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”Tämä on sellainen kasvutarina”, totesi ohjaajani joskus kuutisen vuotta sitten, kun
olin viimein löytänyt väitöskirjalleni suunnan. Kommentti nauratti meitä molempia,
se oli niin totta. Projektin alkamisesta on kulunut pian 18 vuotta. Vaikka aineisto
on välillä ollut matkalaukkuun pakattuna sängyn alla, mielessä se on ollut aina, viimeistään imuroidessa. Tieteellisen ajattelun lisäksi tutkimuksen tekeminen on kasvattanut ymmärrystä omasta toimittajan ammatista ja työstä. Toisinaan on tuntunut
kuin katsoisi peiliin mutta näkisi kuvajaisen eri maailmasta kuin missä luuli olevansa. Oma tieteenala avaa uusia, oivaltavia ja viiltäviäkin näkökulmia asioihin, joiden keskellä työtään tekee.
Kiitän Risto Kuneliusta siitä, että hän sai minut aikoinaan ryhtymään tähän projektiin ja on ohjaajana jaksanut haastaa ajattelemaan aina vielä hiukan enemmän.
Synkimpänäkin hetkenä hän on uskonut tutkimukseeni, innostunut siitä ja saanut
innostuksen tarttumaan. Loppuvaiheessa virallisesti toiseksi ohjaajakseni ryhtynyt
Laura Ahva on ollut korvaamaton, kun työ on pitänyt ajatella vielä kerran uusiksi ja
puristaa valmiiksi. Hän on auttanut saamaan monimutkaiset asiat, myös mielentilani, hallintaan ja järjestykseen.
”Uudestaan”, hihkuvat lastenohjelman Teletapit, kun haluavat uusinnan siitä,
mitä juuri näkivät. Kun joutuu tekemään jotain toiseen kertaan, sellaisesta asenteesta on hyötyä. Väitöskirjani ensimmäisen version esitarkastajien Mervi Pantin ja
Turo Uskalin ansiosta sain miettiä vielä kerran, mikä työssäni on keskeisintä, ja kirjoittaa sen uudestaan. Mervi Pantin lausunnosta oli tässä tehtävässä suuri apu. Kiitos myös uuden version esitarkastamisesta. Sen toinen esitarkastaja Reeta Pöyhtäri
esitti tarkkoja huomioita ja kysymyksiä, joiden avulla käsikirjoitusta oli ilo työstää.
Aloitin jatko-opintoni tiedotusopin laitoksella, nyt valmistun media- ja viestintätutkimuksen ja esittävien taiteiden tohtoriohjelmasta. Yliopiston rakenteet ovat
muuttuneet, mutta onneksi aina on ollut tuttuja ihmisiä. Tutkijoiden, opettajien,
muun henkilökunnan ja seminaarikavereiden ansiosta olen tuntenut oloni yliopistossa tervetulleeksi ja turvalliseksi. Tampereen yliopistoa kiitän myös reilun puolen
vuoden palkallisesta tohtoriopiskelijan tehtävästä, se tuli tärkeällä hetkellä.
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Ilman tutkittaviani Hämeen Sanomien ja Etelä-Suomen Sanomien toimituksissa
tätä työtä ei olisi. Nauraisitte jos tietäisitte, minkä määrän tunteja olen viettänyt kelaten yhä uudelleen samoja vuosien takaisia työpäiviä. Olen viihtynyt seurassanne.
Kollegat koko toimittajanurani varrelta, kiitos hyvistä keskusteluista ja ajatuksista arjen keskellä. Nykyiset työkaverit Suomen Kuvalehdessä ovat olleet lähellä
monissa käänteissä ja tukeneet enemmän kuin ehkä arvaavatkaan. Erityisesti kiitän
entistä toimitussihteerikollegaani Reijo Vahtokaria, joka joskus 2010-luvun alkupuoliskolla istui työhuoneessani ja vakuutti minut siitä, että nyt on aika tehdä se
väitöskirja. Viimeistelyvaiheessa graafikko Hannu Kyyriäinen huolehti, että työn
kuviot ja piirrokset ovat luettavia ja ymmärrettäviä.
Ritva ja Sauli Korpimo, kiitos monien Tampereen-reissujeni majoituksesta, poron sisäfileistä ja muista herkuista sekä keskusteluista ja viinistä. Sen juomiseen
Sauli on kyllä syytön. Riikka Tujula, kiitos että myös meidän lapset ovat hoituneet
silloin, kun tämä ”keskimmäinen” on ollut työläs. Kiitos myös muille ystäville ja
uintiporukalle, yhteisistä hetkistä on saanut iloa ja virtaa.
Äitiäni Hely Hakalaa ja edesmennyttä isääni Erkki Hakalaa kiitän ennen kaikkea
lujasta koulutususkosta. Äidin apu ja tuki on ollut korvaamatonta. Isä olisi nyt ylpeä, mutta hermoilisi väitöstilaisuutta aivan sietämättömästi. Veljeni Pekka Hakala
on näyttänyt jatkuvaa, usein kyseenalaista esimerkkiä siitä, että kyllä ihmisen elämään projekteja mahtuu. Eikä kannata tarttua vain sellaisiin hommiin, jotka jo
osaa, sehän olisi tylsää. Ammatin lisäksi olemme jakaneet myös teletappimenetelmän: jos ei heti onnistu, otetaan uudestaan!
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Hiihtolomalla Rukalla 5. huhtikuuta 2021
Pauliina Penttilä
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TIIVISTELMÄ

Tutkimus paneutuu journalismin ammatillisuuteen eli professionalismiin etnografisen aineiston avulla. Se tarkastelee professionalismia ja toimitustyön käytäntöjä arjen tasolla ja rakentaa teoreettisen mallin siitä, miten professio jokapäiväisessä
työssä toiminnan kautta määrittelee omaa kenttäänsä. Työ tarkastelee professionalismia dynaamisena, alati tuotettavana ja muuttuvana kulttuurina ja paneutuu erityisesti toimijoiden rooliin ja kentän sisäiseen kamppailuun professionalismin määrittelyssä. Toimijuuden jäljittämiseksi journalistisia käytäntöjä tarkastellaan yksityiskohtaisesti, niiden merkityksiä ja niiden syntyyn vaikuttaneita valtasuhteita jäljittäen.
Tutkimuksen etnografinen aineisto on kerätty Hämeen Sanomien ja Etelä-Suomen
Sanomien toimituksissa 2003–2004, ennen digitalisaation aikaan saamia suuria
muutoksia. Tämän ansiosta aineisto antaa mahdollisuuden keskittyä pysyvyyteen ja
arkisen toiminnan kautta tapahtuviin muutoksiin sekä kehitellä tältä pohjalta teoreettista mallia ja käsitteistöä, joiden avulla ymmärtää aiempaa paremmin toimijuutta ja sen merkitystä journalismissa. Tätä ymmärrystä on journalismin tutkimuksen piirissä peräänkuulutettu 2000-luvun alusta lähtien, ja sen voi nähdä merkitykselliseksi nykyisen, alati muuttuvan journalismin tutkimukselle.
Tutkimuksessa yhdistyy kolme erilaista teoriaa: professionalismin teoria, kenttäteoria ja performatiivisuuden teoria. Niistä jokaisella on tutkimuksessa oma, erilainen tehtävänsä. Professionalismi on kohde, josta tutkimus tuottaa tietoa ja jonka teoriaa se kehittää. Professionnalismikäsityksen lähtökohtana puolestaan on Pierre
Bourdieu’n kenttäteoriaan nojaava ajatus, jonka mukaan jounalismiprofessio on tiedollinen yhteisö. Professiota yhdistää sen doxa, jaettu tietämisen tapa, joka määrittää journalismin kenttää. Profession tehtävänä on yhtäältä ylläpitää ja puolustaa
omaa kenttäänsä mutta samanaikaisesti myös jatkuvasti määritellä sitä uudelleen,
jotta se säilyttää elinvoimansa. Kentän ylläpitävän ja uudistavan toiminnan erittelyssä tutkimus hyödyntää Judith Butlerin kehittämän performatiivisuuden teorian käsitteitä. Ne toimivat teoreettis-metodologisena välineenä aineiston analyysissa. Tämän
teorian mukaan tuotamme todellisuutemme jatkuvissa toistoissa, joista valtaosa on
uusintavia eli ylläpitää vallitsevaa tilannetta. Jatkuvan toiston vaatimus avaa kuitenkin mahdollisuuden myös toisin toistamiselle, joka puolestaan voi horjuttaa vallitsevaa tilannetta.
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Työn keskeinen tulos on etnografisen aineiston perusteella luotu malli journalismiprofessiosta. Se jaottelee toimitustyön käytännöissä tapahtuvan toiston kolmeen
eri lajiin, joilla kullakin on oma tehtävänsä journalismin kentän määrittelyssä. Nämä
toiston lajit ovat riittävä, ideaalinen ja dynaaminen toisto. Riittävässä toistossa profession periaatteet sovittuvat yhteen mediayrityksen ja ympäröivän yhteiskunnan tavoitteiden kanssa ja toisto ylläpitää vallitsevaa tilannetta. Riittävään toistoon sisältyy
kuitenkin jatkuva huoli journalismiprofession ideaalien toteutumisesta ja kentän
riippumattomuudesta. Tästä seuraa ideaalien ylläpitämiseen tähtäävää toisin toistamista, ideaalista toistoa. Ideaalinen toisto huolehtii ennen kaikkea kentän rajojen puolustamisesta. Se pyrkii haastamaan riittävää toistoa, mutta samalla se ylläpitää journalismiprofession jaettua, vallitsevaa doxaa. Dynaaminen toisto sen sijaan kritisoi nimenomaan vallitsevaa doxaa ja pyrkii horjuttamaan ja uudistamaan sitä. Se hakee
vaikutteita yhteiskunnan muilta kentiltä, kuten taloudesta, teknologiasta, politiikasta
tai taiteesta, ja pyrkii tätä kautta määrittelemään journalismin kenttää uudelleen ja
säilyttämään sen hallitun epävakauden, joka mahdollistaa elinvoimaisuuden muuttuvassa yhteiskunnassa.

Asiasanat: journalismi, professionalismi, etnografia, toimitustyö, journalistiset käytännöt, kenttäteoria, performatiivisuus
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ABSTRACT

This dissertation examines the professionalism of journalism through ethnographic
research. The study focuses on journalistic practices in the everyday life of a newsroom. It proposes a theoretical model of how profession defines its own field
through journalistic practices. Professionalism is seen as a dynamic, constantly
changing and altering phenomenon, and the study is particularly interested in how
the actors define their own field and struggle over its definitions. To understand
the significance of the actors, journalistic practices are examined on a micro level,
tracing both the meanings and the power relations incorporated in the actual practices of news making.
The ethnographic research material was gathered in the newsrooms of two
Finnish regional newspapers, Hämeen Sanomat and Etelä-Suomen Sanomat. The
material was gathered in 2003 and 2004, before the digitalization profoundly
changed the Finnish media. Due to the relative stability of this context, the material gives an opportunity to concentrate on persistence rather than rapid changes in
how journalism operates. However, it also allows the study to highlight the minor
and gradual changes occurring in the everyday work. It also helps refining theoretical ideas and concepts for understanding the relevance of professional actors and
their acts in the field of journalism.
The dissertation utilizes and combines three different theories – theory of professionalism, field theory and the theory of performativity. Each of them has its
own specific role in the study. Professionalism is the object of which the study aims
to gain more profound understanding. The idea of professionalism used in this dissertation is based on the field theory by Pierre Bourdieu, which understands the profession as an epistemic community. The profession is united by its shared doxa
which defines the field of journalism. Professionalism aims to maintain and protect
the journalistic field, and this task also demands constant redefining of the field.
To understand the dynamic of simultaneous maintaining and redefining the doxa
of the field, this study utilizes concepts from the theory of performativity by Judith
Butler. These concepts are used as theoretical-methodological tools in the analysis
of the research material. Butler’s theory claims that reality is constituted by actors
through constant performative repetition. For most part, this repetition is imitative
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and maintains the prevalent situation. Continuity, however, makes repetition vulnerable and opens possibilities for subversive repetition which may cause changes
in the prevailing order.
The main research result of this dissertation is a model of professionalism
based on a combination of ethnographic research material and the theoretical
framework. In this model, the performative repetition of journalistic practices is divided into three different types – sufficient, ideal and dynamic repetition. Sufficient
repetition is what can be called “good enough”: it appropriates the professional
norms of journalists with the goals of the media company and the demands of
other actors in society. Professional journalists are constantly concerned with sufficient repetition since it may endanger the execution of professional ideals and the
autonomy of the journalistic field. This concern may hence lead to ideal repetition
which aims to sustain the ideals of the profession. Above all, ideal repetition defends the boundaries of the journalistic field. However, even if it challenges sufficient repetition, it also sustains the profession’s prevailing doxa. Dynamic repetition,
in turn, criticizes the existing doxa and tries to destabilize and renew it by seeking
influence and inspiration from other fields of society – fields of economy, technology, politics and arts, for example. By these means dynamic repetition aims to redefine the journalistic field and to maintain it vital in the changing society.

Keywords: journalism, professionalism, ethnography, newsroom, journalistic work,
journalistic practices, field theory, performativity
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JOHDANTO

Tämän tutkimuksen kohteena on journalismin rakentuminen toimituksen arkisessa
työssä. Kun toimittajat miettivät juttuaiheita, valitsevat haastateltavia, etsivät aineistoja, kirjoittavat ja keskustelevat työn tuloksista palavereissa, he samalla tuottavat
käsityksiä siitä, mitä journalismi on. Tutkimuksen perustana on ajatus, että journalismiprofession tehtävänä on määritellä journalismin kenttää, puolustaa ja ylläpitää
mutta myös uudistaa sitä (Waisbord 2013, 88–93). Arjessa tämä määrittely tapahtuu
journalistisissa käytännöissä, ammattilaisten hallitsemissa vakiintuneissa toimintatavoissa (Ahva 2017), joiden avulla maailman tapahtumat päivittäin jäsentyvät journalismiksi.
Työ pohjautuu etnografiseen aineistoon, jonka olen kerännyt kahdessa maakuntalehdessä, Hämeen Sanomissa ja Etelä-Suomen Sanomissa, vuosina 2003 ja 2004.
Tuolloin oltiin vasta journalismin 2000-luvun murroksen kynnyksellä, ja hetkeä voi
kuvata rasvatyyneksi juuri ennen myrskyä (vrt. Aslama ja Kivikuru 2001), sillä muutamaa vuotta myöhemmin verkkolehtiä alettiin tehdä toden teolla (Kivioja 2018,
112) ja yt-neuvottelut koettelivat toimituksia tiuhaan (mm. Vehkoo 2011). Aineiston iästä huolimatta työni päätehtävä ei ole historiallinen kuvaus siitä, miten päivittäistä journalismia Suomessa tehtiin 2000-luvun alussa. Sen sijaan kehittelen aineiston analyysin avulla käsitteistöä ja teoreettista mallia, joiden tarkoituksena on antaa
lisää erottelukykyä journalistien ammattikunnan sisäisen dynamiikan ja ominaislaadun tarkasteluun. Uskon, että kehittämäni käsitteellisen mallin avulla on mahdollista tarkentaa kuvaa journalismin nykyisistä haasteista ja ammattikunnan tavasta ja
kyvystä vastata niihin. Nykypäivän journalismin tarkastelu tai 2000-luvun alun jälkeen tapahtunut muutos jäävät kuitenkin empiirisesti tämän työn ulkopuolelle.
Tutkimuksen tuloksena on syntynyt uudenlainen teoreettinen malli siitä, kuinka
journalismiprofessio määrittelee kenttäänsä. Mallin arvo on ennen kaikkea siinä,
että se korostaa toimijuutta. Se näkee journalistit aktiivisina toimijoina, jotka yhtäältä ylläpitävät ja uusintavat journalismia ja sen tekemisen käytäntöjä mutta toisaalta samaan aikaan myös reflektoivat omaa työtään ja kyseenalaistavat sen vallitsevia tekemisen tapoja.
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Koska tutkimus korostaa toimijuutta, se käsittelee myös toimintaan sisältyvää
vapautta. Journalismin vapaudesta puhuttaessa viitataan usein niin sanottuun rakenteelliseen autonomiaan eli siihen, miten toimituksen ulkopuoliset tahot, kuten poliitikot ja talouselämän vaikuttajat, pyrkivät vaikuttamaan journalismiin (mm. Hiltunen 2019). Tämän tutkimuksen kohteena on kuitenkin journalismiprofession sisäinen vapaus, toimittajien yksilöllinen, toiminnallinen autonomia. Vaikka journalismiprofessiolla on yhteiset periaatteensa ja ideaalinsa, joilla se määrittelee tehtäviään ja
omaa kenttäänsä yhteiskunnassa, niiden sisään mahtuu laaja kirjo ihanteita ja käytännön toimintatapoja. Tämän tutkimuksen tuloksena syntynyt malli pyrkii tuottamaan ymmärrystä juuri tästä kentän sisäisestä kamppailusta, professionalismin dynamiikasta siinä kontekstissa, missä journalismia päivittäin tehdään.
Väitöskirja on syntynyt pitkän ajan kuluessa ja monivaiheisen teoreettisen prosessin tuloksena. Avaan seuraavaksi hiukan tutkimukseni historiaa, sillä se auttaa
ymmärtämään, miten kehittämäni mallin teoreettiset lähtökohdat ovat muodostuneet. Tämän jälkeen kerron työn tavoitteista sekä hahmotan, miten käyttämäni teoriat suhteutuvat toisiinsa ja millaisessa roolissa ne tässä tutkimuksessa ovat. Lopuksi
esittelen lyhyesti mallini keskeiset käsitteet, joita kohti työssä kuljetaan, minkä jälkeen kerron vielä työn rakenteesta.

1.1

Lähtökohta: Onko toimittajalla valtaa toimituksessa?

Kun 2000-luvun alussa aloin suunnitella tätä väitöskirjaa, olin vaikuttunut toimitustyön etnografisista tutkimuksista, joita oli tehty etenkin Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa 1970- ja 1980-luvulla (mm. Tuchman 1978; Schlesinger 1987 [1978];
Gans 1979). Kaipasin myös suomalaiseen tutkimukseen näkökulmaa, joka kiinnittäisi huomiota toimittajien työhön ja journalistisiin käytäntöihin, sillä sellaista oli
meillä tehty vain hyvin vähän (Helle 2002).
Toisaalta suhtautumiseni journalismietnografioiden toimituksista antamaan kuvaan oli ristiriitainen, sillä siinä rakenteiden merkitys journalismin määrittäjänä korostui ja toimittajien aktiivinen rooli tuntui paljolti katoavan. Omat kokemukseni
toimitustyöstä ja myös toimitusten päälliköitä koskevan pro gradu -työni (Penttilä
2001) tulokset olivat ristiriidassa etnografioiden antaman kuvan kanssa. Minulle oli
syntynyt kuva, että toimittajat – ja etenkin päälliköt – vaikuttivat voimakkaastikin
toimitusten käytäntöihin ja journalistisiin painotuksiin, saattoivat kritisoida vallitsevia työskentelytapoja ja pyrkivät usein toteuttamaan omia, jopa vallinneiden journalismikäsitysten kanssa ristiriitaisia journalistisia ihanteitaan.
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Simon Cottlen (2000) artikkeli New(s) Times: Towards a ’Second Wave’ of News
Ethnography määritteli ja sanoitti ristiriitaa, joka vallitsi aiempien etnografioiden ja
omien kokemusteni ja havaintojeni välillä. Artikkelissan Cottle kritisoi aiempia, niin
sanotun ensimmäisen aallon etnografioita juuri rakenteiden merkityksen korostamisesta ja toimijoiden sivuuttamisesta. Hän myös peräänkuulutti etnografioiden toista
aaltoa, joka ottaisi aiempaa paremmin huomioon journalistien toimijuuden ja sen
merkityksen.
Kun aloin suunnitella aineiston keruuta vuonna 2003, olin kiinnostunut ennen
kaikkea journalististen käytäntöjen etnografisesta tutkimisesta. Halusin ymmärtää,
millaisten valintojen ja vallankäytön tuloksena journalismi syntyy, kuinka aiheet, näkökulmat, käytettävät aineistot ja haastateltavat valitaan ja miten aiheita arvotetaan.
Täsmällisiä tutkimuskysymyksiä en tuossa vaiheessa määritellyt, sillä pyrin etenemään aineistolähtöisesti eli keräämään tutkimuksen kohteesta kattavan ja kuvaavan
etnografisen aineiston, jonka pohjalta edetä kysymystenasettelussa aineiston ohjaamaan suuntaan. Aineistonkeruuta seurasi tutkimustyössäni rikkonainen vuosikymmen, jonka aikana päädyin journalistiselle uralle. Vapaahetkien, lomien ja lyhyiden
opintovapaiden aikana purin haastattelu- ja palaverinauhoituksia, kuuntelin tallenteita uudelleen, luin kertyneitä aineistoja ja palasin yhä uudelleen työpäiväkirjoihini.
Etsin suuntaa jatkolle erilaisista teorioista ja tutkimussuunnista. Tutustuin myös feministiseen tutkimukseen ja Judith Butlerin performatiivisuuden teoriaan (Butler
2006), jonka ajatukset vallitsevaa tilannetta ylläpitävästä uusintavasta toistosta ja sitä
horjuttavasta toisin toistamisesta tuntuivat avaavan niitä havaintoja, joita olin aineistosta tehnyt.
Samalla kun tutkimuksen jatko alkoi saada teoreettista suuntaa, journalistisessa
työssä kokemani muutokset kasvattivat entisestään halua ymmärtää toimitustyön sisäistä dynamiikkaa. Journalistien toimijuus, josta olin 2000-luvun alussa kiinnostunut, näytti kohtaavan jatkuvasti uusia ongelmia ja kaventuvan taloudellisten paineiden ja teknologisten uudistusten puristuksessa. Syksyllä 2014 jäin lukuvuoden mittaiselle opintovapaalle, josta alkoi uusi aktiivinen – joskin edelleen repaleinen –
kausi väitöskirjatyön parissa. Vapaan aikana muun muassa analysoin etnografisen
aineistoni performatiivisuuden teorian avulla. Vasta tämän tehtyäni aloin hahmottaa, että esiin oli piirtynyt käytäntöihin ja niiden puitteissa tapahtuvaan toimintaan
perustuva kuva professionalismista, siitä kuinka journalismiprofessio arjen tasolla
sekä ylläpitää journalismia että uudistaa sitä. Professionalismin ymmärtämisessä oivalliseksi välineeksi osoittautui Pierre Bourdieu’n kenttäteoria (Bourdieu 1990;
Bourdieu ja Wacquant 1995), joka myös rakensi siltaa analyysin välineenä toimineen performatiivisuuden teorian ja professionalismin välille.
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Tämän pitkän ja monivaiheisen ketjun tuloksena on siis syntynyt journalismiprofession toimintaa kuvaava malli, jonka tässä työssä esittelen. Oma kokemukseni
journalistisen työn muuttumisesta sekä 2000-luvun journalismintutkimus ovat kenties väistämättä vaikuttaneet lopulliseen kysymyksenasetteluun. Merkittävin tutkimuksen suuntaa ohjannut tekijä on kuitenkin se etnografinen aineisto, jonka keräsin 2000-luvun alussa ja joka on säilynyt elävänä ja rikkaana ajan kulumisesta huolimatta. Samoin kuin 1970-luvun journalismietnografioita lukiessaan hämmästyy
usein sitä, miten relevanteilta ja merkityksellisiltä ne edelleen vaikuttavat, yllättyy
myös palatessaan 2000-luvun alun toimituskokouksiin ja jutuntekoprosesseihin:
moni asia journalismissa on yhä kuin ennenkin.
Toimittaja- ja tutkijaidentiteettieni yhteensovittamisessa on auttanut emansipatorisen tiedonintressin ottaminen osaksi tutkimustyötä. Se on myös luontevaa seurausta Judith Butlerin performatiivisuuden teorian hyödyntämisestä, sillä teoriaan
sisältyy ajatus emansipaatiosta, valtarakenteiden paljastamisesta ja kyseenalaistamisesta. Käytännössä emansipatorinen ote merkitsee, että tutkimuksen yhtenä tavoitteena on herättää pohtimaan sitä, miten toimittajat ammattilaisina käyttävät valtaansa journalismin kentän määrittelyssä, mikä valtaa rajoittaa ja miten toimittajat
voisivat olla aktiivisempia vallitsevien journalismikäsitysten kyseenalaistamisessa
niin toimitusten kuin koko professionkin sisällä. Toimijuuden korostaminen merkitsee journalistien vallan tekemistä näkyväksi, mutta samalla se osoittaa, että vallankäyttö vaatii aktiivista toimintaa, vallitsevien totuuksien kyseenalaistamista ja
vaihtoehtoisten ratkaisujen etsimistä.

