun
sanomalehden versiota. Painettujen sanomalehtien versioiden vähäisempi määrä selittyy sillä, että
harvalla julkaisulla tai tarinalla ylipäätään oli painetussa sanomalehdessä versio.
Johdannon jälkeen työni etenee luvussa 2 teoriataustalla. Aloitan teoriataustani perehtymällä median
murrokseen ja siihen, miten murros on vaikuttanut julkaisualustoihin. Aiheeseen liittyvää tutkimusta
on tehty viimeisen kymmenen vuoden aikana paljon, eikä sen kaiken avaaminen ole tässä tutkielmassa oleellista. Sen sijaan keskityn niihin 2010-luvulla tapahtuneisiin teknologisiin muutoksiin,
jotka koskevat journalismin julkaisualustoja. Lisäksi median murroksen osalta kerron jakelureittien
ja median käyttötapojen muutoksista. Luvussa 3 esittelen tutkimukseni kannalta oleellisten kehyksen
ja kontekstin käsitteet. Molempien käsitteiden avulla voi tutkia journalistisen jutun kahta ulottuvuutta: julkaisualustan jutulle luomaa kontekstia ja toimittajan jutulle luomaa kontekstia. Luvun
aluksi esittelen, miten painetun sanomalehden, verkkosivujen ja Instagramin julkaisualustat rajaavat
yksittäisen jutun esitystapaa ja asemointia. Sen jälkeen kerron toimittajan luomasta ulottuvuudesta
Erving Goffmanin kehysteorian avulla. Luvun lopuksi esitän näiden kahden ulottuvuuden pohjalta
menetelmäkuvion, jota sovellan myöhemmin laadullisessa analyysissäni.
Luvussa 4 esittelen tutkimukseni täsmällisen ongelmanasettelun ja tutkimuskysymykset sekä kerron
yksityiskohtaisesti, miten olen kerännyt tutkimusaineistoni määrällistä analyysiä varten. Lisäksi perustelen laadullista analyysiäni varten määrällisestä aineistostani tekemäni rajauksen ja esittelen analyysiä varten valitsemani Instagramin tarinat ja julkaisut sekä niitä vastaavat verkkosivujen ja painetun sanomalehden versiot. Luvussa 5 teen aineistoni määrällisen analyysin ja esittelen sen kaksi keskeisintä tulosta: aihekategoriat ja Instagramin ominaisuudet. Luvussa 6 teen laadullisen analyysin
aiemmin esittelemäni menetelmäkuvioni avulla: ensin esittelen yksityiskohtaisesti huomiot, jotka liittyvät julkaisualustan luomaan kontekstiin ja sen jälkeen siirryn toimittajan kehystämisen prosessissa
jutulle luomaan kontekstiin. Luvussa 7 esittelen laadullisen analyysini tulokset. Luvussa 8 luon kriittisen katseen tutkimukseeni, teen yhteenvedon ja pohdin mahdollisia jatkotutkimusaiheita.

2. Median murroksen vaikutus julkaisualustoihin
Media on kokenut viimeisen parinkymmenen vuoden aikana suuren mullistuksen, ”median murroksen”. Digitalisoituminen, internet, langaton tiedonsiirto ja matka/älypuhelimet ovat muuttaneet viestintätapamme. Vihma ja kumppanit (2018, 14) kuvailevat internetin ja sosiaalisen median murtaneen
tässä muutoksessa ne hierarkkiset käytännöt, joiden varaan tiedon julkaiseminen on aiemmin
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perustunut. Median murroksessa perinteisille joukkoviestimille on jäänyt kärjistettynä kaksi vaihtoehtoa: tehdä loikka uusille alustoille tai kuolla (Seppänen & Väliverronen 2013, 15–16).
Median murros vaikuttaa toimittajien työskentelytapoihin. Se on muuttanut toimittajan ammatillista
itseymmärrystä muun muassa lisäämällä yleisöyhteistyötä ja brändiajattelua sekä muuttanut objektiivisuuden tavoittelemisen tapoja. Murroksen myötä myös ajankohtaisuus on kasvanut eli työtahti kiihtynyt, ja eettisyyden ideaaliin sitoutumista joudutaan uuden toimintaympäristön mukanaan tuomien
paineiden takia löysentämään. (Pöyhtäri ym. 2016, 18–19.) On puhuttu journalismin siirtymästä ”notkean modernin” ihanteen aikaan, jossa ihmiset ja instituutiot kamppailevat muutoksen keskellä monimutkaisissa ja vuorovaikutteisissa verkostoissa. Journalismille muutos tarkoittaa muun muassa kilpailun kasvua, yleisösuhteen muuttumista kuluttajasuhteeksi sekä toimittajien objektiivisuuden muuttumista kohti subjektiivisuutta (Koljonen 2013, 63–75).
Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä median murroksesta. Tässä tutkimuksessa ei ole oleellista
tarkastella murrosta kaikissa journalismin osa-alueissa, ja siksi seuraavissa alaluvuissa perehdyn median murroksen niihin osa-alueisiin, jotka ovat media-alustojen vertailun kannalta erityisen oleellisia.
Ensimmäisessä alaluvussa perehdyn teknologian toimittajalle mukanaan tuomiin muutoksiin, kuten
siihen, millaisen muutoksen teknologiajätit ovat nousullaan aiheuttaneet journalismille. Kerron myös
siitä, miten internet on horjuttanut toimittajien portinvartijuutta ja siitä, miten sosiaalinen media on
esimerkiksi tietosuojaongelmistaan huolimatta saavuttanut pysyvän aseman journalistisenkin sisällön
julkaisualustana. Toinen alaluku keskittyy käyttäjän roolin muutokseen eli siihen, miten julkaisualusta on internetin myötä muuttanut passiivisen lukijan aktiiviseksi käyttäjäksi. Kolmas alaluku
keskittyy käyttötapojen muutokseen. Esittelen alaluvussa sekä numerotietoa suomalaisten uutistenlukutottumuksista että kerron, miten näiden tottumusten muutos vaikuttaa uutismediaan.

2.1. Teknologiasta on toimittajalle hyötyä ja haittaa
Teknologian kehitys heijastuu voimakkaasti uutismedioihin (Reuters 2019, 61). Pöyhtärin, Väliverrosen ja Ahvan mukaan teknologinen kehitys kiihdytti mediakilpailua jo 1970-luvulla, mutta internetin myötä vauhti on vain kasvanut (2016, 1). Kehitys on herättänyt pelkoa sanomalehtien kuolemasta,
journalismin itsenäisyyden katoamisesta ja ”neljännen valtiomahdin” roolin katoamisesta (Newman,
Dutton & Blank 2012, 6–7). Vihman ym. (2018, 21) mukaan sanomalehdet ovat jääneet sivustakatsojiksi, kun tietoliikenteen uusiin solmukohtiin on ilmestynyt Googlen ja Facebookin kaltaisia
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toimijoita. Nyt näyttää siltä, että uutismedioilla ole muuta vaihtoehtoa kuin sopeutua (Pöyhtäri ym.
2016, 9).
Teknologiasta on hyötyä. Kiitos internetin, informaatio liikkuu nykyään paikasta toiseen nopeasti.
Internet tarjoaa mahdollisuuden aiempaa monipuolisempaan, helpompaan ja parempaan työntekoon
(Pöyhtäri ym. 2016, 8). Lisäksi internetissä julkaiseminen on halpaa ja vaivatonta (Vihma ym. 2018,
21). Internet on mahdollistanut medioiden konvergenssin eli erillisten mediasisältöjen pakkaamisen
samalle alustalle (Seppänen & Väliverronen 2013, 26). Tämä tarkoittaa sitä, että verkkosivuilla jutuissa voidaan julkaista tekstin lisäksi vaikkapa kuvia, videoita, äänitallenteita, animaatioita ja gifejä.
Toimittajien työskentelyrutiinin kannalta konvergenssi tarkoittaa sitä, että nykyään yksi toimittaja
voi joutua tekemään sisältöjä niin painettuun sanomalehteen, verkkosivuille kuin sosiaaliseen mediaan (emt., 26). Lisäksi internet mahdollistaa laajemman palautteen saamisen kuin koskaan aiemmin.
Verkkoanalytiikan työkaluilla pystytään seuraamaan tarkasti lukijoiden käyttäytymistä kuten sitä,
kauanko he lukevat jotain juttua ja mitä juttuja he jakavat sosiaaliseen mediaan. Verkon kautta toimittaja voi myös pyytää lukijoita kertomaan kokemuksia jostain aiheesta ja rakentaa juttunsa näiden
kertomusten pohjalta (engl. crowd sourcing) (Domingo 2011, 81). Internet mahdollistaa myös käyttäjälähtöisen sisällön helpon tekemisen (engl. user generated content). Tämä tarkoittaa sitä, että lukijat voivat verkon kautta lähettää myös kuvia tai videoita ja toimia silminnäkijöinä tai jonkin asian
asiantuntijoina. (Heinonen 2011, 38–40.)
Toisaalta teknologiasta on toimittajille myös haittaa. Internetin mukanaan tuoma julkaisunopeus on
kiihdyttänyt uutiskilpailun tahtia. On todettu, että jos uutismedia ei kykene raportoimaan tärkeästä,
ennalta-arvaamattomasta ja uudesta uutistilanteesta ”sosiaalisen median tahtiin”, ihmiset alkavat
googletella tietoa avoimiin kysymyksiin internetin syövereistä (Haasio, Mattila, Ojaranta & Kannasto
2018, 10). He saattavat myös suoraan syyttää uutismediaa nopeuden puutteesta. Näin tapahtui muun
muassa Turussa elokuussa vuonna 2017 tehdyn joukkopuukotuksen yhteydessä, kun huhut kulkivat
internetissä vahvistettua tietoa nopeammin (ema., 20).
Teknologia hankaloittaa toimittajien keskittymistä työhönsä (Pöyhtäri ym. 2016, 9) ja on johtanut
siihen, että uutismediat ovat menettäneet portinvartijuuttaan (mm. Vihma ym. 2018, 23). Lewis ja
Molyneux kuvailevat vallan siirtymistä alustajäteille jopa suuremmaksi muutokseksi journalismille
kuin siirtymää printistä verkkosivuille (2018, 12). Siinä missä ennen uutismedialla oli valtaa kehystää
julkisuuteen nousevia keskustelunaiheita, verkkomaailmassa valtaa on nykyään myös teknologiayrityksillä kuten Googlella ja Facebookilla. Alustajätit näkevät itse portinvartijuutensa radikaalien
5

ajatusten ja ideoiden estämiskeinona, ja täten he kokevat edistävänsä tasa-arvoista maailmanjärjestystä (Vihma ym. 2018, 77). Niin tai näin, ainakin alustajätit hallitsevat verkon mainosmarkkinoita.
Se on pakottanut uutismediat siirtymään yhä kohti tilausperustaista ansaintamallia ja kiristämään
maksumuurejaan (Reuters 2019, 61).
Kun journalismi siirtyy omilta jakelukanaviltaan sosiaalisen median alustoille, se joutuu pelaamaan
sosiaalisen median (ja alustajättien) pelisäännöillä. Yksi näistä säännöistä on sovelluksen algoritmi,
joka sanelee mitä sisältöä käyttäjä näkee. Julkaisukanavalla on esimerkiksi mahdollisuus suosia yhtä
juttumuotoa ohi muiden tavoilla, jota uutismediat eivät edes tiedä, mutta vaikutukset huomataan
kyllä. Henri Salosen pro gradu -tutkielmassa haastateltavat Yle Kioskista, Ilta-Sanomista, MTV Uutisista ja Helsingin Sanomista kertoivat, että vuosi 2017 oli toimituksissa käänteentekevä, sillä Facebook muutti algoritmejaan ja uutismedioiden siellä tekemät julkaisut eivät enää tavoittaneet yleisöitä
samalla tavalla kuin ennen (2019, 45). Algoritmien muutoksen suunta on ollut selvästi vuosi vuodelta
kohti yhä räätälöidympiä sisältöjä (Vihma ym. 2018, 26).
Sosiaalisessa mediassa on myös tietosuojaongelmia liittyen erityisesti henkilökohtaisen datan keräämiseen. Facebookin Cambridge Analytica -kohunakin tunnettu datankeruu-paljastus osoitti kerätyn
datan mittakaavan ja tarkkuuden. Kohua seurasi paljastukset Facebookissa häärivistä venäläisistä
trollitehtaista (Yle 3.11.2018) ja muista tietosuojaheikkouksista, kuten lähes viittäkymmentä miljoonaa käyttäjätiliä koskeva tietomurto (esimerkiksi Yle 28.9.2018). Alustoilla toimiessaan myös uutismediat antavat alustoille luvan kerätä tietoa heistä itsestään ja mitä todennäköisemmin myötä heitä
seuraavista käyttäjistä. Vaikka Instagram ei ole Facebookin tavoin kohuissa ryvettynyt, voi vastaava
kohu olla jo kulman takana. Lokakuussa 2019 Facebook nimittäin kertoi, että Venäjältä operoitu Instagram-tilien verkosto on suunnannut poliittista, presidentinvaaleihin liittyvää sisältöä Yhdysvaltoihin. Verkostolla oli linkkejä Pietarin trollitehtaaseen. (muun muassa Helsingin Sanomat 21.10.2019.)
Lisäksi on huomioitava, että Instagramilla on omat sääntönsä, jotka liittyvät vahvasti visuaalisuuteen,
se muun muassa kieltää kaikkia käyttäjiä julkaisemasta alastonkuvia sekä kieltää tuliaseiden, alkoholin ja tupakkatuotteiden ostamisen ja myymisen yksityishenkilöiden kesken. Lisäksi Instagramissa
väkivaltaisia ”tai muulla tavoin järkyttäviä kuvia” jakavien tahojen tulee lisätä kuvan alle sisällöstä
varoittava kuvateksti. (Lähde: Instagramin yhteisösäännöt.) Uutismedioiden on pakko suostua myös
näihin seikkoihin, jos ne haluavat toimia kyseisillä alustoilla. Instagramia on toki myös kritisoitu
monista muista asioista, kuten kauneusihanteiden vääristämisestä ja henkisen huonovointisuuden lisäämisestä (esimerkiksi Helsingin Sanomat 13.2.2020).
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Kohuista ja negatiivista puolistaan huolimatta, sosiaalisen median palveluista on tullut yhä tärkeämpiä journalismin julkaisualustoja (Ruotsalainen 2016, 231). Vihman ja kumppaneiden mukaan (2018,
27) jo puolet median kuluttajista saa uutisensa algoritmien ohjaamien alustojen kautta. Jako-ominaisuuden lisäksi uutismediat näkevät sosiaalisen median keinona saada yleisö pysymään uutisten kuluttajina (Pöyhtäri ym. 2016, 8). Painetun sanomalehden hiipumisen aikana sosiaalista mediaa on
pidetty keinona, jolla voidaan vahvistaa mediaorganisaatioita. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa uutismediat pyrkivät Newmanin, Pythonin ja Blankin mukaan (2012, 6, 17) käyttämään sosiaalista mediaa
kohentaakseen omaa asemaansa uutistuotannossa ja uutisten levittämisessä sekä saadakseen lisää liikennettä verkkosivuilleen.

2.2. Jakelureittien muutos muuttaa käyttäjän roolin
Julkaisualustan muutos on muuttanut myös sitä, millaiseksi uutismediat kokevat lukijan. Hän ei ole
enää passiivinen vastaanottaja, vaan kuluttaja, käyttäjä, kokija ja peräti tuottaja (Seppänen & Väliverronen 2013, 25). Uutismedialle tavallinen lukija voi nykyään olla myös kuvaaja tai toimittaja, jos
hän vaikkapa sattuu olemaan onnettomuuspaikalla ensimmäisenä ja raportoi sieltä (Singer B. ym.
2011, 2). Internet on antanut valtaa yksittäiselle ihmiselle, sillä se mahdollistaa yksittäisen ihmisen
pääsyn tietolähteen luo, ja täten vähentää riippuvuutta toimittajien tekemistä tulkinnoista (Vihma ym.
2018, 23). Internet tekee ihmisistä valikoivampia, sillä suuren tietomäärän keskellä jokainen voi itse
valita kiinnostavat tietolähteet ja tahot, joita hän seuraa (Newman, Dutton & Blank 2012, 7). On
selvää, että vapauteen liittyy vastuu. Internetissä sisällön luotettavuudesta ei ole takeita, ja siellä kuka
tahansa voi ilmaista mielipiteitä, tuntemuksia ja mutu-pohjalta lauottuja totuuksia (Vihma ym. 2018,
29). Ilman uutismedian tekemää faktantarkastusta, vastuu on käyttäjällä.
Käyttäjille sosiaalinen media on keino löytää ja levittää tietoa – ja tuo tieto voi toki olla myös monipuolista ja laadukasta journalismia (Newman, Python & Blank 2012, 6–7). Tiedon jakamisen myötä
käyttäjä on saanut vallan uudelleenkehystää uutisia (mm. Jenkins, Ford & Green 2013, 1–2). Tämä
on erityisen helppoa sosiaalisen median alustoilla, jossa uutisen voi jakaa ystävilleen ja kehystää sen
oman ajatusmaailmansa mukaisesti saatetekstillä. Jakamista helpottaakseen monet uutismediat ovat
rakentaneet verkkosivujensa juttuihin myös jaa-nappulan, jota klikkaamalla kyseisen jutun linkki kopioituu automaattisesti sovellukseen, jossa käyttäjä haluaa jutun jakaa.
Internet ja sosiaalinen media tuovat mukanaan myös pohdinnan siitä, kuka saa määrittää päivän agendan (engl. agenda setting). Verkossa esimerkiksi bloggaajat, vloggaajat ja julkkikset voivat nostaa
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keskusteluun heitä itseään kiinnostavia tai hyödyttäviä aiheita. Newmanin, Duttonin ja Blankin mukaan (2012, 7) ilmiöstä on puhuttu jopa ”viidennen valtiomahdin” syntynä. Blogit, sähköpostit, tviitit
ja verkkokommentointi luovat yksilöille mahdollisuuden tuoda mielipiteensä ilmi ilman välikäsiä.
(ema., 7.) Uutismedia voi lähteä internetin myötä vahvistamaan yksilöiden mahdollisuutta mielipiteenilmaisuun esimerkiksi chatti-palveluilla tai verkkosivujen kommentointimahdollisuudella (ema.,
7), mutta tällainen kanavan avaaminen ja keskustelun herättäminen tuo mukanaan vastuuta ja voi
johtaa esimerkiksi kamppailuun moderoinnin organisoimisen kanssa (mm. Domingo 2011, 80).
Oman tutkimukseni takia perehdyn vielä hieman tarkemmin uutismedioiden ja käyttäjien vuoropuheluun Instagramissa. Käyttäjä voi kyseisessä sovelluksessa tykätä, jakaa ja kommentoida, mutta ei
paljoa muuta. Uutismedioille Instagram on tärkeä kanava erityisesti nuoren yleisön tavoittamiseen
(Salonen 2019, 40–41). Instagram on kuitenkin myös haastava alusta, koska siellä uutismediat joutuvat kilpailemaan käyttäjien huomiosta ja ajasta muun muassa julkkiksia, huumorisisältöä ja eläinkuvia vastaan (Grünn 2019, 18). Muun sisällön lisäksi esimerkiksi Instagramia älypuhelimellaan käyttävää houkuttavat kaikki muut puhelimen toiminnot. Käyttäjä voi milloin vain siirtyä sovelluksesta
toiseen, jos häntä alkaa kyllästyttää.
Instagramissa siirtyminen sovelluksesta toiseen on tehty helpoksi, sillä tarinoihin voi upottaa linkin
verkkosivulle. Tätä mahdollisuutta käyttävät myös monet uutismediat, kun ne pyrkivät houkuttelemaan lukijoita verkkosivuilleen. Toisaalta kynnys siirtymiselle Instagramista pois voi olla korkea, jos
sovellus houkuttaa enemmän kuin lupaus tarinan takana olevasta sisällöstä. Millainen tarina on sitten
tarpeeksi houkutteleva? Tähän ei ole selkeää vastausta. Grünn selvitti opinnäytetyössään, millaista
sisältöä 18–24-vuotiaat käyttäjät toivovat Yle Uutisten Instagramilta sekä millainen sisältö saa heidät
klikkaamaan tarinaa ja siirtymään jutun pariin verkkosivuille. Tulos oli uutismedioiden kannalta ristiriitainen: nuoret kertoivat haluavansa nähdä Instagramissa tarinoita kovista päivän polttavista uutisaiheista, politiikasta ja maailman tapahtumista (emt., 40–41). Kuitenkin Instagramista kerätystä datasta näkyi, että eniten klikkauksia saivat tarinat, joissa oli erilaisia testejä ja jutut, joiden aiheina
olivat seksuaalisuus, hyvinvointi, työelämä, raha, opiskelu ja teknologia. Vähiten klikkauksia keräsivät ajankohtaiset nopeasti vanhenevat ”juuri nyt” aiheet sekä politiikkaa koskevat aiheet (emt., 28–
29). Samaan ristiriitaisuuteen kiinnitti huomiota myös Salonen, jolle Yle Kioskilta, Iltasanomilta,
MTV Uutisilta ja Helsingin Sanomilta haastatteluun vastanneet kertoivat, että lukijat toivovat Instagramiin enemmän tarinoita/julkaisuja painavista yhteiskunnallisista aiheista, mutta kun sellaisia
tehdään, he eivät kuitenkaan katso niitä (tarinoiden osalta) tai eivät tykkää niistä (julkaisujen osalta).
Kevyet juttuaiheet ovat yksinkertaisesti analytiikan mukaan aiheista suosituimpia. (2019, 53.)
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Instagram ei kuitenkaan ole toimituksille pelkkä aarreaitta. Instagramiin käytetään työtunteja, mutta
mikä on se rahallinen hyöty, mitä sovellus uutismedioille tuo? Sitä ei tiedetä. Salosen pro gradu tutkielmassa selvisi, että Instagramia jopa ylenkatsotaan, koska siitä ei saa euroja (2019, 45). Lisäksi
haastatteluissa selvisi, että työ sosiaalisen median parissa vaatii jatkuvaa kehitystyötä (emt., 48). Kehitystyö on tietenkin kallista, etenkin kun sovellus muuttuu koko ajan ja samalla käyttäjien kulutustottumukset muuttuvat. Instagramin data- ja seurantatyökalujen avulla saadaan paljon tuloksia käyttäjistä, mutta kuinka oleellista niiden penkominen on? Mitä hyötyä niistä toimituksille on? Salosen
haastateltavat painottivat sitä, että Instagramista saatu data ei saa määrittää uutisten arvoa tai tärkeysjärjestystä, vaikka kiistämättä ne vaikuttavat sovellukseen jaettuun sisällön (Salonen 2019, 42). Olisi
toimittajan etiikan ja ohjeiden vastaista, jos data alkaisi liikaa hämärtää journalistisia päätöksiä. Salosen haastattelujen perusteella on nähtävissä, että Instagram vaikuttaa jo journalismiin jonkin verran.
Haastateltavat kertoivat, että he eivät halua jakaa sovellukseen ikäviä uutisia, ja että he tietoisesti
ennakoivat somekohuja ja vähensivät ”riskitekijöitä, jotka voisivat aiheuttaa somekohuja julkaisun
jälkeen”. Salosen pro gradu -tutkielmasta ei selviä sitä, mitä riskitekijät esimerkiksi ovat tai miten
niitä vähennetään. Somekohuja herättäviksi aiheiksi toimittajat mainitsivat rikoksiin ja identiteettikysymyksiin liittyvät uutiset. Haastateltavat kuitenkin painottivat haastatteluissa, että ”somesta saatu
palaute tai pelko negatiivisesta palautteesta” eivät ole vaikuttaneet lopullisiin julkaisupäätöksiin.
(emt., 53–54.) Kohujen ennakoiminen kuitenkin viestii siitä, että käyttäjien rooli olisi sittenkin muuta
kuin pelkkää tykkäämistä ja jakamista. Saattaa olla, että käyttäjien rooli on kasvanut uudelleenkehystämisen lisäksi myös epäsuorasti sen osalta, mitä aiheita nostetaan sosiaalisessa mediassa keskustelunaiheiksi.