1.2

Tavoitteena arjen mallinnus

Journalismin toimintaympäristö on tällä vuosituhannella mullistunut, ja vaikka
konkreettiset muutokset ovat tapahtuneet ennen kaikkea taloudessa ja teknologiassa (Pöyhtäri ym. 2016, 7–11), vaikutukset ovat heijastuneet aina journalismin oikeutukseen ja asemaan saakka. Journalismiprofessio on joutunut etsimään olemassaololleen uusia perusteluja ja määrittämään paikkaansa muuttuneessa maailmassa.
Professiotutkimus on etenkin 2010-luvulla lähestynyt journalismia kahdesta toisiaan täydentävästä näkökulmasta: se on pyrkinyt hahmottamaan, kuinka journalismi yhtäältä määrittelee rajojaan ja toisaalta pyrkii huolehtimaan perustastaan.
Journalismin rajoihin on paneutunut niin sanottu boundary work -tutkimus (esim.
Carlson ja Lewis 2015). Sen tavoitteena on selvittää, millaiset toimijat, käytännöt ja
ideat hyväksytään journalismin piiriin ja mitkä taas koetaan uhkaksi journalismille ja
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pyritään sulkemaan sen ulkopuolelle (Carlson ja Lewis 2020). Journalismin perustaa
hahmottava professiotutkimus puolestaan kartoittaa esimerkiksi sitä, millaisilla arvoilla ja normeilla journalismi pyrkii lujittamaan auktoriteettiaan (Carlson 2017), toteutuvatko julkilausutut perustelut käytännöissä (Ekström ym. 2021), miten arvojen
kuten autonomian sisältö muuttuu toimintaympäristön muuttuessa (Ananny 2018)
ja kuinka esimerkiksi mediayhtiöiden taloudellinen valta voi uhata journalismin vapautta (Deuze 2019).
Tutkimuksen voi nähdä keskittyneen pitkälti journalismin murrokseen, sen tuottamiin muutoksiin ja epävakauteen. Tämän työn tavoite on jossain määrin toisenlainen. Tutkimuksen kohteena on pysyvämmän profession toimijuuden tavoittaminen. Keskeinen kysymys ei siten ole, mitä journalismille on tapahtunut tai tapahtumassa, vaan kuinka professio arjessa toimii, jotta journalismi sekä pysyisi yllä päivästä toiseen että samaan aikaan sopeutuisi ympäristön muutoksiin ja löytäisi jatkuvasti paikkansa yhteiskunnassa. Pyrkimyksenä on etsiä teoreettista mallinnusta, joka
auttaa ymmärtämään arkea profession näkökulmasta: journalismin kentän ylläpitämisenä ja uudelleenmäärittelynä. Tutkimuskysymykset voi tiivistää kolmeen kohtaan:
1.

Miten professio ylläpitää kenttäänsä?

2.

Miten professio uudelleenmäärittelee kenttäänsä?

3.

Miten mallintaa professionalismia teoreettisesti journalististen käytäntöjen tarkastelun pohjalta?

Profession kentän dynamiikkaa kuvaavan mallin avulla voi toki tarkastella myös tapahtunutta murrosta esimerkkinä tilanteesta, jossa pysyvyys ja muutos ovat vahvasti
läsnä. Mallin keskeisin tehtävä on kuitenkin tarkastella professionalismia dynaamisena ilmiönä, jonka keskiössä ovat toimittajat ja heidän työnsä.

1.3

Kolmen teorian voimalla

Vastausten löytämiseksi edellä esitettyihin kysymyksiin tässä tutkimuksessa yhdistyy
kolme erilaista teoriaa: professionalismin teoria, kenttäteoria ja performatiivisuuden
teoria. Usean eri teorian yhdistelmä on seurausta työn aineistolähtöisyydestä. Kun
journalismia tarkastelee toimituksen lattiatasolta ja lähtökohtana ovat toimitustyön
arkiset käytännöt, mikään teoria ei yksinään riitä tavoittamaan kokonaisuuden eri
ulottuvuuksia. Arjen nyanssit ja toimijuuden esiin nostaminen vaativat
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moniulotteista tarkastelua, sillä muuten yksityiskohtien merkityksellisyys katoaa näkyvistä. Kehittämäni teoreettinen malli toki yksinkertaistaa todellisuutta, kuten mallit aina, mutta sen selitysvoima kumpuaa siitä, että teoriat on valittu aineiston ehdoilla ja asetettu palvelemaan aineiston ymmärtämistä, jäsentämään ja teoretisoimaan sen tuottamaa tietoa.
Kaikilla kolmella teorialla on tutkimuksessa myös erilainen tehtävä. Laajimmassa
roolissa on professionalismi, sillä se on tutkimuksen kohde, ilmiö josta tämä tutkimus tuottaa uutta tietoa. Kenttäteorian tehtävänä puolestaan on jäsentää professionalismia. Pierre Bourdieu’n kenttäteoria (Bourdieu 1990; Bourdieu ja Wacquant
1995) tuo mukaan ajatuksen, että journalismiprofessio on tiedollinen yhteisö, jonka
tehtävänä on sekä ylläpitää ja puolustaa että jatkuvasti uudelleenmääritellä kenttänsä
rajoja (Bourdieu 2005, 29–47; Waisbord 2013, 88–93). Performatiivisuuden teoria
puolestaan on toiminut teoreettis-metodologisena välineenä, jota olen hyödyntänyt
aineiston analyysissa. Sen avulla olen jäsentänyt journalistien toimintaa ja saanut
esiin arjen tasolla esiintyvän, professionalismia ylläpitävän ja uudistavan toimijuuden. Sieltä juontaa myös tutkimuksen otsikkoonkin noussut ajatus toistosta.
Teorioissa on tasoja, joilla niitä on ollut mahdollista nivoa yhteen. Performatiivisuuden teorian mukaan tuotamme asioiden vallitsevan tilan niin sanotussa uusintavassa toistossa. Tämän uusintavan toiston voi nähdä profession tavaksi ylläpitää kenttäänsä ja sen jaettua tiedollista perustaa, doxaa (Bourdieu 1990, 66–69). Performatiivisuuden teorian mukaan toimijat voivat kuitenkin myös toistaa toisin – koska rakenteetkin ovat toistoa, ne ovat riippuvaisia toiminnasta ja alttiita muutokselle – ja näin
horjuttaa vallitsevaa tilannetta. Tämän toisin toistamisen voi nähdä vastaavan profession toiseen tehtävään, kentän uudelleenmäärittelemiseen, jonka ansiosta journalismi säilyttää elinvoimansa ja kykenee vastaamaan yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin. Uusintavan toiston ja toisin toistamisen käsitteiden kautta performatiivisuuden
teoria tuo kenttäteoriaan ulottuvuuden, joka korostaa toimijuutta ja kentän muuttumisen mahdollisuutta. Näin syntyy aiempaa dynaamisempi kuva professionalismista, joka näyttäytyy paitsi journalismin ulkopuolelle suuntautuvana kentän puolustamisena myös sen sisäisenä, kenttää uudistavana kamppailuna.

1.4

Mallin keskeiset käsitteet

Kehittämäni malli siis pohjaa näkemykseen, jonka mukaan professionalismi perustuu ammattikunnan yhteiseen doxaan, jaettuun tietämisen tapaan. Doxaan kuuluvat
tiedostamattomat esioletukset ja erilaiset jaottelut, kuten vaikkapa jako koviin ja
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pehmeisiin uutisiin. Doxan lisäksi journalismiprofessiolla on myös julkilausutut periaatteet, ideaalit (Deuze 2005), joilla se perustelee olemassaoloaan, yhteiskunnallista merkitystään ja autonomista asemaansa yhteiskunnassa. Journalismin perinteisiä ideaaleja ovat objektiivisuus, ajankohtaisuus, eettisyys ja yhteiskunnan palveleminen. Ideaalit ovat laajoja, yleisiä ja monitulkintaisia. Journalististen käytäntöjen on
aina oltava perusteltavissa ideaalien näkökulmasta, mutta perustelut voivat vaihdella
ja myös muuttua. Esimerkiksi objektiivisuudella toimittajat viittaavat nykyisin pikemminkin puolueettomuuteen kuin varsinaisesti objektiivisuuteen.
Doxa ohjaa profession toimintaa journalismin kentällä, mutta kenttään vaikuttavat ja sitä pyrkivät määrittelemään myös muut tahot, kuten yhteiskunnan vallanpitäjät ja voittoa tavoittelevat mediayhtiöt, joihin toimitukset useimmiten kuuluvat.
Etenkin mediayhtiöt vaikuttavat journalistisiin käytäntöihin voimakkaasti muun
muassa määrittelemällä journalismin käytössä olevat resurssit. Kehittämässäni mallissa hahmottuukin ensimmäisenä niin sanottu riittävä toisto. Se viittaa uusintavaan
toistoon eli toimintaan, joka ylläpitää vallitsevaa kenttää. Riittävässä toistossa kietoutuvat toisiinsa eri tahojen kuten journalismiprofession ja mediayhtiön tavoitteet
ja intressit. Kuten uusintava toisto yleensäkin, riittävä toisto kätkee vallitsevaan tilanteeseen sisältyvää valtaa. Se näyttäytyy itsestään selvänä ja häivyttää sitä, ketkä
vallitsevista journalistista käytännöistä lopulta hyötyvät.
Toimituksissa tapahtuva toisin toistaminen jakautuu mallissani kahteen eri lajiin,
joilla on erilaiset tehtävät ja tavoitteet. Niistä ensimmäistä kutsun ideaaliseksi toistoksi.
Ideaalinen toisto kumpuaa toimittajien huolesta, että riittävä toisto ei toteuta profession ideaaleja tarpeeksi kunnianhimoisesti. Se pyrkii muuttamaan käytäntöjä perustellen niitä jaetuilla ideaaleilla ja kentän autonomian säilyttämisellä. Ideaalinen
toisto kritisoi riittävää toistoa ja vallitsevia käytäntöjä mutta ylläpitää profession vallitsevaa doxaa. Toisin toistamisen toinen laji, dynaaminen toisto, sen sijaan kohdistuu
nimenomaan yhteiseen doxaan ja pyrkii muuttamaan sitä. Se hakee aineksia journalismin kentän ulkopuolelta, yhteiskunnan muilta kentiltä. Tämä edellyttää toimijoiden yksilöllistä autonomiaa, vapautta kritisoida vallitsevia käytäntöjä ja luoda ja kokeilla uusia toiminnan tapoja. Jotta uudet ajatukset ja toimintatavat voisivat tulla
osaksi journalismin kenttää, ne on aina perusteltava profession ideaaleilla. Dynaaminen toisto kuitenkin venyttää ideaalien tulkintoja ja pyrkii saamaan aikaan muutoksia journalismin doxassa ja tätä kautta sen kentässä.
Tämä toistaminen tapahtuu toimitustyön arjessa, journalistisissa käytännöissä,
joihin jokainen toimitustyötä tekevä jatkuvasti työssään tukeutuu. Tässä tutkimuksessa kuvaan niitä arkisia käytäntöjä, joihin rakentamani mallinnus perustuu, ja sitä
prosessia, jonka tuloksena olen näihin käsitteisiin päätynyt.
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1.5

Kirjan rakenne

Johdantoa seuraavat kaksi lukua esittelevät tutkimuksen teoreettisia lähtökohtia.
Lähden liikkeelle professionalismista, johon keksityn luvussa 2. Journalistiikassa
professionalismin tutkimuksella on pitkät perinteet ja vankka asema (Steensen ja
Ahva 2015), joten tarkastelen hiukan tätä tutkimusperinnettä, jonka osaksi työni
asettuu. Luvussa käsittelen myös journalismin autonomian ja journalistisen käytännön käsitteitä. Lopuksi esittelen kenttäteoriaan nojaavan professionalismikäsityksen, johon tämä tutkimus pohjaa. Luvussa 3 paneudun performatiivisuuden teoriaan. Esittelen Judith Butlerin kehittämän teorian ja pohdin siihen sisältyvää vallan
käsitettä. Tämän jälkeen pohdin, miten alkujaan sukupuolen tuottamista koskeva
teoria soveltuu journalismin tuottamisen tarkasteluun ja millaisia seurauksia tällä
mahdollisesti on. Luvun lopussa esitän tutkimuskysymykseni, jotka nojaavat luvuissa 2 ja 3 esitettyihin teoreettisiin lähtökohtiin.
Luku 4 keskittyy etnografiseen menetelmään, esittelee aineiston ja kertoo sen
keräämisestä. Reflektoin rooliani tutkimuksen tekijänä ja sen kohteena, journalistina, ja avaan tästä kaksoisroolista seuranneita hyötyjä ja ongelmia. Tarkastelen
muun muassa sitä, kuinka lopulta sain aineistooni tutkimuksen vaatiman analyyttisen etäisyyden. Ennen kaikkea luku pyrkii kuitenkin kuvaamaan aineistonkeruun
prosessia ja niitä 2000-luvun alun toimituksia, joiden arkiseen toimintaan tutkimus
ja sen tuottama malli perustuvat.
Luvut 5 ja 6 keskittyvät aineiston analyysiin. Etnografian hengessä ne ennen
kaikkea kuvaavat aineistoa ja pyrkivät välittämään kuvan siitä hetkestä, jossa aineisto on syntynyt. Luvussa 5 kuvaan uusintavaa toistoa, joka syntyy uutistyölle asetetuissa tiukoissa, usein kyseenalaistamattomissa puitteissa ja jonka tuloksena määrittyy, millaista on toimituksen näkökulmasta riittävä journalismi. Luku piirtää kuvan toimituksesta juttutehtaana, jonka tärkein tehtävä on tuottaa päivittäin mahdollisimman tasalaatuinen paketti journalismia. Tämä yksiulotteinen kuva täydentyy
toisin toistamiseen perehtyvässä luvussa 6, jossa hahmotan toisin toistamiseen liittyviä aste-eroja ja jossa piirtyvät esiin ideaalinen ja dynaaminen toisto.
Luku 7 vetää yhteen aineistolukujen keskeiset havainnot ja kokoaa ne malliksi,
joka kuvaa professionalismia dynaamisena, toimijuuteen perustuvana ja journalismin kentän uudistamiseen kykenevänä voimana. Epilogissa pohdin, kuinka mallia
voi soveltaa journalismin murroksen tarkasteluun ja miten se voisi hyödyttää nykyisten journalististen käytäntöjen ja journalismiprofession tutkimista – mihin se
ohjaa katsetta ja millaisiin kysymyksiin sen avulla voi etsiä vastauksia.
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Ennen siirtymistä väitöskirjani teoriaosaan haluan vielä korostaa etnografisen aineiston ja tutkimuksen kohteena olleiden toimitusten ja niissä työskennelleiden
journalistien merkitystä tämän työn syntymiselle. Toimitusten ja toimittajien avoimuus on ollut tutkimuksen edellytys. Vastineeksi tästä avoimuudesta olen luvannut
tutkittavilleni rajallisen anonymiteetin ja käytän heistä todellisten etunimien sijaan
pseudonyymejä eli peitenimiä. Täysi anonymiteetti ei olisi ollut mahdollinen ilman,
että aineiston käsittely ja käytäntöjen kuvailu olisi kärsinyt. Monissa tilanteissa, joita
kuvaan luvuissa 5 ja 6, jo juttuaiheiden paikalliset ominaispiirteet paljastavat paljon.
Työtoverit tunnistavat ehkä edelleen kollegoitaan ja etenkin omat esimiehensä, ja
viitseliäs lukijakin saa halutessaan eri juttujen tekijät selville, vaikka aikaa onkin kulunut. Anonymiteetin rajallisuuden vuoksi pyrin kuvaamaan vain tutkimuksen kannalta ehdottomasti relevantteja tilanteita ja luonnollisesti kohtelemaan tutkittaviani
kunnioittavasti. Tutkituista jokainen ansaitsee arvostusta journalismin ammattilaisena, työssään parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen pyrkivänä professionaalina
toimijana. Tuohon toimijuuteen kuuluvat myös ahdistus, epävarmuus, ristiriidat ja
tunne omasta riittämättömyydestä. Tämä tutkimus osoittaa, että journalismin kannalta ne ovat olennaisia, jopa elintärkeitä. Ne tuottavat journalismille tilaisuuksia
uudistua.

23

2

PROFESSIONALISMI

Journalistit ovat yli sadan vuoden ajan pyrkineet olemaan professio, samaan tapaan
kuin vaikkapa lääkärit ja juristit (mm. Barnhurst 2012, Nerone ja Barnhurst 2003).
Asema ei kuitenkaan ole koskaan ollut selviö, sillä toimittajakunnalta puuttuvat monet profession ulkoiset tunnusmerkit; ammatin harjoittaminen ei vaadi lupaa eikä
tutkintoa. Professio on ammattikunta, joka palvelee yhteiskuntaa ja jonka ammattitaito perustuu teoreettiseen tietoon ja tutkimukseen (Pietilä 2012, 9–10; Freidson
2001, 17–18). Journalismin on usein nähty palvelevan pikemminkin mediayhtiöiden
taloutta kuin yhteiskuntaa (Soloski 1997). Käytännön työn, opetuksen ja tutkimuksen suhteet taas ovat olleet etäiset, eikä toimittajilta ole vaadittu muodollista koulutustakaan (Pietilä 2012, 33–37; Zelizer 2009; Willig 2016). Journalismia onkin kutsuttu alikehittyneeksi professioksi (Carey 1974; Tunstall 1971).
Tällä vuosituhannella journalismiprofession asema on kyseenalaistunut myös aivan uudesta syystä: teknologian kehitys on murtanut mediayhtiöiden aiemmin hallitseman tiedonvälityksen monopolin ja helpottanut julkisen keskustelun käymistä
ilman perinteistä mediaa sen välittäjänä (mm. Barnhurst 2012, 11–12). Onkin herännyt kysymyksiä profession rajoista (Lewis 2012; Carlson 2015; Carlson 2016;
Wahl-Jorgensen 2015): Kuka lopulta on journalisti? Mitä journalismi ylipäätään on,
ja mihin sitä tarvitaan?
Samaan aikaan kun journalismiprofession asema on alkanut horjua, myös muiden professioiden suhde yhteiskuntaan on muuttunut. Tämän muutoksen ymmärtämiseksi on tarvittu uusia tapoja ymmärtää professionalismia (mm. Waisbord
2013, 86–88). On syntynyt niin sanottuja konstruktiivisia määritelmiä, jotka näkevät
profession viittaavan ammattikunnan ulkoisten ominaisuuksien, kuten tutkinnon,
järjestäytymisen ja eettisen koodiston, sijaan sen jaettuihin arvoihin ja julkiseen tehtävään sekä siihen, kuinka professio rakentuu sen jäsenten ja muiden tahojen vuorovaikutuksessa. Tästä näkökulmasta journalismiprofessiossakin on kyse yhteisestä,
jaetusta ideologiasta ja yhteisistä ydinarvoista (Deuze 2005, Waisbord 2013, 88), kuten autonomiasta, objektiivisuudesta, eettisyydestä, yhteiskunnan palvelemisesta ja
ajankohtaisesta tiedonvälityksestä.
Tämä työ nojaa Silvio Waisbordin käsitykseen, jonka mukaan professionalismin
ytimessä on toimittajien kyky uudelleenmääritellä journalismia muuttuvassa yhteiskunnassa
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(Waisbord 2013, 88–93 ja 229–233). Arjen käytäntöjen tasolla se merkitsee kykyä
muokata omaa työtään ja sen tekemisen tapoja. Waisbordin näkemys korostaa profession autonomian merkitystä, sillä riippumattomuus on edellytys oman kentän ja
sen rajojen muokkaamiselle. Tätä kautta se myös painottaa journalistien omaa, toiminnallista roolia ammattikunnan ja journalistisen kentän ylläpitämisessä. Waisbord
on käsitteellistänyt professionalismia Pierre Bourdieu’n (1990 ja 2005) kenttäteorian
avulla, ja tuota teoriaa myös tämä työ hyödyntää, ennen kaikkea tuodakseen esiin
kentän sisäisen pelin, neuvottelujen, kamppailujen ja toimijoiden merkitystä.
Tutkimuksen piirissä professionaali journalismi on usein nähty pitkälti yhteiskunnan instituutioiden ja mediaorganisaatioiden määrittämäksi. Toimittajilla itsellään ei ole katsottu olevan juuri vaikutusmahdollisuuksia journalismin olemuksen
suhteen. Tässä tutkimuksessa näkökulma on toinen: toimijoiden rooli korostuu ja
professionalismi näyttäytyy toimituksen journalistisiin käytäntöihin kietoutuvana,
arkisen työn tekemisen tapoja koskevana toimintana, neuvotteluna ja vallankäyttönä, joka osaltaan määrittää journalismia. Tarkastelen journalismin ammattikäytäntöjä ja sitä, miten ne käytännössä ylläpitävät, koettelevat ja muokkaavat profession
kenttää.
Professionalismin ja journalismin välisen suhteen ymmärtämiseksi on tarpeen
tarkastella, millaisia ilmiöitä professionalismi ylipäätään ja journalistinen professionalismi erityisesti ovat – ja millaisista näkökulmista niitä on eri aikoina lähestytty.
Tämän luvun tarkoitus on rakentaa kuva asiasta ja sijoittaa tämä tutkimus sen
osaksi. Etenen luvussa seuraavasti: Aluksi tarkastelen lyhyesti journalismiprofession
syntyä ja noin 150-vuotista historiaa (2.1). Se auttaa näkemään, miten journalismi
on rakentunut vastaamaan ympäröivän yhteiskunnan tarpeisiin ja muuttunut näiden
tarpeiden muuttuessa tai uusien ilmaantuessa. Tämän jälkeen käyn läpi, millä eri tavoin tutkimus on nähnyt professionalismin ja sijoitan tämän työn osaksi tuota kokonaisuutta (2.2). Yhden alaluvun omistan autonomialle (2.3), joka on tämän työn
näkökulmasta keskeinen käsite ja professionalismin olemassaolon edellytys. Tarkastelen autonomian eri ulottuvuuksia ja käyn läpi siinä tapahtuneita muutoksia suomalaistoimittajille tehtyjen kyselytutkimusten valossa. Lopuksi paneudun siihen,
millaiseen käsitykseen professionalismista tämä tutkimus nojaa.

2.1

Historia

Professiot ylipäätään ovat modernin yhteiskunnan tuote. Ne ovat syntyneet ja vahvistuneet 1800- ja 1900-luvuilla teollistumisen, työnjaon laajenemisen ja tieteellisen
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tiedon leviämisen myötä. Ensimmäiset professiot – kirkonmiesten, yliopisto-opettajien, lakimiesten ja lääkäreiden ammatit – saivat anglosaksisessa maailmassa alkunsa jo paljon ennen 1800-luvun alkua ja teollisen yhteiskunnan aikaa (Larson
2013 [1977], 3–5). Alkuvaiheessa professionaalistuminen eteni erilaisissa yhteiskunnissa eri tavoin. Englannissa ja Yhdysvalloissa muodostui kansalais- tai markkinayhteiskunta, jonka tarpeita professiot palvelivat. Manner-Euroopassa kehitykseen taas
vaikutti kansallisvaltioiden synty. Niiden byrokraattinen hallinto tarvitsi ammattitaitoista, koulutettua työvoimaa. (Konttinen 1991, 33–70.)
Suomessa yhteiskunnan professionaalistuminen noudatti kontinentaalia kehitystä (Konttinen 1991, 69–70). Professioiden aika alkoi jo 1860-luvulla, mutta voimakkain porfessionaalistuminen liittyi vasta 1950-luvulla alkaneeseen hyvinvointivaltion rakentamiseen (Konttinen 1998, 32–42). Sen myötä tiedon merkitys professioiden perustana kasvoi, ja koulutus laajeni yhä uusille aloille. Esimerkiksi sosiaalityöntekijän ja lastentarhanopettajan töistä tuli tällaisia koulutusammatteja. Konttisen mukaan hyvinvointivaltion kausi ja varsinainen professioiden aika päättyivät
1990-luvulla, ja siitä alkaen on keskusteltu deprofessionaalistumisesta eli professionalismin rapautumisesta. Samaan aikaan kun professioiden yhteiskunnallinen asema
on heikentynyt, kehitys on Konttisen mukaan kuitenkin kulkenut myös toiseen
suuntaan ja professionallistuminen on laajentunut yhä uusiin ammatteihin. Journalismiprofessio on osa tätä laajempaa historiallista kehitystä, ja myös Suomessa sen
kehitys on kulkenut rinnan muiden professioiden kanssa.

2.1.1 Journalismiprofession kehitys
Nykyisenkaltainen journalismi alkoi kehittyä niin sanotun porvarillisen julkisuuden
muotoutumisesta. Kun porvaristo 1600-luvulla laajeni ja vahvistui, se alkoi muodostaa vastapainoa säätyjen ja valtion vallalle. Sillä oli keskeinen asema kehittymässä
olevassa kansalaisyhteiskunnassa. Porvaristo alkoi käydä julkista keskustelua asioista, jotka olivat siihen saakka olleet vain julkisen vallan hoidossa, kuten hinnoista
ja veroista. Ensin keskustelua käytiin julkisissa tiloissa, esimerkiksi kahviloissa,
mutta pian sitä laajentamaan virisi lehtiä. 1700-luvun alkuvuosikymmeninä porvarillisen julkisuuden piiri oli jo niin laaja, että sen yhteyttä ei olisi voinut ylläpitää ilman
sanomalehtiä. Tämä loi pohjan yhteiskunnallista tarkoitusta palvelevalle journalismille. (Habermas 2004 [1962], 38–79.)
Kuten muutkin alat, myös journalismi professionalisoitui eri tavoin eri yhteiskunnissa. Yhdysvalloissa markkinat vaikuttivat voimakkaasti kehitykseen. Siellä
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esimerkiksi syntyi 1830-luvulla niin sanottu pennilehdistö, jota voi pitää lehdistön
kaupallistumisen ensiaskeleena (Schudson 1978, 12–60). Pennilehdet pyrkivät saavuttamaan mahdollisimman suuren yleisön paitsi kansantajuisuudella usein myös
vetoamalla ihmisten uteliaisuuteen ja sensaationnälkään (Chapman 2005, 32–36).
Manner-Euroopassa journalismin professionaalistumista taas ohjasivat enemmänkin yhteiskunnalliset ja poliittiset pyrkimykset, ja täkäläisestä lehdistöstä iso osa oli
vielä professionalisoitumisen alkuvaiheessa selvästi poliittisesti sitoutunutta (Hallin
ja Mancini 2004).
1900-luvun alussa Yhdysvalloissa huolestuttiin joukkoviestinnän vaikutuksista
kansaan, sillä kaupallinen viihdeteollisuus oli alkanut tehdä rahaa sensaatioilla, väkivallalla ja seksillä. Osa lehdistöstä ryhtyi päinvastaiseen tehtävään: se alkoi välittää
kansalle tietoa – ja tätä kautta myös vaalia yhteisiä moraalikäsityksiä ja pitää yllä yhteiskunnan järjestystä. Tähän tehtävään tarttunut lehdistö sitoutui yhteiskunnan palvelemiseen ja alkoi myös säännellä ja valvoa omaa toimintaansa. Tämä takasi valtuudet hoitaa tiedonvälitystä ilman ulkopuolisten puuttumista. Kustantajien näkökulmasta journalismin professionalisoituminen oli myös lehtien omistajien etu, sillä
se oikeutti heidän liiketoimintansa. Journalistit puolestaan saivat kustantajien työvoimana autonomiaa ja vähitellen paranevan aseman. Journalistikoulutuksen aloittaminen ja eettisten koodien laatiminen 1900-luvun alkuvuosikymmeninä tukivat
ajatusta vastuullisesti tehtäväänsä hoitavasta journalismista. Hiljalleen syntyi myös
ajatus objektiivisuudesta, ja toisen maailmansodan jälkeen siitä tuli keskeinen osa
professionaalia journalismia ja lehdistön aseman oikeutusta. (Nerone 2015b; objektiivisuuden idean historiasta ks. Schudson 1978, 121–159.)
John Neronen mukaan vastaava kehitys tapahtui kaikissa kehittyneissä maissa
(Nerone 2015b). Vaikka Suomessa kaupallisuus on ohjannut kehitystä vähemmän
kuin Yhdysvalloissa ja toimittajien ammattiyhdistysliike ja eurooppalainen julkisen
palvelun eetos ovat meillä olleet huomattavasti voimakkaampia, samankaltainen sanaton sopimus omistajien, toimittajien ja yleisön kesken vallitsi meilläkin ainakin
1980-luvun lopulle saakka.

2.1.2 Suomalaisen journalismiprofession vakiintuminen
Suomalaisen journalismiprofession syntyvaihe ajoittuu vuosiin 1860–1920 (Pietilä
2008, 112). Vaikka porvarillinen julkisuus oli kehittynyt Suomessa vaivalloisesti
(Pietilä 2012, 160–161; Munck 2016, 211), sananvapausvaatimuksia oli alkanut ilmaantua jo 1700-luvulla, ja 1800-luvulla julkisuusajattelua toi esiin etenkin Johan
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Vilhelm Snellman (Pietilä 2012, 157–187; Pietilä 2008, 113–134; V. Pietilä 2008).
Kuten muuallakin Euroopassa, myös Suomessa lehdistön kehitys liittyi kansallisvaltion syntyyn. Lehdistö oli keskeinen tekijä kansallisen identiteetin luomisessa ja
vahvistamisessa, sillä se tuotti julkisuuden ja levitti sekä kansallisaatetta että sen
pohjalla olevaa kirjakieltä (Anderson 2007, 111–129). Vuonna 1859 sanomalehtiä
oli 15 ja niiden levikki kattoi jo koko maan (Tommila 1988). Vuonna 1861 alkoi ilmestyä Helsingfors Dagblad, ”ensimmäinen nykyaikainen sanomalehtemme”
(Tommila 1971, 27), johon esimerkiksi nimitettiin kenties Suomen ensimmäinen
toimitussihteeri vuonna 1862. Ammattimaisen journalismin periaatteita teki tunnetuiksi Snellman, joka 1860-luvun alun kirjoituksissaan kaipasi lehdistöltä sosiaalista
vastuuta ja toimittajilta entistä ammattimaisempaa otetta (Pietilä 2012, 182–183).
1800-luvun lopulla vakituisten toimittajien määrä kasvoi, lehtien ulkoasu vakiintui ja uutiset tulivat keskeiseksi osaksi niiden sisältöä (Landgrén 1988, 369–394).
Vuosisadan lopussa toimittajilla oli jo yhteinen ammatti-identiteetti, josta Munckin
(2016, 91) mukaan voi tunnistaa lähes kaikki modernin journalisti-identiteetin keskeiset tekijät: pyrkimyksen puolustaa sanavapautta, ylpeyden alan ammattilaisuudesta ja
tietoisuuden yhteiskunnallisesta tehtävästä ja sen suomasta asemasta.
Hyvinvointivaltion rakentaminen, joka nojasi tietoon ja tieteeseen, vaikutti myös
suomalaisen journalismin professionalisoitumiseen (Koljonen 2013b, 92–137) toisen maailmansodan jälkeisistä vuosista lähtien. Kausi oli journalismiprofession kannalta ripeän kehityksen aikaa (emt., 137). Alan korkeakouluopetus oli alkanut jo
vuonna 1925 (emt., 100), mutta nyt tiedotusopin teoreettinen puoli vahvistui ja akateemiset ajatukset tiedon välittämisestä, yhteiskunnan palvelemisesta ja ennen kaikkea objektiivisuudesta tulivat keskeiseksi osaksi professionaalia journalismia (Pietilä
2012, 206–234). Valtio tuki kehitystä, sillä sen viestintäpolitiikan tavoitteena oli
moni- ja tasapuolinen joukkoviestintä (Koljonen 2013b, 103–105). Itsesääntely uudistui ja vahvistui merkittävästi 1968, kun Julkisen sanan neuvosto sai alkunsa ja
eettiset ohjeet uudistettiin Lehtimiehen ohjeiksi, joiden pohjalta syntyi myös tiivis
Toimittajan huoneentaulu (emt., 108–109). Huoneentauluja näki vielä 1990-luvulla
usein toimituksissa huoneiden seinille ja sermeihin kiinnitettyinä. 1980-luvun lopussa suomalainen journalismiprofessio oli jo kypsässä vaiheessa ja sen asema oli
monin tavoin vakaa (emt., 113–121): 1980-luvun nousukausi oli tehnyt media-alasta
tuottoisan, ja toimittajilla oli kysyntää niin, että alan yliopistokoulutus laajeni Tampereen lisäksi myös Jyväskylän yliopistoon. Journalistien etuja valvovan Suomen Sanomalehtimiesten Liiton jäsenmäärä kasvoi ja asema vankistui.
Käänne oli kuitenkin tapahtunut. Yhteiskunta oli 1980-luvun alusta lähtien
muuttunut hyvinvointiyhteiskunnasta yhä enemmän kulutus- tai
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markkinayhteiskunnaksi, mikä alkoi nakertaa kaikkien professioiden pohjana olevaa
julkisen palvelun ideaa. Kauko Pietilän mukaan journalismissa uuden aikakauden
alun voi sijoittaa 1970- ja 1980-lukujen taitteeseen, jolloin objektiivisuutta painottaneen tiedotusopin kausi murtui (Pietilä 2012, 234–236). Yhteisen hyvän sijaan alettiin palvella yksilöllisten yleisöjen yhä yksilöllisempiä tarpeita. Esa Konttisen (1998)
mukaan hyvinvointivaltion kausi ja varsinainen professioiden aika päättyivät 1990luvulla, jolloin myös lama koetteli suomalaista yhteiskuntaa ja mediayhtiöt joutuivat
ahdinkoon, kun tilaajat ja ilmoittajat hupenivat. Tätä tulkintaa ei kuitenkaan kannata
ylikorostaa. Esimerkiksi Koljonen huomauttaa, että vielä 2010-luvulle tultaessakin
journalismiprofession rakennepiirteet, kuten koulutus, tutkimus, ammatillinen järjestäytyminen ja itsesääntely, olivat lujemmassa kunnossa kuin koskaan ennen (Koljonen 2013b, 135).
Tämän tutkimuksen empiirinen aineisto sijoittuukin vaiheeseen, jolloin professionalismi yhtäältä oli mitä kypsimmässä ja lujimmassa vaiheessaan mutta toisaalta
merkit tulevasta muutoksesta ja aseman horjumisesta olivat jo ilmassa – ainakin jälkikäteen nähtynä. Suomalaisten maakuntalehtien, myös Hämeen Sanomien ja EteläSuomen Sanomien, toimituksissa oli selvitty 1990-luvun lamasta, vaikka tilaajamäärät eivät olleetkaan palanneet ennalleen. Internet oli tullut osaksi työtä, mutta vakiinnuttanut paikkansa vasta tiedonhaun välineenä – osana muuten kutakuinkin entisellään pysynyttä toimittajien työprosessia. Verkkolehden tekemistä ei ollut sisäistetty välttämättömäksi osaksi perustyötä, pikemminkin se koettiin vielä jonkinlaiseksi häiriö- ja epävarmuustekijäksi. Isoja muutoksia olivat viikonvaihdesivujen
tekeminen, joka oli melko uusi asia kummassakin tutkitussa toimituksessa, ja siirtyminen ennakoivaan taittoon, joka molemmilla oli edessä. Professionalismin tutkimisen näkökulmasta tilanne oli rauhallinen ja selkeä: käytännöt olivat tuttuja ja koeteltuja ja toimituksen ymmärrys omasta tehtävästään vakiintunut. Seesteinen tilanne
oli ikään kuin pysäytyskuva, joka antoi tutkijalle mahdollisuuden professionalismin
kiireettömään, syventyneeseen tarkasteluun.

2.2

Professiotutkimuksen kolme vaihetta

Tutkimuksen piirissä professionalismi yhteiskunnallisena ilmiönä on nähty kolmesta eri perspektiivistä, jotka ovat pitkälti seuranneet ajallisesti toisiaan. Tutkimus
kiinnostui professioista 1900-luvun alkupuoliskolla, ja tuolloin tutkijat näkivät professionalismin hyvin positiivisesti, pitivät sitä yhteiskuntaa eteenpäin vievänä voimana. Kriittinen tutkimus voimistui etenkin 1970-luvulla, jolloin professionalismi
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alettiin nähdä vallitsevaa valtajärjestystä ylläpitäväksi, hegemoniaa uusintavaksi tekijäksi. Nyt meneillään on tutkimuksen kolmas vaihe, joka yhdistelee elementtejä
kahdesta ensimmäisestä. Siihen kuuluvat teoriat paitsi yhdistävät myönteisiä ja kriittisiä näkemyksiä myös pyrkivät uudistamaan professionalismin teoriaa ja määrittelemään itse professionalismia uudelleen usein konstruktiivisista, professionalismin rakentumiseen keskittyvistä lähtökohdista. Kolmatta vaihetta voi pitää vastauksena
kriisiin, johon monet yhteiskunnan instituutiot ja sitä kautta myös professiot ovat
joutuneet.

2.2.1 Kaksi ensimmäistä vaihetta: positiivisuudesta kriittisyyteen
Tutkimuksen ensimmäistä vaihetta hallitsivat niin sanotut funktionalistiset teoriat,
jotka näkevät professionalismin myönteisesti ja korostavat ammatillisen erikoistumisen yhteiskunnalle tuottamaa hyötyä. Niihin liittyy vahva usko tietoon ja edistykseen. Suuntauksen klassinen teoreetikko on esimerkiksi Émile Durkheim, jonka
varhaisiin päätöihin kuuluu 1893 julkaistu De la division du travail social (suom. Sosiaalisesta työnjaosta, 1990). Durkheimin mukaan työnjako johtaa kunkin kansalaisen sitoutumiseen ja perehtymiseen omaan, kokonaisuuden kannalta tärkeään tehtäväänsä, mikä puolestaan lisää yhteistä hyvinvointia ja yhdistää ihmiset osaksi yhteiskuntaa (Durkheim 1990, 111–129 ja 211–214; Durkheimin ajattelusta ja siihen kohdistuneesta kritiikistä mm. Freidson 1994, 49–56).
Funktionalistisen teorian suuriin nimiin kuuluu myös Talcott Parsons. Varhaisin
professioteoria korosti nimenomaan professioiden yhteiskunnallista palvelutehtävää
ja siitä koko yhteisölle koituvia hyötyjä, mutta vuonna 1951 ilmestyneessä teoksessaan The Social System Parsons lisäsi teoriaan uuden elementin: profession perustana
toimivan tiedon. Parsonsin näkemyksen mukaan professioihin liittyy tieto tiedon itsensä vuoksi, ei vain välineenä käytännön tehtävien suorittamiseen. Tämä näkyy
myös ammatin harjoittajien eetoksessa: koska he ovat ahertaneet professiotiedon
hankkimiseksi ja hoitavat vastuullisesti tärkeää työtään, heidät palkitaan arvostuksella, hyvällä palkalla ja ammatillisella itsenäisyydellä, mutta tästä huolimatta he eivät
harjoita ammattiaan oman hyötynsä takia vaan ammatin itsensä vuoksi. (Pietilä
2012, 73–80; Aldridge ja Evetts 2003, 561.)
Kriittisten teorioiden nousu oli luonnollinen reaktio ensimmäisen vaiheen
myönteisyyteen ja idealismiin. Näitä teorioita on luonnehdittu paitsi marxilaisiksi ja
uusweberläisiksi myös monopolistisiksi, sillä tätä toista vaihetta edustavien tutkijoiden mukaan professiot pyrkivät sosiologiselta kannalta katsottuna säilyttämään
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monopolin omalla alallaan (mm. Konttinen 1998). Toisen vaiheen perusteos on
1977 ilmestynyt Magali Sarfatti Larsonin The Rise of Professionalism. Se kiteyttää näkemyksen, jonka mukaan professioiden motiivit eivät ole yhteiskunnallisia tai jaloja,
vaan professiot tavoittelevat omaa etuaan, taloudellista hyötyä ja valtaa. Niiden saavuttamisen välineenä on alan monopoli. Kaikkiaan professionalismi on Larsonin
mukaan ideologia, joka perustuu kapitalismiin ja myös ylläpitää kapitalistista yhteiskuntaa. Koska eliitillä on käytännössä muita paremmat mahdollisuudet päästä professioiden jäseniksi – esimerkiksi varaa vuosia kestävään opiskeluun – professionalismi palvelee eliittiä eikä suinkaan edistä kaikkien hyvinvointia tai kaiken lahjakkuuspotentiaalin käyttöön saamista (Larson 2013 [1977], 136–158).
Journalistiikassa professionalismia koskevat kriittiset näkemykset ovat olleet vallalla 1970-luvulta lähtien, ja 1990-luvulla ne vahvistuivat markkinoitumisen myötä.
Journalistien on muun muassa nähty noudattavan samaa kapitalismin logiikkaa kuin
mediayhtiöidenkin; professionalismi hyödyttää ammattilaisia, jotka saavat etuoikeutetun aseman, ja on keino, jonka avulla työntekijöiden toiminnasta tulee organisaation näkökulmasta ennakoitavaa (Soloski 1997). Journalismi on nähty ennen kaikkea yhteiskunnallisen vallan välikappaleeksi, joka tukee vallitsevaa järjestelmää, ja
journalisteja on kritisoitu vieraantumisesta ja elitismistä (mm. Tuchman 1978; Gans
1979; Soloski 1997). Tämän seurauksena profession on nähty epäonnistuneen julkisen palvelun tehtävässä. Se välittää informaatiota vallanpitäjiltä kansalle, mutta ei
esimerkiksi ota kansalaisia mukaan keskusteluun eikä luo keskustelevien ja osallistuvien kansalaisten muodostamaa julkisuutta (Kunelius 1998; Schudson 1995; V. Pietilä 1999). 1990-luvulla etenkin niin sanottu kansalaisjournalismiliike kritisoi journalismin omaksumaa professionaalisuutta siitä, että se jättää kansalaisten näkemykset
ja huolet liian vähälle huomiolle ja asettuu osaksi vallan koneistoa välittämällä tietoa
ylhäältä alas, päättäjiltä ja byrokraateilta alamaisille. Liike toteutti myös useita tutkimushankkeita, joissa ongelmaa pyrittiin ratkaisemaan. (Rosen 1999; Heikkilä 2001;
Ahva 2010.)