2.3. Käyttötapojen muutos
Tämän alaluvun aluksi kerron suomalaisten uutisten seuraamisen käyttötapojen muutoksesta. Luvut
pohjautuvat Reuters-instituutin Digital News Report -hankkeen uusimpaan Suomen-maaraporttiin
(Reuters 2019). Oman tutkimukseni rajauksen takia (painettu sanomalehti, verkkosivut ja sosiaalinen
media) en esittele lukuja uutisten kuluttamisesta esimerkiksi television, radion tai aikakauslehtien
kautta, vaikka moni suomalainen saakin uutisensa näiden välineiden kautta. Ensimmäisessä alaluvussa kuvailen suomalaisten sanomalehtiuskollisuutta, sen jälkeen siirryn verkkosivujen suosioon ja
lopulta sosiaaliseen mediaan. Luvun toisessa osiossa kerron, miten uutismedian käyttötavat ovat
muuttuneet ja millainen vaikutus sillä on. Syy käyttötapojen muutoksen esittelemiseen on muutoksen
olemassaolon osoittaminen, joka perustelee sekä tutkimukseni relevanttiutta että ajankohtaisuutta.
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2.3.1. Mistä suomalaiset lukevat uutisensa?
Suurin osa suomalaisista seuraa uutisia sekä perinteisestä mediasta että verkkomedioista. Määrä on
kuitenkin ollut viimeisen viiden vuoden aikana hienoisessa laskussa ja samalla uutisia vain verkkomedioista seuraavien määrä hienoisessa kasvussa. Suurin osa 18–45-vuotiaista kuvailee verkkosivuja
(mukaan lukien sosiaalinen media ja blogit) pääasialliseksi uutislähteekseen. (Reuters 2019, 8–11.)
Tämä antaa viitteitä siitä, ettei kannata olettaa nykyisen sanomalehtien kulutustavan olevan pysyvä.
Uutismedioiden on mukauduttava ja muututtava sen mukaan, mistä ihmiset haluavat lukea uutisia. Ja
mukautumista tapahtuukin koko ajan, esimerkiksi Helsingin Sanomat on onnistunut median murroksen vaikutuksista huolimatta kasvattamaan tilaajamääriään vuosina 2017 ja 2018. Lehden mukaan
kasvun perustana on digitaalinen sisältö ja nuoret lukijat. (Helsingin Sanomat 25.1.2019.)
Verkosta uutisia luetaan muun muassa tietokoneelta, älypuhelimelta ja tabletilta. Luvuissa on tapahtunut muutoksia viime vuosien aikana. Vuonna 2014 uutisia tietokoneelta luki 80 prosenttia suomalaisista, mutta vuonna 2019 enää noin 60 prosenttia. Vastaavat prosentit älypuhelimelta uutisia lukeville olivat noin 40 vuonna 2014 ja noin 60 vuonna 2019. Tabletilta uutisia lukevien määrä oli sekä
vuonna 2014 että vuonna 2019 reilussa 20 prosentissa. (Reuters 2019, 23.) Kun tarkastellaan laitteiden kesken sitä, mikä on pääasiallinen laite uutisten seuraamiseen, älypuhelin ohittaa tietokoneen.
Vuonna 2019 kaiken ikäisistä ja sukupuolisista suomalaisista 41 prosenttia kertoi pääasialliseksi uutisten seurannan laitteekseen tietokoneen ja 43 prosenttia älypuhelimen. Vuosi 2019 oli ensimmäinen
vuosi, kun älypuhelin ohitti tietokoneen suosion. Tämä ei kuitenkaan johtunut älypuhelimen suosion
kasvusta, vaan tietokoneen suosion vähenemisestä. Älypuhelimen suosio oli suurinta 18–24-vuotiaiden keskuudessa: heistä 76 prosenttia luki vuonna 2019 verkkouutisensa pääsääntöisin puhelimelta.
(emt., 24.)
Suomalaisista noin 40 prosenttia lukee uutisia sosiaalisen median kautta. Pääasiallisena uutislähteenä
sitä kuitenkin käyttää suomalaisista vain vajaat 10 prosenttia. (emt., 8–9.) Nuorten keskuudessa luvut
ovat suuremmat. 18–24-vuotiaista jo yli 30 prosenttia kertoi pääasialliseksi uutislähteekseen sosiaalisen median ja blogit (emt., 8–11). Reutersin maaraportista löytyy myös erikseen numerotietoja Instagramin osalta. Raportin mukaan 16 prosenttia 18–24-vuotiaistaa lukee, katselee, jakaa ja keskustelee uutisista Instagramissa. Käyttö kasvoi vuodessa viisi prosenttiyksikköä. Muissa ikäluokissa
(25+) Instagramia uutisten seuraamiseen käytti ainoastaan noin viisi prosenttia. Vaikka Facebook oli
vielä raportin mukaan suosituin sosiaalisen median palvelu uutisten lukemiseen, on mielenkiintoista,
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että nuorten keskuudessa sen käyttö laski vuodesta 2018 vuoteen 2019 yhteensä 11 prosenttiyksikköä
(emt., 2019, 31–32). Facebookin uutiskäytön väheneminen nuorten keskuudessa ja vastaavasti Instagramin käytön kertoo siitä, kuinka muutosaltis julkaisualustojen suosio on.

2.3.2. Miten käyttötapojen muutos vaikuttaa uutismediaan?
Medioita käytetään yhä enemmän rinnakkain ja samanaikaisesti (Seppänen & Väliverronen 2013,
27). Siinä ei ole enää mitään erikoista, että televisio-ohjelman alareunassa julkaistaan katsojien reaaliaikaisia tviittejä: voidaan olettaa, että katsojalla on tietenkin älypuhelin lähettyvillä ja hän haluaa
käyttää sitä samalla kun hän katsoo televisiota. Next Media -tutkimusohjelman Personal Media Day
-tuloskoosteessa tästä rinnakkaiskäytöstä puhutaan myös nimellä media multitasking. Tuloskoosteessa esitellään Aalto-yliopistossa tehdyn rinnakkaiskäyttökokeen tulokset, joiden mukaan rinnakkaiskäyttö ei heikentänyt mediakokemusta tai koukuttavuutta. Se kuitenkin vähensi kykyä muistaa
ohjelmien sisältöä. (Next Media 2013, 20.) Newman, Python & Blank nostavat rinnakkaiskäytön hyväksi puoleksi sen, että käyttäjä esimerkiksi sosiaalista mediaa selatessaan voi iskeä silmänsä vaikkapa johonkin uutistapahtumaan, ja tämä herättää hänessä halun hankkia asiasta lisää tietoa (2012,
18).
Lukee uutisensa miltä laitteelta tahansa, on oleellista kiinnittää huomiota käyttötapatottumuksiin, kuten siihen miltä laitteelta tai minkä sovelluksen kautta uutisia luetaan. Uutisten käyttötapatottumuksien pohjalta syntyy uutisrutiini. Uutisrutiinilla tarkoitan käyttöön liittyvää rituaalisuutta siinä mielessä, että käyttäjä voi kohdella medialaitetta rituaalinomaisesti tai hänellä voi olla laitteen käyttämiseen oma rituaalinsa (Grimes 2006, 4). Tällainen käyttö tarkoittaa esimerkiksi sitä tapaa, miten perhe
käyttäytyy kerääntyessään television äärelle ja tai sitä tapaa, miten ihmiset käyttävät mediaa ja medialaitteita ”rituaalinomaisesti” (emt., 6). Kuluttajien mediankäyttö on kuitenkin muuttunut yhä hajanaisemmaksi. Rutiinin muutoksesta saa osviittaa muun muassa Personal Media Day -tuloskoosteesta. Tuloskoosteessa kerrotaan Åbo Akademin vuonna 2012 tekemästä kyselytutkimuksesta, jonka
mukaan suomalaisista noin kolme viidestä käytti uutismedioita päivän mittaa älypuhelimillaan tai
tabletiltaan. Näiden laitteiden käyttö oli tutkimuksen mukaan kasvussa. (Next Media 2013, 3–4.)
Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei rutiininomaista käyttöä olisi. Älypuhelimen ympärille on voinut kehittyä omanlaisensa aamurutiini, joka sisältää samojen sovellusten läpikäymisen lähes samassa
järjestyksessä aamu toisensa jälkeen. Jos uutisten käyttötapatottumukset muuttuvat, on syytä olettaa,
että myös rutiinit muuttuvat. Myös Reutersin maaraportin (2019, 26–27) luvut aamun ensimmäisestä
uutishankinnasta kielii siitä, että suomalaisten aamuinen uutisrutiini kahvinjuomisesta ja painetun
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sanomalehden selaamisesta on muuttumassa älypuhelimen selaamiseen muun muassa sängyssä, aamupalalla tai työmatkalla.
Television ja painetun sanomalehden käyttäjäkohtaiset uutisrutiinit on helppo kuvitella, sillä media
on rajoittanut niitä. Painetun sanomalehden lukuhetkeä on kuvailtu muun muassa toisteiseksi arkiseksi rutiiniksi, joka antaa kuvan ympäröivän maailman tilanteesta ja täten sitoo lukijan aikaan ja
paikkaan (Kärki 2005, 182–183). Lukuhetken kuvailut perustuvat Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran
kautta kerättyihin 800 kirjoittajan teksteihin eli siis tavallisten suomalaisten lukijoiden omiin kokemuksiin (emt., 179). Vastauksissaan he kuvailevat lehden lukemista tietyksi hetkeksi, jona käydään
läpi kaikki lehden välittämä informaatio. Hetki voi olla vain lehden selaamista tai siihen syventymistä, ja se voi tapahtua vaikkapa aamupalan aikana tai työpäivän jälkeen (emt., 183).
Internetissä ja sosiaalisessa mediassa uutistenlukuaikaa ei enää sanele perinteinen media, vaan valta
lukuhetkestä on hiljalleen siirtynyt käyttäjälle, joka saa itse valita milloin uutisensa lukee. Kun vertaa
lukuhetkeä uutismedian verkkosivuilla lukuhetkeen painetun sanomalehden parissa, törmää ongelmaan: lukuhetki verkkosivuilla on hyvin erilainen käyttäjästä riippuen. Jotkut lukevat uutisensa tietokoneelta tietyn uutismedian verkkosivujen kautta, jotkut avaavat koneelle tai tabletille näköislehden
(joka on sisältönsä ja ulkoasunsa takia verrattavissa painettuun sanomalehteen) ja jotkut vain silmäilevät otsikoita Amppareiden kautta. Tietokone luo jutulle erilaisen kehyksen kuin älypuhelin, sillä
näitä kahta laitetta käytetään eri tarkoituksiin, ja niissä muun muassa häiriötekijät ovat erilaisia. Älypuhelimella lukija voi käyttää montaa eri sovellusta samanaikaisesti, ja häiriötekijä voi olla vaikkapa
keskelle puhelimen näyttöä ilmaantuva viesti. Tietokoneella käyttäjä voi avata monta rinnakkaista
verkkosivua rinnakkain välilehdille ja hyppiä sivulta toiselle. Osaan verkkosivuista on rakennettu
ominaisuus, joka ilmoittaa välilehdellä, kun verkkosivuille tulee uutta sisältöä. Tutkimukseni aikaan
HS.fi-, iltalehti.fi- ja yle.fi-sivuilla ei ollut tällaista ominaisuutta käytössä.
Mutta entäpä sosiaalisen median (ja erityisesti Instagramin) lukuhetki ja uutisrutiini siellä? Instagram
itse kuvailee sovelluksensa tarjoavan ”henkilökohtaisiksi muokattuja mahdollisuuksia luoda, muodostaa yhteys, viestiä, löytää uutta ja jakaa” (Instagramin käyttöehdot). Sovellus luotu alun perin
yhteydenpitoon. Instagramiin kuka tahansa voi perustaa tilin sekä jakaa sinne kuvia ja videoita mobiililaitteella. Julkaisuja ja tarinoita voi tykätä, kommentoida ja jakaa. On selvää, että nämä ominaisuudet vaikuttavat myös uutisten lukemiseen alustalla. Julkaisualustalla uutismediat ovat ikään kuin
samalla tasolla muiden käyttäjien kanssa (Ruotsalainen 2016, 231). Uutistenlukurutiineja Instagramissa ei ole tutkittu. Instagramin käyttäjäkokemuksista tiedetään muutamia seikkoja, kuten se,
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että sovellusta käytetään hätäisesti. Muun muassa Seppäsen Yle Uutisten Instagramiin keskittyvässä
opinnäytetyössä selvisi, että moni katsoo tarinoita levottomasti. Esimerkiksi Aku Louhimiehen ohjausmetodeihin liittyvän neliosaisen tarinan ensimmäisen tarinan katsoi yli 10 000 käyttäjää, mutta
viimeisen vain 7 100 käyttäjää. Suurin katsojakato tapahtui heti ensimmäisen tarinan jälkeen. (2018,
37.)
Miksi sosiaalisesta mediasta (ja myös Instagramista) on tullut uutismedioille niin tärkeä alusta? Yle
News Labin päällikkö Jukka Niva kirjoittaa Reutersin Suomen maaraportissa, etteivät käyttäjät oikeastaan enää edes mene uutissisällön luo vaan uutiset tulevat käyttäjän luo (Reuters 2019, 22). Kyse
on samasta asiasta kuin mistä Jussi Pullinen puhui Journalisti-lehden haastattelussa (8.9.2017). Ennen
isot uutismediat luottivat käyttäjien saapuvan mediasisällön luo, mutta nyt on tapahtunut muutos.
Uutismedioiden täytyy tehdä töitä päästäkseen osaksi erityisesti nuorten uutisrutiineja. Osaksi uutisrutiineihin kannattaa pyrkiä, koska nuorena omaksutut mediankäyttötavat usein säilyvät aikuisuuteen.
Esimerkiksi nuorena omaksuttu valmius maksaa mediasisällöstä kuten painetusta sanomalehdestä,
voi näkyä valmiutena maksaa siitä myös myöhemmin. (Next Media 2013, 7–8.)
Pelko uutisrutiinien vähenemisestä ja yleisöjen katoamisesta ei-journalistisen sisällön pariin on vaikuttanut mediaorganisaatioihin. Sosiaaliseen median aiheuttama muutos vaikuttaa esimerkiksi siihen,
millaisia juttuja toimittajat ohjeistetaan kirjoittamaan. Juttujen on oltava ”tahmaisia” (eng. sticky,
stickyness) eli sellaisia, että ne saavat vaikka sosiaalista mediaa selaavan lukijan avaamaan jutun ja
jäämään sen pariin (Jenkins, Ford & Green 2013, 1). Jotta käyttäjät eivät karkaa, heihin pitää luoda
yhteys ja myös ylläpitää se (Ruotsalainen 2016, 234). Tämän lisäksi Jenkinsin, Fordin ja Greenin
mukaan (2013, 1) uutismedioiden tavoite sosiaalisessa mediassa on se, että jutut lähtisivät leviämään
(engl. spread, spredability) käyttäjältä toiselle, sillä jos juttu ei lähde leviämään verkossa, sen voi
yhtä hyvin julistaa kuolleeksi. Tällaisella julkaisualustan piirteellä on kiistämätön vaikutus juttujen
sisältöön. Sen lisäksi, että sisältöjen on oltava ”tahmaisia”, niiden on herätettävä jakamisen halu. Jakamisen halun synnyttäminen ei toki ole toimittajille uusi asia – ovathan uutiset, oli julkaisualusta
mikä vain, ylipäätään aina herättäneet ihmisissä halun jakaa mielenkiintoisia tarinoita eteenpäin.
Vaikka uusi teknologia mahdollistaa helpon uutisten levittämisen, on suomalaisten keskuudessa vielä
tavallisempaa keskustella uutisista ystävien ja työkavereiden kanssa kasvotusten (Reuters 2019, 20).
Uutisia kyllä jaetaan pikaviestimien kuten Facebookin omistamien WhatsAppin sekä Messengerin
sekä sosiaalisen median sovellusten kautta, mutta ei erityisen paljoa. Ainoa aikuisryhmä, josta suuren
osan voi sanoa jakavan usein uutisia kyseisten kanavien kautta, ovat 18–35-vuotiaat. Heistä 37 prosenttia keskustelee uutisista kasvokkain tuttujensa kanssa, 36 prosenttia jakaa uutisia joko
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sosiaalisessa mediassa, pikaviestipalvelussa tai sähköpostitse ja 13 prosenttia kommentoi uutisia joko
sosiaalisessa mediassa tai uutissivustolla. (emt., 20–21.) Jakoprosenteista ei voi itsessään vetää johtopäätöksiä siitä, ovatko mediaorganisaatioiden verkkosivujen uutiset muuttuneet jakamisen intoa lisääviksi. Numeroiden pohjalta voi kuitenkin sanoa sen, että uutisten jakaminen on teknologian myötä
muuttunut helpommaksi, ja ainakin alle 35-vuotiaat ovat myös alkaneet hyödyntää tätä ominaisuutta.
Tässä luvussa olen kuvannut, mistä lähteistä suomalaiset saavat uutisensa ja miten heidän tapansa
käyttää uutisia on muuttunut. Olen kertonut teknologian kehityksen mukanaan tuomista positiivista
muutoksista kuten internetin mukanaan tuomasta nopeudesta ja helppoudesta sekä negatiivisista vaikutuksista, joita ovat muun muassa portinvartijuuden heikkeneminen ja alustajättien toimintatapaan
mukautuminen. Tämä mukautuminen tuo mukanaan journalismille myös uusia yllättäviä ongelmia,
kuten esimerkiksi erilaiset sosiaalisen median algoritmit.
Lisäksi olen tässä luvussa nostanut esille uutismedioiden samanaikaisen käytön ja uutisrutiinien muutoksen. Käyttötavat ovat muuttuneet painetusta sanomalehdestä verkkosivuille ja aina sosiaalisen median kanaviin. Vaikka osa suomalaisistakin lukee jo uutisensa sosiaalisen median kautta ja jakaa uutisiaan näiden teknologiajättien omistamien kanavien kautta, ei sosiaalisen median merkitys ole (ainakaan vielä) tilastojen valossa korostunut suomalaisten mediankulutuksessa. Suomessa uutisia luetaan yhä uutismedioiden omilta alustoilta, mutta kuten olen aiemmin tekstissäni nostanut esille, on
oleellista huomata eroavaisuudet mediakulutuksessa eri ikäryhmien kesken. Myös aiemman tutkimuksen perusteella on nähtävissä viitteitä siitä, että sosiaalisen median julkaisualustoista on tulossa
journalismille yhä tärkeämpiä julkaisualustoja. Lisäksi on oleellista kiinnittää huomiota siihen, miten
uutisrutiinit ovat muuttumassa. Pelko yleisöjen katoamisesta muunlaisen kuin journalistisen sisällön
pariin vaikuttaa mediaorganisaatioihin ja johtaa ”tahmaisten” ja ”leviävien” juttutyyppien suosimiseen.
On kuitenkin huomattava, että vaikka teknologia ja uudet julkaisualustat mahdollistavat nykyään monia uusia ominaisuuksia kuten animaatioiden ja gifien käytön, on valta niiden käyttämisestä journalistisessa jutussa aina jutun kirjoittavalla toimittajalla. On kuitenkin oleellista ymmärtää, millaisia
muutoksia julkaisualustoissa on tapahtunut, sillä niillä on vaikutus myös toimittajan työhön. Osa median murroksen mukanaan tuomista mahdollisuuksista sen sijaan tapahtuu ilman mediaorganisaatioitakin. Näitä muutoksia ovat muun muassa käyttäjien kasvava valta kuten uudelleenkehystäminen ja
aiheiden nostaminen keskusteluun.
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3. Kehystäminen ja konteksti
Journalistiikan tutkimuksessa kontekstia eli asiayhteyttä voidaan tarkastella kehysanalyysin keinoin,
sillä toimittajan tekemä kehystämisen prosessi voidaan nähdä kontekstin rakentamisena representoitaville asioille. Kehystäminen tarkoittaa myös kehystämistä siinä mielessä, miten juttu on rajattu,
esitetty ja asemoitu julkaisualustalla suhteessa muihin juttuihin. (Seppänen & Väliverronen 2013,
97.) Kuten kehyksen, myös kontekstin määritelmä on kaksiulotteinen, eli sen määrittelyssä on tehtävä
ero abstraktien merkitysten ja konkreettisten puitteiden välille (Heikkinen 2005, 28). Kun nämä tiedot
yhdistää, voidaan kehystäminen nähdä kaksiulotteisesti: 1. jutun rajaus, esitys ja asemointi julkaisualustalla suhteessa muihin juttuihin (konkreettisten puitteiden luoma konteksti) sekä 2. kehystämisen prosessina (eli toimittajan jutulle luomana kontekstina) Tästä eteenpäin lyhennän nämä tekstissä:
1. julkaisualustan luoma konteksti ja 2. toimittajan luoma konteksti.
Kehysanalyysiä voi tehdä joko vastaanoton tai mediatekstien näkökulmasta (Horsti 2005, 52), joista
keskityn tutkimaan jälkimmäistä. Kehysanalyysiin kuuluu myös kuvien analysoiminen. Koska en ole
kuvien suhteen asiantuntija, tyydyn omassa analyysissäni ainoastaan listaamaan julkaisualustojen väliset erot kuvien/videoiden/gifien määrässä.
Tässä luvussa perehdyn tarkemmin siihen, miten aion käyttää kehysanalyysin menetelmää omassa
tutkimuksessani. Luvun tarkoitus on esittää tutkimusmenetelmäni ja syventää sitä niin, että saan fokusoitua menetelmäni sekä julkaisualustan luoman kontekstin että toimittajan luoman kontekstin erilliseen analysoimiseen. Näiden ulottuvuuksien tutkiminen erillään on enemmänkin tutkimuksellinen
valinta kuin todellisuutta kuvastava tilanne, todellisuudessa ne vaikuttavat paljon toinen toisiinsa.
Erillinen tutkiminen on siksi kannattavaa, koska se mahdollistaa ensinnäkin teknologisen muutoksen
ja median murroksen julkaisualustoja koskevan muutoksen analysoimisen. Toiseksi erillinen analysoiminen mahdollistaa sen tutkimisen, miten julkaisualustan muutos vaikuttaa toimittajien työhön ja
journalismiin.
Seuraavissa alaluvuissa esittelen ensin eri julkaisualustojen (painettu sanomalehti, verkkosivut ja Instagram) luomat kontekstit, joissa journalistisia juttuja julkaistaan, sillä julkaisualusta rajoittaa toimittajan luomaa kontekstia eikä toisinpäin. Lopuksi esittelen menetelmäkuvion, joka tiivistää luvun
ydinasiat, ja jonka tarkoitus on toimia menetelmävälineenä laadullisessa analyysissäni.
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3.1. Julkaisualustan luomakonteksti
Konkreettisten puitteiden näkökulmasta kehystäminen journalismissa tarkoittaa jutun rajaamista sekä
sen esillepanoa ja asemaa muiden juttujen keskellä, kuten on esitetty kuviossa 1. Jokainen painetun
sanomalehden sivu muodostaa kehyksen, jossa juttu saa ansaitsemansa mitan ja kuvamäärän. Mitä
journalistisesti painavampi juttu, sitä näyttävämpi esillepano. (Seppänen & Väliverronen, 2013, 97.)

Millaiset konkreettiset
puitteet julkaisualusta luo
jutulle?
Eli: Millaisen kontekstin
julkaisualusta jutulle luo?

Millaisia rajoituksia ja
mahdollisuuksia
julkaisualustan puitteet
luovat?

Kuvio 1: Jutun konteksti mediaesityksessä 1.

Tämän lisäksi koko lehden voi ajatella yhdeksi suureksi kehykseksi. Sivut sisältöineen on asetettu
lehteen tiettyyn järjestykseen syystä, jonka myös lukija voi huomata lehteä selaillessaan. Jo painetun
sanomalehden etusivu tai premisivu kertoo lukijalle, mitkä ovat päivän tärkeimmät uutiset ja tuo journalistinen painoarvo ilmenee myös siitä, mitkä aiheet on valittu pääjutuiksi, mitkä perusjutuiksi,
mitkä pikkujutuiksi ja niin edelleen (kuvio 1). Kuitenkaan tämän tutkimuksen puitteissa näin kattava
konkreettisten puitteiden vertaileminen ei ole mahdollinen. Lisäksi ongelmia vertailemiseen olisi tuonut Instagramin konkreettisten puitteiden määritteleminen. Siinä missä painettu sanomalehti luo jutulle yhden suuren kehyksen, Instagramissa vastaavaa ei ole. Sovelluksessa jokainen käyttäjä saa valita seuraamansa käyttäjätahot ja täten jokaisen etusivu on yksilöllinen. Se, että analysoisin omaa
etusivuani ja uutismedioiden päivitysten roolia tuttujeni tekemien päivitysten lomassa, ei ole tutkimuksellisesti oleellista eikä asetelma olisi edes toistettavissa. Täten keskityn omassa kehysanalyysissäni tutkimaan niitä julkaisualustan konkreettisia puitteita, jotka ovat jutun/julkaisun ympärillä lukijaa varten valmiina ilman, että hänen täytyy esimerkiksi kääntää sivua tai klikata linkkiä. Tämä rajaus
mahdollistaa alustakohtaisten analyysien keskinäisen vertailtavuuden säilymisen.
Koska tutkimukseni tarkoitus on verrata painetun sanomalehden, verkkosivujen ja Instagramin julkaisualustoja, ennen analyysiin siirtymistä avaan vielä hieman tarkemmin näiden eri julkaisualustojen
jutulle luomia konkreettisia puitteita. Eri alustojen piirteiden huomioiminen on oleellista siksi, sillä
kunkin julkaisualustan piirteet rajoittavat toimittajan työtä eri tavalla. Lukijaa helpottaakseni olen
jakanut julkaisualustojen konkreettisten puitteiden tarkastelemisen kahteen: elementteihin ja
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ominaisuuksiin. Elementit ovat palasia, joista juttu julkaisualustalla koostuu. Ominaisuudet ovat
mahdollisuuksia, joita alusta tarjoaa. Rajanveto ovat minun luomani, ja täten se vain yksi tapa tarkastella konkreettisia puitteita. Myös muun muassa Salonen jakoi pro gradu -tutkielmassaan (2019) Instagramin tarkastelun visuaaliseen puoleen ja seikkoihin, joita sovellus uutistyössä mahdollistaa. Itse
tutkimuksessani täydennän visuaalista puolta niin, että huomioin sen rinnalla tekstin.
Tutkimukseni rajauksen mukaisesti kuvailen painetun sanomalehden ja verkkosivujen osalta yksittäistä juttua ja Instagramin osalta julkaisua/tarinaa. Kaikki kuvailut ovat vuoden 2020 alusta ja ne
koskevat tutkimukseni uutismedioita (Helsingin Sanomat, Yle ja Iltalehti).