2.2.2 Kolmas vaihe: yhteinen kulttuuri
Nyt on meneillään professioteorioiden kolmas vaihe. Tämän vaiheen teorioita yhdistää yleensä se, että ne palaavat osin ensimmäisen vaiheen funktionalistisiin, professioiden yleistä hyödyllisyyttä korostaviin teorioihin (Pietilä 2012, 13). Mutta samalla kun kolmannen vaiheen teoriat ammentavat funktionalismista, ne myös tunnistavat professionalismin ongelmia ja ottavat vakavasti tutkimuksen toisessa
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vaiheessa esitetyn kritiikin (Mykkänen ja Koskinen 1998, 3–9). Osa teorioista pyrkii
lisäksi määrittelemään professionalismia niin, että ilmiön merkitys ja edellytykset
avautuisivat uudella tavalla.
Kolmannen vaiheen keskeisimpiin teoksiin kuuluu Eliot Freidsonin Professionalism: The Third Logic (2001). Siinä Freidson esittää professionalismin kolmanneksi
työelämää ohjaavaksi tekijäksi eli kolmanneksi logiikaksi markkinoiden ja byrokratian rinnalle. Professionalismin logiikan taustalla on ammatin harjoittajien aito kutsumus tai ammattiylpeys sekä tavoite tuottaa yhteistä hyvää, ja niiden ansiosta professionaalein periaattein toimivaa alaa eivät voi hallitsevassa määrin ohjata liikevoiton tavoittelu tai hallinnolliset säännöt, eivät yhdessä eivätkä erikseen. Professioiden toiminnan oikeuttaa aina ainakin osittain kansalaisten luottamus. Tämä nostaa
Freidsonin mukaan etiikan profession kannalta keskeiseksi tekijäksi. Selkeästi muotoiltujen eettisten periaatteiden noudattaminen takaa sen, että ammattilaiset toimivat yhteiseksi hyväksi. Siksi etiikka on luottamuksen edellytys. (Freidson 2001, 197–
222.)
Myös journalismiprofessiosta on professioteorioiden kolmannen vaiheen myötä
esitetty niin sanottuja konstruktiivisia määritelmiä. Ne eivät näe professionalismia
joukoksi ammatin ulkoisia ominaisuuksia, joihin kuuluvat esimerkiksi ammattinimikkeen edellyttämä koulutus, virallinen lupa ammatin harjoittamiseen, eettinen
koodisto ja sen toteutumista valvova elin (joista journalismissa toteutuvat yleensä
kaksi viimeistä, Suomessa ne ovat Journalistin ohjeet ja Julkisen sanan neuvosto).
Ulkoisten piirteiden sijaan konstruktiiviset määritelmät ymmärtävät professionalismin ammattikunnan yhteiseksi, kirjoittamattomaksi ideaaliksi, koodistoksi tai kulttuuriksi, jonka varassa yhteistä tehtävää toteutetaan (mm. Deuze 2005; Hanitzsch
2007; Waisbord 2013, 130–138; Ryfe 2012, 11–17; Kunelius ja Ruusunoksa 2008;
Ahva 2010, 94). Tässä tutkimuksessa professionalismi ymmärretään kulttuuriksi, johon kuuluvat niin jaetut ajattelutavat ja käytännöt kuin toiminnan puitteet ja tuloksetkin (Hanitzsch 2007).
Kenties tämän vuosituhannen siteeratuimman konstruktiivisen näkemyksen
professionalismista journalismissa on esittänyt Mark Deuze artikkelissaan What Is
Journalism? Professional Identity and Ideology of Journalists Reconsidered (2005). Sen mukaan
professionalismi on viiteen ydinarvoon perustuva ideologia. Deuzen mukaan kyseiset ydinarvot yhdistävät kaikkia demokraattisissa maissa työskenteleviä journalisteja
yli kulttuuri- ja välinerajojen ja kaikkialla arvojen tarkoituksena on legitimoida journalismin asema. Niitä kuitenkin tulkitaan, käytetään ja sovelletaan hyvinkin erilaisilla tavoilla eri maissa ja välineissä. Nämä viisi ydinarvoa ovat 1) julkinen palvelu eli
toimiminen yhteiskunnan hyväksi, 2) objektiivisuus, jolla viitataan pikemminkin
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puolueettomuuteen, tasapuolisuuteen ja luotettavuuteen, 3) autonomia eli riippumattomuus, 4) ajankohtaisuus ja 5) eettisyys, joka viittaa usein muun muassa oikean
tiedon välittämiseen.
Niin Deuzen kuin Freidsoninkin teorioita on moitittu liiasta yksinkertaistamisesta. Jo toisesta aallosta tuttua on kritiikki, jonka mukaan professioiden motiivit
voivat vaihdella: ammattiryhmät eivät välttämättä tavoittele yhteistä hyvää, ennemminkin ne haluavat valtaa itselleen (Pietilä 2012, 14–15). Uutta näkökulmaa on tuonut kritiikki, joka näkee ydinarvot turhan yleistäviksi määrittelyiksi ja katsoo niiden
ohittavan journalististen kulttuurien rikkauden (Deuze 2019; Hanitzsch ym. 2019).
Sama pätee myös Freidsonin ehdottamaan etiikkaan. Silvio Waisbord (2013, 90–91
ja 125–130) pitää etiikkaa ongelmallisena perustana professionalismille myös siksi,
että tiettyihin eettisiin periaatteisiin nojaaminen johtaa aina tiettyjen arvojen ajamiseen, usein niitä kyseenalaistamatta. Waisbord näkee professionalismin tehtäväksi
ennen kaikkea journalismin jatkuvan uudelleenmäärittelyn muuttuvassa yhteiskunnassa. Tiukka kiinnittyminen eettisiin normeihin ja niiden taustalla oleviin arvoihin
voi jopa estää professiota toteuttamasta tätä tehtävää ja journalismia muuttamasta
toimintatapojaan. Jos journalismi on sitoutunut tiukasti esimerkiksi neutraaliuteen
ja tasapuolisuuteen, se ei ehkä kykene ottamaan tavoitteekseen innoittunutta keskustelua tai solidaarisuuden rakentamista – silloinkaan, kun yhteiskunta kenties niitä
kaipaisi.
Vaikka etiikka ei Waisbordin mukaan ole toimiva perusta journalismille, hänenkin mielestään professionalismi edellyttää ammattikunnan yhteistä, jaettua pohjaa.
Sellaiseksi hän ehdottaa journalismin doxaa, yhteistä tietämisen tapaa.

2.2.3 Doxa – profession ”pelin henki”
Silvio Waisbord näkee journalismiprofession episteemiseksi, oman tietämisen tapansa tuottavaksi yhteisöksi. Professiota yhdistävää tietämisen tapaa hän kutsuu doxaksi (Waisbord 2013, 130–138). Doxa on Pierre Bourdieu’n kenttäteoriasta tuleva
käsite. Se tarkoittaa kunkin kentän omaa ”pelin henkeä”, usein tiedostamattomien
esioletusten ja erottelujen järjestelmää, johon pohjautuen yhteisön jäsenet jäsentävät maailmaa. Doxa yhdistää toimijat kenttään: se on jaettua uskoa siihen, että kyseistä peliä kannattaa pelata. Doxa on myös toimijoiden habitukseen kehollistunutta
tietoa, joka ilmenee toimintana arjen käytännöissä. Sen ansiosta toimija voi tuntea
pelin jopa niin hyvin, että pystyy jo ennalta vaistoamaan sen seuraavat liikkeet.
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(Bourdieu 1990, 66–69; Bourdieu ja Wacquant 1995, 125–127; Deer 2014; Willig
2012.)
Journalismiprofession doxan ytimessä on ollut käsitys uutisesta ja uutisiin liittyvä
tapa jäsentää maailmaa. Kaikki muu on rakentunut tämän käsityksen ympärille,
myös journalismin muiden lajien kuin uutisjournalismin asema kentällä. (Waisbord
2013, 130–138.) Journalistisia jäsennyksiä ovat esimerkiksi jako koviin ja pehmeisiin
uutisiin tai uutis- ja featurejournalismiin sekä käsitykset uutiskriteereistä, lähteiden
ja aiheiden arvosta ja siitä, kuinka eri välineet käsittelevät samaa uutisaihetta. Doxiset jaottelut ovat hierarkkisia ja muodostavat ilmiöiden välille monimutkaisia suhteiden verkkoja, joiden sanallistaminen on vaikeaa mutta jotka yhtä kaikki ilmenevät
jokapäiväisessä toiminnassa (Bourdieu 2005). Hierarkiat myös määrittävät kunkin
toimijan – niin toimittajan kuin välineenkin – aseman kentällä (Willig 2012; Bourdieu 2005, 36–37): kovia skuuppeja tekevät politiikan ja talouden toimittajat ovat
olleet journalismin kentällä arvostetumpia kuin arjen ilmiöistä kirjoittavat kotimaantoimittajat tai naistenlehtien feature-journalistit. Kentän sisällä käydään jatkuvasti
kamppailuja siitä, millaiseen arvojärjestykseen asiat asettuvat. Doxan määrittelevät
ne, joilla on eniten valtaa pelin kulkuun – hyvä positio ja oikeanlaista pääomaa –
mutta sitä myös haastetaan jatkuvasti, eivätkä siihen sisältyvät jaottelut ja hierarkiat
ole muuttumattomia (Melin 2008, 125–130 ja 154–155; Deer 2014; Bourdieu 1998,
39–43).
Doxaan kuuluu sekä julkilausuttuja elementtejä, kuten uutiskriteereitä, että ”kirjoittamattomia” sääntöjä. Epäviralliset säännöt voivat määrittää vahvastikin sitä,
kuinka esimerkiksi uutiskriteereitä käytännössä sovelletaan (Schultz 2007). Myös
journalismin ideaalit, jotka Deuze listasi profession ydinarvoiksi, voi nähdä julkilausuttuina tekijöinä, ”virallisina” perusteluina, joilla professio oikeuttaa journalismin
kentän olemassaoloa etenkin perustellessaan sitä ulkopuolisille. Ideaalien tulkinnat
kuitenkin vaihtelevat ja jopa muuttuvat, ja tieto näistä kulloisistakin tulkinnoista on
osa doxaa – joka saa todellisen muotonsa toiminnassa, arjen käytännöissä.
Professio ja sen doxa eivät kuitenkaan yksin määritä journalismin kenttää.
Kenttä muodostuu aina suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan ja sen muihin kenttiin. Kentät ovat sidoksissa keskenään, ja vaikka ne toimivat kukin omalla logiikallaan, ne myös vaikuttavat toisiinsa (Bourdieu 2005). Toisten kenttien suhteet ovat
tiiviimmät, toisten etäisemmät, ja nämä suhteet myös muuttuvat (esimerkiksi journalismin ja politiikan kenttien suhteesta ks. Hjarvard 2013, 51; kulttuurijournalismin ja journalismin suhteesta ks. Jaakkola 2015). Kun Freidson (2001, 197–222)
esitti yleisesti professionalismia kolmanneksi logiikaksi talouden ja byrokratian tai
hallinnon rinnalle, niin nykyisin journalismin kenttään näyttävät vaikuttavan etenkin
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talouden ja teknologian kentät (Bourdieu 2005; Nikunen ja Vehmas 2011; Jyrkiäinen 2008; Reich ja Hanitzsch 2013). Voikin sanoa, että professionalismi toimii kaupallisten tavoitteiden ja mediateknologian rinnalla toimintaa ohjaavana tekijänä
(Strömbäck ja Esser 2014), jolla on varsin keskeinen tehtävä: se pyrkii säilyttämään
journalismin kentän, pitämään sen autonomisena.
Professionaalin journalismin olemassaolon kannalta ei Waisbordin mukaan oikeastaan ole olennaista, mikä journalismin tehtävä on ja millainen on profession doxa.
Journalismi voi teoriassa olla mitä tahansa, kunhan se palvelee yhteiskuntaa, yhteistä hyvää. Olennaista sen sijaan on se, että ammattikunta määrittelee kenttäänsä
ja puolustaa sen rajoja. Professionalismissa on kyse ammattikunnan yhteisestä projektista, jossa keskeistä on jaettu käsitys ammatin ydinkysymyksistä. Jos journalistit
eivät yhdessä sovi ydinkysymyksistä, määrittele ja puolusta kenttäänsä, sen rajat hämärtyvät. Silloin muut instituutiot tai tahot voivat vallata alueen ja käyttää sitä
omien tarkoitusperiensä toteuttamiseen. Tästä syystä profession on huolehdittava
kentästään koko ajan, etenkin yhteiskunnan ja sen tarpeiden muuttuessa. (Waisbord
2013, 88–93 ja 229–233.) Oman kentän jatkuvassa määrittelyssä autonomia on yhtä
aikaa sekä keino että tavoite. Pyrin seuraavaksi avaamaan autonomian käsitteen sisäistä dynamiikkaa, joka auttaisi kehittämään Waisbordin esiin tuomaa näkökulmaa.

2.3

Autonomia

Jotta journalismiprofessio voi määritellä tehtäväänsä yhteiskunnassa ja puolustaa
kenttäänsä, se tarvitsee autonomiaa (Waisbord 2013), itsemääräämisoikeutta. Journalismin autonomialla viitataan yleensä niin sanottuun rakenteelliseen autonomiaan.
Se tarkoittaa ammattikunnan riippumattomuutta ja sitä, että journalistien ei pidä taipua työssään painostukseen tai suostutteluun. Tätä painotetaan esimerkiksi Journalistin ohjeissa, kun niissä todetaan, että ”päätösvaltaa ei saa missään oloissa luovuttaa toimituksen ulkopuolisille”.
Journalismin autonomialla on kuitenkin kaksi puolta (Ahva 2010, 80–81; Reich
ja Hanitzsch 2013, Sjøvaag 2013), jotka liittyvät toisiinsa. Ensimmäinen on edellä
kuvattu rakenteellinen autonomia, joka viittaa koko profession riippumattomuuteen muista yhteiskunnan toimijoista. Tästä näkökulmasta profession keskeinen
tehtävä on oman kenttänsä rajojen vahvistaminen ja puolustaminen, jotta se pystyy
toteuttamaan yhteiskunnallista rooliaan. Rakenteellista autonomiaa on tutkittu paljon, ja yleensä autonomian käsitteellä viitataan juuri siihen kuuluviin institutionaalisiin seikkoihin, kuten journalismin ja poliittisten toimijoiden tai markkinavoimien
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suhteeseen. Autonomian toinen puoli on niin sanottu yksilöllinen autonomia. Se
viittaa toimittajien suhteelliseen itsenäisyyteen sekä uusintaa että haastaa vallitsevaa
doxaa. Nämä autonomian eri puolet kytkeytyvät toisiinsa: Yksilöllistä autonomiaa ei
voi olla, ellei ensin ole rakenteellisen autonomian tuottamaa riippumattomuutta,
profession omaa kenttää. Toisaalta rakenteellisen autonomian laatu ja vahvuus riippuvat siitä, onko journalisteilla yksilöllistä autonomiaa ja pystyvätkö he paitsi tuottamaan kenttänsä logiikan myös haastamaan vallitsevaa doxaa, uudistamaan sitä ja
pitämään journalismin elinvoimaisena.
Autonomian eri puolia voi nimittää myös ulkoiseksi ja sisäiseksi autonomiaksi.
Ulkoinen viittaa journalismin riippumattomuuteen muista kentistä ja kentän rajojen
puolustamiseen. Sisäisen autonomian taas voi mieltää kentän sisällä käytäväksi
kamppailuksi, jossa professio pyrkii olemaan riippumaton muista kenttää määrittävistä tahoista kuten mediayhtiöstä ja -teknologiasta. Koska tämä työn tavoitteena
on tarkastella doxan määrittelyä nimenomaan journalismiprofession sisällä, journalistisissa käytännöissä, yksilöllinen autonomia toimii käsitteenä sisäistä paremmin:
se keskittää katseen yksilöihin – profession jäseniin – autonomisina toimijoina,
joilla on kullakin oma professionaali habituksensa, omat pääomansa ja oma liikkumatilansa tai kykynsä pelata journalismin kentällä.
Koska katse kohdistuu tässä työssä nimenomaan profession doxan määrittelyyn,
myös mediayhtiö näyttäytyy ennen kaikkea osana talouden kenttää – vaikka se toimii journalismin kentällä, sitä ohjaa viime kädessä markkinoiden logiikka. Journalismin kentälle sen vaikutukset kulkevat toimituksen organisaation ja näin ollen myös
journalismin logiikan kautta. Vaikka toimituksen käytäntöjä määrittävät yhtiön resurssit, käytännöt hakevat aina merkityksensä journalismin doxasta – muuten ne eivät olisi journalismia. Joissain tutkimuksissa professionalismi on jaettu yhtäältä
journalismin ammattilaisten professionalismiin ja toisaalta organisaation professionalismiin eli tapaan, jolla organisaatio mukauttaa työntekijöiden tavoitteet ja menetelmät omiin päämääriinsä (Örnebring 2008; Aldridge ja Evetts 2003; Evetts 2003).
Tässä työssä professionalismin käsite kuitenkin viittaa ainoastaan journalistisen ammattikunnan käytäntöihin ja doxaan, kentän ”kolmanteen logiikkaan”, joka vaikuttaa toimintaan niin organisaation sisällä kuin sen ulkopuolellakin.
Tässä luvussa perehdyn ensin rakenteelliseen autonomiaan ja sitten tämän työn
kannalta erityisen keskeiseen yksilölliseen autonomiaan. Lopuksi pohdin autonomiaa ja toimittajien ymmärrystä siitä muuttuvana ilmiönä. Suomalaistoimittajille
tehdyistä kyselytutkimuksista käy ilmi, että toimittajat ovat eri aikoina kokeneet eri
tavoin niin autonomian laajuuden kuin sen sisällönkin.
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2.3.1 Rakenteellinen autonomia
Professionaalin journalismin keskeinen edellytys on autonomia, sillä ilman jonkinlaista riippumattomuutta muista kentistä professio ei pysty puolustamaan rajojaan.
Autonomia on toki suhteellista, sillä journalismi ei toimi irrallaan muusta yhteiskunnasta (Schudson 2005), vaan se altistuu jatkuvasti lukuisten eri tahojen, kuten lähteiden, yleisön ja mediaorganisaation, palautteelle ja vaatimuksille. Journalismin autonomia ei voikaan tarkoittaa ulkopuolisuutta tai irrallisuutta yhteiskunnasta ja sen
instituutioista. Ennemminkin se on sitä, että professiolla on mahdollisuus itse määritellä työnsä tavoitteet ja toimia niiden mukaan. Näin ollen autonomia myös riippuu aina kontekstista (Waisbord 2013, 42–72): millainen on yhteiskunta, entä onko
mediaorganisaatio julkisrahoitteinen, kaupallinen tai poliittinen vai kenties voittoa
tavoittelematon yhdistys?
Journalismista tuli rakenteellisessa mielessä itsenäinen ennen 1990-lukua, jolloin
se saavutti keskeisen roolin demokraattisessa järjestelmässä (Ahva 2010, 79; Carey
2007, Nerone ja Barnhurst 2003). Suomessa professio oli 1970-luvulla vaiheessa,
jossa riippumattomuuden edellytykset oli luotu (Koljonen 2013b, 103–137), ja saavutti autonomisen vaiheen huipun 1980-luvulla, jolloin journalismi alkoi suhtautua
aiempaa analyyttisemmin ja kriittisemin valtioon, politiikkaan ja hallintoon (Ahva
2010, 79).
Nerone ja Barnhurst näkevät journalismin autonomisen aseman perustuneen
paitsi poliittiseen konsensukseen myös mediayritysten monopoliin viestintämarkkinoilla. Kun monopoli murtui, mediayritysten kaupalliset paineet alkoivat vaikuttaa
yhä enemmän siihen, millaista journalismia niiden toimituksissa tehdään (Nerone ja
Barnhurst 2003, Ahva 2010, 79). Tämän myötä journalistien ja mediaorganisaatioiden kamppailusta on tullut yhä keskeisempi tekijä myös profession autonomian
kannalta (Örnebring 2008). Suomessakin toimittajat ovat kokeneet nimenomaan
yhtiöiden tavoitteiden kaventavan journalistista vapauttaan (mm. Kunelius ja Ruusunoksa 2008; Jyrkiäinen 2008; Kantola 2013; Nikunen ja Vehmas 2011; Pöyhtäri
ym. 2014), ja kamppailun rakenteellisesta autonomiasta voikin nähdä siirtyneen selkeämmin journalismin kentän sisälle, journalismin ”sisärajoille”.
Kustantajat ja toimitukset toki kävivät kamppailuja vallasta myös aiemmin. Suomessa tämän valtataistelun yksi ilmentymä koettiin 1970-luvulla, kun toimituksiin
tavoiteltiin ja niissä jopa kokeiltiin niin sanottua toimitusdemokratiaa (Kahma
1977). Toimittajat tavoittelivat itselleen entistä suurempaa valtaa muun muassa työolojen suhteen, mutta toisin kävi: kamppailun seurauksena työehtosopimukseen tuli
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vuonna 1975 pykälä, jonka mukaan toimittajien on noudatettava kustantajan määräämää lehden linjaa (Luostarinen 2014, 25–26).
Mediayritysten monopolin murtumista edeltäneenä aikana toimittajat ja kustantajat kuitenkin kaiken kaikkiaan saavuttivat tasapainon. Kun journalismi oli tuottoisa bisnes, kustantajilla oli hyvä syy sallia toimittajille riittävä professionaali autonomia. Autonomia mahdollisti professionalismin, professionalismi oikeutti yhteiskunnallisen aseman ja yhteiskunnallinen asema loi mahdollisuuden tehdä liikevoittoa. Autonomiansa takaamiseksi journalismiprofessio torjui mahdollisimman tehokkaasti ulkopuolelta tulevaa painostusta ja vaikutusyrityksiä.
Tämän tutkimuksen aineisto sijoittuu 2000-luvun alun hetkeen, jolloin professio
oli Suomessa varsin kypsässä vaiheessa – kenties jopa hiukan laina-ajalla, sillä professioiden asema oli alkanut heiketä ja myös journalismiprofessio todennäköisesti
mureni jo paikoin (Koljonen 2013b, 137). Mediayhtiöiden talous oli meilläkin alkanut merkitä yhä enemmän, ja 1990-luvun alun laman aikana yhtiöiden alamäki oli
pienentänyt rajusti toimitusten resursseja. Saman vuosikymmenen lopulla talous oli
kuitenkin alkanut toipua ja tilanne vakautua. Toimitukset olivat saaneet palautettua
resurssejaan ja valtaansa mediaorganisaatioiden sisällä, ja journalistiset käytännöt
olivat taas pitkälti vakiintuneet. Rakenteellinen autonomia oli hyvissä voimissa sekä
suhteessa mediayhtiöihin että etenkin suhteessa muuhun yhteiskuntaan.

2.3.2 Yksilöllinen autonomia
Journalistisessa työssä yksittäisillä toimittajilla on valtaa päättää työstään, jossain
määrin jopa kollegoistaan tai esimiehistään riippumatta (Nerone 2015a, 158). Koska
tämän työn keskiössä ovat toimitustyön käytännöt ja niissä tapahtuva doxan määrittely, mielenkiinto kohdistuu ennen kaikkea tähän yksilölliseen autonomiaan, sen
laajuuteen ja merkitykseen. Millaisia toimijoita profession jäsenet ovat, mikä on heidän arkinen suhteensa doxaan? Millaista liikkumavapautta toimittajilla on työssään
– vai onko sitä? Entä kentän sisäinen kamppailu, näkyykö se arjessa?
Yksilöllisen autonomian mahdollisuuteen on suhtauduttu toisinaan kriittisesti, se
on nähty vain rakenteellisen autonomian yhdeksi muodoksi. Pierre Bourdieu’n mukaan autonomia on nimenomaan journalismin kentän ominaisuus. Hänen mielestään puhe toimittajista kohdistaa katseen liikaa yksittäisiin toimijoihin; yksilöt vain
toteuttavat ideoita, eivät vaikuta niihin (Bourdieu 2005). Hiukan samaan tapaan
Pertti Hemánus (1983, 195) jakoi aikanaan journalistista vapautta käsitellessään
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toimittajien keinot kollektiivisiin ja individualistisiin ja totesi, että individualistinen
valta on lopulta aina delegoitua valtaa – siihen luottaminen olisi illusorista.
Vaikka Bourdieu’n suhtautuminen toimijoiden mahdollisuuksiin muokata kentän doxaa on pessimistinen ja ristiriitainen, hän kuitenkin – ainakin hetkittäin – pitää sitä joissain oloissa mahdollisena (Deer 2014). Kenttäteoriassa yksilöllisen autonomian voi nähdä paikantuvan kentän ja toimijan suhteeseen eli toimijan habitukseen. Vaikka habitus on sisäistettyä ja toiminnassa kehollistettua rakennetta, jonka
ansiosta subjekti kykenee toimimaan muuttuvissa tilanteissa ”oikein”, se on myös
aktiivinen ja luova suhde maailmaan (Bourdieu ja Wacquant 1995, 153). Habitus
antaa mahdollisuuden strategiselle toiminnalle ja reflektiolle, jopa rationaalisuudelle,
ja uudet kokemukset voivat paitsi vahvistaa aiempia rakenteita myös uudistaa niitä.
Habitus on aina historian tuote, ja kentän muuttuvat ärsykkeet voivat johtaa myös
habituksen ja toimintamallien muutokseen, etenkin jos kenttä joutuu kriisiin
(emt.,144–173). Journalismin kentällä toimijoiden yksilöllistä autonomiaa voi kuvata termillä professionaali mielikuvitus (Kunelius ja Ruusunoksa 2008), jossa yhdistyvät toimittajien yhteinen ammatillinen kulttuuri ja siihen sisältyvä potentiaalinen
toimijuus. Toimittaja ei voi hylätä profession doxaa, mutta sitä voi haastaa ja koetella.
Tietyn määrän yksilöllistä autonomiaa ja yhteisen doxan koettelua voi jopa
nähdä osaksi journalismin logiikkaa. Journalismiprofessio on pluralistinen (Schudson 2005), mikä tarkoittaa, että mediaorganisaation tai yhden toimituksenkin sisällä
sallitaan monenlaiset näkökulmat ja arvot. Vaikka profession doxa on jossain määrin yhteinen koko länsimaiselle journalismille, journalismikäsityksissä esiintyy myös
variaatiota alueittain ja maittain (Hallin ja Mancini 2004), eri toimitusten välillä
(Ahva 2010, 244–247), journalismin eri tavoin ymmärtävien miljöiden kesken (Hanitzsch 2011) ja samoissa toimituksissa työskentelevien yksilöiden välillä (mm. Kunelius ja Ruusunoksa 2008; Jyrkiäinen 2008; Kantola 2013; Nikunen ja Vehmas
2011; Pöyhtäri ym. 2014). Tästä seuraavan moniäänisyyden katsotaan yleensä edistävän journalismin objektiivisuutta ja tasapuolisuutta, eli tässä mielessä erimielisyys
kuuluu kentän logiikkaan. Ammattikunta käy alati sisäistä neuvottelua siitä, mitkä
käsitykset ovat yhteisesti hyväksyttäviä ja mitkä eivät, ja toimituksissa vallitseville
diskursseille löytyy aina vastadiskursseja, jotka haastavat vallitsevan tilanteen (Hanitzsch 2007, Kunelius ja Ruusunoksa 2008).
On myös aiheita, jotka yksittäistapausten kautta haastavat koko journalismia ja
muuttavat yhteistä käsitystä siitä (Zelizer 2017, 175–192). Esimerkkejä tällaisista aiheista voivat olla vaikkapa Watergate-skandaali (emt.) ja ilmastonmuutos (Kunelius
ym. 2017). Kun journalismi tulee haastetuksi, johtuipa se sitten maailman
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tapahtumista tai kentän sisäisitä jännitteistä, yksilöiden professionaali mielikuvitus
voi nousta merkittävään rooliin. Sen avulla kehitetään uudenlaisia ratkaisuja ja muokataan käytäntöjä. Tämä tapahtuu nimenomaan osana arjen toimintaa, minkä
vuoksi toimitustyön, sen käytäntöjen ja yksittäisten toimijoiden toiminnan tarkastelu on olennaista professionalismin ja sen dynaamisuuden ymmärtämisen kannalta.
Ennen siirtymistä käytäntöihin kuitenkin vielä muutama sana autonomiasta, sen kokemisesta ja siinä tapahtuneista muutoksista.