3.1.1. Jutun elementtien sijoittelu ja esitystapa
Aloitan julkaisualustan luoman kontekstin kuvailemisen elementtien sijoittelusta ja esitystavasta.
Painetussa sanomalehdessä on tekstin ja kuvien elementtejä. Painetussa sanomalehdessä on yleensä
otsikon, ingressin, leipätekstin (jossa väliotsikoita), kuvatekstien ja nostojen tekstielementtejä. Kuvaelementtien osalta painetun sanomalehden jutuista osassa ei ole kuvia ollenkaan, ja suurimmassa
osassa jutuista kuvia on vain muutamia. Painetussa sanomalehdessä elementtien sijoittelussa oleellista on se, että lukija tunnistaa mikä kuva aukeamalla liittyy mihinkin juttuun. Tästä voidaan päätellä,
että lehdessä elementtejä rajoittavat kokonsa puolesta lehden fyysiset sivut ja sijoittelun puolesta
tekstin ja kuvan välinen suhde. Tämän suhteen syntyminen on oleellista myös verkkosivuilla ja Instagramissa.
Verkkosivut itsessään eivät ole sidottu mihinkään tiettyyn laitteeseen. Verkkosivujen uutisia voi selata niin tietokoneella, älypuhelimella kuin tabletillakin. Tässä tutkimuksessa olen tehnyt rajauksen
tietokoneeseen. Se on ollut suomalaisten keskuudessa jo useamman vuoden todella suosittu laite uutisten seuraamiseen (Reuters 2019, 23–24). Tekstielementtien sijoittelu verkossa on saman tyyppinen
kuin painetussa sanomalehdessä: jutuilla on otsikko, ingressi ja leipäteksti. Painettuun sanomalehteen
verrattuna verkkosivuilla elementtimahdollisuuksia on paljon enemmän. Verkkosivulla juttuihin voi
lisätä tekstin ja kuvien lisäksi esimerkiksi videoita ja gifejä. Verkkosivulla jutun esitystapaa rajoittaa
lukusuunta (ylhäältä alaspäin selaaminen). Toisin kuin painetussa sanomalehdessä, jossa lukija näkee
yhdellä silmäyksellä kaikki juttuun liittyvät kuvat, mahdollisen faktalaatikon ja kainalon, verkossa
hänen täytyy jaksaa selata juttua alaspäin. Siinä missä painetun sanomalehden koko komeus houkuttelee lukijaa jutun pariin, verkossa jutun alku on paineistettu. Jos alku ei ole tarpeeksi ”tahmea”, lukija
ei jää jutun pariin (Jenkins, Ford & Green 2013, 1).
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Tutkimukseeni valitsemallani sosiaalisen median alustalla Instagramissa elementtien sijoittelu ja esitystapa eroaa painetusta sanomalehdestä ja verkosta jo senkin takia, ettei julkaisualustaa ole suunniteltu journalismia varten.
Instagramissa jokaisella käyttäjällä on oma profiilinsa, joihin käyttäjät voivat mennä katsomaan muiden julkaisuja ja tarinoita (kuva 1). Kolme uusinta julkaisua näkyvät profiilissa ylimmällä rivillä.
Niitä voi suurentaa klikkaamalla haluamaansa julkaisua. Lisää vanhempia julkaisuja saa näkyviin,
kun selaa profiilia alaspäin. Lähtökohtaisesti Instagramissa tehdyt julkaisut säilyvät profiilissa niiden
poistamiseen saakka. Tarinat avautuvat koko näytölle klikkaamalla käyttäjän profiilikuvaa. Esimerkissä (kuva 1) profiilikuva on pyöreä HS-logo. Tarinat sen sijaan säilyvät lähtökohtaisesti profiilissa
vain 24 tuntia. Tämä tarinoiden aikarajaus on hyvin erilainen verrattuna painettuun sanomalehteen ja
verkkosivuihin verrattuna, joissa ei ole aikarajoituksia. Visuaalisten elementtien lisäksi profiilissa
näkyy yleisiä tietoja julkaisijasta.

Kuva 1: Helsingin Sanomien Instagram-profiili 2.4.2020. Ylhäällä vasemmalla ympyröity pyöreä HS-logo, jota klikkaamalla tarinat aukeavat koko näytölle. Alhaalla keskellä ympyröity julkaisut. Yhdellä rivillä näkyy kolme julkaisua.
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Instagramissa on kuvien/videoiden ja tekstin elementtejä. Instagramissa voi julkaista tarinoita ja julkaisuja. Tarinassa tekstin voi kirjoittaa kuvan/videon päälle mihin kohtaan haluaa. Julkaisuissa teksti
tulee kuvan alle tekstilaatikkoon. Tekstille on yksi mahdollinen fonttikoko. Jokaisessa Instagramjulkaisussa on tekstilaatikon alla kommenttikenttä, jonne käyttäjät voivat kirjoittaa muillekin käyttäjille näkyviä kommentteja.
Elementtien osalta suurin ero painetun sanomalehden, verkkosivujen ja Instagramin välillä on se,
miten elementtien määrää rajoitetaan. Painetun sanomalehden jokaiselle sivulle ja täten myös yksittäisen sivun elementeille on yksi oleellinen rajoitus: sivumäärä. Mitä useampi sivu lehdessä on, sitä
kalliimpi sen tuotantohinta on. On myös huomioitava, että painetun sanomalehden osalta täytyy ottaa
taitossa huomioon myös mainokset ja ilmoitukset sekä painon kapasiteetit kuten sen, että painokoneet
saattavat mahdollistaa esimerkiksi ainoastaan neljällä jaollisen sivumäärän painamisen (Pulkkinen
2008, 101, 105). Verkkosivuilla kuvien määrälle ja tekstin pituudelle ei ole periaatteessa muita rajoituksia kuin se, kuinka pitkän tekstin lukija jaksaa lukea. Muun muassa Aurora Rämö (Suomen Kuvalehti 10.5.2019) kirjoittaa kolumnissaan siitä, kuinka ennen seurattiin klikkejä, nyt seurataan lukuaikaa. Rämön mukaan samalla jutut ovat pidentyneet. Esimerkkinä tästä todella pitkistä verkkosivuilla julkaistuista jutuista mainittakoon Helsingin Sanomien Game of Thrones -sarjan uusimman
tuotantokauden jaksokohtaiset arviot, jotka olivat parhaimmillaan jopa neljäkymmentätuhatta merkkiä pitkiä (Helsingin Sanomat. 21.5.2019). Lisäksi verkkosivuilla julkaistavien uutisten määrälle ei
ole rajoituksia, toisin kuin painetussa sanomalehdessä. Tekstin ja kuvan elementtien lisäksi uutismediat voivat teknologian kehityksen myötä testailla sitä, miten juttu ylipäätään mielletään. Verkkosivuilla uutinen voi olla vaikkapa interaktiivinen peli.
Instagramissa julkaisujen ja tarinoiden määrälle ei periaatteessa ole rajoituksia, mutta esimerkiksi
Seppänen (2018, 7, 11) tuli opinnäytetyössään siihen tulokseen, että yksi julkaisu ja yksi tarina päivässä on tavoiteltava määrä. Tavoite on kuitenkin mitä todennäköisemmin vuosien aikana muuttunut,
ja Grünn (2019, 21) kertoikin opinnäytetyössään, että vuonna 2019 Yle Uutiset pyrki jo tekemään
päivässä yhteensä 2–3 Instagram-julkaisua tai -tarinaa. Tarinoihin voi lisätä kuva- ja tekstielementtejä
niin paljon kuin haluaa. Yksittäiseen julkaisuun voi lisätä 10 selattavaa kuvaa/videota. Toisin kuin
painetussa sanomalehdessä ja verkkosivuilla, Instagramissa ei ole mahdollisuutta lisätä kuvatekstiä
kuhunkin kuvaan. Vaikka kuvatekstit voisi toki kirjoittaa auki julkaisun alle kirjoitettavaan tekstiin,
se olisi yhtä sujuvaa kuin painetun sanomalehden leipätekstissä kuvatekstien läpikäyminen. Muuten
julkaisun alle kirjoitettavan tekstin mitalle ei ole muita rajoituksia kuin se, kuinka pitkän tekstin käyttäjä jaksaa lukea.
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3.1.2. Jutun kontekstin mahdollistamat ominaisuudet
Seuraavaksi kuvailen konkreettisten puitteiden jutulle mahdollistamia ominaisuuksia painetussa sanomalehdessä, verkkosivuilla ja Instagramissa. Jokaisella julkaisualustalla on omat erikoisuutensa.
Painetun sanomalehden ominaisuuksista mielestäni tärkein on se, että juttujen sivujärjestyksen avulla
sekä kuvien näyttävän taiton ja juttujen pituuksien avulla voidaan kertoa lukijalle uutisten painoarvosta. Ryhmitystapa kertoo yhteiskunnallisista ja journalistisista arvoista ja ajattelutavoista (Pulkkinen 2008, 104). Aiheiden keskinäisen järjestyksen luomisessa käytetään journalistista valintaa. Painetun sanomalehden voi ajatella yhdeksi suureksi kehykseksi kaikelle, mitä sivulta löytyy tai lehden
jokaisen sivun voi nähdä kehyksenä jutuille, mitä kyseiseltä sivulta löytyy. Lisäksi jokainen juttu
sisältää oman kehyksensä – jokaisesta jutusta on nähtävissä sekä kehystämisen prosessi että konkreettiset puitteet. Voidaan siis ajatella, että painetussa sanomalehdessä ensimmäisille sivuille taitetut
uutiset ovat uutispainoltaan tärkeämpiä kuin loppupään jutut, jotka ovat tyypillisesti journalistiselta
painoarvoltaan mitättömät televisio-ohjelmalistaus ja sää. Myös otsikon, ingressin ja kuvien koko
kertoo painoarvosta: tärkeät jutut painetaan isolla ja ei-niin-tärkeät pienellä. On selvää, että lukija saa
itse valita mitä juttuja hän lukee, mutta sellaiselle lukijalle, joka silmäilee lehden alusta loppuun,
syntyy hyvinkin nopeasti selkeä kuva siitä, mitä maailmalla on päivän aikana tapahtunut – tai ainakin
kuva siitä, mitä lehden toimitus on maailman tapahtumista sivuilleen valinnut. Silmäys paljastaa
myös uutisten keskinäisen painoarvon.
Verkkosivujen erikoisuus on se, ettei julkaisualustan mahdollistamille ominaisuuksille ole periaatteessa mitään muita rajoitteita kuin laitteen – tutkimukseni tapauksessa tietokoneen näytön – asettamat raamit. Jokainen voi luoda internetiin omat verkkosivunsa ja koodata niistä millaiset vain tahtoo.
Uutismedioiden verkkosivujen, kuten muidenkin verkkosivujen, toimintalogiikka on kuitenkin alisteinen verkon logiikalle. Internetissä on valmiina ominaisuuksia, joita tutkimukseni uutismediat hyödyntävät aktiivisesti, kuten klikkaaminen, linkittäminen, upottaminen ja lukijan ohjaaminen yhä uusien ja uusien juttujen äärelle. Lisäksi uutismedioilla on esimerkiksi tapana lisätä jutun loppuun juttuja otsikolla ”lue lisää”. Verkkosivut eroavat painetusta sanomalehdestä siinä, että julkaisualusta
mahdollistaa kaksisuuntaisen viestinnän (Heinonen 2011, 36). Tutkimukseni uutismedioista jokaisella oli tammikuussa vuonna 2020 kommentointimahdollisuus juttujensa perässä. Osassa jutuista
mahdollisuus kommentoida oli voimassa vain rajatun aikaa julkaisun jälkeen. Kun vuorovaikutuksellisuutta verrataan painettuun sanomalehteen, muutos on suuri. Ennen toimittajaan yhteyden halunnut lukija pystyi lähinnä kirjoittamaan tälle kirjeen tai soittamaan tälle puhelun. Nykyään
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tavoittamiskeinoja on lukuisia aina sähköpostista Twitteriin. Eikä kyse ole vain toimittajan tavoittamisesta, vaan myös vuoropuhelusta. Osallistavan journalismin myötä lukija voi muun muassa kommentoida reaaliaikaisesti uutisia verkkosivuilla, antaa peukkuja ylös tai alas muiden kommenteille ja
jakaa uutisia sosiaalisen median alusoilla (Siger ym. 2011, 2).
Instagramin julkaisujen ja tarinoiden mahdollistamissa ominaisuuksissa on eroja. Osa Instagramin
julkaisualustana tarjoamista ominaisuuksista ovat automaattisia, kuten kommentointimahdollisuus,
ja osa on sellaisia, joita käyttäjä voi halutessaan lisätä, kuten aihetunnisteet (engl. hashtag, merkitään
merkillä #). Instagramin mahdollistamien ominaisuuksien listaamiseksi teen tutkimukseni uutismedioille (Helsingin Sanomat, Yle ja Iltalehti) määrällisen analyysin. Analyysin tuloksista kerron tarkemmin alaluvussa 5.2.

3.2. Toimittajan luoma konteksti
Alkuperäisen Erving Goffmanin määritelmän mukaan kehystäminen tarkoittaa tietynlaista tulkintakehystä, jonka avulla havainnoimme, tunnistamme ja nimeämme asioita. Kehykset ovat kytköksissä
ympäröivään kulttuuriin ja muun muassa siihen, millaisen arkipäivän käytöksen koemme soveliaaksi
(Goffman 2012, 241–242.) Kehykset sisältävät käsityksen siitä, miten maailma toimii, ja yksilö voi
omalla toiminnallaan vahvistaa tuota käsitystä muun muassa lukemalla uutisia omaan ajatusmalliinsa
istuvista uutislähteistä. Goffmanin mukaan sekä arjen toiminta että sitä jäljittelevät kopiot, kuten taidemaalaukset ja elokuvat, ovat omalla tavallaan kehystettyjä (emt., 239–240). Sama pätee uutisiin.
Uutinen on aina toisto jostain tapahtumasta, representaatio todesta. Tämän perusteella voidaan ajatella, että myös toimitusten sisällä kullekin jutulle tapahtuu kehystämisen prosessi.
Goffmanin määritelmän jälkeen on tehty paljon tutkimuksia siitä, miten toimittajat hyödyntävät omia
kehyksiään nopeutta ja joustavuutta vaativissa uutistilanteissa. Seppäsen ja Väliverrosen määritelmän
mukaan toimittajien työssä kehystäminen tarkoittaa valintojen ja muokkauksen prosessia, jonka lopputuloksena syntyy mediaesitys. Prosessi voi sisältää sekä kielellisiä, visuaalisia että äänellisiä keinoja, jotka rakentavat tapahtumista tietynlaisen kuvan. (Seppänen & Väliverronen 2013, 97.) Koska
toimittajien työ on usein kiireistä, toimittajat kehittävät avukseen rutiineja, jotka auttavat muun muassa aiheen, näkökulman ja haastateltavan valikoimisessa. Näitä rutiineja voi pitää myös mentaalisina
kehyksiä (emt., 98), kuten on esitetty kuviossa 2.
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Rutiineissa tai kehyksissä ei itsessään ole mitään pahaa. On kuitenkin suotavaa, että lehti aina silloin
tällöin loisi kriittisen katsauksen kuvaan, jota se maailmasta lukijoille välittää. Esimerkiksi Helsingin
Sanomat havahtui naistenpäivänä vuonna 2018 siihen, että lehden edellisinä kuukausina haastattelemista asiantuntijoista vain yksi kolmasosa oli naisia (HS 8.3.2018). Kyseisenä päivänä lehden toimitus myös teki päätöksen aktiivisesti seurata ja lisätä naisten määrää ja täten tasa-arvoa jutuissaan.
Tällaiset huomiot ovat osoitus siitä, että rutiineiden kautta syntyneet kehykset voivat levittää maailmasta tietynlaista kuvaa joko tiedostamatta tai tietoisesti. Jos lehden sivuilla esiintyy aina miespuolinen asiantuntija, voi lukijoille hiljalleen syntyä sellainen kuva, että haastatteluja antavat alan parhaat
ovat kaikki miehiä.

Kehystämisen prosessi: toimittaja tekee valintoja
(valitsee aiheen, näkökulman, haastateltavan) ja
muokkaa tekstiä/kuvaa/ääntä.
Eli: Toimittaja rakentaa kehystämisen prosessissa
kontekstin jutulle.

Prosessin lopputuloksena syntyy
mediaesitys.

Kuvio 2: Jutun konteksti mediaesityksessä 2.

Journalismin tutkimuksessa ei ole yhtä oikeaa tapaa kuvata kehystämisen prosessia eli tapaa, jolla
toimittaja luo kontekstia. Journalististen valintojen ja muokkausten analysoiminen voidaan tehdä esimerkiksi tutkimalla tekstistä avainsanoja, stereotyyppisiä mielikuvia, lähteitä, vakiintuneita sanontoja
ja rykelmissä esiintyviä faktoja tai sävyltään tuomitsevia lauseita – tai vastaavasti niiden poissaoloa
(Entman 1993, 52) tai erottelemalla metaforia, esimerkkejä ja rinnastuksia, iskulauseita ja nimeämisiä, kuvailuja ja kuvien suhdetta tekstissä esiintyviin metaforiin (Horsti 2005, 72–76). Sekä näissä
teorioissa, kuten Goffmanin teoriassakin, on kuitenkin yksi ongelma: niitä ei ole laadittu sosiaalisen
median aikakaudella.
Kuten aiemmassa alaluvussa osoitin, painetulla sanomalehdellä, verkkosivuilla ja sosiaalisilla medioilla on kaikilla omanlaisensa julkaisualustan luoma konteksti, ja sen takia päivitän Goffmanin teoriaa hieman. Huomioidakseni näiden julkaisualustojen eroavaisuudet ja niiden vaikutuksen toimittajan tekemään kehystämisen prosessiin, rakennan Goffmanin teorian pohjalta oman kehysanalyysini
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– toki muutkin aiemmat teoriat tiedostaen – nojautuen Juho Ruotsalaisen analyysitapaan (2016), josta
kerron seuraavassa alaluvussa.

3.2.1. Diginatiivisuuden aste eli paljonko internet vaikuttaa kehystämisen prosessiin
Ruotsalaisen mukaan (2016, 228) on olemassa diginatiiveja mediaorganisaatioita, jotka toimivat internetissä ja sosiaalisessa mediassa niiden toimintamalleja hyödyntäen sekä diginatiivia journalismia,
joka on syntynyt internetissä ja kasvanut täten internetin arvoihin ja toimintamalleihin. Tutkimuskohteenani olevat uutismediat (Helsingin Sanomat, Yle ja Iltalehti) eivät ole diginatiiveja mediaorganisaatioita, koska ne eivät ole syntyneet internetissä, toisin kuin esimerkiksi diginatiivia verkkojournalismia tekevät verkkojulkaisut Long Play ja MustRead. Ruotsalaisen mukaan mukautuminen diginatiiviin ympäristöön tapahtuu eri tahtiin eri kokoisissa medioissa. Kehitys voi olla asteittaista tai
harppauksin tapahtuvaa. Tämän pohjalta on pääteltävissä, että jutut voivat hiljalleen, yksi kerrallaan
mukautua ja muuttua, ja saada enemmän ja enemmän diginatiiveja piirteitä. Tämä havainto perustelee
oman tutkimukseni tarpeellisuutta, sillä se osoittaa, että julkaisualustan muutoksella voi olla suora
vaikutus journalismiin.
Ruotsalaisen analyysitapaa mukaillen tutkin diginatiivisuutta tarkastelemalla mediaorganisaation 1.
ilmaisutapoja 2. journalististen arvojen soveltamista (Ruotsalainen 2016, 229–330). Ruotsalainen itse
selvittää artikkelissaan, millaisin sanankääntein diginatiivit mediat kuvailevat diginatiivia journalismia ideaalityypikseen verkkosivujensa ”about”-sivuilla (ema., 230). Hän ei selvitä sitä, onko tuo ideaalikuvaus yhteneväinen totuuden kanssa. Erona Ruotsalaiseen on se, etten tarkastele toimitusten kuvauksia itsestään vaan niiden tuottamaa journalismia eri alustoilla. Tästä eroavaisuudesta huolimatta
Ruotsalaisen lähestymistapa diginatiivisuuden mittaamiseen sopii yhtä lailla omaan tutkimukseeni,
sillä Ruotsalaisen analyysitapa ei itsessään ota kantaa siihen, millaiseen aineistoon sitä voi soveltaa.
Seuraavaksi avaan hieman tarkemmin sitä, miten sovellan näitä Ruotsalaisen diginatiivisuuden mittaamistapoja toimittajan eri julkaisualustoilla luoman kontekstin tutkimiseen:
1. Toimittajan luoman kontekstin kannalta ilmaisutapojen diginatiivisuus tarkoittaa sitä, onko internet tai sosiaalinen media vaikuttanut journalismin ilmaisutapaan kyseisellä julkaisualustalla. Ensinnäkin ilmaisun osalta on siis otettava huomioon julkaisualustan omat piirteet, eli se, mitä alusta
mahdollistaa ja millainen ilmaisu on alustalle tyypillistä. Omassa tutkimuksessani on oleellista
kiinnittää huomiota siihen, pyrkivätkö uutismediat käyttäytymään Instagramissa kuten yksilöt ja
kuten yleisönsä. Tätä voi tutkia sekä analysoimalla kieltä että muun muassa emojien ja gifien

23

käyttöä. Internetille ominaisia erikoispiirteitä ovat myös esimerkiksi meemit, huumori ja anonyymius.
Ilmaisutapojen osalta on myös oleellista analysoida sitä, onko mainostettava juttu laadittu ”verkko edellä”. Uskon, että tämä painoarvotus ilmenee siitä, kun analysoi uutisen otsikkoa,
ingressiä ja leipätekstin alkua. Esimerkiksi itseäni on kesätöissä verkkosivuille juttua kirjoittaessa
ohjeistettu lyhentämään uutisen alkuun tiivistelmä siitä, mitä on tulossa, ikään kuin lupauksena
lukijalle siitä, että ”tulossa on mielenkiintoinen juttu, jaksa nyt lukea!” Tämä kertoo myös jutun ”tahmaisuuden” tarkoituksellisesta lisäämisestä. Hypoteesini on, että siirtymä ”verkko edellä”
ajatteluun näkyy aineistossani niin, että painetun sanomalehden ja verkkosivujen versioiden alut
eroavat toisistaan. Jos eroavaisuutta löytyy, on myös kiinnostavaa analysoida sitä, onko verkon
kerrontatapa muilta osin lipunut painettuun lehteen.

2. Kun tarkastellaan digitalisoitumisen astetta journalististen arvojen kannalta, on lähdettävä liikkeelle journalismin perusideologiasta. Deuzen mukaan (2005, 447) ideologia perustuu viiteen
ydinarvoon: autonomisuuteen, eettisyyteen, objektiivisuuteen sekä siihen, että toimittajat tuottavat julkista palvelua ja uutta ajankohtaista tietoa välittömästi ja nopeasti. Ruotsalaisen mukaan
diginatiivisuus voi johtaa siihen, että journalismin viidestä ydinarvosta joustetaan ja niiden sijalla
painotetaan esimerkiksi subjektiivisuutta, vuorovaikutteisuutta ja dialogisuutta (2016, 232). Keskityn siis analyysissäni näiden kolmen seikan tarkastelemiseen. Subjektiivisuutta tutkin aineistostani Lehtisen tekemän määritelmän pohjalta. Hänen mukaansa tosiasioista raportoiminen ilman omaa mielipiteen ilmaisua on mahdollista, mutta aiheen valinnassa, tiedon hankinnassa, faktojen yhdistelemisessä ja raportin esittämisessä on käytettävä tulkintaa ja tällöin subjektiivisuus
eli kokemukset nousevat esiin (2016, 37). Vuorovaikutteisuutta ja dialogisuutta aineistostani tutkin kartoittamalla sitä, yrittävätkö uutismediat luoda yhteyttä yleisöön keskustelevalla journalismilla. Sosiaalisen median palveluissa on lisäksi itsessään interaktiivisia piirteitä, joita uutismediat
voivat hyödyntää. Esimerkiksi Instagram-tarinoissa voidaan kysyä vaikkapa käyttäjän mielipidettä kysely-ominaisuuden avulla.
Tässä alaluvussa olen esitellyt tapoja, joilla voidaan mitata mediaorganisaation diginatiivisuutta.
Näitä tapoja on kaksi: ilmaisutavat ja journalististen arvojen soveltaminen. Diginatiivisuuden piirteiden tarkastelemisella pyrin tutkimaan sitä, paljonko internet vaikuttaa toimittajan tekemään kehystämisen prosessiin eli toimittajan jutulle luomaan kontekstiin. Hypoteesini on, että tarkastelemieni
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uutismedioiden (Helsingin Sanomat, Yle ja Iltalehti) Instagram-sisällöistä löytyy keskenään samankaltaisia diginatiiveja piirteitä. Sen lisäksi uskon, että pääsen tästä vielä aavistuksen mielenkiintoisempien tulosten pariin tarkastellessani verkkosivujen sekä painetun sanomalehden konteksteissa julkaistuja uutisia. Tarkoituksenani on vastata seuraavaan kysymykseen: Voiko diginatiiveja piirteitä
levitä internetistä myös painetun sanomalehden kontekstiin?

3.3. Menetelmäkuvio
Tässä alaluvussa esittelen aiemmin tässä luvussa esittelemäni teorian ja analyysitavan pohjalta luomani menetelmäkuvion, joka tiivistää luvun ydinasiat (kuvio 3). Kuvion avulla voi verrata saman
jutun eri versioita eri julkaisualustoilla (painettu sanomalehti, verkkosivu tai sosiaalisen median sovellus). Kuvion tarkoitus on auttaa nostamaan esille uutisesta ne oleelliset seikat, joihin esittelemäni
teorian ja analyysitavan valossa kannattaa kiinnittää huomiota, kun tutkii julkaisualustan luomaa kontekstia ja toimittajan luomaa kontekstia. Kuvio osoittaa myös sen, että julkaisualustan luoma konteksti antaa toimittajalle tietyt rajoitteet ja mahdollisuudet, joiden raameissa toimittaja luo jutulle
kontekstin.

Julkaisualustan luoma konteksti
1. Elementtien sijoittelu ja esitystapa
2. Kontekstin mahdollistamat ominaisuudet

Toimittajan luoman
kontekstin diginatiivisuuden
mittaaminen:
1. Ilmaisutavat
2. Journalististen arvojen soveltaminen

Kuvio 3. Menetelmäkuvio kontekstin tutkimiseen.
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Tässä luvussa olen esitellyt tutkimusmenetelmäni kehysanalyysin ja tuoreuttanut sitä sekä julkaisualustan että toimittajan luoman kontekstin osalta tavalla, joka huomioi median murroksen mukanaan tuomat muutokset. Tarvetta kehysanalyysin tuoreuttamiselle on, sillä sosiaalinen media on pakottanut journalismin mukautumaan uudenlaiseen toimintaympäristöön – teknologiaan ja julkaisualustoihin – ja ilman tämän muutoksen huomioimista, on vaikea tarkastella sen vaikutusta toimittajan luomaan kontekstiin.

4. Tutkimuskysymykset ja tutkimusaineistot
Edeltävässä alaluvussa olen käynyt läpi tutkimukseni teoreettisen viitekehyksen ja esitellyt tutkimusmenetelmäni. Tässä luvussa täsmennän ensin tutkimusongelmani ja -kysymykseni, ja sen jälkeen siirryn alaluvuissa esittelemään määrällisen ja laadullisen aineistoni.
Tutkielmassani vertailen julkaisualustan muutosta painetusta sanomalehdestä verkkosivuille ja sosiaalisen median kanavaan Instagramiin. Tätä muutosta olen taustoittanut myös tutkimukseni teoriaosuudessa. Tutkimusongelmani on se, miten sosiaalisen median ja erityisesti Instagramin julkaisualusta eroaa painetusta sanomalehdestä ja verkkosivuista ja se, miten alustojen keskinäinen eroavaisuus vaikuttaa journalismiin. Perehdyn tutkimuksessani sekä julkaisualustan että toimittajan luomaan kontekstiin eri julkaisualustoilla.
Vastaan kysymykseen K1 ja apukysymyksiin AK1 ja AK2 laadullisen analyysini avulla ja sekä apukysymyksiin AK3 ja AK4 määrällisen analyysin avulla. Kaksi jälkimmäistä kysymystä myös kertovat siitä, että tutkimukseni fokus on enemmän sosiaalisessa mediassa ja sen mukanaan tuomissa muutoksissa ja vähemmän verkkosivuissa ja painetussa sanomalehdessä. Pääfokukseni on muutoksessa.
Lisäksi tutkimukseni teorialla olen pyrkinyt luomaan taustaa, joka helpottaa kysymyksiin vastaamista.
Tutkimuskysymykseni on:
K1. Onko siirtyminen painetun sanomalehden julkaisualustan luomasta kontekstista verkkosivuille ja ulkopuolisille julkaisualustoille, kuten Instagramiin, muuttanut journalististen juttujen
kehystämistä?
Ja sen apukysymykset ovat:
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AK1: Millaisen kontekstin painetun sanomalehden, verkkosivujen ja Instagramin julkaisualusta
luo jutulle?
AK2: Millaisia diginatiiveja piirteitä on toimittajan jutulle luomassa kontekstissa (kehystämisen
prosessissa) sanomalehden, verkkosivujen ja Instagramin julkaisualustoilla?
AK3: Mitkä aihekategoriat Instagramin tarinoissa/jutuissa korostuvat?
AK4: Millaisia ominaisuuksia Instagram teknisesti tarjoaa uutismedioille?

4.1. Määrällinen aineisto
Seuraavaksi esittelen tutkimusaineistoni ja kerron valintakriteerini sille. Aloitan esittelemällä määrällisen aineistoni, sillä laadullinen aineistoni on rajattu sen pohjalta. Keräsin määrällisen aineiston
ennen laadullista sen takia, koska tutkimukseni fokuksen takia halusin laadulliseen aineistooni ainoastaan juttuja, joista löytyi versio Instagramista. Tutkimukseni tarkoitusperien mukaisesti tavoitteenani on esittää Instagramin, verkkosivujen ja painetun sanomalehden vertailun mahdollistava aineisto. Tutkimukseni tarkoitus on tehdä vertailu juttu kerrallaan niin, että fokus on julkaisualustassa
(painettu sanomalehti, verkkosivut ja Instagram) eikä niinkään tarkasteluun valittujen uutismedioiden
(Helsingin Sanomat, Iltalehti ja Yle) keskinäisissä eroissa.
Määrällisen analyysini aineistona ovat ainoastaan Instagram-julkaisut ja tarinat. Keräsin aineiston
satunnaisesti valitun viikon (11.11.2019–17.11.2019) ajalta Helsingin Sanomien, Ylen ja Iltalehden
Instagram-tarinoista/julkaisuista. Julkaisut näkyvät sovelluksessa niin kauan, kunnes ne poistetaan,
joten niiden tallentaminen oli helppoa. Tallensin julkaisut kuvakaappauksina tietokoneelleni. Tarinoiden kanssa huolellinen taltiointi on oleellista, sillä tarinat säilyvät Instagramissa vain 24 tuntia
julkaisuajankohdasta, ellei tilin omistaja erikseen tallenna niitä jälkikäteen uutismedian Instagramtilille pysyviksi ”kohokohdiksi”. Tällainen kohokohtien tallentaminen ei ole tavanomaista. Esimerkiksi oman aineistoni kohdalla uutismedioista yksikään ei ollut tallentanut aineistooni valikoituneita
tarinoita kohokohdiksi. Tarinoiden tallentaminen tuli täten tehdä vuorokauden kuluttua julkaisusta.
Olin varautunut tähän, joten saadakseni varmasti kaikki tarinat talteen, tein taltioinnin kahdesti päivässä: keskipäivällä ja illalla. Tarinat, joissa oli vaihtuvat tekstitykset1, tallensin useampana kuvakaappauksena. Jos tarinassa oli videota tai muita liikkuvia elementtejä, kuvailin videon sisältöä kirjalliseen muotoon mahdollista myöhempää tarkastelua varten.

Vaihtuvalla tekstityksellä tarkoitan sitä, että yhteen tarinaan on lisätty ensin lause, ja muutaman sekunnin jälkeen tämä
lause korvaantuu toisella lauseella. Tekstitys vaihtuu samalla tavalla kuin tekstitetyssä elokuvassa.
1
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Määrittelen tarinan tutkimuksessani siten, miten Instagram sen sovelluksena määrittelee. Tarina on
video tai kuva, jonka kesto on ajallisesti rajattu. Yksi tarina on kestoltaan keskimäärin alle kymmenen
sekuntia pitkä. Tarinan voi halutessaan katsoa uudessaan niin monta kertaa kuin haluaa (24 tunnin
aikana julkaisuajankohdasta). Aineistoa kerätessäni huomasin, että tutkimukseni uutismediat julkaisivat usein useamman peräkkäisen tarinan samasta juttuaiheesta. Luultavasti syy tälle on tarinan rajattu aika. Olisin siis tutkimuksessani voinut määritellä tarinan niin, että tarkoittaisin tarinalla kaikkia
yhtä juttuaihetta koskevia peräkkäisiä tarinoita. En kuitenkaan halunnut tehdä tätä valintaa, sillä se
olisi jättänyt huomioimatta sen, että useamman peräkkäisen tarinan julkaiseminen on journalistisesta
painoarvosta kertova päätös. Laskemalla nämä tarinat yksittäisinä aineistossani, huomioin mielestäni
painotuksen täsmällisemmin, kuin jos olisin laskenut yhtä juttua vinkkaavat tarinat yhdeksi tarinaksi.
Tämä ei tarkoita sitä, etten olisi huomioinut samaa aihetta käsitteleviä peräkkäisiä tarinoita laadullisessa aineistossani. Kutsun peräkkäisiä samaa aihetta koskevia tarinoita laadullisessa aineistossani
tarinakokonaisuuksiksi.
Viikon aikana tallensin kaikilta kolmelta uutismedialta yhteensä 105 Instagram-tarinaa ja 58 -julkaisua. Yhden tarinan sekä yhden julkaisun kohdalla törmäsin siihen, että kyseinen uutismedia (Helsingin Sanomat) oli ensin julkaissut tarinan/julkaisun ja muutaman tunnin päästä poistanut sen. Sisällytin
sekä poistetun tarinan että julkaisun aineistooni. On huomioitava, että vastaavaa poistamista on voinut tapahtua tarinoiden kohdalla myös minun huomaamattani. En kuitenkaan usko määrän olevan
suuri tai sen vaikuttavan tutkimukseni tuloksiin juuri mitenkään.

4.2. Laadullinen aineisto
Laadullinen aineistoni on rajattu määrällisen aineistoni pohjalta. Laadulliseen aineistooni valikoitui
9 Instagram-tarinaa/tarinakokonaisuutta/julkaisua, kolme kultakin tutkimukseni uutismedialta (Helsingin Sanomat, Yle ja Iltalehti). Valitsin aineistooni mahdollisimman tasaisesti tarinoita/tarinakokonaisuuksia (4) ja julkaisuja (5). Yksi peruste laadullisen aineiston valinnalle oli se, että niissä oli
käytetty monipuolisesti Instagramin ominaisuuksia.
Laadullista analyysia varten koin tarpeelliseksi analysoida valittujen tarinoiden osalta peräkkäiset samaa aihetta koskevat tarinat (tarinakokonaisuudet), sillä se kuvaa julkaisualustan aiheelle luomaa kokonaisuutta paremmin. Myös Seppäsen ja Grünnin opinnäytetöissä tarinoita oli analysoitu samalla
tavalla kokonaisuuksina. Tarinakokonaisuuksia oli laadullisessa aineistossani kaksi. Niistä toisessa
on kaksi peräkkäistä tarinaa ja toisessa neljä.
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Laadulliseen analyysiin valittu aineisto Instagramin osalta esitetään taulukossa 1. Siihen olen merkinnyt kunkin aineistoni julkaisun/tarinan/tarinakokonaisuuden tiedot julkaisumediasta, aiheesta, aihekategoriasta, lisättyjen ominaisuuksien määrästä ja tiedon siitä, onko aiheella sanomalehtiversio.
Aineistooni valikoitui yhteensä 4 painetun sanomalehden versiota. Niistä kolme vastaa Instagramjulkaisua ja yksi tarinakokonaisuutta. Aineistoni toisessa tarinakokonaisuudessa on vain 1 lisätty ominaisuus. Vaikka määrällisessä aineistossa olisi ollut tarjolla tämän valitun tarinan lisäksi kaksi sellaista tarinaa, joissa lisättyjä ominaisuuksia olisi ollut enemmän, tein päätöksen olla valitsematta näitä
kahta, koska ne eivät olisi edustaneet muuta aineistoa. Toisella tarinoista ei ollut varsinaista kategoriaa (kategoriaa ”Muu”) ja toinen oli tarina, jonka Helsingin Sanomat poisti muutamia tunteja julkaisemisen jälkeen. Laadulliseen aineistoon valitsemani tarina, jossa oli yksi ominaisuus, kuitenkin aihekategoriansa ja muun julkaisutyylinsä puolesta edusti aineistoa.

Taulukko 1: Laadullista analyysia varten valittu Instagram-aineisto.

Taulukossa 1 esittelemieni, laadullista analyysiä varten valikoimieni Instagram-tarinoiden/tarinakokonaisuuksien sekä julkaisujen pohjalta olen laajentanut laadullisen aineistoni niin, että olen etsinyt
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niitä vastaavat verkkosivujen ja painetun sanomalehden versiot. Näiden versioiden eroja tarkastelemalla pyrin osoittamaan kontekstin vaikutusta journalismiin.
Instagram-tarinoita/tarinakokonaisuuksia/julkaisuja vastaavien verkkosivujen versioiden löytäminen
oli helppoa, sillä tutkimillani uutismedioilla (Helsingin Sanomat, Yle ja Iltalehti) oli tutkimukseni
aikana Instagramin biossaan linkki, jonka kautta jokaista julkaisua vastaavat verkkosivujen versiot
löytyivät. Tarinoiden verkkosivujen versiot löytyivät tarinaa klikkaamalla. Keräsin verkkosivujen
versioiden linkit itselleni talteen jo aineistonkeruuviikolla, samalla kun keräsin viikon tarinat/julkaisut. Jokaisella 9:llä tarinalla/julkaisulla oli verkkosivuilla vastaava versio.
Sen sijaan painetun sanomalehden versioiden etsiminen oli vaikeaa. Keräsin aineistonkeruuviikollani
Iltalehden ja Helsingin Sanomien paperiset sanomalehdet, laitoin ne talteen ja laadullisen aineiston
valittuani aloin etsiä tarinoita/tarinakokonaisuuksia/julkaisuja vastaavia painetun sanomalehden versioita. Ylen tarinoilla/tarinakokonaisuuksilla/julkaisulla ei ollut painetun sanomalehden versioita. Lopuista kuudesta laadulliseen aineistoon valitusta tarinasta/tarinakokonaisuudesta/julkaisusta kahden
painetun sanomalehden versio löytyi lehdestä tarinaa/tarinakokonaisuutta/julkaisua vastaavana päivänä. Yhtä julkaisua vastaava painetun sanomalehden versio oli lehdessä päivän Instagramissa julkaisemisen jälkeen. Yhden julkaisun painetun sanomalehden version julkaisuaika oli erityisen mielenkiintoinen, sillä versio oli julkaistu kolme päivää Instagram-julkaisua ennen. Tutkimukseni aikarajauksen takia pohdin, voinko ottaa kyseistä versiota mukaan tutkimukseeni. Päätin kuitenkin sisällyttää jutun aineistooni, sillä aikarajoitus koski enemmänkin määrällisen aineiston keruutani eikä
niinkään laadullista. Kahdelle tarinalle ei löytynyt painetuista sanomalehdistä versioita ollenkaan.
Kyseisessä oli kaksi Iltalehden tarinaa. Ensimmäisen tarinan verkkosivujen versio oli julkaistu Iltalehden alaisella Tyyli.com-verkkosivulla, jota kuvaillaan ”Suomen suurimmaksi muoti- ja kauneussaitiksi”. Uskon tämän tarkoittavan sitä, että kaikki sivulla julkaistut jutut on tehty nimenomaan verkossa julkaistavaksi, eikä niillä edes ole versioita paperisessa Iltalehdessä. Toisen tarinan verkkosivujen versio oli julkaistu Iltalehden alaisessa IL Hyvä olo -palvelussa, enkä löytänyt aineistonkeruuviikkoni painetuista sanomalehdistä kyseistä liitettä. Oletan myös tämän tarinan kohdalla, että IL
Hyvä olo julkaisee sisältöä vain verkossa, siihen viittaisi myös luonnehdinta ”palvelu” jota Iltalehti
itse itse sisällöstä käyttää. Täten laadulliseen aineistooni kertyi yhteensä 4 painetun sanomalehden
versiota.
Tässä luvussa olen esitellyt tutkimuskysymykseni, joista tärkeimpänä on kysymys siitä, onko siirtyminen painetun sanomalehden julkaisualustalta verkkosivuille ja ulkopuolisille julkaisualustoille,
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kuten Instagramiin, muuttanut journalististen juttujen kehystämistä. Neljästä apukysymyksestäni
kaksi liittyy julkaisualustan ja toimittajan luomaan kontekstiin ja kaksi Instagramin aihekategorioiden
ja ominaisuuksien selvittämiseen. Lisäksi olen tässä luvussa esitellyt määrällisen ja laadullisen aineistoni ja kertonut, miten ja milloin olen kummankin kerännyt. Seuraavassa luvussa teen määrällisen
aineistoni pohjalta määrällisen analyysini. Laadullisen analyysin teen tämän jälkeen, luvussa 6.

5. Määrällinen analyysi
Määrällinen aineistoni koostuu 105:sta Instagram-tarinasta ja 58:sta Instagram-julkaisusta. Olen kerännyt aineiston satunnaisen viikon ajalta, aikaväliltä 11.11.2019–17.11.2019 Helsingin Sanomien,
Ylen ja Iltalehden Instagram-kanavilta. Nämä uutismediat valikoituivat tutkimuskohteiksi sen takia,
koska kyseisillä uutismedioilla oli tutkimusaineiston keräämisen aikana aktiiviset Instagram-tilit ja
paljon seuraajia2. Lisäksi jokainen valikoiduista uutismedioista julkaisi Instagramissa sekä pysyviä
julkaisuja että 24 tuntia nähtävillä olevia tarinoita. Päädyin valitsemaan tutkimuskohteekseni useamman kuin yhden uutismedian, sillä yhden uutismedian tarkastelu olisi voinut luoda vinoutuneen kuvan
Instagram-sovelluksen käyttötavoista. Määrällisen aineistoni keruuviikon aikana Helsingin Sanomat
julkaisi yhteensä 45 tarinaa/-julkaisua. Ylellä vastaava luku oli 49 ja Iltalehdellä 69. Määrällisen aineiston pohjalta on nähtävissä uutismediakohtaisia eroja, joiden pohjalta voi tehdä päätelmiä siitä,
miten uutismediat käyttävät Instagramia omassa journalismissaan. Koska tutkimukseni fokus ei ole
uutismedioiden keskinäisessä vertailussa, ei ole oleellista mennä erityisen syvälle uutismedioiden
keskinäisiin eroihin. Sen sijaan luonnehdin löydöksiäni yleisesti ja pohdin sitä, mitä ne kertovat Instagramin uutismedioiden sisällölle luomasta kontekstista.
Määrällisen analyysini ensimmäisessä alaluvussa tutkin sitä, millaisista aiheista tutkimukseni uutismediat (Helsingin Sanomat, Yle ja Iltalehti) tekevät Instagram-tarinoita/julkaisuja. Toisessa alaluvussa tarkemmin Instagramin mahdollistamiin ominaisuuksiin. Ominaisuuksilla tarkoitan mahdollisuuksia, joita julkaisualusta tarjoaa. Koska olen aiemmin tutkimukseni luvussa 3 (ja tarkemmin alaluvussa 3.1.2.) kuvaillut painetun sanomalehden ja verkkosivujen elementtejä ja ominaisuuksia, tämän alaluvun tarkoitus on selvittää Instagramin elementtejä ja ominaisuuksia määrällisen analyysin
avulla.

2

Tammikuussa Helsingin Sanomilla oli 134 000 seuraajaa, Ylellä 156 000 ja Iltalehdellä 67 100.
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5.1. Aihekategoriat
Aloitin määrällisen analyysin luokittelemalla tarinat ja julkaisut itse luomieni aihekategorioiden mukaisesti. Joidenkin tarinoiden/julkaisujen kohdalla raja oli häilyvämpi kuin toisten, näissä tapauksissa
tein päätöksen aihekategoriasta sen perusteella, mitä jutun piirrettä uutismedia Instagramissa korosti.
Aihekategorioiden esittely tuo tutkimukselleni oleellista tietoa, sillä se kertoo sekä uutismedioiden
Instagramissa tekemistä julkaisuvalinnoista Instagramissa. Mitä uutismedioiden kannattaa julkaista
Instagramissa ja mitä ei? Tämän tutkimuksen puitteissa ei ole mahdollista verrata määrällistä aineistoani kyseisten uutismedioiden kyseisen tarkasteluviikon aikana julkaisemien painetussa sanomalehdessä ja verkkosivuilla julkaistujen juttujen kokonaismäärään, vaan tässä kohtaa aihekategorioiden
esiintyvyyden vertaaminen näissä julkaisukanavissa jää lukijan oman pohdinnan varaan.
Määritin aihekategoriat tutustumalla aineistoon sisältyviin tarinoihin/julkaisuihin. Jos aihekategoria
ei näin selvinnyt, katsoin missä kategoriassa uutismedia itse oli julkaissut Instagram-tarinaa/julkaisua
vastaavan uutisen. Löytämäni aihekategoriat ovat: Kotimaa/Kaupunki, Ulkomaat, Lifestyle, Henkilöjuttu, Urheilu, Viihde/Musiikki sekä Muu. Yhdistin esimerkiksi kotimaan ja kaupungin aiheet sen
takia, koska kaupunkiaiheisia tarinoita/julkaisuja oli niin vähän (koko aineistossa yhteensä 5). Sama
perustelu on viihteen ja musiikin yhdistämisessä (musiikkiaiheisia tarinoita/julkaisuja oli koko aineistossa yhteensä 5). Aiheen tunnistaminen uutisesta perustuu siihen kokemuspohjaan, mitä olen
kartuttanut lukemalla uutisia ja työskennellessäni uutistoimituksissa. Henkilöjuttu-, Lifestyle- ja
Viihde/Musiikki-aihekategorioiden rajanvedot olivat muita aihekategorioita häilyvämpiä. Selkeimmät tunnistettavat kategoriat olivat Kotimaa/Kaupunki, Ulkomaat sekä Urheilu. Esimerkiksi ensimmäiseen kategoriaan omassa aineistossani luokittelin tarinat/julkaisut muovipullojen kierrättämisestä
Suomessa, marraskuun postilakosta ja valmistuneista ylioppilaista. Ulkomaat-kategoriaan menivät
muun muassa julkaisut tulvivasta Venetsiasta ja vuoden hauskimmat eläinkuvat. Aineistonkeruuviikollani Suomen jalkapallomaajoukkue eteni EM-kisoihin, ja tämä johti tavallista suurempaan urheiluuutisten määrään. Lifestyle-kategorian tarinat/julkaisut liittyivät elämäntapaan kuten terveyteen,
jumppaamiseen tai ympäristöystävälliseen elämäntapaan. Kategoriaan sisältyy myös ruokareseptejä.
Henkilöjutuilla tarkoitan juttuja, joissa yksi ihminen on keskiössä. Aineistossani näitä juttuja edustavia tarinoita/julkaisuja olivat muun muassa jaot Ville Gallesta ja Maria Veitolasta. Viihde/Musiikki
-kategorian jaoissa oli osittain yhteneväisyyksiä henkilöjuttujen kategoriaan, mutta erona oli se, että
tarinoiden/julkaisujen ja niihin liittyen juttujen keskiössä ei ollut henkilö vaan hänen viihdearvonsa.
Lisäksi luokittelin kategoriaan kuuluvaksi jaot, joissa kerrottiin menovinkeistä ja päivän
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horoskoopista. Kategoriaan muu luokittelin kolumnit. Lisäksi kategoriaan kuuluivat Helsingin Sanomien tarinat/julkaisut siitä, että lehti täyttää 130-vuotta. Nämä jaot eivät liittyneet mihinkään tiettyyn
uutiseen.
Kuviossa 3 olen järjestänyt kategoriat suuruusjärjestykseen Helsingin Sanomien tarinoiden aihekategorioiden perusteella (vasemmalla ylhäällä), jotta kategorioiden keskinäisen suuruuseron hahmottaminen olisi helpompaa.

Kuvio 4: Tarinoiden/julkaisujen määrä aihekategorioittain Helsingin Sanomien, Ylen ja Iltalehden Instagram-tileillä 11.11.2019–
17.11.2019.