2.3.3 Muuttuva autonomia
Autonomia on paitsi moniulotteinen myös jatkuvasti muuttuva ilmiö (Sjøvaag
2013). Tarkastelen tässä kappaleessa suomalaisten kysely- ja haastattelututkimusten
pohjalta sitä, miten toimittajien kokemukset työnsä vapaudesta ovat muuttuneet
1980-luvun lopulta 2010-luvulle tultaessa. Kyselyt eivät toki kerro autonomian ja itsenäisyyden todellisesta toteutumisesta, mutta ne tavoittavat toimittajien yleisen kokemuksen kulloisestakin tilanteesta ja sen, kuinka he työn vapauden ymmärtävät.
Rakenteellinen autonomia on koettu tutkimuksissa alusta alkaen vahvana, eikä
se näytä taantumista ja murroksista juuri kärsineen. Kiellettyjä aihepiirejä ei toimittajien mielestä ole ollut, vaan juttuaiheensa on voinut valita vapaasti (Kehälinna ja
Melin 1988, 26–27; Melin ja Nikula 1993, 10–11) ja työn sisältöön on voinut vaikuttaa (Jyrkiäinen 2008, 30–31). Työn vapaus korostuu kyselyissä usein erityisesti
niiden kysymysten kohdalla, joissa on suoraan mainittu vapaus. Tämä voi kertoa
myös toimittajien halusta vakuuttaa – sekä itselleen että muille – että ammattikunta
on autonominen ja pystyy näin täyttämään tehtävänsä.
Vaikka vapaus on koettu laajaksi, myös sen rajoitteita on aina tunnistettu. Ennen
2000-lukua suurimmiksi niistä koettiin kustantajan linja, itsesensuuri, oma esimies,
virkamiehet (Kehälinna ja Melin 1988, 26–27) sekä 1993 mukaan tullut vaihtoehto
markkinoinnin vaateet (Melin ja Nikula 1993, 11–12). Työn rajoituksista voivat kertoa myös ongelmiksi koetut asiat, sillä monet ongelmat nimenomaan rajoittavat toimittajan mahdollisuutta tehdä työnsä haluamallaan tavalla. Ongelmien ykkönen on
jo 1980-luvulta lähtien ollut kiire. Sen syyt kertovat, mikä työtä rajoittaa, ja ne ovat
vaihdelleet.
Ajan mittaan ongelmien kokeminen näyttää ylipäätään lisääntyneen. Vuoden
1987 tilanne vaikuttaa nyt lähes ruusuiselta: kysyttäessä, mitkä ovat suurimmat työhösi liittyvät epäkohdat, 24 prosenttia toimittajista – joka neljäs – ei vastannut lainkaan, ei valinnut edes vaihtoehtoa ”muut epäkohdat” (Kehälinna ja Melin 1988,
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101). 1980-luvun suuri uudistus toimituksissa oli kirjoituskoneiden vaihtuminen tietokoneisiin, ja toimittajien selvä enemmistö oli sitä mieltä, että teknisen muutoksen
vaikutus omaan työhön oli positiivinen (emt., 27–29). Myöhemmissä kyselyissä ongelmatonta joukkoa ei juuri ole. Vuoden 2007 kyselyssä kahdeksan vastaajaa ei kokenut työssään erityisiä ongelmia, mutta 513 koki, monet jopa useampia (Jyrkiäinen
2008, 35–38). Kokemuksen taustalla voi työn muutosten lisäksi olla se, että ongelmista puhuminen on kenties tullut aiempaa hyväksytymmäksi. Tähän viittaa se, että
vaikka ongelmia näyttää 2000-luvulla olevan aiempaa enemmän, työtyytyväisyys on
hiukan kasvanut (Kehälinna ja Melin 1988, 24; Melin ja Nikula 1993, 12–19; Jyrkiäinen 2008, 20–30).
Toimitusorganisaatioon, työn organisointiin ja työkulttuuriin liittyviä ongelmia
on koettu 2000-luvulla huomattavasti aiempaa enemmän (Kehälinna ja Melin 1988,
100–101; Melin ja Nikula 1993, 19–21; Jyrkiäinen 2008, 30–43). Näiden voi katsoa
olevan ongelmia, jotka vaikuttavat ennen kaikkea toimittajien mahdollisuuteen
tehdä työtään eli tässä mielessä ne rajoittavat liikkumatilaa ja yksilöllistä autonomiaa. Median murroksen alkaminen näkyy jo vuoden 2007 kyselyssä (Jyrkiäinen
2008, 79–82), jossa myös ilmenee, että autonomian ongelmat ovat pitkälti kentän
sisällä. Siinä kiireen jälkeen suurimpina tulivat ongelmat (emt., 29–43), jotka liittyvät
journalistisen työn luonteeseen, muutokseen ja kehittämiseen. Niitä aiheuttivat
muun muassa laadun heikkeneminen ja ennakoivasta taitosta seurannut juttujen ennakkomitoitus. Keskusteluun, ajatteluun ja oppimiseen oli entistä vähemmän aikaa.
Kolmas suuri ongelmien ryhmä liittyi johtamiseen, työn organisointiin ja esimiehiin.
Taustalla oli paitsi tuen, palautteen, arvostuksen ja kannustuksen puutetta myös talouden ylikorostumista, hierarkkisuutta ja visioiden puuttumista. Kyselytutkimusta
täydentäneissä päiväkirjoissa muutamat journalistit kertoivat työn muuttuneen ylhäältä ohjautuvaksi ja yksittäisen toimittajan olevan kadottamassa vapauttaan (emt.,
85). Vielä selvemmin tunne vapauden kadottamisesta tulee esiin toisessa, vuosina
2008–2009 toteutetussa kyselyssä (Nikunen ja Vehmas 2011, 52–56). Sen mukaan
esimiesten valta aiheisiin ja ideointiin oli kasvanut. Juttuja tehtiin yhä enemmän
päälliköiden etukäteen listaamista aiheista ennalta laaditun suunnitelman mukaan.
Lisäksi autonomiaa oli kaventanut yleistoimittajuuden lisääntyminen. Erikoistoimittajien asiantuntemus takasi heille sananvaltaa, mutta taloustilanteen takia väki oli
vähentynyt ja yhä harvempi sai keskittyä vain tiettyihin aihepiireihin.
Rakenteellisen ja yksilöllisen autonomian näkökulmasta näihin muutoksiin liittyy
kolme kiinnostavaa havaintoa, jotka korostuvat erityisesti tultaessa 2010-luvulle ja
journalismin murroksen aikaan. Ensinnäkään muutokset autonomiassa eivät ole absoluuttisia: kun yksi kokee autonomiansa kaventuneen, toinen voi jopa tuntea
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saaneensa lisää toimintavapautta. Tämä ilmenee etenkin suhtautumisessa niin sanottuun päällikkövetoisuuteen. Toimitustyö on muuttunut yksilökeskeisestä työskentelystä tiimityöksi, johon liittyy päällikkövetoinen suunnittelu (Helle 2010, 168–
171). Vaikka vahvistunut suunnittelu ja esimiesohjaus joidenkin mielestä rajoittivat
työtä, useimmat kokevat suunnittelun myönteiseksi asiaksi; parhaimmillaan se on
keskustelua toimittajien ja päälliköiden kesken ja antaa toimittajille mahdollisuuden
tehdä työtään paremmin kuin ennen (Reunanen ja Koljonen 2014, 140–145). Se on
juuri sitä työn organisointia, jonka puutteen toimittajat ovat toisaalla kokeneet ongelmaksi (mm. Jyrkiäinen 2008, 31 ja 36).
Toinen havainto liittyy mediayhtiöiden kasvaneeseen taloudelliseen valtaan, jota
toimittajat eivät näytä mieltävän rakenteellista autonomiaansa rajoittavaksi tekijäksi.
He sanovat edelleen olevansa riippumattomia, mutta tuntevat samaan aikaan talousasioiden ahdistavan. Vuonna 2013 toteutetussa kansainvälisessä Worlds of
Journalism -kyselytutkimuksessa (Pöyhtäri ym. 2014 ja 2016) yli 90 prosenttia suomalaistoimittajista koki esimerkiksi tulospaineiden ja kilpailun vaikutuksen journalismiin kasvaneen viiden edeltävän vuoden aikana. Samaan aikaan toimittajat kuitenkin katsoivat, että taloudella ei ole vaikutusta heidän työhönsä. Tutkimuksen tekijöiden mukaan muutokset ovat haastaneen toimittajien käsitystä autonomiasta: talouden vaikutus koetaan työssä, mutta sitä ei ehkä haluta nähdä (Pöyhtäri ym. 2016).
Kolmas huomio liittyy itse autonomian luonteeseen: se on hämärtynyt. 1980-luvulla ja 1990-luvun alussa toimituksen ”ulkoraja” oli selvä ja ulkoa tulevat paineet
helppo tunnistaa. Toimittajien työ oli yksilökeskeisempää kuin 2000-luvulla, joten
myös yksilöllinen autonomia hahmottui selkeämmin. Autonomian suuri muutos
onkin tapahtunut toimittajien vapaudessa organisaation sisällä (Pöyhtäri ym. 2016;
Reunanen ja Koljonen 2014, 158–163), mikä voi vaikeuttaa sen ymmärtämistä,
mikä taho kulloinkin lopulta käyttää valtaa ja määrittää toimituksen työtä.
Tämän tutkimuksen aineistonkeruun aikaan 2000-luvun alussa Hämeen Sanomien ja Etelä-Suomen Sanomien toimituksissa elettiin aikaa, jona journalistit kokivat olevansa hyvin riippumattomia yhteiskunnan muista instituutioista. Myös taloudellinen paine mediaorganisaation suunnalta oli keventynyt 1990-luvun lopulla parantuneen taloustilanteen ansiosta. Rakenteellinen autonomia vaikutti siis vahvalta.
Yksilöllisen autonomian näkökulmasta toimitusten tilanne oli ongelmallisempi.
Siinä näkyi myös organisaation sisältä tuleva paine: työtä oli paljon ja tekijöitä vähän, mikä aiheutti kiirettä, ja osa toimittajista koki päällikkövetoisuuden ja etukäteissuunnittelun rajoittavan työtään.
Autonomian ja sen rajoitusten tarkempaa hahmottamista varten on hyödyllistä
pohtia, kuinka päästä toimituksen työtä määrittävän vallan jäljille. Toimitustyön
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käytännöt voivat toimia avaimena, kun pyrkii hahmottamaan, millaista liikkumavapautta toimittajilla on ja miten he autonomiaansa arjessa käyttävät – kuinka profession autonomia käytännössä toimii.

2.4

Käytännöt professionalismin ytimessä

Aiemmin professiotutkimuksen huomio on siis usein kiinnittynyt rakenteelliseen
autonomiaan. Vähemmän huomiota on saanut niin sanottu yksilöllinen autonomia
eli yksittäisten toimijoiden liikkumatila ja sen merkitys ammattikunnan doxan määrittelemisessä ja ylläpitämisessä (mm. Koljonen 2014; Schultz 2007; Melin 2008;
Hanitzsch 2011). Keskittyminen rakenteelliseen autonomiaan tuottaa professiosta
helposti kuvan, joka typistyy ennen kaikkea kentän rajojen puolustamiseen ja jättää
vähemmälle huomiolle kentän sisäisen kamppailun, jossa rajojen sijaintia määritellään.
Tässä työssä toimittajatason yksilöllinen autonomia nousee keskeiseksi tarkastelun kohteeksi, sillä tarkoituksena on hahmottaa, miten professionalismi toimii käytäntöjen tasolla. Professionalismin tarkastelu kentän sisäisenä kamppailuna ja doxan
jatkuvana uudelleenmäärittelynä edellyttää ennen kaikkea toimitusten arkisen työn
ja journalististen käytäntöjen tarkastelua. Käytäntöjä tarkastelemalla voi päästä sen
jäljille, miten doxa arjessa rakentuu ja millainen eri toimijoiden suhde siihen on.
Niiden kautta professionalismista voi syntyä nykyistä dynaamisempi kuva, joka auttaa ymmärtämään, kuinka ”kolmas logiikka” käytännössä toimii ja määrittyy. Käytäntöjen mikrotason tarkastelussa yksilöllinen vapaus tulee väistämättä näkyviin, samoin kuin sen rajat, ja myös sen merkitys professionalismille ja journalismille saa
lisävaloa.
Tämän luvun lopuksi perehdyn ensin siihen, mitä journalistisilla käytännöillä oikeastaan tarkoitetaan ja millaisia ulottuvuuksia niillä on. Lisäksi hahmottelen, miten
kenttäteoria, professionalismi ja käytäntöjen tutkiminen tässä tutkimuksessa asettuvat suhteessa toisiinsa.

2.4.1 Käytäntöjen kolme ulottuvuutta
Toimitusten arjessa ammattiosaaminen on kykyä soveltaa journalistisia käytäntöjä
tilanteessa kuin tilanteessa. Vaikka kaikki päivät ja aiheet ovat jossain määrin erilaisia kuin aiemmat, ammattitoimittaja löytää joka tilanteessa haastateltavan ja tietää
lopulta aina, minkä asian nostaa juttunsa kärkeen, päällikkö osaa päivästä toiseen
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valita aiheet ja nostaa sopivimmat etusivulle, toimitussihteeri hallitsee kuvien ja otsikoiden yhteispelin ja niin edelleen. Journalistiset käytännöt ovat niitä totuttuja,
koeteltuja, jaettuja ja yhteisiä toimintatapoja, joiden hallitsemineen ja soveltaminen
muuttuvissa tilanteissa kuuluu journalistiseen ammattitaitoon (Kunelius ym. 2017;
Bogaerts 2011; Ahva 2017). Mitä yllättävämpi, ennakoimattomampi ja nopeampi
uutistilanne on, sitä tiukemmin käytäntöihin yleensä nojataan (Markham 2012, 189–
190). Niiden avulla journalismi ottaa maailman haltuunsa ja tuottaa samalla omaa
tietämisen tapaansa ja käsityksiä siitä, mitä journalismi on.
Ahvan (2017 ja 2018) mukaan käytännöissä yhdistyy aina kolme eri ulottuvuutta:
1) itse toiminta, 2) sen materiaaliset puitteet ja 3) käytännön tuottamat merkitykset.
Käytännöt ovat siis fyysistä toimintaa, jossa inhimillinen toiminta kytkeytyy tiiviisti
materiaaliseen ympäristöön, kuten vaikkapa tekniikkaan ja arkkitehtuuriin, ja jokaisella käytännöllä on sen fyysisen olomuodon lisäksi myös merkitys, joka perustelee
toiminnan. Yksinkertaisimmillaan tämä tarkoittaa sitä, että ihmiset osaavat nimetä
erilaisia käytäntöjä.
Otetaan esimerkiksi klassikko: sitaattien käyttö. Itse toimintaa on se, kun toimittaja tekstin kirjoittaessaan päättää, mitkä haastateltavan sanomat osat hän sijoittaa
sitaattimerkkien sisään eli suoraksi lainaukseksi haastateltavan puheesta. Materiaalisiksi puitteiksi voi nähdä kirjoitetun tekstin tuottamiseen liittyvät fyysiset mahdollisuudet ja rajoitukset – sitaattien saaminen edellyttää esimerkiksi lähteen haastattelemista ja haastattelun tallentamista, ja kirjoitetussa tekstissä sitaatteja käytetään eri tavalla kuin radiossa tai televisiossa. Diskursiivisia merkityksiä sitaattien käytöllä voi
olla useita. Gaye Tuchman totesi jo 1971 kirjoittamassaan artikkelissa Objectivity as
Strategic Ritual, että suorien sitaattien käyttö lehtitekstissä on yksi käytännöistä, joiden avulla toimittajat pitävät yllä journalismin objektiivisuutta (Tuchman 1971,
669). Ideana on, että kun teksti on sitaattimerkkien sisässä, se ei ole toimittajan näkemys eikä varmistettu fakta vaan lähteen tai jonkin muun tahon esittämä tulkinta.
Lisäksi sitaattimerkit saattavat kyseenalaistaa asiaa tai käsitettä. Sitaattien käyttö
myös häivyttää tekstin kirjoittaneen toimittajan roolia luomalla vaikutelmaa, että
tekstissä ”puhuu” haastateltava (Haapanen 2017, 26–27; Haapanen 2011). Uutista
kirjoittava toimittaja ei välttämättä pysähdy pohtimaan sitaattimerkkien sijaintia ja
sitä, että ne tekevät erottelun haastateltavan edustaman intressiryhmän näkemysten
ja ”kiistämättömien tosiasioiden” välille. Toimittaja saattaa käyttää sitaatteja hyvin
intuitiivisesti, sillä käytännöt ovat toimittajilla ”selkäytimessä”. Niiden merkitykset
ovat osa profession jaettua doxaa, joka on osin julkilausumatonta ja jopa tiedostamatonta (Waisbord 2013, 130–138; Willig 2012; Schultz 2007).
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Käytännöt eivät palvele vain profession päämääriä vaan myös muiden kentän
toimijoiden, kuten mediaorganisaation ja muiden yhteiskunnallisten toimijoiden tarpeita. Käytännöissä kiteytyy koko kentän logiikka, johon vaikuttavat profession lisäksi muun muassa talous, teknologia ja hallinto ja koko ympäröivä yhteiskunta
(Ahva 2010, 94–97; Hanitszch 2007). Tästä näkökulmasta toimitusten jokapäiväiset
työskentelytavat sekä niistä käytävät neuvottelut ja kiistat ovat myös kentän logiikan
tuottamista ja kamppailua sen olemuksesta.

2.4.2 Professionalismi, kenttä ja käytännöt
Kuvio 1 mallintaa tässä työssä käytettävää professionalismikäsitystä. Ympyrän kehät kuvaavat sitä, miten eri tekijöiden vaikutus toimijoiden näkökulmasta näyttäytyy
journalistisessa työssä (vrt. sisältöihin vaikuttavien tekijöiden hierarkkinen malli,
Shoemaker ja Reese 2013). Kuvion ytimessä on toimitustyön arjen taso, jolla professionalismi konkreettisesti toteutuu, seuraavalla kehällä ovat konkreettisen toiminnan abstraktit perustelut ja uloimmalla yhteiskunta, jonka muut kentät osaltaan
vaikuttavat journalismin kenttään, sen rajoihin ja olemukseen. Kehien katkoviivat
kuvaavat sitä, että rajat eivät ole tiiviitä tai pysyviä. Käytännöt ja niiden perustelut
voivat muuttua, ja kenttien rajat ovat huokoisia ja mahdollistavat vaikutteiden siirtymisen kenttien välillä.
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Kuvio 1.

Journalismiprofession kenttä.