Tarinoiden osalta (ylärivi) kuviosta näkyy ensinnäkin, että Helsingin Sanomilla ja Iltalehdellä aihekategorioiden määrä jakaantuu pirstaleisemmin kuin Ylellä, jolla kategorioita on vain neljä (sekä
Muu-aihekategoria). Toiseksi on nähtävissä, että Helsingin Sanomien tarinamäärä on vain lähes puolet Ylen sekä Iltalehden viikon tarinamääristä. Kolmas, ja mielestäni oleellisin seikka tarinoiden aihekategorioiden
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tarinoita/julkaisuja on tarkasteluvälillä eniten Helsingin Sanomilla (59 prosenttia tarinoista), mutta
myös Ylellä ja Iltalehdellä kyseinen aihekategoria oli tarinoiden osalta hyvin hallitseva.
Kun tarkastellaan julkaisuja (kaavion alarivi), on Ylen julkaisujen kappalemäärä huomattavasti Helsingin Sanomia ja Iltalehteä pienempi. Yle eroaa muista uutismedioista myös siten, että tarkasteluviikon aikana se julkaisi ainoastaan neljän eri aihekategorian julkaisuja, joista Ulkomaat-aihekategorian osuus on yli kolmasosan. Helsingin Sanomien ja Iltalehden aihekategoriat jakautuivat tasaisesti,
mutta siinä missä Helsingin Sanomilla Henkilöjuttu-aihekategoria nousee suurimmaksi, Iltalehdellä
Viihde- ja Lifestyle-aihekategoriat ovat ykköset.
On pantava merkille, että Helsingin Sanomien, Ylen ja Iltalehden Instagramissa 11.11.2019–
17.11.2019 julkaisemista Instagram-tarinoista/julkaisuista löytämieni aihekategorioiden (Kotimaa/Kaupunki, Ulkomaat, Lifestyle, Henkilöjuttu, Urheilu, Viihde/Musiikki sekä Muu) sisällä vain
verrattain pieni osa liittyi samaan uutisaiheeseen. Tämä tarkoittaa sitä, että viikon aikana kaikki uutismediat eivät myöskään jakaneet Instagramiin julkaisuja viikon kovista uutisaiheista (kuten Postin
lakosta). Aiemman tutkimuksen perusteella tämä voi johtua siitä, että uutismediat eivät miellä Instagramia sellaiseksi nopean journalismin alustaksi (Salonen 2019, 43). Uutismediat eivät välttämättä
koe Instagramia edes uutiskanavaksi, näin kertoivat ainakin Salosen pro gradu -tutkielmassaan haastattelemat tahot Yle Kioskilta, Iltasanomilta, MTV Uutisilta ja Helsingin Sanomilta (emt., 43). Lifestyle-aihekategorian uutiset esimerkiksi sokerin lopettamisesta ja kulmakarvoista eivät ole mitään viikon kovia uutisaiheita. Silti näin olisi voinut tarkasteluviikolleni Instagramin perusteella luulla. Verkossa ja sanomalehdessä viikolla uutisoitiin muun muassa Postin lakosta, mutta tämä aihe nousi Instagramissa esille vain neljässä Ylen/Iltalehden julkaisussa/tarinassa koko 163 julkaisusta/tarinasta
koostuvassa aineistossa. Mutta onko painoarvon siirtyminen kohti kevyempää sisältöä pois kovista
uutisaiheista? Siihen ei saa vastausta määrällisen analyysin avulla.
On mahdollista, että Instagram on uutismedioille lähinnä julkaisualusta visuaalisesti miellyttävien
kuvien jakamiseen tai yhteyden luomiseen yleisön kanssa. Vaikka toimittajilta vaaditaan nykyään
moniosaajuutta, on kuitenkin todennäköistä, että Instagramia päivittää joku aivan muu kuin jutun
kirjoittanut toimittaja. Voi olla niinkin, että Instagramissa pyritään ensisijaisesti erottumaan kilpailijoista sosiaalisessa mediassa, eikä tässä valossa samojen uutisaiheiden jakaminen sovelluksessa olisi
järkevää. Näiden seikkojen selvittäminen vaatisi uutismediakohtaista selvitystä ja asian lähestymistä
vaikkapa haastattelumetodilla.
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5.2. Instagramin ominaisuudet
Ominaisuudet eivät riipu julkaisijasta (eli tutkimukseni tapauksessa uutismedioista), vaan Instagramista julkaisualustana. Kyse on mahdollisuuksista, joita sovellus tarjoaa sekä siellä sisältöä julkaiseville tahoille että sisältöä selaaville käyttäjille. Löysin aineistoni julkaisujen/tarinoiden pohjalta ominaisuuksia, jotka tulevat jokaiseen julkaisuun automaattisesti sekä ominaisuuksia, joita julkaisija voi
halutessaan lisätä.
Jokainen julkaisu Instagramissa sisältää samat automaattiset ominaisuudet: käyttäjät voivat antaa julkaisulle tykkäyksen ja sitä voi kommentoida. Julkaisun voi myös jakaa ystävälle tai tallentaa itselleen.
Julkaisun linkin voi kopioida tai linkin julkaisuun voi jakaa suoraan haluamaansa sovellukseen. Lisäksi julkaisuja voi ilmiantaa tai haluamansa käyttäjän julkaisut voi mykistää tai seuraamisen lopettaa. Halutessaan tietyn käyttäjän uusista julkaisuista voi saada ilmoituksen puhelimeensa.
Tutkimukseni uutismedioista jokaisella oli käytössään niin sanottu yritystili, joka mahdollistaa muun
muassa datan keräämisen seuraajista. Yritystili ei vaikuta julkaisujen ominaisuuksiin, mutta tarinoiden kylläkin. Yritystilien julkaisemiin tarinoihin ei voi vastata viestillä tai kuvalla, kuten tavallisen
käyttäjän tarinaan voi. Jos yritystilillä on yli 10 000 seuraajaa tai jos tili on saanut ”vahvistettu tili”
merkinnän, tulee tarinoihin ”näytä lisää” ominaisuus (Seppänen 2018, 33). Tämä tarkoittaa, että uutismedia voi lisätä tarinaan linkin (tämän tutkimuksen aikana kaikki uutismediat käyttivät ominaisuutta mainostamaan verkkosivujensa juttuja), joka aukeaa, jos käyttäjä pyyhkäisee tarinaa ylöspäin.
Näytä lisää -painikeen avulla voidaan houkutella käyttäjiä uutismedian verkkosivuille halutun jutun
pariin. Yritystilien tarinoissa on myös ominaisuus, jolla voi kopioida kyseiseen tarinaan liitetyn linkin
suoraan tarinasta omaan puhelimeen. Lisäksi tarinoissa on lähetä kaverille -ominaisuus sekä ilmiantomahdollisuus, kuten tavallisissakin tarinoissa.
Näitä ominaisuuksia kiinnostavampia ovat kuitenkin ominaisuudet, joita julkaisija voi halutessaan
lisätä julkaisuihinsa/tarinoihinsa. Kutsun näitä ominaisuuksia ”lisätyiksi ominaisuuksiksi”. Olen kerännyt seuraavan listauksen määrälliseen aineistoni pohjalta nojaten omaan tuntemukseeni Instagramista sovelluksena. Sekä tarinat että julkaisut mahdollistavat seuraavien lisättyjen ominaisuuksien
käytön: emojit, henkilö- ja paikkatunnisteet (engl. tag, merkataan merkillä @) ja aihetunnisteet (engl.
hashtag, merkitään merkillä #). Emojien määritteleminen ominaisuuksiksi eikä elementeiksi on rajausvalinta. Toisaalta emojit voi nähdä tekstiin ja kuviin verrattavissa olevana elementteinä, mutta
toisaalta ne ovat tietyn julkaisualustan tarjoamia mahdollisuuksia. Päätin tässä tutkimuksessa
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määritellä emojit ominaisuuksiksi sen takia, koska verkkosivuilla ja painetussa sanomalehdessä niiden käyttämiseen ei ole ainakaan vielä helppoa julkaisukanavaa.
Lisäksi julkaisuilla ja tarinoilla on keskenään erilaisia lisättyjä ominaisuuksia. Julkaisujen osalta lisättyjä ominaisuuksia ovat useampi selattava kuva ja vinkkaaminen ”bion linkkiin”. Bio (lyhenne
sanasta biography eli elämänkerta) tarkoittaa käyttäjän oman Instagram-profiilin bion tekstiä. Tutkimillani uutismedioilla (Helsingin Sanomat, Yle ja Iltalehti) oli tutkimukseni aikana biossaan linkki,
jota klikkaamalla julkaisua vastaava uutinen aukeaa puhelimen verkkoselaimeen. Täten julkaisun
loppuun lisätty teksti (esimerkiksi Helsingin Sanomien julkaisun 12.11.2019 teksti: ”Lue lisää bion
linkistä”) tarkoittaa sitä, että käyttäjää pyydetään menemään Helsingin Sanomien Instagram-profiiliin
ja klikkaamaan linkkiä. Idea on sama kuin tarinoiden automaattisessa ”näytä lisää” toiminnossa,
mutta ketju halutun lopputuloksen saavuttamiseksi on monimutkaisempi, sillä Instagram julkaisualustana ei mahdollista linkin liittämistä julkaisuun. On kuitenkin huomioitava, että julkaisuun kirjoitettu teksti ”lue lisää verkkosivuiltamme” ei täytä samaa ominaisuuden vaatimusta, sillä tämä kehotus ei hyödynnä Instagramia välineenä.
Jotta lisättyjen ominaisuuksien esiintyminen Instagram-tarinoissa/julkaisuissa selkeytyisi hieman lukijalle, esittelen laadullista analyysiäni varten valikoimistani tarinoista/julkaisuista muutaman esimerkin. Koska Instagram sovelluksena sekä täten myös lisätyt ominaisuudet ovat alati muutoksessa,
lukijan kannattaa huomioida, että kuvakaappaukset ovat marraskuulta 2019. Esimerkki-julkaisuistani
ensimmäisessä (kuva 2, vasemmalla) on Iltalehden julkaisu maanantailta 11.11.2019, ja siitä on ympyröity punaisella seuraavat lisätyt ominaisuudet: paikkatunniste (REDI), henkilötunniste (bigbrothersuomi), useampi selattava kuva, emojit (2 kpl), emojit ja aihetunnisteet (8 kpl). Toinen esimerkki
(kuva 1 keskellä) on Helsingin Sanomien julkaisu maanantailta 11.11.2019. Siitä on ympyröity paikkatunniste (Helsingin jäähalli), henkilötunniste (vikidivillegalle ja jvgfi) viittaus bion linkkiin ja aihetunnisteet (2 kpl). Kolmas esimerkki on Ylen julkaisu perjantailta 15.11.2019, ja siitä on ympyröity
paikkatunniste (Helsinki), useampi selattava kuva, emojit ja aihetunniste (1 kpl).
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Kuva 2: Esimerkit Iltalehden, Helsingin Sanomien ja Ylen Instagram-julkaisuista.

Vain tarinoiden mahdollistamia lisättyjä ominaisuuksia ovat gifit sekä erilaiset kyselyt. Kyselyjä on
aineistossa kahdenlaisia: suljettuja ja avoimia kyselyjä. Suljetuissa kyselyissä käyttäjä saa valita vastauksen kysymykseen kahdesta eri vaihtoehdosta (useimmiten kyllä/ei) tai osoittaa mielipiteensä liukusäätimellä. Esimerkkinä Ylen 11.11.2019 julkaisema tarina, jossa lukee teksti: ”EU haluaa estää
muovipullojen korkkien päätymisen mereen uudella direktiivillä” ja tämän alla on liu’utettava asteikko, jonka avulla käyttäjä saa ottaa kantaa siihen, kuinka hyvä juttu tämä uutinen on. Molempiin
ominaisuuksiin kuuluu Instagramin puolesta aina automaattina se, että kun käyttäjä on antanut oman
vastauksensa, hän näkee kaikkien käyttäjien antamien vastausten keskiarvon. Uutismedialle jää tieto
sekä keskiarvosta että siitä, millaisen vastauksen yksittäinen käyttäjä on antanut.
Avoimissa kyselyissä käyttäjä saa kirjoittaa oman vapaamuotoisen vastauksensa vastauslaatikkoon.
Esimerkkinä tästä ominaisuudesta toimikoon Iltalehden 11.11.2019 tarina, jossa lukee: ”Ja tänään se
ratkee – suuri BB-finaali!!!”. Tekstin viereen on sijoitettu laatikko, jossa lukee yllä Iltalehden muotoilema kysymys: ”Kuka on suosikkisi?”. Lisäksi laatikossa lukee kyseiseen ominaisuuteen automaattisesti tuleva teksti: ”Kirjoita jotain…”. Tätä tekstiä klikkaamalla käyttäjä pääsee muotoilemaan
vapaamuotoisen sanallisen vastauksensa, joka lähetetään Iltalehden Instagram-tilille. Halutessaan Iltalehti voisi julkaista käyttäjien vastauksia tarinoissaan.
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Esimerkkinä tarinoiden lisätyistä ominaisuuksista esittelen Ylen 12.11.2019 julkaisemat neljä peräkkäistä samaa aihetta käsittelevää tarinaa eli tarinakokonaisuuden ghostaamis-aiheesta (kuva 3). Tarinakokonaisuudesta löytyy seuraavat lisätyt ominaisuudet: kysely ja emojit (ensimmäisessä tarinassa),
gif (ensimmäisessä ja viimeisessä tarinassa) sekä henkilötunniste (toisessa ja kolmannessa tarinassa).
Olen ympyröinyt nämä ominaisuudet kuvaan 3 punaisella.

Kuva 3: Ylen tarinakokonaisuus, josta lisätyt ominaisuudet on ympäröity punaisella.

Seuraavaksi esittelen määrällisellä analyysilläni löytämieni lisättyjen ominaisuuksien määrät ensin
julkaisuissa ja sen jälkeen tarinoissa. Tarkasteluviikollani uutismediat julkaisivat yhteensä 58 julkaisua. Julkaisuista löytyi keskimäärin vajaa kolme erilaista lisättyä ominaisuutta. Lisättyjä ominaisuuksia oli aineistossani suuruusjärjestyksessä: kaksi (38 prosentissa), kolme (36 prosentissa), neljä (17
prosentissa), yksi (7 prosentissa) ja viisi (2 prosentissa).
Kuten kuviosta 5 näkyy, uutismediat käyttivät tarkasteluviikollani lisätyistä ominaisuuksista julkaisuissa eniten aihetunnisteita, joita oli yhteensä 55 julkaisussa. Aihetunnisteiden määrä julkaisua kohti
oli vähimmillään yksi (Yle ja Helsingin Sanomat) ja enimmillään yhdeksän (Iltalehti). Aihetunnisteita käytetään sen takia, koska niiden avulla käyttäjä löytää brändin ja julkaisut helpommin (Seppänen 2018, 19). Omassa aineistossani uutismediat käyttivätkin tyypillisimmin juuri brändin omaa aihetunnistetta (esimerkiksi #yleuutiset). Emojeja löytyi 35 julkaisuista, ja tyypillisimmin uutismediat
käyttivät niitä julkaisun loppupuolella mainitun valokuvaajan nimen edessä (Yle ja Helsingin Sanomat) sekä ”luettelomerkkinä” (Iltalehti). Helsingin Sanomat käytti emojeja vähiten, tarkasteluvälillä
ainoastaan kahdessa uutismedian julkaisussa emoji – ja niitä oli vain yksi per julkaisu (Ylellä oli jopa
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10 ja Iltalehdellä 8). Sen sijaan Helsingin Sanomat vinkkasi julkaisuissaan ahkerasti bion linkkiin,
yhteensä uutismedian 23 julkaisusta 18:ssa oli kyseinen maininta. Henkilö-/paikkatunnisteiden määrä
sekä useamman selattavan kuvan ominaisuuksia hyödynsivät kaikki uutismediat. Paikkatunnisteita
käytetään julkaisuissa, koska niiden kautta sisällön pariin voi päätyä myös sellaisia käyttäjiä, jotka
eivät vielä seuraa uutismediaa Instagramissa (emt., 20).

Kuvio 5: Lisättyjen ominaisuuksien yhteenlaskettu lukumäärä Helsingin Sanomien, Ylen ja Iltalehden Instagram-tilien julkaisuissa ajankohtana 11.11.2019–17.11.2019. N=58.

Tarinoissa lisättyjä ominaisuuksia oli keskimäärin vain yksi. Kuten kuviosta 6 näkyy, tarinoille tavallisin lisätty ominaisuus oli gif, joita oli lisätty 75 tarinaan. 66:ssa tarinassa gifiä käytettiin korostamaan tarinan ”näytä lisää” ominaisuutta, muissa tarinoissa ne olivat vitsikkäitä tai aiheeseen sopivia
lisäyksiä. Henkilö-/paikkatunnisteita oli eniten Ylen tarinoissa (16 tarinassa) ja Helsingin Sanomilla
vähiten (3 tarinassa). Ylellä nämä tunnisteet olivat esimerkiksi toimittajan oman käyttäjätilin nimi,
haastateltavan nimi tai Ylen toisen Instagram-tilin nimi. Kyselyitä oli ainoastaan Ylellä ja Iltalehdellä
(molemmilla 4). Viidestä tarinasta löytyneet emojit liittyivät tarinoiden kysely-ominaisuuteen, joissa
emoji esiintyi joko uutismedian muotoilemassa kysymyksessä tai vastausvaihtoehdossa.

39

Kuvio 6: Yhteenlasketut lisätyt ominaisuudet Helsingin Sanomien, Ylen ja Iltalehden Instagram-tilien tarinoissa ajankohtana
11.11.2019–17.11.2019. N=105.

Ensin tarinoiden osalta lisättyjen ominaisuuksien vähyys yllätti minut. Lisättyjen ominaisuuksien
määrä tarinoissa oli suuruusjärjestyksessä: yksi (63 prosenttia), nolla (16 prosenttia), kaksi (15 prosenttia) ja kolme (6 prosenttia). Vähiten lisättyä ominaisuuksia oli Helsingin Sanomien tarinoissa.
Helsingin Sanomien 22:sta tarinasta kahdessa oli kaksi lisättyä ominaisuutta. Lopuissa 20:ssä oli yksi
tai ei yhtään. Uskon, että syy siihen, miksi lisättyjä ominaisuuksia on yhtä tarinaa kohti vähemmän
kuin yhtä julkaisua kohti, johtuu tarina-käsitteen määritelmästäni eli päätöksestäni laskea saman aihepiirin yksittäiset tarinat erillisiksi tarinoiksi. Vaikka päätös toi aihekategorioiden tarkasteluun
oleellista lisätietoa siitä, millaisia uutispainotukset ovat Instagramissa, tässä lisättyjen ominaisuuksien tarkastelussa se luo vaikutelman siitä, etteivät uutismediat käyttäisi tarinoissa lisättyjä ominaisuuksia niin paljoa kuin voisivat.
Tässä luvussa olen esitellyt Instagram-tarinoihin/julkaisuihin keskittyvän määrällisen analyysini. Sen
tehtävänä on auttaa minua valitsemaan keräämästäni 163 Instagram-julkaisusta/tarinasta koostuvasta
aineistostani laadulliseen analyysiin ne, joiden tutkiminen olisi kaikkein hedelmällisintä. Lisäksi
määrällisen analyysini tarkoituksena on ollut nostaa esille tieto siitä, millaisia juttuaiheita tutkimukseni uutismediat Instagramiin jakavat ja millaisia ominaisuuksia tutkimukseni uutismediat
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Instagramin julkaisualustalla käyttävät. Löydökset kertovat Instagramin julkaisualustana luomasta
kontekstista. Olen tällä luvulla vastannut tutkimukseni apukysymyksiin AK3 ja AK4.
Apukysymyksistä ensimmäinen oli: Mitkä aihekategoriat Instagramin tarinoissa/jutuissa korostuvat?
Vastasin tähän kysymykseen tekemällä tarinoille ja julkaisuille luokittelun eri aihekategorioihin.
Määritin aihekategoriat itse tarinoiden/julkaisujen pohjalta. Löytämäni aihekategoriat ovat: Kotimaa/Kaupunki, Ulkomaat, Lifestyle, Henkilöjuttu, Urheilu, Viihde/Musiikki sekä Muu. Näistä selvästi suurin oli Helsingin Sanomissa ja Iltalehdessä Lifestyle- ja Ylellä Kotimaa/Kaupunki-aihekategoria. Helsingin Sanomilla ja Iltalehdellä aihekategoriat jakautuivat pirstaleisemmin eri kategorioihin
kuin Ylellä. Uutismedioiden Instagramiin tarkasteluviikon aikana julkaisemista tarinoista/julkaisuista
vain verrattain pieni osa liittyi samaan uutisaiheeseen. Tämä tarkoittaa sitä, että viikon aikana kaikki
uutismediat eivät myöskään jakaneet Instagramiin julkaisua kovista uutisaiheista (kuten Postin lakosta), vaikka varmasti niistä muuten kirjoittivatkin.
Toinen tutkimukseni apukysymys, johon vastasin määrällisellä analyysilläni, oli: Millaisia ominaisuuksia Instagram teknisesti tarjoaa uutismedioille? Tähän kysymykseen vastasin tekemällä kartoituksen erilaisista Instagramin ominaisuuksista, joita uutismediat hyödyntävät. Tarkoituksena oli kertoa syvällisemmin Instagramin mahdollistamista ominaisuuksista, joita toimittajat voivat työssään
käyttää. Selvisi, että osa ominaisuuksista on automaattisia ja osa lisättyjä. Molemmat kertovat Instagramin julkaisualustana tarjoamista mahdollisuuksista. Lisätyt ominaisuudet ovat kiinnostavampia
kuin automaattiset (esimerkiksi kommentointi), sillä lisätyt ominaisuudet osoittavat, ovatko uutismediat tietoisia ominaisuuksien olemassaolosta tai haluavatko ne hyödyntää niitä. Määrällisessä analyysissäni löysin seuraavat lisätyt ominaisuudet julkaisuissa: aihetunniste, emojit, vinkkaus bion linkkiin, henkilö-/paikkatunniste ja useampi selattava kuva sekä tarinoissa: gif, henkilö-/paikkatunniste,
kysely, emojit ja aihetunniste. Julkaisuissa lisättyjä ominaisuuksia oli keskimäärin vajaa kolme. 95
prosentissa julkaisusta oli aihetunniste. Tarinoissa lisättyjä ominaisuuksia oli keskimäärin yksi. Selvästi suosituin lisätty ominaisuus oli gif, joita oli 72 prosentissa tarinoista.
Seuraavassa luvussa teen laadullisen analyysini. Siihen olen valinnut tekemäni määrällisen analyysin
perusteella 9 Instagram-tarinaa/tarinakokonaisuutta/julkaisua, kolme kultakin tutkimukseni uutismedialta (Helsingin Sanomat, Yle ja Iltalehti). Lisäksi laadullista analyysiäni varten olen etsinyt näitä
tarinoita/julkaisua vastaavat verkkosivujen versiot (9 kpl) ja painetun sanomalehden versiot (4 kpl).
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6. Laadullinen analyysi
Tässä luvussa teen laadullisen analyysin laatimani menetelmäkuvion avulla (kuvio 3), jonka esittelin
luvussa 3. Lisäksi käytän apunani luvussa 3 esittelemääni teoriaa. Menetelmäkuvion avulla voi verrata saman jutun eri versioita eri julkaisualustoilla (painettu sanomalehti, verkkosivu tai sosiaalisen
median sovellus). Tämän tarkastelun jälkeen eri alustoilla julkaistujen juttujen analyyseistä saatuja
tuloksia voi verrata toisiinsa. Menetelmäkuvio ottaa huomioon kontekstin käsitteen kaksijakoisuuden, sillä myös kuvio on kaksiosainen: julkaisualustan luoma konteksti antaa raamit toimittajan luomalle kontekstille. Näitä kahta kontekstin ulottuvuutta voi tarkastella erikseen, kunhan muistaa sen,
että todellisuudessa julkaisualusta ja toimittajan työ eivät ole irrallaan toisistaan.
Laadullisessa analyysissäni tarkastelen ensin julkaisualustan luomaa kontekstia ja sen jälkeen siirryn
toimittajan luomaan kontekstiin. Julkaisualustan luoman kontekstin osalta kerron ensin huomioista
ne, jotka koskevat laadullisen aineistoni elementtien sijoittelua ja esitystapaa. Sen jälkeen esittelen
huomiot, jotka koskevat kontekstin mahdollistamia ominaisuuksia. Toimittajan luoman kontekstin
osalta jaottelen huomioni diginatiivisuuden analyysitavan mukaisesti kahteen eri osaan: ilmaisutapoihin ja journalististen arvojen soveltamiseen. Jokaisessa alaluvussa vertailen toisiinsa sekä Instagramin, verkkosivujen että painetun sanomalehden versioita. Analyysiä varten olen lukenut kunkin
laadullisen aineistoni aineistoon kuuluvan aiheen versiot kolmesti, ensimmäisellä kerralla nopeammin ja sen jälkeen yksityiskohtaisemmin. Toisella lukukerralla kirjasin yksityiskohtaisesti huomioni
menetelmäkuvion ja -teorian avulla erilliseen Word-dokumenttiin. Vaikka pyrin objektiivisuuteen,
on huomioitava, että laadullisen tutkimusotteen myötä oma tulkintani vaikuttaa tekemääni analysointiin.

6.1. Julkaisualustan luoma konteksti
Tämän alaluvun on tarkoitus vastata tutkimukseni ensimmäiseen apukysymykseen eli siihen millaisen kontekstin painetun sanomalehden, verkkosivujen ja Instagramin julkaisualusta luo jutulle. Julkaisualustan luoma konteksti tarkoittaa sitä kontekstia, jonka konkreettiset puitteet luovat jutulle.
Näiden puitteiden osalta analysoin ensin elementtejä ja niiden esitystapaa eri julkaisualustoilla ja sen
jälkeen julkaisualustojen ominaisuuksia. Ennen analyysiin siirtymistä, tiivistän vielä lyhyesti mitä
kumpikin näistä tarkoittaa. Elementit ovat palasia, joista juttu julkaisualustalla koostuu. Instagramissa
elementtejä ovat teksti ja kuvat/videot. Laadullisen aineistoni painetun sanomalehden ja
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verkkosivujen versioiden teksteissä oli otsikon, ingressin, kuvatekstin, leipätekstin (jossa väliotsikoita) ja nostojen tekstielementtejä. Lisäksi verkkosivuilla on gifien ja videoiden elementtejä.
Ominaisuudet ovat mahdollisuuksia, joita alusta tarjoaa. Valitsin laadulliseen aineistooni ne Instagramin julkaisut, joissa oli mahdollisimman paljon lisättyjä ominaisuuksia (ja jotka edustivat määrällistä
aineistoani). Laadullisen aineistoni julkaisuissa on seuraavia lisättyjä ominaisuuksia: henkilö- ja paikkatunniste, aihetunniste, useampi selattava kuva, emojit ja viittaus bion linkkiin. Laadullisen aineistoni tarinoissa ja tarinakokonaisuuksissa on seuraavia lisättyjä ominaisuuksia: gif, henkilö- ja paikkatunniste, kysely ja emojit. Verkkosivuilla ominaisuuksia ovat muun muassa klikkaaminen, linkittäminen, upottaminen ja lukijan ohjaaminen yhä uusien ja uusien juttujen äärelle ”lue seuraavaksi”
ominaisuuden avulla. Painetun sanomalehden ominaisuus on uutisten painoarvon kertominen sivujärjestyksellä ja taitolla.

6.1.1. Laadullisen aineiston elementit
Suurin ero julkaisualustojen elementtien välillä oli tekstin mitta Instagramin, verkkosivujen ja painetun sanomalehden versioissa. Laadullisen aineistoni 9:n Instagram-julkaisun/tarinan/tarinakokonaisuuden elementit (kuvat/videot/tekstin pituus) on esitetty taulukossa 2. Merkkimäärään ei ole laskettu
tekstejä, joka olivat osa lisättyä ominaisuutta (kuten aihetunnisteet). Kuten taulukosta on nähtävissä,
merkkimäärä Instagramissa on lyhyempi kuin journalistisissa jutuissa yleensä.