Kuviossa käytännöt ovat siis journalistisen kentän keskiössä. Niiden toiminnalliset, materiaaliset ja symboliset ulottuvuudet riippuvat pitkälti ympäröivästä yhteiskunnasta
ja sen muista kentistä. Esimerkiksi talous voi määrittää työn tavoitteita, teknologia
työvälineitä, taide ilmaisukeinoja, tiede tiedon ihanteita ja politiikka käsiteltäviä aiheita ja niiden lähteitä. Myös mediayhtiö on osa ympäröivää yhteiskuntaa ja erityisesti talouden kenttää, vaikka vaikuttaakin toimituksen työskentelyyn ja sen autonomiaan ”sisältä päin”.
Vaikka muut kentät vaikuttavat journalistisiin käytäntöihin, merkityksensä käytännöt saavat kuitenkin aina profession omasta doxasta, erottelujen järjestelmästä,
joka tekee kentän käytännöistä journalistisia käytäntöjä. Doxan avulla toimittaja siis
tunnistaa esimeriksi uutisen ja sen ”kovuuden”, eri lähteiden merkittävyyden ja
vaikkapa sen, minkä verran ja millaisia resursseja eri aiheiden käsittelyyn voi käyttää.
Doxa toimii osittain ilman artikulointia, eli toimittajat ovat sisäistäneet pelin sanoittamattomat säännöt. Profession ideaalit puolestaan ovat doxan julkilausuttuja
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periaatteita, joilla journalismi perustelee olemassaoloaan ja jotka kaikki ammattikunnan jäsenet allekirjoittavat (Deuze 2005; Hanitzsch 2007). Ideaaleja on tutkimuskirjallisuudessa nimetty hiukan eri tavoin, mutta esimerkiksi Deuzen (2005) mukaan
ideaalit ovat objektiivisuus, eettisyys, ajankohtaisuus, yhteiskunnan palveleminen ja
autonomia.
Kenttäteorian valossa autonomian rooli näyttäytyy kuitenkin vahvempana kuin
muiden ideaalien: ilman autonomiaa professio ei voi puolustaa kenttäänsä. Niinpä
se ei ole vain profession ideaali vaan oikeastaan sen olemassaolon ehto, jota myös
muut ideaalit pyrkivät osaltaan toteuttamaan ja tukemaan määrittämällä kentän rajaa. Kuviossa 1 autonomia piirtyykin juuri rajaksi, joka erottaa journalismin yhteiskunnan muista kentistä. Rajan määrittelyssä on kyse nimenomaan rakenteellisesta
autonomiasta, ja siksi onkin oleellista tehdä käsitteellinen ero rakenteellisen ja yksilöllisen autonomian välille; rakenteellinen autonomia huolehtii kentän riippumattomuudesta suhteessa muihin, yksilöllinen autonomia puolestaan toimii kentän sisällä.
Julkilausutut ideaalit ovat osa journalismin doxaa, mutta doxassa määrittyy myös
se, millaisia käytännön tulkintoja ideaaleista kulloinkin tehdään. Doxa siis sisältää
ymmärryksen journalismin olemassaolon tarpeellisuudesta ja käsityksiä siitä, mitä
journalismi oikein on. Ideaalit konkretisoituvat käytännöissä, jolloin ne voivat saada
monia muotoja. Vaikka toimittajat esimerkiksi saattavat edelleen puhua journalismin objektiivisuudesta, sillä tarkoitetaan usein pikemminkin puolueettomuutta tai
tasapuolisuutta. Ajankohtaisuus taas voi merkitä käytännössä hyvin erilaisia asioita
riippuen siitä, onko kyseessä uutistoimitus vai viikkolehden toimitus, samoin eettisyys ymmärretään iltapäivälehdessä eri tavoin kuin perinteikkäässä laatulehdessä.
Erot johtuvat erilaisista journalistisista kulttuureista eli kentän pluralismista (Hanitzsch 2007; Ahva 2010, 94–97; Schudson 2005). Erilaisten kulttuurien doxat yhtäältä eroavat toisistaan, mutta toisaalta sitoutuminen ideaaleihin ja halu toimia samalla kentällä tuottavat myös jaettua doxaa. Vaikka toimija siirtyy journalismin kentän laidalta toiselle, vaikkapa naistenlehden reportaaseja kirjoittavasta toimittajasta
iltapäivälehden uutistoimittajaksi, hän todennäköisesti pystyy heti löytämään habituksestaan sellaista, mikä on yhteneväistä iltapäivälehden doxan kanssa, ja omaksuu
ehkä piankin hiukan uudenlaisen peliaseman journalismin kentällä. Ideaalit siis
paitsi perustelevat kentän olemassaoloa myös sitovat kenttää yhteen.
Niin ideaalien konkreettiset tulkinnat kuin muutkin doxaan kuuluvat osin julkilausutut, osin itsestään selvät tai jopa tiedostamattomat käsitykset, jäsennykset,
erottelut ja toimintamallit saavat muotonsa toimitustyön käytännöissä. Doxa tuotetaan käytännöissä, sitä ei ole olemassa ilman konkreettista, materiaalisissa puitteissa
tapahtuvaa ja sanallistettua toimintaa. Tästä syystä käytännöt, toimituksen arki, ovat
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professionalismin ytimessä. Profession jaettu tietämisen tapa, yhteinen käsitys maailmasta, tuotetaan nimenomaan käytännöissä. Juuri siksi käytäntöjen tutkiminen on
keskeistä, kun pyrkii hahmottamaan, miten professionalismi oikeastaan toimii: miten se määrittää kentän rajaa ulospäin ja toisaalta järjestystä kentän sisällä. Professio
pitää näin oman doxansa puolta eri logiikoiden kamppaillessa vallasta kentällä ja ennen kaikkea huolehtii siitä, että journalismi kykenee vastaamaan muuttuvan yhteiskunnan tarpeisiin. Mikrotason tarkastelussa kentän määrittely ja puolustaminen on
yksittäisten toimijoiden toimintaa ja koostuu varsin arkisista työtehtävistä. Kentän
rajoja ei piirretä uusiksi suurilla päätöksillä ja mahtipontisilla julistuksilla, vaan tätä
tehdään toimituksen jokapäiväisessä työssä. Tästä näkökulmasta myös yksilöllisellä
autonomialla on suuri merkitys: käytäntöjen kautta jokainen journalisti osallistuu
profession kentän säilyttämiseen ja määrittelyyn.
Termillä journalismiprofessio viittaan tässä työssä toimittajien ammattikuntaan
nimenomaan episteemisenä, oman doxansa tuottavana yhteisönä ja kollektiivisena
toimijana. Professio-käsitettä käytetään usein myös viittaamaan toiminnan kohteeseen1, mutta tässä tutkimuksessa käytän määrittelyn kohteesta termejä professionalismi ja professionaali toiminta. Tähän ratkaisuun on kaksi syytä, joista ensimmäinen liittyy ammattikunnan epäselviin rajoihin. Toimittajien ammattikunta on laaja,
ja sen jäsenten sitoutuminen professionalismiin voi vaihdella – toimittaja-nimikkeellä työskentelevä voi tehdä esimerkiksi asiakasviestintää, johon journalismin
säännöt eivät päde, ja toisaalta perinteisen median ulkopuolella voi olla toimijoita,
jotka noudattavat journalismin periaatteita. Professio viittaa siihen yhteisöön, joka
tuottaa nimenomaan journalismin doxan. Toinen syy viitata professiolla nimenomaan subjektiin on toimijuuden painottaminen. Ymmärrän journalismiprofession
yhteisöksi, jolla on kollektiivista toimijuutta professionaalin journalismin määrittelyssä. Kun yksilöt käyttävät autonomiaansa ja pyrkivät sen avulla uudistamaan journalismia, professio on toimija, joka määrittää, täyttävätkö yksilöiden teot lopulta
professionalismin vaatimukset. Näin professio määrittää kenttänsä ulkorajaa, jota se
myös kollektiivisesti puolustaa säilyttääkseen rakenteellisen autonomiansa.

1 Työn esitarkastaja, YTT Reeta Pöyhtäri nosti lausunnossaan esiin erinomaisen kysymyksen siitä, mihin journalismiprofessio oikeastaan viittaa, konkreettiseen toimijaan vai abstraktiin toiminnan kohteeseen. Nyt esimerkiksi tutkimuskysymyksissä (luku 3.3) professio on toimija, joka ylläpitää ja uudelleenmäärittelee kenttäänsä. Pöyhtäri totesi, että vaihtoehtoisesti voisi kysyä, ”kuinka journalismiprofessiota ylläpidetään ja kuinka journalismiprofession kenttää uudelleenmääritellään arkisessa toimitustyössä, tai kuinka journalistit tätä määrittelyä käytäntöjen tasolla työssään tekevät”. Kysymys herättää
pohtimaan, että professio-käsitteen käyttötavat ja merkitykset ansaitsisivat kenties oman tarkastelunsa.
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Arkista toimintaa kuvaava etnografinen aineisto antaa erinomaisen mahdollisuuden lähitarkastella professionalismin dynamiikkaa. Aineiston kautta voi jäljittää valtaa, joka käytännöt on tuottanut, ja tutkia, millaisia ovat vallitsevat käsitykset journalismista ja miten niitä kenties haastetaan. Esimerkiksi haastattelututkimuksilla
päästään usein selville journalismin ideaaleista, julkilausutuista periaatteista ja niiden
ristiriidoista. Sen sijaan doxaa on vaikea – tai mahdoton – kokonaan tavoittaa haastattelujen avulla, koska se voi olla paitsi julkilausumatonta myös osin tiedostamatonta. Toimintaa tarkastelemalla doxaa taas voi tehdä näkyväksi, mikä auttaa ymmärtämään journalismin olemusta.
Toimintaan keskittyvä mikrotason tarkastelu nostaa yksittäiset toimijat keskeisiksi tekijöiksi journalismin rakentumisessa. Seuraavassa luvussa paneudunkin siihen, millä tavoin toimijat yhtäältä osallistuvat vallitsevan tilanteen ylläpitoon ja toisaalta koettelevat sitä. Perehdyn journalismin rakentumiseen ja valtaan Judith Butlerin performatiivisuuden teoriaa hyödyntäen, ja käytän teoriaa myöhemmin apuvälineenä aineistossa näkyvän toiminnan jäsentämiseksi ja teoreettisen mallin rakentamiseksi.
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3

PERFORMATIIVISUUS

Journalistisen työn ytimessä ovat toimitustyön käytännöt eli yhteiset, tutut ja koetellut toimintatavat (Kunelius ym. 2017; Bogaerts 2011; Ahva 2017), joiden hallitseminen on sitä tärkeämpää, mitä odottamattomampaan ja erikoisempaan tilanteeseen
toimituksen on reagoitava (Markham 2012, 189–190). Tämän työn tavoitteena on
tarkastella ja mallintaa, miten professio arjessaan, käytäntöjen puitteissa, toteuttaa
tätä kaksijakoista tehtäväänsä: yhtäältä vakaasti ylläpitää kenttäänsä, toisaalta jatkuvasti säätää, kyseenalaistaa ja uudelleenmäärittelee sitä.
Professionalismin tutkimus yksinään ei anna erityisen eksakteja välineitä arjen
käytäntöjen tarkasteluun, sillä se on keskittynyt ennen kaikkea ilmiön kollektiivisen,
jaetun puolen tarkasteluun. Tässä tutkimuksessa olenkin hyödyntänyt empiirisen,
etnografisen aineiston analyysissa Judith Butlerin kehittelemää niin sanottua performatiivisuuden teoriaa (Butler 2006 ja 1993). Sen mukaan todellisuus tuotetaan konstruktiivisesti teoissa, performatiiveissa, jotka tuottavat ja työstävät sosiaalisia merkityksiä. Myös journalistiset käytännöt voi nähdä tällaiseksi todellisuutta tuottavaksi
toiminnaksi. Teorian mukaan suurin osa teoista uusintaa vallitsevia merkityksiä –
siis ylläpitää ja toistaa vallitsevaa tilannetta – mutta myös toisin toistaminen on
mahdollista, ja toistojen jatkuvuuden takia jopa väistämätöntä. Juuri toisin toistaminen kyseenalaistaa vallitsevaa järjestystä ja mahdollistaa uudelleenmäärittelyn.
Performatiivisuuden teoria toimii siis tässä työssä analyysin välineenä; se on
ikään kuin porras, joka yhdistää käytäntöjen tarkastelemista ja professionalismin
tutkimista. Kenttäteorialle, jota hyödynsin luvussa 2 professionalismin jäsentämiseksi, se antaa lisää erottelukykyä ja selitysvoimaa. Performatiivisuuden teoria
auttaa tarkastelemaan kentällä tapahtuvaa konkreettista toimintaa – kenttäteorian
termein ”peliä” (Bourdieu 1990 ja 2005) – ja sen dynamiikkaa.
Performatiivisuuden teoria myös nostaa esiin kysymyksen vallasta, sillä se pohjaa
ajatukseen, että valta tuottaa todellisuutta (Pulkkinen 1998, 58). Journalismista ja
vallasta puhuttaessa tarkoitetaan usein journalismin yhteiskunnallista valtaa, mutta
tässä työssä analyysin kohteena on ennen kaikkea toimituksen sisäinen journalismin
määrittely ja siinä käytetty valta. Toimitus ja sen sisäiset valtasuhteet ja käytännöt
eivät toki ole irti yhteiskunnasta, vaan journalistiset käytännöt myötäilevät usein
myös laajempaa yhteiskunnallista valta-asetelmaa – ja joskus myös aiheuttavat sille
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ongelmia. Tämä laajempi valtasuhde on luonnollisesti läsnä tässäkin työssä, mutta
kiinnostukseni kohdistuu nimenomaan siihen, kuinka toimituksen sisällä käytetään
valtaa suhteessa journalismiin, siis esimerkiksi sen määrittelemiseen, mihin professionaalin journalismin rajat asettuvat.
Tässä luvussa paneudun siis performatiivisuuden teoriaan ja sen käsitteisiin, joita
käytän soveltuvin osin apuna tarkastellessani journalistisia käytäntöjä, niistä käytävää kamppailua ja siinä ilmenevää valtaa. Nostan esiin teorian kolme oleellista ajatusta (3.1):
1.

Vallitseva sosiaalinen todellisuus tuotetaan jatkuvilla toistoilla.

2.

Vallitsevaa tilannetta määrittäviä, hallitsevia jäsennyksiä on mahdollista muuttaa. Se tapahtuu toistamalla toisin.

3.

Toistojen taustalla vaikuttavaa valtaa voi tehdä näkyväksi tarkastelemalla käytäntöjä yksityiskohtaisesti. Valtaa tekee näkyväksi tutkimus, mutta myös toimijoiden käytäntöihin kohdistama kritiikki, joka ilmenee toisin toistamisena.

Esiteltyäni Butlerin teorian ydinkohdat pohdin sitä, miten performatiivisuuden teoria soveltuu journalististen käytäntöjen tutkimiseen (3.2), mihin sitä ei ole aiemmin
juuri käytetty. Tavoitteena ei ole ensisijaisesti uudistaa tai kehittää performatiivisuuden teoriaa, vaan käyttää sen avaamaa, käytäntöihin kohdistuvaa näkökulmaa tarkentamaan luvussa 2 esiin nostettua käsitystä kentän ja profession suhteesta. Luvun
lopussa määrittelen tutkimuskysymykseni (3.3).

3.1

Todellisuus tuotetaan performatiiveissa

Judith Butlerin ajattelu lähtee siitä, että tuotamme todellisuutemme performatiiveissa eli teoissa, jotka tiedostetun päämääränsä lisäksi ovat myös toinen toisillemme suunnattuja esityksiä (Butler 1997, 147 ja 2004, 1). Niiden keskeinen piirre
on toisto. Suurin osa toimistamme ja esiintymisistämme uusintaa eli tuottaa ja ylläpitää vallitsevaa yhteiskunnallista järjestystä (Butler 2006, 25 ja 1993, 4–14). Todellisuuden vallitsevista tulkinnoista, hegemoniasta (esim. Williams 1976, 144–146),
käydään kuitenkin jatkuvaa kamppailua, ja vallitseva tilanne on joka hetki riippuvainen toiminnasta ja esittämisestä. Tämä pitää kaikki yhteiskunnalliset käytännöt potentiaalisesti epävakaassa tilassa, alttiina mahdollisille muutoksille.
Butler on filosofi ja ennen kaikkea sukupuoliteoreetikko. Hän kehitti performatiivisuuden teoriansa alun perin tarkastelemaan juuri sukupuolen esittämistä, tuottamista ja uusintamista, mutta teorian käsitteistöä on hyödynnetty myös muiden
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identiteettiin liittyvien asioiden, kuten etnisyyden rakentumisen, tarkastelussa. Teorialla, joka on alun perin kehitelty sukupuolen tarkasteluun, on yksi erityinen vahvuus: se auttaa tarttumaan luonnollistuneisiin asioihin ja tekemään näkyväksi sitä,
mihin niiden jatkuvuus perustuu. Tarttuminen sukupuoleen tuotettuna ja esitettynä
ominaisuutena kertoo myös teorian radikaalista, selviönä pidettyä järjestystä kyseenalaistavasta otteesta.
Butlerin tuotanto on laaja, ja työssäni nojaan ennen kaikkea kolmeen teokseen:
Ensimmäinen on vuonna 1990 ilmestynyt Gender Trouble: Feminism, and the Subversion
of Identity (suomennettu vuonna 2006 nimellä Hankala sukupuoli: Feminismi ja identiteetin kumous). Siinä Butler esittelee performatiivisuuden teoriansa. Toinen keskeinen
teos on 1993 ilmestynyt Bodies that Matter: On the Discursive Limits of ”Sex”, jossa Butler jatkaa ja täsmentää Hankalassa sukupuolessa esittämiään ajatuksia. Kolmas työni
kannalta keskeinen Butlerin teos on Excitable Speech: A Politics of the Performative
(1997), joka käsittelee konkreettisten esimerkkitapausten kautta poliittisen diskurssin performatiivisuutta. Se on auttanut erityisesti ymmärtämään, kuinka valta toimii
käytännössä ja miten alistetussa asemassa olevat toimijatkin uusintavat vallitsevaa
tilannetta, vaikka suhtautuisivat siihen vastahankaisesti. Toisaalta teos panee ajattelemaan vallitsevan tilanteen herkkyyttä, sen jatkuvaa altistumista yllättäville, muuttuvista konteksteista ja toimijoista kumpuaville horjuttaville performatiiveille.
Judith Butlerin ajattelun juuret ovat performatiivisuuden osalta J. L. Austinin
(1911–1960) puhetekoteoriassa. Austinin ajatuksilla on ylipäätään ollut keskeinen
merkitys tieteen niin sanotulle kielelliselle käänteelle, jonka myötä kieli on alettu
ymmärtää todellisuutta tuottavaksi tekijäksi. Austin teki performatiivi-käsitteen tunnetuksi 1962 ilmestyneessä teoksessaan How to Do Things with Words. Suomeksi tämä
Austinin luentojen kokoelma ilmestyi vuonna 2016 nimellä Näin tehdään sanoilla.
Austin kiinnitti huomiota siihen, että puhe ei ainoastaan kuvaa asioita tai ajatuksia
vaan että kielelliset ilmaisut ovat myös itsessään tekoja, joilla on erilaisia seurauksia.
Ne tuottavat ja muokkaavat todellisuutta (Austin 1980 [1962], 1–7; 2016, 14–17.):
sana ”tahdon” johtaa avioliittoon, laiva saa nimen kasteessa ja testamentin lauseet
määräävät, kuinka perintö on jaettava. Austin nimesi tällaiset ilmaisut performatiivilauseiksi eli performatiiveiksi. Hän johti sanan verbistä ’suorittaa’ (perform) ja viittasi
tällä juuri siihen, että performatiivit ovat puhetekoja, jotka näyttävät saavan asioita
aikaan tai ainakin esittävät jonkin yhteisesti hyväksytyn seikan ja ikään kuin vahvistavat sen.
Ensin Austin ajatteli performatiivien liittyvän toistuviin tilanteisiin, kuten rituaaleihin ja seremonioihin, joiden kohdalla onkin luontevaa ajatella, että puheella on
tavallista enemmän sosiaalista todellisuutta tuottavaa tai ainakin sitä vahvistavaa
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voimaa. Myöhemmin hän tuli siihen tulokseen, että oikeastaan kaikki ilmaukset voivat olla performatiivisia (Laitinen ja Rojola 1998, 9–11), mikä avaa laajan näkymän
kielenkäytön mahdollisuuksiin.
Myös Butlerille kieli on lähtökohta: hänen mukaansa kaikki ajattelemamme asiat
ovat kielellisesti tuotettuja (mm. Butler 2006, 47–92). Emme yksinkertaisesti voi
ajatella sellaista, mille ei ole olemassa sanoja tai käsitteitä. Butler asettuu osaksi laajaa ja vallitsevaa konstruktionistista ajattelutapaa: hänen keskeinen ajatuksensa on,
että monet luonnollisina pitämämme asiat, myös sukupuoli, ovat kielen ja kulttuurin synnyttämiä ja ylläpitämiä (Roman-Lagerspetz 2008, 165). Butler kuitenkin viittaa performatiivin käsitteellä kielellisten ilmaisujen lisäksi muihinkin esityksiin tai tekoihin, sillä hän näkee kielellisten ja esityksellisten ilmaisujen olevan yhteydessä ja
kietoutuvan toisiinsa (Butler 2006, 36). Toiminta on siis kielen kaltaista, se tuottaa
merkityksiä ja kommunikoi siinä missä sanatkin.

3.1.1 Uusintava toisto
Butlerin määrittelemä performatiivisuuden käsite sai vaikutteita myös Jacques Derridalta, jonka mukaan tekojen varsinainen voima on toistossa (Butler 2006, 25).
Kun teot toistavat tai ”siteeraavat” samaa normia tai ”lakia”, se alkaa vaikuttaa
luonnolliselta ja itsestään selvältä – asialta, joka on olemassa myös kielen ulkopuolella ja jota kieli vain ”siteeraa” – vaikka tosiasiassa se on kielellisesti tuotettu. Tällainen uusintava toisto imitoi aiempia toistoja ja niiden tuottamia merkityksiä, ja tätä
kautta se pitää yllä eli uusintaa vallitsevaa tilannetta. (Butler 1993, 4–14.) Butlerille
tämä koskee tietysti erityisesti sukupuolta. Hänen mukaansa käsitys kahdesta sukupuolesta on tällaisen merkityksellisen toiminnan kautta tuotettu ja ylläpidetty erottelu. Biologinen sukupuoli (sex) ei ole sen luonnollisempi kuin sosiaalinenkaan (gender), vaan molemmat ovat performatiivisesti rakentuneita. (Butler 2006, 54–80.)
Performatiivisuuden teoriassa ajatus todellisuuden konstruktionistisesta rakentumisesta on keskeinen ja viety radikaalilla tavalla pitkälle. Sen mukaan performatiivit
tuottavat paitsi yhteisen sosiaalisen todellisuuden, myös ne ”rakenteet”, ”kontekstit”, ”säännöt” tai ”kentät”, joita sosiologiassa tai ihmisten toiminnan selittämisessä
usein tuodaan esiin. Toiminta ei siis kumpua mistään alkuperäisestä, aidosta tai oikeasta asioiden tilasta, eikä se selity toiminnan ja kielen ulkopuolelle sijoittuvan rakenteen tai todellisuuden pakottavalla voimalla. Toiminta itsessään tuottaa nämä
käsitykset ja rakenteet.
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Koska suurin osa toistosta on uusintavaa, vallitseva käsitys luonnollistaa itsensä
ja alkaa vaikuttaa ainoalta oikealta asioiden tilalta. Kun käsityksestä on tullut selviö,
sitä on vaikea havaita ennen kuin se syystä tai toisesta kyseenalaistuu.
Toiminnan, tapojen ja käytäntöjen kautta me kaikki osallistumme vallitsevaa tilannetta ylläpitävään, uusintavaan toistoon. Siinä eri toimijoiden intressit kietoutuvat toisiinsa, ja kaikki kokevat hyötyvänsä. Tästä huolimatta valta on lopulta epävakaata. Vallitseva tilanne vaatii jatkuvaa uusintamista, mikä tekee sen myös alati alttiiksi muutokselle; joku saattaakin toistaa toisin. (Butler 2006, 87–91.) Vaikka vallitseva tilanne kestää painetta ja joustaa, lopulta muutokset voivat ulottua käytäntöjen
diskursiivisiin merkityksiin saakka.

3.1.2 Toisin toistaminen
Performatiivisuuden teorian kiinnostavinta antia on juuri se, kuinka se näkee myös
muutoksen mahdolliseksi, sillä kaikki toisto ei ole kritiikitöntä. Toisenlaiset toistot ovat
merkityksellisiä siksi, että ne voivat saada aikaan liikahduksia vallassa, horjuttaa vallitsevaa järjestystä. (Butler 2006, 87–91.) Butlerin teoria kritisoi yksioikoista valtateoriaa nostamalla esiin subjektien toiminnan ja luovuuden merkityksen.
Butler käyttää esimerkkinä toisin toistamisesta muun muassa drag-kulttuuria.
Kun drag-esiintyjä pukeutuu naiseksi, hän toistaa ja esittää heteroseksuaalisia käytäntöjä, mutta tekee sen ”sopimattomalla” tavalla. Butler kutsuu tällaista toisin toistamista parodiseksi. Se tekee normatiiviset, heteroseksuaaliset sukupuolikategoriat
näkyviksi, jolloin ne saattavat myös kyseenalaistua. Drag on sikäli hyvä esimerkki,
että se avaa myös toisin toistamisen käsitteen ja käytäntöjen hankaluuden. Toisin
toistaminen voi nimittäin joskus häiritä vallitsevaa tilannetta tehokkaasti, mutta toisinaan se voidaan kesyttää myös hegemonian välineeksi: yleisö voikin nähdä drag
queenin kieroutuneeksi hahmoksi, joka vain vahvistaa voimassa olevien sukupuoliroolien oikeutusta. Se, uusintaako vai horjuttaako toisto vallitsevaa järjestystä, ei
riipu koskaan yksin subjektin toiminnasta vaan myös kontekstista ja vastaanotosta.
(Butler 2006, 85–91, 228–236; Pulkkinen 1998, 191–195.)
Toisin toistamisen tunnistaminen on vaikeaa. Yksi ja sama toisto saattaa yhdestä
näkökulmasta uusintaa, toisesta horjuttaa vallitsevaa tilannetta. Kuitenkin juuri toiminnan monitulkintaisuus myös mahdollistaa toisin toistamisen: vallitseva tilanne
kestää toisenlaisia toistoja, kunhan ne ovat tulkittavissa myös sen eduksi. Vallitsevasta tilanteesta hyötyvien ei myöskään aina kannata puuttua toisin toistamiseen,
sillä jo sen saama huomio voi pikemminkin horjuttaa olemassa olevaa tilannetta
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kuin säilyttää sitä. Toisin toistaminen voi esimerkiksi viestiä muille tyytymättömille,
että he eivät ole ainoita, jotka eivät koe hallitsevaa järjestystä omakseen. Toisin toistaminen ei siis kaada asioiden vallitsevaa järjestystä, mutta se tekee sitä näkyväksi,
saa siinä aikaan liikettä ja kenties horjuttaa sitä. Performatiivisuuden teoriaan kuuluukin keskeisesti ajatus, että vallasta ei voi koskaan kokonaan vapautua (Butler
1993, 1–23). Silloinkin, kun vallitseva järjestys kumotaan vallankumouksessa, kaadettu valtarakenne määrittää vastarintaa ja uusien vallanpitäjien luoma järjestys on
vastaliikettä aiemmalle.
Mistä toisin toistaminen sitten kumpuaa, millaiset voimat sen saavat aikaan?
Butlerin mukaan tekijöitä on kaksi. Ensimmäinen niistä on toistojen jatkuvuus. Vallitsevan tilanteen säilyminen vaatii uusintavien toistojen jatkuvaa tuottamista, mutta
juuri toistojen jatkuvuus tekee ne myös haavoittuviksi: kun uusia toistoja on tuotettava koko ajan, lähes väistämättä syntyy myös poikkeavia toistoja (Butler 2006,
240–247). Voi myös ajatella, että vaikka niitä ei olisi lähtökohtaisesti suunniteltu
horjuttamaan vallitsevaa tilannetta, ne voivat toteutuessaan saada tällaisia merkityksiä. Pelkkä toiston jatkuvuus ei kuitenkaan vielä saa subjektia muuttamaan toimintaansa. Toisin toistamisen toinen edellytys onkin se, että subjektiin kohdistuu ristiriitaisia vaatimuksia ja odotuksia, jotka johtuvat paitsi subjektin lukuisista identiteeteistä
myös siitä, että jokainen identiteetti rakentuu lukuisia diskursiivisia reittejä pitkin
(Butler 2006, 240–247).

3.1.3 Toistot ja valta
”Valta toteutuu vain siellä, missä teot ja puhe kulkevat käsi kädessä, missä sanat eivät ole tyhjiä eivätkä teot raakoja, missä sanoja ei käytetä aikomusten naamioimiseen
vaan todellisuuden paljastamiseen, eikä tekoja loukkaamiseen ja tuhoamiseen vaan
suhteiden ja uusien todellisuuksien luomiseen.” (Arendt 2002 [1958], 202.)

Valta mielletään arkipuheessa usein kyvyksi päättää toisten toiminnasta näiden
omasta tahdosta riippumatta. Sanalla on helposti negatiivinen kaiku. Vallasta puhutaan, kun joku on käyttänyt sitä heikkojen sortamiseen ja oman edun tavoitteluun.
Edellä oleva lainaus Hannah Arendtin tekstistä kuitenkin avaa aivan toisenlaisen
näkökulman valtaan; se antaa kuvan myönteisestä, uutta luovasta toiminnasta. Tämän käsityksen voi nähdä olevan läsnä myös toisin toistamisessa – samoin kuin ajatuksessa siitä, että professio määrittää jatkuvasti omaa kenttäänsä.
Valtakäsitykset voi jakaa karkeasti kahteen ryhmään: ensimmäiset näkevät vallan
resurssiksi, toiset mieltävät sen instituutioiden ja ihmisten välisiksi suhteiksi ja toiminnaksi. Vaikka erilaisia malleja on usein pidetty toisensa poissulkevina ja ne ovat
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kilpailleet keskenään, ne on myös nähty toisiaan täydentäviksi, eri tasoilla toimiviksi
näkökulmiksi (Heiskala 2001; Kusch 1993).
Perinteisesti valta on tutkimuksen piirissä siis käsitetty resurssiksi, voimaksi, jonka
avulla voi vaikuttaa muiden toimintaan ja ohjata sitä haluamaansa suuntaan (esim.
Kunelius ym. 2009 ja Heiskala 2001). Tunnetuimpia tämän käsityksen kehittelijöitä
oli Max Weber, jonka yhden valtamääritelmän mukaan valta on kykyä saada muut
toimimaan oman tahtonsa mukaan silloinkin, kun nämä sitä vastustavat. Tällöin
valta näyttää nollasummapeliltä, jossa yhden valta on toiselta pois. Toinen usein siteerattu resurssimallin kehittäjä on Talcott Parsons, joka näki poliittisen vallan vaihdon välineeksi, rahan tapaan. Sen arvo ei riipu vain siitä henkilöstä tai instituutiosta,
jonka hallussa valtaa on, vaan myös vallan kohteesta; tämä voi arvostaa valtaa ja uskoa siihen tai sitten olla kokonaan alistumatta. Kun Weberin näkemys korostaa
konfliktia, Parsonsin käsitys on kollektiivinen, siinä valta tiivistyy vallanpitäjien ja
vallan kohteiden suhteeksi.
Toimintaa ja toimijoiden välisiä suhteita korostavan valtakäsityksen kenties tunnetuin edustaja on Michel Foucault (2000 [1975], 266–312), ja hänen valtakäsitykseensä pohjaa myös Butler performatiivisuuden teoriassaan (Pulkkinen 1998, 58).
Foucault pitää toimintaa keskeisenä, sillä hänen mukaansa valtaa ei omisteta (kuten
resursseja) vaan sitä harjoitetaan (Kusch 1993, 108–111, toiminnan keskeisyydestä
myös Arendt 2002 [1958], 202–210). Tästä seuraa loogisesti, että Foucault on kiinnostunut siitä, miten valta toimii ja millaista toimintaa se saa aikaan (Pulkkinen 1998,
101–102). Foucaultlaisen valtakäsityksen (Kusch 1993, 102–105) mukaan valta toimii ihmisten tai ihmisjoukkojen välisissä suhteissa, eivätkä valtasuhteet suinkaan ole
pelkkiä alistussuhteita.
Valtasuhteeseen kyllä vaikuttavat keinot (resurssit), joita osapuolilla on käytössään, mutta ne eivät ole yhtä kuin valta. Hannah Arendt toteaakin vallan olevan
aina ”vallan mahdollisuus” (Arendt 2002 [1958], 203). Yksittäisellä ihmisellä voi olla
voimaa – toimittajalla esimerkiksi taloudellisia resursseja tai ammatillisia kykyjä –
mutta Arendtin sanoin ”valta syntyy ihmisten välille, kun he toimivat yhdessä ja katoaa samalla hetkellä kun he eroavat toisistaan”. Valtaa ei ole ennen kuin sitä käytetään, eli valta edellyttää toimintaa.
Yksi foucaultlaisen valtakäsityksen keskeisistä ajatuksista on, että valtasuhde
määrittää aina myös toimijoiden identiteettiä. Valta on vaikuttamista ihmisten
omaan, aktiiviseen toimintaan, eikä pakottaminen tästä näkökulmasta ole ainakaan
kovin tehokasta vallankäyttöä. Foucault’hon nojaten Butler katsoo, että valta itse
asiassa tuottaa subjektit ja samoin käsityksemme koko todellisuudesta. Subjektit rakentuvat vain yhteydessä muihin, ja itse kukin on tulosta niistä suhteista, joita meillä
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on ja on ollut. Kun todellisuuden näkee vallan tuotteeksi, on vaarana, että vallitseva
tilanne alkaa vaikuttaa häkiltä, johon subjektin on vain alistuttava – tai toisaalta pelkältä vallan tuottamalta harhalta (Kunelius ym. 2009, 28). Esimerkiksi Pierre Bourdieu ratkoo kahlehtivien rakenteiden ongelmaa toteamalla, että vaikka omalla kentällään pelaava toimija ei voikaan objektiivisesti nähdä suhdettaan koko yhteiskuntarakenteen toimintaan, kentällä toimiminen ei välttämättä pelkästään uusinna laajempia valtarakenteita vaan aina myös käydyn pelin erityisiä hierarkioita (Kunelius
ym. 2009, 28; Bourdieu 1977, 78–87). Butler puolestaan korostaa, että vaikka vallasta ei voi koskaan täysin päästä irti (Roman-Lagerspetz 2008, 166) – olemmehan
sen tuottamia – toisin toistamisella siihen voi synnyttää liikettä. Toimintaa ja suhteita painottavat valtakäsitykset eivät siis unohda olemassa olevia rakenteita tai vallitsevaa järjestystä, mutta ne näkevät subjektien toiminnan merkitykselliseksi – niin
vallitsevan tilanteen uusintamisen kuin muutoksenkin kannalta.

3.1.4 Teorian sovelluksia ja kritiikkiä
Performatiivisuuden teoriaa on sovellettu paitsi sukupuolen myös lukuisten muiden
aiheiden tutkimuksessa. Erityisesti se on vaikuttanut identiteetin tutkimiseen, ja sen
avulla on tarkasteltu kansallisuuden, etnisyyden ja rodun rakentumista (suomentajat
Tuija Pulkkinen ja Leena-Maija Rossi teoksessa Butler 2006, 12). Butlerin vaikutteita löytyy myös lukuisista muista tutkimuksista, joiden taustalla on feminististä ajatusmaailmaa tai sukupuolentutkimusta. Esimerkiksi Iiris Ruoho ja Sinikka Torkkola
(2010) ovat kirjoittaneet sukupuolen tuottamisesta journalismissa, ja mediatutkimuksen piirissä myös populaarikulttuurin tutkijat ovat olleet kiinnostuneita sukupuolen toisin toistamisen mahdollisuuksista (Ojajärvi 2004, 264).
Butlerin teoriaa on hyödynnetty myös etnografisten aineistojen analyysissa, ja
teorian soveltaminen on myös johtanut etnografisen aineiston keräämiseen, sillä etnografia sopii asioiden performatiivisen rakentumisen tutkimiseen. Suomessa on
muun muassa tehty vuosituhannen vaihteen tienoilla laajaa etnografista nuoriso- ja
koulututkimusta, joka perehtyi sukupuoli-identiteetin, kansalaisuuden ja koululaisuuden performatiiviseen rakentumiseen (Lahelma ja Gordon 2003; Gordon ym.
1999; Tolonen 2001). 2010-luvulla suomalaisen etnografian kiinnostus performatiivisuutta kohtaan on näkynyt ainakin tutkittaessa äitiysneuvolan tuottamia käsityksiä
raskaudesta ja syntymättömästä lapsesta (Homanen 2013), yhteisöllisyyden ja sukupuolen rakentumista rippikoulun rituaaleissa (Kokkonen 2016) ja nuorten naisten
katutaide- ja graffitialakulttuureja (Fransberg 2019). Näitä tutkimuksia yhdistää
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kiinnostus instituutioiden ja yksilön suhteeseen, valtaan ja sosiaalistumisen prosesseihin.
Vaikka Judith Butlerin tekstit ovat saaneet paljon vastakaikua, ne ovat herättäneet myös runsaasti kritiikkiä. Butleria on moitittu monista asioista, ehkä useimmin
muotoilujen sekavuudesta ja siitä, että hänen ajatuksiaan on vaikea tulkita (Brookey
ja Miller 2016 [2005]). Butlerin teosten lukeminen onkin toisinaan hankalaa siksi,
että hän käy teksteissään jatkuvaa, joskus hyvin tajunnanvirtamaista keskustelua
muiden tekstien kanssa ja ammentaa niin filosofeilta ja psykoanalyytikoilta kuin feministeiltäkin. Omat näkemyksensä hän jättää usein auki: väitteiden tai päätelmien
sijaan hän saattaa muotoilla ajatuskulkujensa lopputulemat kysymyksiksi. Myös Butlerin ajattelun sisältö on herättänyt tunteita. Hänen mukaansa ei vain sosiaalinen
vaan myös biologinen sukupuoli on kulttuurisesti tuotettu, keinotekoinen kahtiajako (Butler 2006, 48–62; Butler 1993, 4–12). Näkemys on hermostuttanut konservatiiveja, mutta myös niitä feministejä, jotka ovat vahvasti sitoutuneet naissukupuolen asian edistämiseen. Sukupuolentutkimuksen piirissä puolestaan on kritisoitu2
sitä, että Butlerilta puuttuu käytännön toimintapolitiikka; hän politisoi sukupuolen,
mutta ei esitä, miten vallitsevaa tilannetta pitäisi muuttaa (Brookey ja Miller 2016
[2005]). Kritiikkiä on esitetty myös performanssien ja performatiivien sekä toimijoiden ja rakenteiden epäselvistä suhteista (mm. organisaatiotutkimuksen näkökulmasta esitetystä kritiikistä ks. Jenkins ja Finneman 2018).
Oman työni kannalta Butlerin performatiivisuuden teoriassa erityisen kiinnostavaa on sen sisältämä äärimmäinen konstruktionismi – johon toisaalta kohdistuu
myös relevanttia kritiikkiä. Tämän kritiikki kohdistuu etenkin kahteen seikkaan. Ensinnäkin Butleria on syytetty liiasta relativismista ja hänen on jopa tulkittu väittävän,
että ihminen voisi vapaasti päättää sukupuoli- ja seksuaali-identiteetistään ja vaihdella sitä mielin määrin, ikään kuin pukea aamuisin ylleen haluamansa sukupuolen
(Butler 1993, esipuheen sivu x). Butlerin vastaus on, että tämä ei tietenkään ole
mahdollista: koska valta tuottaa todellisuuden, siitä ei voi koskaan kokonaan vapautua (Butler 2006, 34). Oma näkemykseni ontologiasta on varsin käytännöllinen:
konstruktionistinen ajattelutapa korostaa subjektien toiminnan merkitystä todellisuuden tuottajana, mistä seuraa ajatus, että toimijoilla on myös vastuu vallitsevasta
todellisuudesta. Mielestäni tällainen näkökulma sopii hyvin journalismin

2 Tunnetuimpia Butler-kritiikkejä on Martha Nussbaumin artikkeli The Professor of Parody – The hip defeatism of Judith Butler, The New Republic 22.2.1999. https://newrepublic.com/article/150687/professor-parody
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tarkasteluun, sillä se yhtäältä auttaa ymmärtämään toimittajien arkeen sisältyvää
mikrotason valtaa ja toisaalta pakottaa ottamaan vastuuta siitä, mitä journalismi on.
Konstruktionistinen lähtökohta ei merkitse, että ajattelisin toimittajien voivan mielensä mukaan päättää, millaista journalismia he tuottavat; toki siihen vaikuttavat
niin työnantajan toiveet kuin ympäröivä yhteiskuntakin, eivätkä toimittajat voi hylätä vallitsevaa tilannetta. Konstruktionismi ei kuitenkaan salli toimittajien myöskään paeta olosuhteiden ja muiden toimijoiden asettamien ehtojen taakse.
Toista Butlerin konstruktionismiin kohdistuvaa kriittistä huomiota ei oikeastaan
voi kiistää. Se liittyy performatiivisuuden teorian perusajatukseen, että suurin osa
toiminnastamme uusintaa eli ylläpitää asioiden vallitsevaa tilaa. Tässä konstruktionismin kriitikot näkevät ristiriidan: Eikö ajatus vallitsevasta tilanteesta ja sitä uusintavista toistoista nimenomaan tuota jonkinlaisen idean alkuperäisestä? Voiko toistaa
toisin, jos ei ole mitään, mihin nähden toisto on erilaista? Eikö Butlerin ajattelu lopulta nojaa ”alkuperäisyyteen”, vaikka väittää pyrkivänsä kumoamaan sen? Vaikka
kritiikkiä ei voi täysin kumota, on syytä muistaa, että Butlerin mukaan vallitseva tilanne on tulosta vallasta ja sen jatkuvasta muutoksesta – se ei ole asioiden ”luonnollinen”, väistämätön tila (Roman-Lagerspetz 2008, 166). Kritiikkiin voi vastata
myös toteamalla, että ”alkuperäistä” ei voi olla, sillä vallitseva tilannekin on alati
liikkeessä, toistoja tapahtuu koko ajan. Vallitseva järjestys on yhtä aikaa sitkeä ja
haavoittuva, ja juuri se tekee performatiivisuuden teoriasta kiinnostavan.

3.2

Performatiivisuus ja journalismin kenttä

Feministisessä mediatutkimuksessa Butlerin konstruktionistinen näkemys sukupuolen performatiivisesta rakentumisesta on keskeinen, sillä medialla on yhteiskunnassa
merkittävä rooli toistojen – niin uusintavien kuin horjuttavienkin – tuottajana
(Puustinen ym. 2006). Suomessa feminististä mediatutkimusta on tehty laajasti (tutkimuksista kootusti ks. Mäkelä ym. 2006), ja vallitsevan järjestyksen tuottamisen ja
ylläpitämisen lisäksi on oltu kiinnostuneita sukupuolen toisin toistamisen mahdollisuuksista (Ojajärvi 2004, 264). Myös journalismi ja journalistiset käytännöt ovat olleet tarkastelun kohteina, ja niiden on nähty erityisesti uutistuotannossa ylläpitävän
sukupuolittuneita jakoja, kuten arvostettujen kovien uutisten miesvaltaisuutta niin
tekijöiden kuin lähteidenkin osalta, ja pönkittävän miesten hallitsevaa asemaa yhteiskunnassa (mm. Halonen 1999; Ruoho ja Torkkola 2010). Journalismi ylipäätään
on nähty sukupuolittuneen todellisuuden tuotteeksi: Iiris Ruoho (2006) on pohtinut
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journalismin synnyn taustalla olevaa porvarillista julkisuutta nimenomaan miehille
kuuluvana julkisena tilana.
Feministisen mediatutkimuksen ulkopuolella Butlerin performatiivisuuden teoriaa ei journalistiikassa ole juuri hyödynnetty, mutta viitteitä ja suunnitelmia tähän
suuntaan on esitetty. Esimerkiksi Tim Markham (2012) on pohtinut luovuutta ja
toimijuutta journalismissa ja todennut performatiivisuuden teoriaan viitaten, että yllättävissä tilanteissa, kuten suurissa uutistapahtumissa, suurimmillaan ei ole luovuus
vaan tuttuihin ja turvallisiin ratkaisuihin tarttuminen, uusintava toisto. Magnus Danielson (2013, 62) ja erityisesti Jo Bogaerts (2011) taas ovat lähestyneet Butlerin
teorian avulla journalistisen identiteetin performatiivista tuottamista. Pisimmälle
Butlerin teorian hyödyntämismahdollisuuksien pohdinnassa on mennyt Bogaerts,
joka on tarkastellut journalismin käytäntöjä, erityisesti niin sanottuja strategisia rituaaleja (Tuchman 1971), performatiivisina toistoina ja pohtinut myös toisin toistamista toimittajien tapana käyttää valtaa. Samantapaista pohdintaa työhön ja professionalismiin liittyvästä performatiivisuudesta on esitetty myös sosiaalitieteiden piirissä: Jason L. Powell ja Tony Gilbert ovat tarkastelleet sosiaali- ja hoivatyötä performatiivisena toimintana, ja he näkevät työntekijän ja asiakkaan kohtaamisessa
syntyvän tilaa, jossa työntekijällä on mahdollisuus käyttää valtaa ja jopa toistaa toisin, jos asiakkaan etu sitä vaatii (Powell ja Gilbert 2007; Powell 2012). Powell on
myös Butleriin nojaten määritellyt professionalismin toimijoiden tuottamaksi, kehittyväksi ja muuttuvaksi ilmiöksi (Powell 2012).
Edellä esitetyt pohdinnat, samoin kuin tämä tutkimus, irrottavat Butlerin teorian
sukupuolen tuottamisen tarkastelusta, jota varten se on luotu. Tällainen tapa hyödyntää performatiivisuuden teoriaa kohtaa luonnollisesti myös epäilyjä. Joy Jenkins
ja Teri Finneman (2018) katsovat esimerkiksi Bogaertsin tekstin herättävän kysymyksen, voiko journalistista identiteettiä ja sen tuottamista rinnastaa sukupuolen,
rodun tai luokan kaltaisiin identiteetteihin. He toteavat, että sukupuoleen keskittymällä tutkijat voivat paremmin toteuttaa Butlerin alkuperäisiä päämääriä, ja ehdottavat Butlerin teorian soveltamista etenkin naisten aseman tutkimiseen toimitusorganisaatioissa. Myös Butler (2006, 26) itse ottaa kantaa teoriansa soveltamiseen. Hän
kertoo tutkijoiden pohtineen, voiko performatiivisuuden teoriaa kääntää koskemaan kysymystä rodusta, ja toteaa, että rodulla ja sukupuolella on yhteistä mutta
niitä ei pitäisi ymmärtää yksinkertaisina analogioina toisilleen: ”Kysymys ei niinkään
ole siitä, voidaanko performatiivisuuden teoria kääntää koskemaan rotua, vaan siitä,
mitä teorialle tapahtuu sen koettaessa saada otteen rodusta.” Kohteen ja teorian
suhdetta on todella syytä pohtia, kun performatiivisuuden teorialla koettaa saada
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otteen journalistisista käytännöistä ja professionalismin rakentumisesta, ja palaankin
vielä luvussa 7 siihen, miten kohde ja teoria vaikuttivat toisiinsa.
Tässä tutkimuksessa en kuitenkaan yritä soveltaa koko performatiivisuuden teoriaa journalismiin – se tuskin onnistuisikaan, sillä journalismi ei ole sellainen kaiken
läpäisevä kahtiajaon järjestelmä, jollaiseksi Butler näkee sukupuolen (Butler 1990 ja
2000, 136–181). Hyödynnän performatiivisuuden teoriasta vain sen konstruktionistista ajatusta todellisuuden rakentumisesta toistoissa ja tuon sen osaksi Bourdieu’n
kenttäteoriaan nojaavaa näkemystä, jonka mukaan profession ydin on sen doxa ja
sen tehtävä on jatkuvasti ylläpitää ja uudelleenmääritellä omaa kenttäänsä (Waisbord 2013, 130–138, 88–93 ja 229–233). Näen toimitustyön käytännöt performatiiviseksi toiminnaksi, jossa sanoin ja teoin jatkuvasti yhtäältä uusinnetaan ja toisaalta
uudelleenmääritellään journalismin doxaa ja tätä kautta piirretään ja puolustetaan
kentän rajoja.
Ennen kaikkea käytän uusintavan toiston ja toisin toistamisen käsitteitä apuna
etnografisen aineiston analyysissä, käytäntöihin kuuluvan toiminnan erittelyssä. Seuraavaksi tarkastelenkin esimerkinomaisesti, miten toiston eri muodot näyttäytyvät
aiemmissa tutkimuksissa, joissa on käytetty etnografisia menetelmiä toimitustyön
tutkimiseen, ja millaisia näkökulmia niistä avautuu performatiivisuuden sekä profession kentän säilyttämisen ja määrittämisen näkökulmasta.