Taulukko 2: Laadullisen aineiston Instagram-julkaisujen/tarinoiden/tarinakokonaisuuksien elementit.
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Yhdeksästä aineistoni aiheesta kahdeksan osalta Instagramin kontekstissa julkaistun tekstin mitta oli
vain murto-osa painetun sanomalehden ja verkkosivujen versioista. Instagram-julkaisuissa teksti
koostui tyypillisesti otsikon ja ingressin yhdistelmästä, ja tekstin mitta on keskimäärin noin 570 merkkiä. Keskiarvoa kuitenkin nostaa Ylen aihe vuoden hauskimmista eläinkuvista, sillä kyseisen aiheen
Instagram-julkaisun mitta on 1 662 merkkiä. Se oli myös aineistoni ainoa aihe, jossa Instagramin
tekstin mitta oli lähes sama kuin verkkoversion mitta (joka oli noin 1900 merkkiä). Laadullisen aineistoni tarinoiden keskimääräinen merkkimäärä on 202. Keskiarvoa laskee Iltalehden tarina kulmakarvoista. Se on aineistoni lyhyin Instagram-tarina, ja siinä on vain yksi lause: ” Näin saat täydelliset
kulmakarvat”. Julkaisuja/tarinoita/tarinakokonaisuuksia vastaavien verkkosivujen versioiden leipätekstien merkkimäärät vaihtelivat noin 1 200 ja 16 000 merkin välillä ja sanomalehden versioiden
leipätekstien merkkimäärät 900 ja 16 000 merkin välillä.
Kuvia Instagram-julkaisuissa oli keskimäärin lähes 4 ja tarinoissa 2. Verkkosivuilla ja painetussa
sanomalehdessä kuvia oli vaihtelevasti. Yhdellä tutkimukseni aiheella oli sama määrä kuvia painetussa sanomalehdessä, verkkosivuilla ja Instagramissa. Tuo aihe oli kuormittava elämäntyyli. Muiden
painettujen sanomalehtien versioiden omaavien aiheiden perusteella voidaan sanoa, että painetussa
sanomalehdessä elementtien määrää rajoitetaan, toisin kuin verkkosivuilla. Esimerkiksi Big Brother
-aiheella oli Instagram-julkaisussa 4 ja verkkosivujen versiossa 4 kuvaa (ja lisäksi 1 video), mutta
painetussa sanomalehdessä vain 1 kuva.
Tutkimukseni verkkosivujen versioista jokaisessa on yhtä paljon tai enemmän kuvia kuin aiheiden
Instagram-versiossa. Verkkosivut julkaisualustana mahdollistaa kuvien lisäksi videoiden/gifien elementit. Laadullisen aineistoni yhdeksästä verkkosivujen versiosta neljään oli upotettu videoita ja/tai
gifejä. Esimerkiksi Natalia Salmelasta kertovassa painetun sanomalehden versiossa oli karttagrafiikka ja 9 kuvaa, kun taas verkkosivujen versiossa oli upotettuna 8 kuvaa, kaksi videota ja kolme
gifiä.
Elementtien ja kuvien vuoropuhelu toimi joillain julkaisualustoilla paremmin kuin toisilla. Painettujen sanomalehtien versioissa kuvien ja tekstin elementtien vuoropuhelu oli jokaisen aiheen osalta
sulavaa: kuvat liittyivät selvästi tekstiin ja kuvateksteissä kerrotaan kuvissa näkyvien henkilöiden
nimet. Myös verkkosivujen versioissa kuvatekstit hoitivat hyvin tehtävänsä. Yhden aiheen verkkosivujen version osalta tekstin ja videon vuoropuhelu oli epäonnistunut. Kyse oli Iltalehden sokerin lopettamiseen liittyvästä aiheesta. Videon saatetekstinä lukee: ”Pasi, 41, laihtui 30 kiloa lopetettuaan
sokerin syönnin - tämän videon jälkeen sinäkin haluat lopettaa.”. Videon sisältö vastaa kyllä hyvin
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tätä kuvailua, joten ongelma ei ole itse videossa. Ongelma kuitenkin tulee siitä, ettei muualla tekstissä
tai kuvien kuvateksteissä mainita Pasia missään. Koko jutun aiheena on Saaran kokemukset sokerin
lopettamisesta. Kuvissa esiintyy Saara tai sokeripitoisia herkkuja. Täten video Pasista tulee yllätyksenä, eikä se sovi juttuun – eli videoelementin vuoropuhelu muun sisällön kanssa ei toimi.
Vastaavia ongelmia esiintyy kahdessa aineistoni Instagram-julkaisussa: kuvatekstien elementtien uupuminen tekee kuvien tulkitsemisesta julkaisuissa hankalaa, sillä kuvissa olevien henkilöiden identiteetti jää mysteeriksi. Ensimmäinen julkaisuista on Iltalehden Big Brother -aiheen Instagram-julkaisu, jonka neljässä selattavassa kuvassa esiintyy kisan voittanut Kristian ja häntä onnittelevia ihmisiä. Kristian on kyllä esitelty tekstilaatikossa, mutta sen sijaan ketään muita kuvissa olevia henkilöitä
ei nimetty. Toinen julkaisu, jossa on vastaava ongelma, on Ylen Suomen jalkapallovoitosta kertovan
aiheen Instagram-julkaisu. Julkaisussa on kuusi selattavaa kuvaa, joista neljässä on juhlivaa kansaa
ja kahdessa Huuhkajan pelaajia. Aiheen verkkosivujen version otsikossa lukee: ”katso kuvat” ja se
on myös selvästi syy sille, miksi juttu on ylipäätään tehty. Verkon kontekstissa idea toimiikin ihan
hyvin, sillä jokaisen kuvan kuvatekstissä voidaan selittää kuvauspaikka ja viedä tällä tavoin kuvien
avulla juttua eteenpäin. Instagramin julkaisujen kontekstissa vastaavaa mahdollisuutta ei ole, ja kuvat
jäävät merkityksettömiksi, sillä lukija ei tiedä kuka kuvissa esiintyy tai missä kuvat on otettu. Vaikka
esittelen tämän huomion julkaisualustan luomaan kontekstiin liittyvänä huomiona, se on hyvä esimerkki siitä, miten toimittaja reagoi kontekstin mukanaan tuomaan ongelmaan. On totta, että Instagram ei kontekstina mahdollista kuvatekstiä, mutta tekstilaatikon sisällön osalta on kyse toimittajan luomasta kontekstista. On toimittajan valinta olla esittelemättä kuvien henkilöitä tekstilaatikossa.
Kyllähän nimet olisivat siihen mahtuneet.

6.1.2. Laadullisen aineiston lisätyt ominaisuudet
Koska valitsin laadullisen aineistoni Instagram-tarinat/tarinakokonaisuudet/julkaisut lisättyjen ominaisuuksien suuren määrän perusteella, on selvää, että niistä jokaisessa on hyödynnetty runsaasti Instagramin mahdollistamia ominaisuuksia. Lisättyjä ominaisuuksia olen käsitellyt laajasti alaluvussa
5.2. Lisättyjen ominaisuuksien listaamisen sijaan luon kriittisen katsauksen siihen, hyödyttävätkö Instagramin mahdollistamat lisätyt ominaisuudet todella käyttäjää.
Osa lisätyistä ominaisuuksista tuo käyttäjälle lisätietoa ja palvelee käyttäjää. Henkilö- ja paikkatunniste kertovat missä kuva on otettu ja kuka kuvassa on. Esimerkiksi Helsingin Sanomien Ville Galle
-aiheen Instagram-julkaisussa kuvaan merkittyä henkilötunnistetta klikkaamalla käyttäjä voi siirtyä
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Ville Gallen omaan Instagram-profiiliin. Julkaisuissa voi olla myös aihetunnisteita. Niiden tarkoitus
on helpottaa käyttäjiä, sillä aihetunnistetta klikkaamalla käyttäjä löytää helposti julkaisuja samasta
aiheesta. Julkaisuissa mahdollinen useampi selattava kuva -ominaisuus on myös käyttäjää palveleva,
sillä se mahdollistaa käyttäjälle useamman kuvan katsomisen, jos hän niin tahtoo. Mutta kuten aiemmassa alaluvussa mainitsin, kuvaelementti ei itsessään ole käyttäjälle oleellinen, jos sitä ei kytke
tekstiin tai selitä auki. Esimerkiksi Iltalehden Big Brother -aiheessa on tämä ongelma, sillä kuvissa
esiintyvien henkilöjen nimiä ei kerrota. Instagram-julkaisujen kuvien valintoihin pitäisi liittyä samanlaista journalistista valintaa kuin painetun sanomalehden ja verkkosivujen kuvien valintaan. Sitä, paljonko nämä lisätyt ominaisuudet hyödyttävät käyttäjää, pitäisi tutkia käyttäjäkokemukseen keskittyvällä tutkimusotteella.
Osa lisätyistä ominaisuuksista ei tuo käyttäjälle lisätietoa Instagramin alustalla. Näiden lisättyjen
ominaisuuksien tarkoitus voi olla houkutella lukijaa siirtymään uutismedian sisällön pariin verkkosivuille, kuten julkaisuissa viittaus bion linkkiin tai tarinoissa näytä lisää -ominaisuuden korostaminen.
Aineistoni viidestä julkaisusta kolmessa viitattiin bion linkkiin ja neljästä tarinasta jokaisessa korostettiin näytä lisää -ominaisuutta. Laadullisen analyysini perusteella voidaan siis sanoa, että tutkimukseni uutismediat korostavat mielellään tätä verkkosivuille käyttäjän siirtävää ominaisuutta. Sama tulos näkyi myös määrällisessä analyysissäni. Mutta mitä se käyttäjälle antaa? Vaikkei ominaisuus tuo
lisätietoa jutun aiheesta tai palvele lukijaa Instagramissa, sen voi nähdä palveluna käyttäjälle. Jos
hänelle herää tarinan tai tarinakokonaisuuden pohjalta kiinnostus aihetta kohtaan, hän pääsee tiedon
luo hyvin helposti klikkaamalla tarinaa. Tieto siitä, kuinka hyödyllisenä käyttäjät ominaisuutta pitävät, vaatisi käyttäjäkokemuksen tutkimista.
Myöskään aineistoni Instagram-julkaisuissa ja -tarinoissa usein käytetyt emojit eivät tuo käyttäjälle
lisätietoa, sillä ne ovat vain hauskoja pieniä kuvia. Esimerkiksi Helsingin Sanomien Natalia Salmela
-aiheen Instagram-julkaisun tapauksessa niillä on kerrottu asioita, jotka voisi hyvin ilmaista sanoinkin. Timantti-emoji kertoo, että julkaisua vastaava verkkosivujen versio on ”timanttijuttu” eli maksullinen artikkeli. Kamera-emojia on sen sijaan käytetty tekstissä kuvaajan nimen edessä. Hyvin samalla tavalla emojeja on käytetty Ylen vuoden eläinkuvat -aiheen Instagram-julkaisussa. Siihen on
lisätty aineistoni suurin määrä emojeja, niitä on yhteensä 13 (leijona, naurunaama, yllättyneen kauhistunut emoji, kamera ja kappalejakojen merkkaamiseen käytettyjä neliöitä 9 kpl). Julkaisun teksti
olisi ymmärrettävää myös ilman näitä emojeja. Emojeja on myös tarinoissa, ja samat huomiot pätevät
myös niihin. Samat huomiot koskevat tarinoiden niitä gifejä. Esimerkiksi Ylen ghostaamis-aiheen
tarinakokonaisuuden ensimmäisessä tarinassa on puhekupla-gif, joka on vain hauska pieni lisä.
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Verkkosivujen ominaisuuksien osalta haluan nostaa esille muutaman mielestäni oleellisen seikan.
Tutkimukseni uutismediat käyttivät kiitettävästi verkkosivujen mahdollistamia ominaisuuksia kuten
linkin upottamista tekstiin (linkki voi johtaa joko uutismedian omaan juttuun tai toisen uutismedian
juttuun). Lisäksi tutkimukseni uutismedioiden verkkosivujen yhdeksästä versioista seitsemällä oli jutun lopussa lisättynä linkkejä muihin juttuihin. Iltalehdellä nämä linkit oli otsikoitu ”suosittelemme”, ”lue lisää” ja ”luetuimmat” sekä Ylellä ”etusivulla juuri nyt” ja ”lue seuraavaksi”. Helsingin
Sanomien kolmesta aineistoon kuuluvasta verkkosivujen versiossa vain yhden lopussa oli linkkejä
muihin juttuihin.
Lisäksi uutismediat voivat teknologian kehityksen myötä ja eri julkaisualustojen mahdollistamien
ominaisuuksien myötä testailla sitä, miten juttu ylipäätään mielletään. Tätä mahdollisuutta oli käytetty yhdessä verkkosivujen versiossa, jutussa, joka koski Natalia Salmelaa. Verkkosivuilla esitystapaa rajoittaa lukusuunta (ylhäältä alaspäin selaaminen), mutta tässä kyseisessä versiossa hyödynnetään alustan ominaisuuksia eräänlaisella erikoistaitolla: kahdessa kohtaa tekstiä selatessa sen sijaan,
että teksti liikkuisi normaalisti alhaalta ylös, noston oloisia tekstikappaleita liukuu yksitellen kuvan
päälle. Versioon on myös upotettu kolme gifiä ja kaksi videota. Nämä molemmat tuovat versioon
sisältöä, jota ei painetun sanomalehden versiossa ole.
Viimeisenä seikkana ominaisuuksien osalta kerron lyhyesti siitä, miten painetun sanomalehden tärkein ominaisuus eli uutisten painoarvon ilmaiseminen katoaa siirryttäessä verkkosivuille ja Instagramiin. Painetussa sanomalehdessä sivujärjestyksen sekä kuvien näyttävän taiton ja juttujen pituuksien
avulla voidaan kertoa lukijalle uutisten painoarvosta. Laadullisen aineistoni neljästä painetun sanomalehden versioista kolme (Ville Galle, Natalia Salmela ja kuormittava elämäntyyli) oli identtinen
verkkosivujen versionsa kanssa. Näistä aiheista jokainen oli taitettu näyttävästi oman päivänsä paperisessa sanomalehdessä. Ville Galle -aiheen painetun sanomalehden versio oli kolmen sivun, Natalia
Salmela -aihe neljän sivun ja kuormittava elämäntyyli aukeaman mittainen. Juttu Ville Gallesta oli
julkaistu Nyt-liitteessä, juttu Natalia Salmelasta Koti-liitteessä ja juttu kuormittavasta elämäntyylistä
Torstai-liitteessä. Verkkosivuilla aiheiden osasto näkyi ainoastaan Nyt-liitteen osalta erivärisenä yläreunan palkkina (normaalisti tummansininen oli nyt vaaleanpunainen). Juttujen painoarvo ei selvinnyt Instagramista ollenkaan. Aiheista kahden ensimmäisen (Ville Galle ja Natalia Salmela) osalta
Instagramissa oli julkaisu yhdellä kuvalla ja viimeisen osalta kaksiosainen tarinakokonaisuus. Vaikka
painetun sanomalehden versiot ja myös niiden kanssa identtiset verkkosivujen versiot olivat hyvin
pitkiä, olivat niitä vastaavat Instagram-versiot lyhyitä (Ville Galle -aiheen julkaisu 215 merkkiä,
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Natalia Salmela -aiheen julkaisu 440 merkkiä ja kuormittava elämäntyyli -aiheen tarinakokonaisuus
164 merkkiä). Tämä on hyvä esimerkki siitä, että julkaisualustan mahdollistamat ominaisuudet ovat
sidottuja tiettyyn julkaisualustaan – tässä tapauksessa painettuun sanomalehteen.

6.2. Toimittajan rakentama konteksti
Selvitettyäni millainen siirtymä on tapahtunut painetusta sanomalehdestä verkkosivuille ja Instagramin julkaisualustalle, nyt siirryn päätutkimuskysymykseeni vastatakseni selvittämään siirtymän
mahdollista vaikutusta journalististen juttujen kehystämiseen eli tapaan, jolla toimittaja luo kontekstia. Tämä alaluku vastaa tutkimukseni toiseen tutkimukseni apukysymykseen eli siihen, millaisia
diginatiiveja piirteitä on toimittajan jutulle luomassa kontekstissa (kehystämisen prosessissa) sanomalehden, verkkosivujen ja Instagramin julkaisualustoilla.
Tarkastelen tutkimuksessani toimittajan jutulle luoman kontekstin diginatiivisuutta Ruotsalaisen
analyysitapaan (2016) nojautuen. Ruotsalaisen mukaan diginatiivisuutta voidaan tarkastella tutkimalla ilmaisutapoja ja journalististen arvojen soveltamisen osalta subjektiivisuutta, vuorovaikutteisuutta ja dialogisuutta, joten vastaan apukysymykseeni sen mukaisesti kahdessa erillisessä alaluvussa.

6.2.1. Laadullisen aineiston ilmaisutavat
Kontekstin kannalta ilmaisutapojen diginatiivisuus tarkoittaa sitä, vaikuttaako internet tai sosiaalinen
media journalismin ilmaisutapaan kyseisellä julkaisualustalla. Laadullisen analyysini perusteella
tästä on jonkin verran viitteitä.
Instagramissa oleellisin vaikutus ilmaisuun on emojit, sillä niitä ei ole painetussa sanomalehdessä ja
verkkosivuilla ollenkaan. Jo määrällinen analyysini osoitti, että etenkin julkaisuissa emojeja oli paljon (60 prosentissa). Laadullisen aineistoni yhdeksästä Instagram-julkaisusta/tarinasta/tarinakokonaisuudesta seitsemässä oli vähintään yksi emoji. Lisäksi gifien ja huumorin käyttöä voidaan pitää internetille tyypillisenä ilmaisuna. Laadullisen aineistoni yhdeksästä aiheesta vain yhdessä verkkosivujen versiossa oli gifejä (Helsingin Sanomien aihe Natalia Salmelasta).
Aineistoni monen Instagram-julkaisun ilmaisu on suoraan painetusta sanomalehden ja verkkosivujen
versioista lainattua. Hyvä esimerkki lainaamisesta Helsingin Sanomien Ville Galle -aiheen
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Instagram-julkaisu, jonka tekstilaatikossa lukee: ’’Lätkäräppi on kuollut’, sanoo Ville Galle. Tämä
on ollut JVG:n vuosikymmen, mutta nyt Ville Galle kertoo HS:n haastattelussa, miten hän kyllästyi
perinteiseen räppiin ja millainen on JVG 2.0.” Painetun sanomalehden ja verkkosivujen versioiden
otsikko on ”Lätkäräppi on kuollut” ja sen jälkeen ingressi kuuluu seuraavasti: ” Tämä on ollut JVG:n
vuosikymmen. Ville Galle kertoo nyt, miten hän kyllästyi perinteiseen räppiin ja millainen on JVG
2.0.”.
Useassa laadullisen aineistoni aiheissa sanomalehden tai verkkosivujen versiosta lainattua tekstiä
muokattiin puhekielisemmäksi muun muassa kysymys- ja huutomerkein. Tarinoissa kysymysmerkkejä oli sen takia, koska kolmessa tutkimukseni tarinassa/tarinakokonaisuudessa oli kysely-ominaisuus, joka väistämättä tuo mukanaan kysymysten esittämisen. Julkaisuista esimerkiksi Iltalehden Big
Brother -aiheen Instagram-julkaisu alkaa huudahduksella: ”Kristian voitti Big Brotherin!” ja Ylen
Suomen jalkapallovoitto -aiheen Instagram-julkaisun teksti alkaa reippaalla kehotuksella: ”Torille!”.
Puhekielisyyttä lisäsi myös ei-kirjakieliset sanavalinnat. Iltalehden kulmakarva-aiheessa ja Ylen
ghostaamis-aiheessa puhuttiin internetin mukanaan tuomalla finglishillä (suomi-englantia). Iltalehden kulmakarva-aiheen verkkosivujen versiossa finglishiä käytettiin erityisen paljon. Tekstissä esimerkiksi kerrotaan, että: ”… todella muotoiltujen Insta-kulmien sijaan nyt haetaan myös luonnollisempaa lookia”. Insta tarkoittaa Instagramia ja look tyyliä. Insta-kulmat tarkoittavat Instagramin
meikkigurujen suosimaa tapaa piirtää kulmakarvat. Samoja sanoja toistaa myös haastateltava sitaateissaan. Epäsuorista ja suorista sitaateista löytyy muun muassa sanavalinnat: ”skarppi lopputulos”, ”sliikki linja”, ja ”pehmeämpi lookki”. Lisäksi jutussa on käytetty tehokeinona kahta huutomerkkiä: ”…lue testituloksemme täältä!” ja ”Muista, että apuna voi käyttää pinsettien ohella myös
saksia ja kulmaharjaa!”. Yhen aiheen ghostaaminen-termi tulee englannin kielisestä sanasta ghosting.
Ylen ghostaamis-aihe on selitetty verkkosivujen version tekstissä auki näin: ”Ghostaaminen on osa
nettideittailun ilmiöitä. Ghostaaja jättää yhtäkkiä vastaamatta viesteihin tai muihin yrityksiin olla yhteydessä. Ghostatulle se jättää epätietoisuuden ja turhautuneen tunteen.” Kuten kulmakarva-aihe,
myös tämä aihe liittyy vahvasti internetiin, sillä se kertoo digiajan Tinder-deittailusta.
Instagramin lisäksi myös aineistoni verkkosivujen versioiden ilmaisu oli kevyttä. Aineistoni kahdessa
verkkoversiossa oli lukijan suoraa puhuttelua ja kaverillisuutta, ei siis ole mikään ihme, että samanlaista kielenkäyttöä on myös aiheita vastaavissa Instagram-versioissa. Ylen ghostaamis-aiheen tyyli
muistuttaa paikoin jopa blogitekstiä. Lukijan suora puhuttelu ilmenee Ylen jutussa esimerkiksi
näin: ”Olet löytänyt netistä kivanoloisen ihmisen. Viestittelette tiuhaan, tunnet jo perhosten lähtevän
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lentoon vatsassa. Itseksesi hymyillen mietit, josko sinkkuajat jäisivät viimein taakse. Onhan sitä jo
etsittykin! Sitten toisesta ei kuulu enää mitään.”. Sävy on puhekielinen ja ei-uutismainen. Sinuttelu
luo tunteen siitä, että toimittaja ei kirjoita lukijalle vaan enemmänkin tekstailee ystävälleen. Jutun
blogimaista vaikutelmaa lisää se, että aihe perustuu yhden henkilön kokemuksiin. Vaikka jutussa on
asiantuntijoiden kommentteja, niiden rooli on pieni. Myös toisessa aineistoni aiheessa on samankaltainen asetelma. Iltalehden sokerista luopuminen -aiheessa on menty vielä askeleen pidemmälle, sillä
jutussa ei ole haastateltu asiantuntijoita lainkaan. Jutussa kaksi ”tavista” kertoo, miten sokerista luopuminen heitä hyödytti.
Yhdessä aineistoni aiheessa on käytetty kielellisenä tehokeinona huumoria. Kyse on Ylen vuoden
hauskimpien eläinkuvien aihe. Aiheen Instagram-versiossa huumori on kuitenkin viety asteen pidemmälle kuin verkkosivujen versiossa. Instagram-julkaisun tekstissä lukee: ”Kuva leijonanpennun uhkarohkeasta leikkihetkestä voitti pääpalkinnon kansainvälisessä Comedy Wildlife Photography
Awards -kilpailussa. ’Grab life by the...!’ -nimisen kuvan otti brittiläinen kuvaaja Sarah Skinner.
Mutta mitä oikein tapahtui hetki kuvan ottamisen jälkeen? Pikkuleijonalle olisi voinut käydä köpelösti, mutta kuvaajan mukaan pennun kynnet eivät lopulta osuneet urosleijonan aralle alueelle.” Vitsi
viittaa kuvaan, jossa pentuleijona on loikkaamassa kynnet ojossa kohti aikuisen leijonan haaroväliä.
Hauskuus ei siis perustu yksinään kieleen vaan siihen, miten kuvien tapahtumia kuvaillaan. Verkkosivujen version tyyli on hieman hillitympi versio Instagram-julkaisusta. Tekstissä on muun muassa
vain yksi huutomerkki, kun Instagram-julkaisussa niitä on neljä. Myös tyylillisesti teksti on asiallisempi. Siinä missä Instagram-julkaisun tekstissä puhutaan leijonan arasta alueesta, verkkosivujen
versiossa lukee ainoastaan, että: ”Pikkuleijonalle olisi saattanut käydä huonosti, mutta kuvaajan mukaan leijonanpennun kynnet eivät lopulta osuneet urosleijonaan.”
On kuitenkin muistettava, etteivät puhekielisyys ja huumori ole ainoastaan Instagramin tai edes internetin tyylikeino. Esimerkiksi Ville Galle -aiheen painetun sanomalehden (ja täten myös niiden
kanssa identtiset verkkosivujen) versiot olivat täynnä ronskia kieltä ja stadin slangia. Suurin osa puhekielisyydestä tulee suoraan Ville Gallen suusta, eli se toimii ikään kuin henkilön kuvailemisen tehostekeinona. Hän muun muassa sanoo: ”paska haisee ja banjot soi”. Myös kuormittava elämäntyyli
-aiheen painetun sanomalehden ja verkkosivujen versioissa käytetään huumoria ja myös liioittelua
kielellisenä keinona kuten tässä esimerkkilauseessa: ”Triathlonista on tullut normaali harrastus, ja
ihmiset pähkäilevät sitä, millaisesta langasta voisi neuloa vegaaniset villasukat.” On myös mielenkiintoista, ettei kummankaan näiden esimerkin kohdalla Instagram-julkaisuun/tarinakokonaisuuteen
ole nostettu juuri näitä kielellisesti hauskoja kohtia. Aineistossani ilmeni siis eroja siinä, miten eri
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uutismediat käyttävät huumoria Instagramissa. Helsingin Sanomien Instagramissa ei juuri vitsailtu,
kun taas Yle ja Iltalehti vitsailivat.
Ilmaisutapoihin liittyen voidaan myös analysoida sitä, onko juttu kirjoitettu ”verkko edellä”. Teorialuvussa perustelin, että analysoiminen tapahtuu uutisen otsikkoa, ingressiä ja leipätekstin alkua tarkastelemalla. Hypoteesini oli, että diginatiivisissa verkkosivujen versioissa olisi erilainen, julkaisualustan huomioiva alku. Tälle oletukselle ei löytynyt perusteluja laadullisessa analyysissäni. Sen
sijaan painetun sanomalehden versioista kolme neljästä oli lähes identtinen verkkosivujen versioiden
kanssa. Ainoastaan Iltalehden Big Brother -aiheen verkkosivujen version otsikko (”Kristian voitti Big
Brotherin – liikuttui kyyneliin: ”Sikarikerholle meni”) oli muutettu painettua sanomalehteä varten
lyhyemmäksi (”Kristian voitti Big Brotherin”).
Koska aineistoni aiheista viidellä ei ollut painetussa sanomalehdessä versiota, on selvää, että nämä
aiheet oli tehty ”verkko edellä”. Niiden otsikot olivat ilmaisutavaltaan klikkiotsikkomaisia, etenkin
näissä kahdessa Ylen verkkosivujen jutussa: ” Tässä ovat vuoden hauskimmat eläinkuvat – Uhkarohkea leijonanpentu voitti pääpalkinnon, kisassa mukana myös karhukuvaaja Sotkamosta” ja: ”Huuhkajien EM-paikka sai kansan liekkeihin – katso kuvat!” Vaikka nykyään monia juttuja tehdään vain
verkkosivuille, ei tämän tutkimuksen painetun sanomalehtiversioiden määrän perusteella voi vetää
johtopäätöksiä verkkosivujen versioiden yleisyydestä. Osviittaa verkkosivuihin käytetystä ajasta antaa juttuja varten tehtyjen videoiden ja gifien määrä, ne kun on tehty varta vasten verkkosivuille.
Aineistoni neljästä painetun sanomalehden version omaavasta aiheesta kahteen oli tehty erillinen video verkkosivuja varten. Lisäksi niistä toisessa oli gifejä ja ”erikoistaitto”. Ainakin näiden aiheiden
osalta voi sanoa, että jos niitä ei ole tehty ”verkko edellä”, on ne ainakin tehty painettu sanomalehti
ja verkkosivut yhtäläisesti silmällä pitäen.
6.2.2. Laadullisen aineiston subjektiivisuus, vuorovaikutteisuus ja dialogisuus
Ruotsalaisen mukaan diginatiivisuus voi johtaa siihen, että journalismin viidestä ydinarvosta joustetaan ja niiden sijalla painotetaan esimerkiksi subjektiivisuutta, vuorovaikutteisuutta ja dialogisuutta
(2016, 232). Keskityn siis analyysissäni journalististen arvojen soveltamisen osalta näiden kolmen
seikan tarkastelemiseen.
Aineistoni yhdeksästä aiheesta kaksi kaikkine versioineen oli perinteisen objektiivisuuden ihanteen
mukaisia, sillä aiheista kirjoittaminen on journalististen arvojen näkökulmasta uuden ajankohtaisen
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tiedon nopeaa tuottamista. Ylen aihe Suomen pääsystä jalkapallon EM-kisoihin ensimmäistä kertaa
on ehdottomasti uutisoitava asia, ja samoin on Iltalehden aihe Big Brotherin voittajasta. Big Brother
on puhuttu ja suosittu ohjelma, jonka käänteitä seurataan esimerkiksi iltapäivälehtien sivuilla tarkkaan. Ei siis ole yllättävää, että kisan voitosta uutisoidaan, ja että uutisen keskiössä on kisan voittaja.
Vaikka molemmat ovat aiheina kevyempiä, siitä huolimatta ne tuottavat lukijalle uutta tietoa.
Laadullisen aineistoni yhdeksästä aiheesta kuudessa korostui yhden henkilön subjektiivinen kokemus
ohi asiantuntijoiden. Iltalehden sokerin lopettamista ja Ylen ghostaamista käsittelevien aiheiden verkkosivujen versioissa sekä Instagram-versioissa yksilön (eli haastateltavan/haastateltavien) kokemukset korostuvat ohi asiantuntijan.
Sen sijaan Iltalehden kulmakarva-aiheen molemmissa versioissa korostui toimittajan subjektiivinen
kokemus siitä, millaiset ovat kauniit kulmakarvat ja Ylen vuoden eläinkuvat -aiheen molemmissa
versioissa toimittajan mielipide siitä, että eläin on hauska, kun se käyttäytyy samalla tavoin kuin ihminen. Myös Helsingin Sanomien Ville Galle- ja Natalia Salmela aiheiden painetun sanomalehden
ja verkkosivujen versioissa korostui toimittajan subjektiivinen kokemus. Esimerkiksi Natalia Salmela
-aiheen versioissa kuvaillaan Salmelan kotia muun muassa hulppeaksi ja asunnon ikkunoita ”valtaviksi”. Myös aiheen Instagram-julkaisussa on myös kerrottu, että Salmelan asunto on ”hulppea loftasunto”. Kaikki nämä kuvailut ihanasta kodista ovat toimittajan omaa mielipidettä, ja täten hänen
asenteensa on pääteltävissä niistä. Ainoa aihe, jossa toimittajan subjektiivinen kokemus ei välittynyt
Instagram-versioon asti, oli Ville Galle -aihe.
Aineistoni yhdessä aiheessa oli keskiössä pelkkä toimittajan oma kokemus: kuormittava elämäntyyli
-aiheessa. Aihe oli toimittajan omista huomioista liikkeelle lähtevä essee, jota oli höystetty asiantuntijan kommenteilla. Tämän aiheen jokaisessa versiossa oli nähtävillä toimittajan subjektiivinen kokemus. Aihe ei kuitenkaan ole osoitus siitä, että journalismin ydinarvoista olisi joustettu erityisen paljon, vaan kyse on vakiintuneesta tavasta jäsentää tietoa toimittajan kokemuksen kautta (vrt. kolumnit).
Laadullisen aineiston Instagram-versioista osassa oli vuorovaikutteisuutta ja dialogisuutta, sillä aineistoni tarinoista/tarinakokonaisuuksista kolmessa neljästä oli kysely-ominaisuus. Usein vuorovaikutteisuus on hyvin suoraa. Esimerkiksi Ylen ghostaamis-aiheen tarinakokonaisuuden ensimmäinen
tarina kysyy suoraan: ”Onko sinut joskus ghostattu?” Kysymys korostaa yhden ihmisen kokemuksen
lisäksi näennäistä vuorovaikutuksellisuutta. Sama illuusio vuorovaikutuksesta syntyy myös kahdessa
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muussa tarinassa (Iltalehden aiheet sokerin lopettamisesta ja kulmakarvoista), joihin on lisätty kysely-ominaisuus. On huomioitava, että jokaisen aineistoni tarinan kohdalla vastausvaihtoehdot oli
rajattu kahteen: kyllä- ja ei-vastaukseen. Vaikka ominaisuutta voidaan pitää keskustelunavauksena
yleisön kanssa, en pidä sitä todellisena vuorovaikutuksena, sillä loppujen lopuksi jokaisen tarinan
tarkoitus on houkutella lukijoita alustalta pois, sillä kuten Instagramin ominaisuuksia listatessani mainitsin, aineistoni neljästä tarinasta jokaisessa oli korostettu näytä lisää -ominaisuutta. Näin ei voida
sanoa, että tarinoiden tarkoitus olisi luoda osallistavaa sisältöä itse alustalla.
Sama pätee aineistoni Instagram-julkaisuihin. Yhdenkään julkaisun tekstilaatikossa ei esimerkiksi
kannustettu ihmisiä kommentoimaan aihetta. Sen sijaan viidestä julkaisusta kolmessa kannustettiin
suoraan ihmisiä ”klikkaamaan bion linkkiä”. Vuorovaikutuksellisuus oli julkaisujen osalta hyvin samankaltainen kuin painettujen sanomalehtien versioissa. Sen sijaan verkkosivujen versioissa vuorovaikutuksellisuutta oli enemmän. Tutkimukseni uutismedioiden verkkosivujen yhdeksästä versioista
kahdeksalla oli jutun lopussa kommentointimahdollisuus. Kommentointimahdollisuus puuttui ainoastaan Helsingin Sanomien Natalia Salmela -aiheelta, ja syy siihen on mitä luultavammin verkkosivuja varten tehty erikoistaitto.

6.3. Laadullisen aineiston kuvat
Kuvien analysoiminen liittyy toisaalta julkaisualustaan ja toisaalta toimittajan työhön. Julkaisualusta
voi rajata kuvien määrää, esimerkiksi painetun sanomalehden sivuille ei yksinkertaisesti mahdu kuin
tietty määrä tietyn kokoisia kuvia. Julkaisualusta voi myös haitata kuvien suhdetta tekstiin, esimerkiksi Instagramin julkaisuihin ja tarinoihin ei saa lisättyä kuvatekstiä. Toisaalta julkaisualusta ei valitse kuvia juttuihin vaan toimittaja.
Neljän painetun sanomalehden version omaavan aiheen osalta voidaan sanoa, että osassa versioiden
välillä kuvissa oli eroa ja osassa ei. Kuormittava elämäntyyli -aiheen kuvitus oli jokaisen versioiden
osalta lähes identtinen, sillä jokaisessa versiossa oli yksi kollaasityyliin kuvankäsittelyohjelmalla
tehty kuva. Lisäksi painetun sanomalehden ja verkkosivujen versioissa tekstin sekaan oli taitettu pieni
kuva toimittajasta, jota ei aihetta vastaavassa Instagram-tarinakokonaisuudessa ollut. Myös Ville
Galle -aiheen verkkosivujen ja painetun sanomalehden versiot olivat lähes identtiset. Vaikka aiheen
painetun sanomalehden ja verkkosivujen versioissa oli eri kuvat, ne olivat lähinnä eri ruudut samasta
kuvaustilanteesta. Instagram-julkaisussa on sama kuva kuin verkkosivujen version pääkuvana. Verkkosivujen versio eroaa painetun sanomalehden versiosta, sillä verkkosivujen version tekstin loppuun
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on valittu kuva, jossa Ville Galle kävelee pois kaukalolta. Kuva ikään kuin alleviivaa jutun loppumista. Painetussa sanomalehdessä vastaavaa kuvaa ei ole, eikä se edes toimisi samanlaisena efektinä,
sillä paperisen lehden sivulla kuvat toimivat omina elementteinään tekstin rinnalla. Painetun sanomalehden version vastaavassa kuvassa Ville Galle yhä istuu kaukalon penkeillä.
Kaksi muuta aihetta, jolla oli painetun sanomalehden versio, ovat Natalia Salmela ja Big Brother.
Natalia Salmela -aiheen verkkosivujen versiossa on 8 kuvaa, 3 gifiä ja 2 videota. Painetun sanomalehden versiossa kuvia on 9. Kuvat ovat lähes samat kuin verkkosivujen versiossa, ja niissä esiintyy
joko Salmela itse tai niissä esitellään hänen asuntoaan. Painetussa sanomalehdessä lisänä on yksi
kuva asunnon suihkusta, jota verkkosivujen versiossa ei ole. Kuvat versioiden välillä eivät ole täsmälleen samoja, sillä osa niistä on eri ruutuja samasta kuvaustilanteesta. Painetussa sanomalehdessä
osa asunnon yksityiskohtia osoittavista kuvista on taitettu paljon pienemmälle kuin verkkosivujen
versiossa, varmaan tilanpuutteen takia. Pääkuvissa molemmissa versioissa on kuitenkin haastateltava
itse, ja tämä valinta alleviivaa sitä, että juttu todella keskittyy häneen eikä hänen asuntoonsa. Sama
pätee Instagram-versioon, jonka kahden selattavan kuvan pääroolissa on Salmela.
Big Brother -aiheen painetun sanomalehden version kuvana oli voittaja Kristian vastaanottamassa
palkintoaan. Sama kuva oli verkkosivujen version pääkuvana ja Instagram-julkaisun ensimmäisenä
kuvana neljästä selattavasta kuvasta. Instagram-julkaisun kolme muuta kuvaa oli samasta palkintojenjakotilaisuudesta, ja niissä kussakin kuvassa eri henkilö onnitteli voittajaa. Näin toimittajan luoma
kuvallinen kehys Instagram-julkaisussa säilyy hyvin samana kuin painetun sanomalehden versiossa.
Verkkosivujen versiossa oli yhden juhlintakuvan lisäksi video ja yksittäiset lähikuvat Kristianista ja
kisassa toiseksi tulleesta Kevinistä sekä kuva BB:n kuvauspaikasta Helsingin Kalasatamassa. Verkkosivujen versiossa toimittaja siis taustoittaa aihetta kuvilla (ja myös tekstillä).
Myös loppujen viiden verkkosivujen version ja niitä vastaavien Instagram-julkaisujen kuvien välillä
oli yhteneväisyyksiä. Vuoden eläinkuvat -, kulmakarvat- ja sokerin lopettaminen -aiheissa Instagramjulkaisun kuvana tai selattavien kuvien ensimmäisenä kuvana oli vastaava kuva kuin verkkosivujen
versiossa. Suomen jalkapallovoitto -aiheessa Instagram-julkaisun kuva ei ollut tismalleen sama kuin
verkkosivujen versiossa, mutta lähes sama. Ghostaamis-aiheen neliosaisessa tarinakokonaisuudessa
kolmessa tarinassa on tismalleen sama kuin aiheen verkkosivujen versiossa. Näistä kuvista kahdessa
on jutun haastateltava ja yhdessä lähikuva hänen puhelimestaan, jonka näytöllä on auki Tinder-deittisovellus. Yhden tarinan kuva on täysin eri. Se on Gettyn kuvituskuva. Aihepiiri kuvissa kuitenkin
on sama, sillä kuvituskuva on lähikuva tekstaavista käsistä.
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Yhteenvetona voidaan sanoa, että painetun sanomalehden, verkkosivujen ja Instagramin versioiden
kuvissa oli paljon yhteneväisyyttä, mutta myös jonkin verran eroavaisuuksia. Jokaisella julkaisualustalla on omat rajoituksensa, mutta myös omat mahdollisuutensa, jotka toimittajan täytyy ottaa sisältöä
tuottaessaan huomioon. Kuvien tarkempi analysoiminen kullakin alustalla vaatii lisää tutkimusta ennen kuin voidaan vetää johtopäätöksiä siitä, miten kukin julkaisualusta vaikuttaa toimittajan tekemään kontekstin luomiseen.

7. Tulokset
Tässä luvussa tiivistän edellisessä luvussa tekemäni laadullisen analyysin keskeiset tulokset. Tämän
luvun tarkoituksena on vastata osittain päätutkimuskysymykseeni, joka on: Onko siirtyminen painetun sanomalehden julkaisualustan luomasta kontekstista verkkosivuille ja ulkopuolisille julkaisualustoille kuten Instagramiin, muuttanut journalististen juttujen kehystämistä? Koska käytin laadullisessa
analyysini konkreettisten puitteiden tutkimisen apuna kaksiosaista menetelmäkuviotani (julkaisualustan luoma konteksti ja toimittajan luoma konteksti), esitän myös tulokseni tämän kaksiosaisen
jaottelun avulla. Todellisuudessa jako ei ole mustavalkoinen.

7.1. Julkaisualustan luoma konteksti
7.1.1. Instagramia varten teksti lyhennetään
Tämän tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että Instagram kaventaa huomattavasti toimittajan ilmaisua, sillä Instagram-julkaisussa/-tarinassa ei ole verkkosivujen ja painetun sanomalehden kaltaista
tilaa otsikolle, ingressille ja leipätekstille.
Laadullisessa analyysissä ilmeni, että yhdeksästä aiheesta kahdeksan osalta Instagramin kontekstissa
julkaistun tekstin mitta oli vain murto-osa painetun sanomalehden ja verkkosivujen versioista. Instagram-julkaisuissa teksti koostui tyypillisesti otsikon ja ingressin yhdistelmästä, ja tekstin mitta on
keskimäärin noin 570 merkkiä. Tarinoiden keskimääräinen merkkimäärä on 202. Julkaisuja/tarinoita/tarinakokonaisuuksia vastaavien verkkosivujen versioiden leipätekstien merkkimäärät vaihtelivat noin 1 200 ja 16 000 merkin välillä ja sanomalehden versioiden leipätekstien merkkimäärät 900
ja 16 000 merkin välillä.
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Kuvia Instagram-julkaisuissa oli keskimäärin lähes 4 ja tarinoissa 2. Painetussa sanomalehdessä elementtien määrää rajoitetaan, toisin kuin verkkosivuilla. Esimerkiksi Big Brother -aiheella oli Instagram-julkaisussa 4 ja verkkosivujen versiossa 4 kuvaa (ja lisäksi 1 video), mutta painetussa sanomalehdessä vain 1 kuva. Verkkosivuilla oli kuvien lisäksi videoiden ja gifien elementtejä. Näiden
elementtien ja kuvien vuoropuhelu toimi joillain julkaisualustoilla paremmin kuin toisilla. Verkkosivujen versioista yhdessä ja Instagramin versioista kahdessa oli katkoksia vuoropuhelussa. Instagramissa syynä oli kuvatekstien elementtien uupuminen joka teki kuvien tulkitsemisesta julkaisuissa hankalaa, sillä kuvissa olevien henkilöiden identiteetti jäi mysteeriksi. Tämä kertoo siitä,
kuinka julkaisualustalta siirtyminen ei aina suju mutkattomasti.
Instagramin julkaisualustan luoma konteksti rajoitteineen vaikuttaa siihen, millaisia julkaisuja/tarinoita sovellukseen kannattaa tehdä. Julkaisuihin ei esimerkiksi kannata lisätä montaa selattavaa kuvaa, koska kuviin ei saa kuvatekstejä. Kuten on osoitettu, tämä välttämättä heijastuu tekstin mittaan
ja kuvien määrään.

7.2. Lisätyistä ominaisuuksista osa palvelee käyttäjää, osa ei
Ladullisessa analyysissäni selvisi, että vaikka uutismediat käyttävät Instagramin julkaisualustan luoman kontekstin mahdollistamia ominaisuuksia, eivät nuo ominaisuudet välttämättä hyödytä käyttäjää.
Osa lisätyistä ominaisuuksista tuo käyttäjälle lisätietoa ja palvelee lukijaa, kuten henkilö- ja paikkatunniste, jotka kertovat missä kuva on otettu ja kuka kuvassa on. Sen sijaan osa lisätyistä ominaisuuksista ei tuo käyttäjälle lisätietoa. Näiden lisättyjen ominaisuuksien tarkoitus voi olla houkutella lukijaa
siirtymään uutismedian sisällön pariin verkkosivuille, kuten julkaisuissa viittaus bion linkkiin tai tarinoissa näytä lisää -ominaisuuden korostaminen. Aineistoni viidestä julkaisusta kolmessa ja neljästä
tarinasta jokaisessa oli korostettu näytä lisää -ominaisuutta. Myöskään emojit eivät tuo käyttäjälle
lisäarvoa.
Verkkosivujen ominaisuuksista tutkimukseni uutismediat käyttävät ahkerasti linkitystä muihin juttuihin. uutismedioiden verkkosivujen yhdeksästä versioista seitsemällä oli jutun lopussa lisättynä
linkkejä muihin juttuihin. Tämän tarkoituksena voi nähdä käyttäjien koukuttamisen.
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Painetun sanomalehden tärkein ominaisuus eli uutispainotus ei näy verkkosivuilla ja Instagramissa.
Laadullisen aineistoni neljästä painetun sanomalehtiversion omaavasta aiheesta kolme oli taitettu
näyttävästi kyseisen päivän lehteen, kukin eri liitteeseen. Aiheet eivät olleet päivän ainoita Instagramjulkaisuja/tarinoita, eikä niiden ja muiden sovellukseen päivän aikana jaettujen tarinoiden/julkaisujen
välillä näe eroa painoarvossa. Verkkosivuille jaetuissa aiheiden versioissa ei näkynyt viitteitä liitteestä muun kuin yhden osalta. Painoarvon tutkiminen vaatisi kuitenkin tätä tutkimusta laajemman
otannan sekä painetun sanomalehden että sen aiheiden verkkosivujen versioiden osalta, ennen kuin
suoria johtopäätöksiä voi vetää.

7.3. Toimittajan luoma konteksti
7.3.1. Ilmaisu: emojit ja puhekielisyys
Laadullisessa analyysissäni ilmeni paljon yhteneväisyyttä Instagramin, verkkosivujen ja painetun
sanomalehden versioiden kesken, koska tutkimuksen uutismediat (Helsingin Sanomat, Yle ja Iltalehti) julkaisivat kukin konteksteissa ristiin samaa sisältöä. Jokaisesta aineiston Instagram-julkaisusta/tarinasta löytyi verkkosivujen ja painetun sanomalehden versioista lainattuja suoria tekstikatkelmia.
Analyysissäni selvisi myös, että näitä tekstikatkelmia muokattiin Instagramia varten. Instagramissa
oleellisin vaikutus ilmaisuun on emojit, sillä niitä ei ole painetussa sanomalehdessä ja verkkosivuilla ollenkaan. Lisäksi tekstiä muokattiin lisäämällä siihen huuto- ja kysymysmerkkejä. Lisäksi
yhdessä tutkimukseni julkaisussa oli liioittelua ja huumoria. Kaiken kaikkiaan tyyli oli monessa Instagram-versiossa puhekielinen.
Nämä ilmaisukeinot eivät kuitenkaan olleet ainoastaan Instagramin etuoikeus. Aineistoni verkkosivujen versioiden osalta ilmaisu sisälsi finglishillä (suomi-englantia) ja lukijan suoraan puhuttelua.
Kolmessa aineistoni verkkosivujen versiossa oli puhekielinen ja ei-uutismainen sävy. Lisäksi aineistossani oli myös kaksi sanomalehden versiota, joissa oli huumoria. Ja näiden kahden aiheen
kohdalla hauskimmat kohdat eivät olleet edes päätyneet Instagramiin asti.
Ilmaisutapoihin liittyen voidaan myös analysoida sitä, onko juttu kirjoitettu ”verkko edellä”. Koska
aineistoni viidellä aiheella ei ollut painetun sanomalehden versiota, näiden aiheiden kohdalla on
helppo sanoa, että ne on tehty ensisijaisesti verkkosivuille. Näiden aiheiden otsikot olivat myös
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ilmaisutavaltaan klikkiotsikkomaisia. Neljästä painetun sanomalehden version omaavasta aiheesta
kahteen oli tehty erillinen video verkkosivuja varten. Lisäksi niistä toisessa oli gifejä ja ”erikoistaitto”. Ainakin näiden aiheiden osalta voi sanoa, että jos niitä ei ole tehty ”verkko edellä”, on ne
ainakin tehty painettu sanomalehti ja verkkosivut yhtäläisesti silmällä pitäen.
7.3.2. Merkkejä subjektiivisuudesta ja vähäistä vuorovaikutusta
Laadullisessa analyysissäni selvisi, että toimittajan asema jutuissa oli useammin subjektiivinen kuin
objektiivinen. Aineistoni yhdeksästä aiheesta kaksi kaikkine versioineen oli perinteisen objektiivisuuden ihanteen mukaisia, sillä aiheista kirjoittaminen on journalististen arvojen näkökulmasta uuden
ajankohtaisen tiedon nopeaa tuottamista. Laadullisen aineistoni yhdeksästä verkkosivujen versiosta
(ja mahdollisesta aiheeseen kuuluvasta identtisestä painetun sanomalehden versiosta) seitsemässä korostui yhden henkilön subjektiivinen kokemus ohi asiantuntijoiden. Kahdessa tuo subjektiivinen kokemus oli haastateltavan ja viidessä toimittajan. Haastateltavien subjektiiviset kokemukset näkyivät
sekä verkkosivujen että Instagramin versioissa. Toimittajien subjektiiviset kokemukset näkyivät yhtä
aihetta lukuun ottamatta Instagramissa.
Laadullisen analyysini perusteella ei näytä siltä, että tutkimukseni uutismedioilla oli tarkoituksena
luoda Instagramin julkaisualustalle osallistavaa sisältöä tai keskustelua alustalla. Laadullisen aineistoni neljästä Instagram-tarinoista/tarinakokonaisuuksista kolmessa oli käytetty kysely-ominaisuutta,
joka mahdollistaa vuorovaikutteisuuden ja dialogisuuden. Kuitenkaan tuota ominaisuutta ei ollut käytetty osallistavan sisällön luomiseen alustalla. Sen sijaan sekä aineistoni tarinoiden/tarinakokonaisuuksien että julkaisujen tarkoituksena oli houkutella käyttäjiä alustalta pois.
Houkuttelu tapahtui tarinoissa näytä lisää -ominaisuudella, jota oli käytetty aineistoni neljästä tarinasta ja tarinakokonaisuudesta molemmissa. Aineistoni Instagram-julkaisuilla oli sama päämäärä.
Yhdenkään julkaisun tekstilaatikossa ei esimerkiksi kannustettu ihmisiä kommentoimaan aihetta. Sen
sijaan viidestä julkaisusta kolmessa kannustettiin suoraan ihmisiä ”klikkaamaan bion linkkiä”. Tämän
tutkimuksen perusteella ei näytä siltä, että Instagram olisi tutkimukseni uutismedioille vielä erityisen
oleellinen julkaisualusta muuna kuin liikennettä ohjaavana kanavana.
Vuorovaikutteisuus ja dialogisuus ei ollut laadullisen analyysini perusteella lisääntynyt myöskään
tutkimieni uutismedioiden verkkosivujen tai painetuissa sanomalehden jutuissa. Tutkimukseni uutismedioiden
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yhdeksästä

versioista

kahdeksalla

oli

jutun

lopussa
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kommentointimahdollisuus. On hyvä, että mahdollisuus on olemassa, mutta pelkkä sen tarjoaminen
ei tarkoita vuorovaikutteisuuden painottamista. Painetussa sanomalehdessä on usein tekstaripalsta ja
yleisönosasto, mutta tutkimukseni rajauksen takia etsin vuorovaikutuksellisuutta ja dialogisuutta yksittäisistä jutuista enkä niille erikseen tarkoitetuista osastoista. Tutkimukseni painetun sanomalehden
versioissa tai niiden ympärillä ei ollut merkkejä vuorovaikutteisuudesta eikä dialogisuudesta.

7.4. Yhteenveto
Tässä luvussa olen tiivistänyt laadullisen analyysini tulokset ja samalla vastannut päätutkimuskysymykseeni. Julkaisualustojen osalta siirtymien Instagramin julkaisualustalle näkyy siinä, että Instagram mahdollistaa lisättyjä ominaisuuksia (kuten näytä lisää -ominaisuus), joita verkkosivujen ja
painetun sanomalehden julkaisualustojen kontekstit eivät mahdollista. Samalla verkkosivujen ja painetun sanomalehden julkaisualustojen konteksteihin verrattuna Instagram rajoittaa elementtien – erityisesti tekstin – mittaa.
Siirtyminen painetun sanomalehden julkaisualustan luomasta kontekstista verkkosivuille ja Instagramiin on muuttunut kehystämistä niin, että kyseisellä etenkin Instagramissa tutkimukseni uutismediat
suosivat ilmaisussaan puhekielisyyttä, emojeja ja finglishiä. Instagramin julkaisualustan luomassa
kontekstissa toimittajan julkaisuille/tarinoille/tarinakokonaisuuksille luodun kontekstin fokus on
käyttäjien houkuttelemisessa alustalta pois.
Laadullisen aineistoni painetun sanomalehden ja verkkosivujen versioista viidessä korostui yhden
henkilön subjektiivinen kokemus ohi asiantuntijoiden. Tämä ei kuitenkaan ole Instagramiin siirtymisestä johtuva muutos, sillä subjektiivisuus oli näkyvissä yhtäläisesti painetun sanomalehden ja verkkosivujen versioissa. Instagramissa eroavaisuus kahteen muuhun julkaisualustaan oli se, että yhden
aiheen Instagram-versiossa oli häivytetty pois toimittajan subjektiivinen näkemys.
Tämän luvun pohjalta on todettavissa, että tutkimukseni alussa tekemä oletus sosiaalisen median vaikutuksesta toimittajien tekemään jäsentämisen tapaan pitää paikkansa. Journalistin ohjeiden mukaan
toimittajan tehtävänä on ennen kaikkea välittää tietoa yhteiskunnasta lukijoille, kuulijoille ja katselijoille, sekä jäsentää tuota tietoa (Journalistin ohjeet, kohta 1). Tutkimukseni pohjalta tämä on kuitenkin todettavissa vain Instagramin osalta ja vain niiden uutismedioiden osalta, jotka valitsin tutkimuskohteikseni. Seuraavassa luvussa esittelen tutkimukseni johtopäätökset, arvioin tutkimukseni ja esitän ideoita jatkotutkimukselle.
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8. Johtopäätökset ja tutkimuksen arviointi
Tutkielmani pohjaa siihen tietoon, että kontekstia voidaan tarkastella kehysanalyysin keinoin, koska
kehystämisen voi nähdä kontekstin rakentamisena representoitaville asioille (Seppänen & Väliverronen 2013, 97). Kehystäminen voidaan nähdä kaksiulotteisesti: 1. jutun rajaus, esitys ja asemointi julkaisualustalla suhteessa muihin juttuihin (eli julkaisualustan luoma konteksti) sekä 2. kehystämisen
prosessi (eli toimittajan jutulle luomana kontekstina). Tätä menetelmäkaaviossanikin esittelemääni
jakoa olen hyödyntänyt läpi tutkielmani.
Tutkimuksella olen halunnut selvittää, miten eri julkaisualustojen luomat kontekstit vaikuttavat journalismiin. Olen tutkimuksellani pyrkinyt vastaamaan päätutkimuskysymykseeni siitä, onko siirtyminen painetun sanomalehden julkaisukontekstista verkkosivuille ja ulkopuolisille julkaisualustoille,
kuten Instagramiin, muuttanut journalististen juttujen kehystämistä. Määrällisellä analyysilläni löytämiä tuloksia esittelin luvussa 5 ja laadullisella analyysilla löytämiäni tuloksia luvussa 7. Tässä luvussa taustoitan löytämäni tuloksia tutkimuksessani aiemmin esittelemäni teorian avulla.
Tämän tutkimuksen teoreettisessa perustassa käsittelin median murrosta siitä näkökulmasta, miten
teknologia ja jakelureitit ovat muuttuneet sekä miten suomalaisten mediankäyttötavat ovat muuttuneet median murroksen myötä. Kun luvussa 7 esittelemiäni laadullisen analyysin tuloksia peilaa
aiemmin esittelemääni teoriaan, voidaan huomata, että teknologian ja jakelureittien muutos vaikuttaa
journalismiin. Tästä kertoo se, että Instagramin mahdollistama teknologia lisättyine ominaisuuksineen mahdollistaa erilaisen tarinankerronnan sekä juttujen kehystämisen tavan kuin verkkosivut tai
painettu sanomalehti. Sekä määrällisessä että laadullisessa tutkimuksessani ilmeni, että nykyteknologian mahdollistamia kerrontatapoja käytetään myös verkkosivuilla. Laadullisen aineistoni yhdeksästä
verkkosivujen versiosta neljässä oli video ja yhdessä gifejä. Lisäksi yhteen verkkosivujen versioon
oli upotettu tviitti.
Vaikka teknologia luo mahdollisuuksia, se myös rajoittaa. Laadullisessa analyysissäni selvisi, että
Instagramin julkaisualustan luoma konteksti rajoittaa erityisesti tekstin mittaa. Se rajaa myös kuvien
määrää, sillä kontekstissa kuvatekstien lisääminen on mahdotonta. Julkaisualustan luoman kontekstin
rajoitukset vaikuttavat myös toimittajan työhön ja täten myös toimittajan tekemään kehystämisen
prosessiin. Tutkimuksessani selvisi, että Instagramista puuttuva kuvatekstin elementti voi tehdä kuvan ja tekstin vuoropuhelusta vaikeaselkoisen.
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Laadullisen analyysini pohjalta voidaan sanoa, että tutkimukseni uutismediat pyrkivät käyttäytymään
Instagramissa kuten tavalliset käyttäjät. Määrällisessä analyysissäni selvisi, että Instagramissa julkaistujen tarinoiden aihekategorioissa painottuvat Lifestyle- ja Viihde/Musiikki-sisällöt. Julkaisujen
osalta tutkimukseni uutismedioiden yleisin aihekategoria oli Lifestyle-aihekategoria. Sen suosio ei
ollut kuitenkaan yhtä selvä kuin tarinoissa. Myös nämä määrällisen analyysin tulokset kertovat siitä,
että uutismediat haluavat käyttäytyä Instagramissa käyttäjien tavoin – onhan Instagram julkaisualustana luotu alun perin henkilökohtaiseen viestintään, joten ehkä henkilökohtaisia aiheita koskevat uutiset sopivat paremmin sinne jaettavaksikin.
Väitettä uutismedioiden käyttäjille ominaisesta käyttäytymisestä puoltaa myös uutismedioiden Instagramissa suosimat ilmaisukeinot. Tämä tarkoittaa esimerkiksi emojien, puhekielisyyden ja erikoismerkkien käyttäminen, joita ei ilmennyt laadullisen aineistoni verkkosivujen ja painetun sanomalehden versioissa samassa mittakaavassa kuin Instagram-versioissa. Laadullisen analyysin tulosten perusteella voidaan päätellä, että Instagram julkaisualustana kannustaa toimittajia leikittelevään ja humoristiseen ilmaisuun. Rento kielenkäyttö Instagramissa on luonnollista, sillä sovellus on luotu käytettäväksi yhteydenpitoon ystävien kanssa. Kun näitä tuloksia peilaa aiempaan tutkimukseen, voidaan
sanoa, että tutkimusteni uutismediat pyrkivät hyödyntämään Instagramia, mutta kontekstiin ja diginatiiviseen kerrontaan mukautuminen on vielä kesken. Aineistosta on nähtävissä, että mukautuminen
on kyllä alkanut, sillä Ruotsalaisen (2016, 236) määritelmän mukaan ylipäätään jokapäiväistä elämää
koskevien uutisaiheiden jakaminen ja täten lukijalle merkityksellisen ja samaistuttavan sisällön tarjoaminen Instagramissa on diginatiivista.
Yksi tutkimukseni tavoitteista oli arvioida sitä, onko sosiaaliselle medialle ja Instagramille tyypillisiä
diginatiivisuuden piirteitä levinnyt Instagram-julkaisuja/tarinoita/tarinakokonaisuuksia vastaaviin
verkkosivujen ja painetun sanomalehden versioihin. Painetun sanomalehden osalta näin ei ollut.
Verkkoversioiden osalta voidaan sanoa, että diginatiiveja piirteitä löytyi paljon. Esimerkiksi Helsingin Sanomien Natalia Salmela -aiheen verkkosivujen versiossa oli internet-kerronnalle tyypillisiä
gifejä ja Ylen ghostaamis-aiheessa sekä Iltalehden kulmakarva-aiheessa käytettiin finglishiä. Diginatiivit piirteet olivat ilmaisun osalta kuitenkin verkossa aavistuksen hillitympiä kuin Instagramissa.
Laadullisessa analyysissäni selvisi myös, että tutkimukseni uutismediat eivät pyri luomaan keskustelua Instagramin kanavalla. Instagramissa ei esiintynyt todellista suoraa vuorovaikutusta tai dialogia
käyttäjien kanssa. Tästä kertoo esimerkiksi se, että tutkimukseni uutismedioiden ahkerasti
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aineistonkeruuviikollani käyttämä Instagramin mahdollistama kysely-ominaisuus kyllä avasi oven
keskustelulle, mutta todellisuudessa sitä ei uutismedioiden ja käyttäjien välille syntynyt – eikä edes
käyttäjien ja käyttäjien välille, kuten verkkosivujen kommentointipalstalla voi syntyä.
Keskustelun luomisen sijaan tutkimukseni uutismediat pyrkivät houkuttelemaan käyttäjiä verkkosivuille. Tämä ei ole yllättävää, sillä teoriaosuudessani kerroin, että käyttäjät eivät oikeastaan enää edes
mene uutissisällön luo vaan uutiset tulevat käyttäjän luo (Reuters 2019, 22). Tutkimuksessa esittelemäni teorian pohjalta voidaan sanoa, että valta uutisrutiinista on siirtynyt käyttäjälle. Tämä tarkoittaa
sitä, että uutismedioiden täytyy tehdä töitä päästäkseen osaksi erityisesti nuorten uutisrutiineja. Esimerkiksi Instagramissa käyttäjä saa itse valita milloin hän avaa sovelluksen eli milloin hän haluaa
uutta tietoa. Hän saa myös itse valita mistä aiheista haluaa lukea lisää ja mistä ei. Tutkimukseni laadullisen analyysin tuloksista voidaan päätellä, että tutkimukseni uutismedioilla on ymmärrys vallan
siirtymisestä käyttäjän uutisrutiinien muutoksen myötä: käyttäjää pitää houkutella muun sisällön keskeltä verkkosivuille uutisten pariin. Houkutteleminen tarkoittaa esimerkiksi näytä lisää -ominaisuuden korostamisella ja bion linkkiin vinkkaamalla.
Seuraavissa alaluvuissa vertaan tutkimustani aiempaan tutkimukseen sekä esitän tutkimukselleni kritiikkiä ja jatkotutkimusehdotuksia.

8.1. Vertaaminen aiempaan tutkimukseen
Tarkoitukseni on ollut tässä tutkimuksessa tuoreuttaa kehysanalyysin menetelmää ja mahdollistaa
juttujen kehysten analysoiminen nykyteknologian (erityisesti Instagramin) julkaisualustan luomassa
kontekstissa. Instagramin vaikutusta toimittajan tekemään kehystämisen prosessiin ei ole tutkittu
aiemmin. Journalismin tutkiminen asioita kehystävänä toimintana on paljon käytetty tapa tutkia toimittajien luomaa sisältöä sekä työtä. Koska julkaisualustan luoma konteksti eli konkreettisten puitteiden jutulle luoma konteksti rajoittaa toimittajan tekemää työtä, on oleellista pohtia sitä, miten muutos siinä vaikuttaa toimittajan tekemään kehystämisen prosessiin – ja rajoittaako Instagram toimittajan työtä enemmän kuin muut julkaisualustat.
Uskon tutkimukseni tuoreen lähestymistavan tuovan uudenlaisen näkökulman siihen, miten Erving
Goffmanin kehysanalyysia voi hyödyntää uudessa ja alati muuttuvassa mediaympäristössä. Vaikka
olen kerännyt aineiston tutkimukseeni kolmen eri suomalaisen median julkaisualustoilta, ei tutkimukseni fokus ole uutismedioiden välisessä vertailussa. En myöskään ole tässä tutkimuksessa keskittynyt
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esimerkiksi käyttökokemukseen tai lukijalle syntyneen tulkinnan kehyksen tutkimiseen, sillä tein kehysanalyysiä mediatekstien näkökulmasta enkä vastaanoton tai mediatekstien näkökulmasta.
Tutkimukseni pohjaa havaintoon siitä, että muutoksia kontekstissa voi tutkia kehysanalyysin keinoin.
Julkaisualustan luoman kontekstin tutkimisen osalta olen pyrkinyt tuoreuttamaan tutkimukseni teorialla kehysanalyysin työkalua niin, että se huomioisi internetin myötä syntyneiden verkkosivujen julkaisualustojen ja sosiaalisen median julkaisualustojen eroavaisuudet suhteessa painettuun sanomalehteen. Olen taustoittanut tutkimustani tiedolla siitä, millaiset ovat painetun sanomalehden, verkkosivujen ja sosiaalisen median (erityisesti Instagramin) julkaisualustojen luomat kontekstit ja esitellyt,
millaisia ovat näille julkaisualustoille ominaiset elementit ja ominaisuudet. Toimittajan tekemän kehystämisprosessin eli toimittajan luoman kontekstin tarkastelemisen avuksi olen esittänyt Ruotsalaisen diginatiivisuuden analysoimistavan. Tämän teorian valossa toimittajan luoman kontekstin tarkasteleminen ottaa huomioon median murroksen.
Koko tutkimukseni lähtökohta peilaa median murrokseen ja teknologian mukanaan tuomaan muutokseen, joka on johtanut uusiin julkaisualustoihin. Tarkoitukseni on ollut mahdollistaa median murroksen aiheuttamien muutosten analysoiminen tarkastelemieni uutismedioiden osalta nykyisessä mediamaisemassa ja erityisesti Instagramissa. Samalla tutkimukseni auttaa lukijaa myös hahmottamaan
journalistisesta näkökulmasta, millainen Instagram on ollut julkaisualustana vuonna 2020. Vaikka
oma tutkimukseni keskittyy Instagramiin, on pyrkimykseni ollut rakentaa jotain, joka kestäisi vaikka
Instagram julkaisualustana kuolisi, ja jota voisi täten hyödyttää sekä tutkimusta että toimituksia tulevaisuudessakin sen ymmärtämisessä, miten sosiaalisen median konteksti toimii ja miten sitä voi tutkia. Sosiaalisen median aikana ei nimittäin voi tuudittautua julkaisualustojen pysyvyyteen. Enemmänkin uutismedioiden on totuttava siihen, että yleisöt siirtyvät alustajättien julkaisualustalta toiselle
ja heitä journalismin pariin houkutellakseen, uutismedioiden on mitä todennäköisemmin seurattava
perässä. Jatkuva muutos on normi, ei poikkeus.
Monet tutkimukseni havainnot ovat yhteneväisiä aiheesta aiemmin esitetyn teorian kanssa. Kun tutkimustuloksiani vertaa aiempaan Instagramia käsittelevään kirjallisuuteen, on nähtävillä yhteneväisyyksiä. Grünn selvitti Ylen Instagramin käyttöä käsittelevissä opinnäytteissään, millaista sisältöä
Instagramissa uutismedioilta toivotaan ja millaista sisältöä klikataan. Tuloksena oli toive kovista uutisista, mutta klikkausten perusteella testit ja hyvinvointia koskevat aiheet olivat suositumpia. (2019,
40–41.) Oman määrällisen analyysini perusteella on nähtävissä, että Helsingin Sanomat, Yle ja Iltalehti painottavat julkaisuissaan/tarinoissaan hyvinvointia käsitteleviä aiheita. Laadullisen aineistoni
63

pohjalta on nähtävissä myös toinen yhteneväinen huomio Grünnin opinnäytetyön kanssa, nimittäin
se, että uutismedia joutuu kilpailemaan Instagramissa huomiosta erilaisten huumori- ja eläinkuvien
kanssa. Erityisesti laadulliseen aineistooni sisältyvä Ylen Instagram-julkaisu hassuista eläinkuvista
puhuu vahvasti huomion puolesta.
Muitakin yhteneväisyyksiä aiempaan tutkimukseen löytyi. Salonen esitti keväällä 2019 julkaistussa
pro gradu -tutkielmassaan väitteen: uutismediat lisäävät Instagramiin sisältöä joko tulospaineen takia
tai ne ovat sovelluksessa tavoittaakseen nuorta yleisöä. Salosen mukaan Yle tavoitteli Instagramissa
nuorta yleisöä ja Helsingin Sanomien toimintamalli oli sekoitus näitä kahta tavoitetta. Salosen tutkimuskohteena ei ollut Iltalehteä, mutta Ilta-Sanomat oli. Sen tavoite Salosen mukaan oli saada Instagramissa klikkejä. (2019, 40, 44.) Oman tutkimukseni tulos ei ole yhtä suoraviivainen. Kuitenkin
laadullisessa analyysissäni selvisi, että jokaisella uutismedioista oli Instagram-julkaisuissa bion linkkiin vinkkaamista ja Instagram-tarinoissa näytä lisää -ominaisuuden korostamista. Näiden lisättyjen
ominaisuuksien käyttäminen viittaa tulospaineen (eli klikkien saamisen) korostumiseen. Oman tutkimukseni analyysin kohteena olevista uutismedioista (Helsingin Sanomat, Yle ja Iltalehti) vain Helsingin Sanomat on verkossa maksullinen. Tämän tutkimuksen pohjalta eroavaisuutta Instagramin julkaisuissa/tarinoissa ei maksullisuudesta huolimatta uutismedioiden välillä ilmennyt. On mahdollista,
että eroavaisuus ilmenee vasta Instagram-julkaisua/tarinaa vastaavilla verkkosivuilla. Tämän asian
tutkiminen vaatisi hieman erilaisen aineiston ja lähestymistavan, kuten vaikkapa maksumuurien analysoimisen. Lisää jatkotutkimusehdotuksia kerron seuraavassa alaluvussa.

8.2. Tutkimuksen kritiikki ja jatkotutkimusehdotuksia
Jos kontekstin muutosta olisi lähestynyt haastattelumetodilla kehysanalyysin sijaan, se olisi lisännyt
tutkimukseen yhden oleellisen seikan: se olisi antanut selityksen sille, miksi uutismediat toimivat
Instagramissa kuten ne siellä toimivat. Kuten jo aiemmin mainitsin, oman tutkimukseni tarkasteluviikolla uutismediat eivät jakaneet Instagramiin kovinkaan montaa julkaisua/tarinaa viikon yhdestä
kovimmasta uutisaiheesta, postin lakosta. Syytä esimerkiksi tälle valinnalle ei ole mahdollista saada,
ellei sitä kysy uutismedioilta itseltään. Päädyin valitsemaan kehysanalyysin haastattelumetodin sijaan
sen takia, koska kehysanalyysi paljastaa analyysin kohteestaan seikkoja, joita haastateltavat itse eivät
välttämättä tiedostaisi tai myöntäisi. Tämä ei kuitenkaan poista sitä totuutta, että tutkimukseni ei tällä
rajauksella selitä uutismedioiden pohjimmaisia motiiveja, joka voisikin olla mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe. Lisäksi haastattelumetodin avulla voisi saada konkreettisia kuvailuja siitä, miten toimittajan täytyy huomioida eri julkaisualustat päivittäisessä työssään – jos täytyy – ja numerotietoa
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siitä, kuinka paljon Instagramin kautta käyttäjiä todellisuudessa saapuu verkkosivujen sisällön pariin
ja millaiset julkaisut/tarinat houkuttelevat eniten klikkauksia. Julkisen sanan neuvostolla ei ole Instagramia varten tiettävästi erillisiä ole oikaisuohjeita, mutta luultavasti uutismedioilla on käytäntötavat virheiden varalta. Myös näiden sekä muiden eettisten käytäntöjen kartoittaminen edellyttäisi
tietoja uutismedioilta itseltään. Lisäksi haastattelututkimuksella voisi kerätä tietoa käyttäjien lukukokemuksista eri julkaisualustoilta. Esimerkiksi sitä ei tiedetä, millaiseksi suomalaiset mieltävät uutistenlukuhetkensä Instagramissa – vai onko sellaista olemassakaan?
Uuteen julkaisualustaan, kuten sosiaalisen median sovellukseen, siirtyminen tuo mukanaan erilaisia
seurannan arvoisia seikkoja, kuten uutiskriteerien mahdolliset muutokset ja uutisten arvottamisen
muutoksen sekä tietysti sen, paljonko uutismediat käyttävät kyseiseen sovellukseen tuotetun sisällön
tekemiseen aikaa. Sitä ei tiedetä, säilyykö Instagram sellaisena kuin se nyt on tai säilyttääkö se ylipäätään nykyisen suosionsa. Lisäksi olisi mielenkiintoista selvittää, onko Instagramin omistamalla
Facebookilla suunnitelmia sovelluksen kehittämiseksi ja millaisia ne olisivat. Onko Facebook esimerkiksi suunnitellut algoritmimuutoksia presidentinvaaleihin kohdistuvan vaikuttamisuhan takia ja
onko näillä muutoksilla vaikutusta uutismedioihin?
Kuten jo tutkimuksessani aiemmin mainitsin, tutkimukseni rajauksen ja ajankäytön takia jouduin jättämään Instagramin julkaisujen/tarinoiden ja niitä vastaavien verkkosivujen ja painetun sanomalehden versioiden julkaisualustojen luomien kontekstien tarkastelemisen vain yhden sivun mittaisen analyysin tasolle. Tämän lisäksi painetun sanomalehden osalta juttua kehystäväksi kehykseksi voisi
mieltää myös koko lehden, ja vastaavasti verkkojutun osalta kaikki kehykseksi voisi mieltää kaikki
päivän aikana verkkosivuilla julkaistut verkkojutut. Tästä on pääteltävissä, että todellisuudessa julkaisualustan luoman kontekstin analysoimisen osalta tutkittavaa olisi vielä paljon jäljellä. Analyysin
tekeminen tässä laajuudessa vaatisi kokonaista painettua sanomalehteä ja uutismedian verkkosivuja
vastaavan Instagramin julkaisualustan luoman kontekstin määrittelemisen: koostuuko se kunkin käyttäjän sovelluksen etusivullaan näkemistä julkaisuista ja tarinoista vai sittenkin jostain muusta, jostain,
joka mahdollistaisi asian tutkimisen ilman käyttäjän (tai tutkijan) oman Instagram-sisällön sotkeutumista aineistoon? Jos julkaisualustojen luomien kontekstien vertaileminen vuorokauden ajalta saataisiin onnistumaan, se antaisi myös uudenlaista syvyyttä määrällisessä analyysissäni aihekategorioiden
avulla esille nostamaani huomioon: tutkimukseni uutismediat suosivat Instagramissa Lifestyle- ja
Musiikki/Viihde-aihekategorioita. Kuinka suuria aihekategoriat ovat vastaavan päivän painetussa sanomalehdessä ja verkkosivujen sisällössä? Tutkimukseni rajauksen takia myös verkkosivujen julkaisualustana luoman kontekstin alustakohtainen vertailu tietokoneen, älypuhelimen ja tabletin välillä
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jäi pinnalliseksi. Koska uutisten lukemiseen käytetty väline vaikuttaa lukukokemukseen, olisi näidenkin eriävien alustojen näkökulmasta mahdollista tehdä jatkotutkimusta.
Lopuksi on mainittava, että laadullinen analyysi on tutkimustapana aina jollain tapaa tutkijaansa heijastava. Esimerkiksi tein tutkimukseni määrällisen aineiston rajausta tehdessä päätöksen määritellä
Instagram-tarinan rajat sen määritelmän avulla, jota sovellus itse käyttää. Joku toinen olisi voinut
määritellä rajat (myös määrällistä tutkimusta varten) tarinakokonaisuuksien mukaan ja täten saada
erilaisia lopputuloksia. Olenkin juuri tämän takia pyrkinyt tutkimukseni selostamisessa avoimuuteen
ja tällä tavoin toistettavuuden takaamiseen.
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