3.2.1 Uusintava toisto journalismissa
Lukuisat journalismietnografiat 1970-luvulta lähtien ovat kiinnittäneet huomiota
journalismin toisteiseen luonteeseen, joka liittyy yhtäältä säännölliseen, jokapäiväiseen toimintaan, kuten kokouksiin ja lähteille tehtäviin soittokierroksiin, toisaalta
toimitustyön toistuviin toimintamalleihin tai käytäntöihin (mm. Tuchman 1978;
Schlesinger (1987 [1978]); Gans 1979), ”strategisiin rituaaleihin” (Tuchman 1971).
Monet näistä tutkimuksista kuvaavat hyvin sitä, miten journalistiset käytännöt uusintavat yhtä aikaa journalismia ja vallitsevia yhteiskunnallisia rakenteita: keskeisiä
lähteitä esimerkiksi ovat ne, joilla on merkittävä asema ja valtaa, heikossa asemassa
olevat taas eivät saa ääntään kuuluviin journalismissakaan (mm. Tuchman 1971 ja
1978).
Tässä tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena on erityisesti se, kuinka journalistit
työssään uusintavat ja määrittelevät omaa kenttäänsä. Journalistisen doxan tuottamista arkisissa käytännöissä on aiemmin tutkinut esimerkiksi Ida Schultz (2007),
joka on etnografisen aineiston avulla tarkastellut tanskalaistoimituksen doxisia
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uutiskriteereitä. Schultzin mukaan kaikki tanskalaistoimittajat tuntevat viisi ideaalista uutiskriteeriä, jotka mainitaan muun muassa alan oppikirjoissa. Ne ovat ajankohtaisuus, merkityksellisyys, tunnistettavuus, konflikti ja sensaatio – ja eri toimitukset painottavat niitä eri tavoin. Schultz havaitsi, että näitä uutiskriteereitä ei juuri
mainittu, kun toimitus keskusteli aihevalinnoistaan. Tästä huolimatta valintojen perustelut olivat pitkälti palautettavissa näihin viiteen julkilausuttuun uutisarvoon.
Kaikki valinnat eivät kuitenkaan täysin selittyneet niiden avulla. Schultz havaitsikin
niiden lisäksi kuudennen uutiskriteerin, joka määritti valintoja. Se oli eksklusiivisuus: muut välineet eivät käsitelleet aihetta ja kyseinen toimitus oli ainoa, joka siitä
kertoi.
Performatiivisuuden näkökulmasta kaikkien kuuden kriteerin voi ajatella ylläpitävän vallitsevaa käsitystä journalismista uusintavan toiston kautta. Viisi julkilausuttua kriteeriä ovat niitä, joilla journalismi perustelee ulkopuolisille tarpeellisuuttaan ja
erityislaatuaan yhteiskunnassa – ja ne ovat julkilausuttuja juuri siksi, että ne on
suunnattu oman kentän ulkopuolelle, näyttämään muille rajojen paikkaa. Kuudes
uutiskriteeri, eksklusiivisuus, sen sijaan on merkityksellinen ennen kaikkea kentän
sisäisen järjestyksen näkökulmasta. Se viittaa välineiden keskinäiseen kilpailuun,
jonka voi nähdä palvelevan kahta eri päämäärää: kentän pluralismia ja välineiden
kaupallista kilpailua. Pluralismi, journalismin moniäänisyys, on profession näkökulmasta keskeinen tekijä (Schudson 2005), sillä sen voi katsoa takaavan, että erilaiset
näkemykset saavat tilaa ja journalismi pysyy tasapainoisena, palvelee eri tahoja ja on
itsekriittistä. Samalla tämä profession doxaan kuuluva uutiskriteeri kuitenkin palvelee myös mediayhtiöiden kaupallisia tavoitteita. Eksklusiivisuuden kriteeri näyttääkin sen, kuinka uusintavat, vallitsevat käytännöt palvelevat samanaikaisesti monien
eri tahojen etuja. Intressit kietoutuvat toisiinsa niin, että hyödyt ja niiden saajat hämärtyvät. Niiden näkemistä ei helpota se, että eksklusiivisuus on osa julkilausumatonta doxaa – ehkä niin itsestäänselvä periaate, että kukaan ei edes ajattele sitä.

3.2.2 Journalistit toistavat toisin
Uutisjournalismin tehtävä on paketoida muuttuva maailma päivittäin jotakuinkin
samaan formaattiin (mm. Tuchman 1997 ja 1978), mikä edellyttää vahvoja, joka tilanteessa ja aikataulussa toimivia käytäntöjä. Journalismin kohteena oleva maailma
muuttuu koko ajan ja on jossain määrin ennakoimaton. Tiheä toisto, muuttuvat
olosuhteet ja journalismiin kuuluva profession jäsenten yksilöllinen autonomia
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johtavat siihen, että lähes väistämättä syntyy myös toisin toistamista (vrt. Butler
2006, 240–247).
Toistojen jatkuvuuden lisäksi toisin toistaminen edellyttää Butlerin mukaan sitä,
että toimijaan kohdistuu ristiriitaisia paineita. Toimittajalla voi ajatella olevan lähtökohtaisesti sekä profession päämääristä että henkilökohtaisista ammatillisista tavoitteista kumpuavia tavoitteita, jotka saattavat joutua ristiriitaan esimerkiksi työnantajan tarjoamien resurssien ja taloudellisten tavoitteiden kanssa. Myös lähteet ja yleisö
asettavat journalisteille odotuksia. Tämän lisäksi jokaisella toimittajalla on ammattiidentiteettinsä ohella muitakin identiteettejä ja positioita, kuten sukupuoli, kansalaisuus, rooli perheessä ja vapaa-ajalla. Toimijoiden identiteetit myös muuttuvat, ja
niiden muuttuvuus, epävakaus ja keskinäinen yhteensopimattomuus voivat synnyttää paineita (Powell 2012, 69–70). Toisin toistaminen on toimintaa, jonka kautta
subjekti käsittelee itseensä kohdistuvia lukuisia, usein keskenään ristiriitaisia odotuksia.
Ruotsalaistutkija Margareta Melin (2008) on tutkinut journalismin sukupuolittuneisuuteen liittyviä taktiikoita ja strategioita Ruotsissa ja Britanniassa. 1990-luvun
Britanniassa toimittajilla oli tapana mennä töistä pubiin – jos ei aivan joka ilta, niin
kuitenkin useina iltoina viikossa. Monet, myös perheelliset, viipyivät siellä kymmeneenkin saakka illalla. Pubi oli toimituksen jatke. Siellä tavattiin lähteitä, hankittiin
juttuaiheita ja sovittiin toimituksen kesken seuraavan päivän töistä. Osa toimittajista, etenkin naisista, koki tavan hankalaksi. He olisivat halunneet mennä puolisoidensa ja perheidensä luo, mutta kokivat, että pubissa oli pakko käydä edes silloin
tällöin. Jos ei mennyt pubiin, oli nynny. Yksi katsoi jopa avioeronsa johtuneen siitä,
että hän oli ollut illat toimituksen kanssa pubissa eikä puolisonsa kanssa kotona tekemässä remonttia. Joukossa oli kuitenkin toimittajia, jopa miestoimittajia, jotka eivät käyneet pubissa kuin ehkä kerran tai kaksi vuodessa. He tiesivät kärsivänsä tästä
ammatillisesti, sillä he eivät olleet mukana pubissa tapahtuvassa tehtävänjaossa ja
jäivät monesta muustakin ulkopuolelle. Lisäksi oli naistoimittajia, jotka olivat kehittäneet vaihtoehtoja machoilevaksi kokemalleen pubikulttuurille: viinipulloa saatettiin avata toimituksessa, tai sitten käytiin kahvilassa tai viinibaarissa. (Melin 2008,
106–108.)
Pubista pois jäämisen voi nähdä toisin toistamiseksi. Vaikka se ei kohdistunut
suoraan journalismiin, se kohdistui toimituksen maskuliiniseen, hierarkkiseen ja vallitsevaa yhteiskuntajärjestystä ylläpitävään käytäntöön. Sen voima, kuten toisin toistamisen usein, oli siinä, kuinka se teki vallitsevan käytännön näkyväksi. Toimittajat,
jotka eivät lähteneet pubiin, muistuttivat jatkuvasti siitä, että järjestys voisi olla
myös toisenlainen; toimittajana pystyy työskentelemään, vaikka ei joisi iltaisin olutta
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lähteiden ja kollegoiden kanssa ja omistaisi tätä kautta isoa osaa vapaa-ajastaan
työlle. Näin he saattoivat jopa tehdä näkyväksi toimituksen maskuliinista ja patriarkaalista järjestystä, joka vain kiteytyi arki-iltojen juominkeihin.
Kuten esimerkki osoittaa, toisin toistaminen ei aina johda muutokseen. Mutta
tehdessään vallitsevan järjestyksen näkyväksi se altistaa sen kritiikille ja mahdollistaa
sen horjuttamisen. Ne, joita vallitseva tilanne palvelee, yrittävät luonnollisesti vesittää kritiikin – vaikkapa leimaamalla sitä tuottavat henkilöt nynnyiksi tai vaikeuttamalla näiden uraa. Melinin esimerkki kuitenkin osoittaa, että toisin toistaminen voi
saada myös muodon, jossa erimieliset liittoutuvat. He juovat keskenään viiniä ja
kahvia ja näin synnyttävät toimituksen sisällä vastakulttuurin, joka kamppailee vallasta.
Toisin toistamisen on aina oltava jollain tapaa siedettävissä myös vallitsevien
käytäntöjen näkökulmasta ja tapahduttava olemassa olevien käytäntöjen puitteissa.
Toisin toistaminen ei siis voi hylätä vallitsevaa tilannetta vaan usein jopa palvelee
sitä jostain näkökulmasta. Joskus toisin toistaminen on niin hienovaraista, että se
auttaa toimittajaa selviämään ristipaineistaan mutta ei välttämättä ole kovin monen
muun silmissä kritiikkiä normaaleja käytäntöjä kohtaan. Niinpä se voi olla vaikeasti
havaittavissa. Tästä löytyy esimerkki Jo Bogaertsin (2011) artikkelista, jossa hän
pohtii Gaye Tuchmanin (1971, 668–669) kuvaamaa toimittajaa, joka raportoi mielenosoituksesta. Toimittaja itse oli pitkälti samaa mieltä mielenosoittajien kanssa,
mutta tiesi päälliköiden vastustavan näiden näkemyksiä. Niinpä hän pani jutussaan
muun muassa mielenosoittajien kommentteja ja näkemyksiä sitaattimerkkien sisään,
jolloin niiden faktasisältö ei sitaattikäytännön mukaan ollut toimituksen vastuulla.
Näin toimittaja piti huolen siitä, että mielenosoittajien näkökannat edes jossain
muodossa läpäisivät esimiesten seulan ja tulivat julkaistuiksi. Toimittaja siis hallitsi
ristiriitaisia paineitaan käyttämällä vakiintunutta käytäntöä toisin toistamisen välineenä. Vaikka toiminnan voi Bogaertsin tavoin nähdä toisin toistamiseksi, voi myös
kysyä, olisiko tekoa huomannut – ilman Tuchmanin tutkimusta – kukaan muu kuin
toimittaja itse, jos kerran päällikötkin sen hyväksyivät. Toisaalta myös konteksti vaikuttaa siihen, mikä näyttäytyy toisin toistamisena: jos lehti ei koskaan aiemmin ollut
kuullut mielenosoittajia millään tapaa, toimittajan teko saattoi olla asiaa seuranneiden silmissä merkittävä.
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3.2.3 Reflektio, toiminta ja valta journalismiin
Toisin toistamisen voi nähdä mikrotason vallankäytöksi, joka sisältää reflektiota ja
kritiikkiä vallitsevia journalistisia käytäntöjä kohtaan. Yleensä kun journalismin yhteydessä puhutaan vallasta, käsitellään journalismin ja profession valtaa yhteiskunnassa ja puhutaan esimerkiksi journalismin roolista demokratiassa (esim. De Tocqueville 2006 [1831]; Lippman 1922; Herman ja Chomsky 1988) tai viime vuosina
medioitumisesta (esim. Kunelius ym. 2009; Vesa 2016; Strömbäck ja Esser 2014;
Hjarvard 2013, 8–40), joka viittaa sekä median käyttämään että sen välittämään valtaan. Pierre Bourdieu puolestaan oli kiinnostunut journalismin kentän autonomiasta ja vallasta suhteessa muihin kenttiin, kuten talouteen, politiikkaan ja kulttuuriin
(Bourdieu 2005, 29–47). Näissä tutkimuksissa vallankäyttöä tarkastellaan makrotasolla, median logiikan muotoutumisesta ja niiden merkityksestä käsin. Tässä tutkimuksessa kohteena on sen sijaan journalismin kentän sisällä tapahtuva toimituksen
sisäinen vallankäyttö, joka kritisoi vallitsevaa tilannetta ja pyrkii muuttamaan journalistisia käytäntöjä. Kyse on vallankäytön mikrotasosta, arkisesta ja usein ainakin
ulospäin hyvin pienieleisestä kamppailusta.
Toimittajille eteenpäin katsova, sanoitettu ja olemassa olevia käytäntöjä puntaroiva reflektiivisyys on usein hankalaa, eikä siihen juuri ole työn lomassa aikaakaan
(Ahva 2010, 284). Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että työstä puuttuisi reflektiivisyys.
Toimitustyön käytännöt ovat vahvoja, mutta ne eivät silti ole kyseenalaistamatonta
tai automatisoitua toimintaa (Ahva 2017), vaan voivat sisältää myös reflektiota. Läheskään aina reflektio ei tule esiin tietoisina, ääneen ilmaistuina tavoitteina. Esimerkiksi päälliköiden puheissa ja toimitukselle asetetuissa tavoitteissa teknologian ja talouden vaatimukset voivat hallita tilannetta, mutta käytäntöjen tasolla tämä aiheuttaa myös vastustusta (Kunelius ja Ruusunoksa 2008, 674–676). Työn ristipaineet
ehkä purkautuvat suoraan toiminnaksi, ja merkitysten pohdinta seuraa vasta myöhemmin – ja johtaa kenties taas uuteen, aiemmasta poikkeavaan toisin toistamiseen.
Toisin toistaminen saattaa siis itsessään sisältää kritiikkiä ja reflektiota, se on reflektiivistä toimintaa.
Arkinen, toiminnallinen reflektiivisyys voi olla melko huomaamatonta ja jäsentymätöntäkin. Usein reflektointi saa ensimmäiset näkyvät muotonsa kyynisyytenä,
ironiana, skeptisyytenä ja huumorina. Hankaliksi koetuista asioista ja epäkohdista
lasketaan synkkäsävyistä leikkiä ja uudistukset kuitataan kyynisyydellä. Jason Powellin mukaan subjekti luo näin tilaa omalle itselle (Powell 2012, 76), käsittelee ristipaineita. Huumori ei kuitenkaan aina käänny toisin toistamiseksi. Kuten Butler on todennut dragiin liittyen, parodia voi kääntyä tukemaan vallitsevaa tilannetta. Tämä
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pätee myös toimitusten leikinlaskuun ja vaikkapa parodiajulkaisuihin, kuten yhdysvaltalaiseen The Onioniin tai suomalaiseen Lehti-lehteen. Riemukas pilkka ei välttämättä horjuta journalistisia käytäntöjä ja konventioita vaan voi lopulta auttaa toimittajia hyväksymään ne tuomalla ne yhteisen naurun kohteiksi. Tämä ei toki poista
mahdollisuutta toisenlaiseen tulkintaan ja reflektioon.
Onnistuessaan toisin toistaminen voi olla voimaannuttava kokemus. Se voi
osoittaa reflektioon sisältyneen kritiikin aiheelliseksi ja todistaa, että on jopa käytännön tasolla mahdollista toimia toisin ja sitä kautta tuottaa jossain suhteessa aiempaa
toimivampaa journalismia. Esimerkin tällaisesta voimaannuttavasta toiminnasta voi
löytää Nikki Usherin etnografisesta tutkimuksesta, jossa hän kuvaa muun muassa
multimediatuotannon tuloa osaksi The New York Timesin toimitustyötä vuonna
2010 (Usher 2014, 64–73, 150–185). Lehtitalon johdon suuri ajatus oli, että uudenlaisten sisältöjen ansiosta kävijät pysyvät lehden verkkosivuilla entistä pidempään,
mikä puolestaan johtaa ilmoitustuottojen kasvuun. Suurinta osaa toimittajista uudet
vaatimukset turhauttivat ja ahdistivat; he eivät ymmärtäneet, miksi hyvä teksti ei
enää riittänyt. Poikkeuksia kuitenkin oli. Muutamat toimittajat olivat ryhtyneet
omasta halustaan ja kiinnostuksestaan tekemään multimediasisältöjä itse tai yhteistyössä esimerkiksi videoita tekevän kuvaajan tai verkkotuottajan kanssa. Esimiesten
liikojen tai vääränlaisten odotusten välttämiseksi juttuja saatettiin työstää pitkälle
näiden tietämättä. Lopulta työkäytäntöjään muovanneet toimittajat kertoivat, että
multimedian hyödyntäminen teki jutuista heidän mielestään ”parempia” kuin mihin
he olisivat pelkällä kirjoittamisella pystyneet: videoilla näkyivät haastateltavien tunteet ja esimerkiksi interaktiivinen, kuluttajan taloutta koskeva juttu mukautui kunkin
lukijan tarpeisiin.
Esimerkissä voi nähdä yksilöiden autonomiaa ja sen mahdollistamaa, toiminnan
kautta toteutettu reflektiota, joka kohdistui sekä työnantajan edellyttämään uuden
teknologian käyttöön että vallitseviin journalistisiin käytäntöihin. Multimediasta innostuneet toimittajat onnistuivat kääntämään pakon edukseen – ja kenties koko
profession eduksi. Heidän tekonsa myös muutti asiajournalismia entistä koskettavammaksi ja yksilöllisemmäksi, minkä voi nähdä toisin toistamiseksi, jopa pyrkimykseksi muokata asiajournalismin perinteistä olemusta. Joka tapauksessa he onnistuivat saamaan valtaa suhteessa journalismiin tilanteessa, jota alkujaan olivat ohjanneet työnantajan taloudelliset intressit.
Kuten Usherin tutkimuksen esimerkkikin osoittaa, reflektointi ja toisin toistaminen ei välttämättä ole päämäärätietoista, rationaalista pyrkimystä muuttaa vallitsevaa
asioiden tilaa. Pikemminkin se on usein luovaa ja kokeilevaa, jopa leikkisää toimintaa. Se vaatii kuitenkin lujaa ammattitaitoa (Powell 2012), käsityöläisyyttä (Sennett
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2008; Kunelius ym. 2017), joka tarkoittaa niin käytäntöjen merkitysten kuin niihin
liittyvän toiminnan ja materiaalisten puitteidenkin hallintaa. Profession kannalta on
elintärkeää, että sen jäsenet pystyvät suhtautumaan reflektiivisesti jopa työnsä perusoletuksiin ja tarvittaessa muuttamaan toimintaansa (Ahva 2010, 284). Tämä ei
kutenkaan onnistu ilman kykyä käyttää tavanomaista repertuaaria luovasti, käytäntöjen merkityksiä koetellen ja muuttaen. Sellaista osaamista voisi parhaimmillaan
kutsua professionaaliksi virtuositeetiksi, ja se tuo myös valtaa kentän sisäisissä
kamppailuissa.
Toimitustyössä valta journalismiin ilmenee siis nimenomaan toimintana, pyrkimyksenä vaikuttaa jaettuihin, yhteisiin toimintatapoihin ja saada näin aikaan muutoksia vallitsevissa käytännöissä ja niiden tuottamissa merkityksissä. Ihmisten välisissä suhteissa toimiva valta ei ole yksioikoista vaikuttamista muiden toimintaan,
vaan erilaisten intressien yhteen sovittamista ja jatkuvaa, toiminnan kautta tapahtuvaa neuvottelua.

3.3

Tutkimuskysymykset

Tämän työn tavoitteena on siis tarkastella professionalismia arjen tasolla vaikuttavana dynaamisena ilmiönä, journalismin kentän sisäisenä kamppailuna, ja kehittää
tällaiseen tarkasteluun sopivaa käsitteistöä ja teoreettista mallia. Seuraavaksi määrittelen ensin tutkimuskysymykset, joiden kautta tavoite jäsentyy kolmeksi tehtäväksi.
Esitän kysymykset ensin niin, että ne nojaavat luvussa 2 esitettyyn pohdintaan professionalismista. Tämän jälkeen pohdin, miten kysymyksistä saa otteen tässä luvussa esiteltyjen performatiivisuuden teoriaan kuuluvien käsitteiden avulla.

3.3.1 Kolme kysymystä journalismiprofessiosta
Luvussa 2 esittelin professionalismista konstruktiivisen määritelmän, jonka mukaan
journalismiprofessio on episteeminen, oman tietämisen tapansa tuottava yhteisö
(Waisbord 2013, 130–138). Tämän Pierre Bourdieu’n kenttäteoriaan (Bourdieu
1990 ja 2005) nojaavan professionalismikäsityksen mukaan profession jaettu tietämisen tapa, doxa, määrittää journalismin kentän logiikkaa ja pyrkii säilyttämään sen
autonomian. Kentän säilyttämiseksi profession täytyy jatkuvasti sekä a) ylläpitää
että b) uudelleenmääritellä omaa kenttäänsä (Waisbord 2013, 88–93 ja 229–233), ja
käytännössä tämä tapahtuu arkisessa työssä journalististen käytäntöjen (Ahva 2017)
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puitteissa. Tämän toiminnan ja sen dynamiikan tarkastelemiseksi ja jäsentämiseksi
olen määritellyt seuraavat tutkimuskysymykset:
1.

Miten professio ylläpitää kenttäänsä? Kuinka journalismi siis arkisissa käytännöissä uusintaa ja pitää yllä itseään – ja pyrkii säilyttämään rakenteellisen autonomiansa?

2.

Miten professio uudelleenmäärittelee kenttäänsä? Kuinka journalismia koetellaan
toimitustyössä, sitä hallitsevien käytäntöjen puitteissa? Millaista toimijoiden yksilöllinen autonomia on, ja miten he sitä käyttävät?

3.

Miten mallintaa professionalismia teoreettisesti journalististen käytäntöjen tarkastelun pohjalta? Millaista teoreettista käsitteistöä tarvitaan profession, kentän
ja doxan suhteiden ymmärtämiseen?

Seuraavaksi siis tarkastelen näitä kysymyksiä performatiivisuuden teorian (Butler
2006 ja 1993) valossa. Teoriaan kuuluvan konstruktionistisen näkemyksen mukaan
todellisuus tuotetaan performatiivien eli merkityksellisten, toistuvien tekojen ja esitysten kautta, ja juuri tällaisiksi teoiksi ja esityksiksi journalistiset käytännöt voi
nähdä. Pohdin, mitä performatiivisuuden idean hyödyntäminen etnografisen aineiston analyysissa merkitsee tutkimuskysymysten kannalta: kuinka ajatus uusintavasta
toistamisesta ja toisin toistamisen mahdollisuudesta tarkentaa ja konkretisoi kysymyksiä ja kohdistaa ne arkisiin journalistisiin käytäntöihin ja kuinka performatiivisuus vaikuttaa näkemykseen analyysin kohteesta. Hyödynnän tässä tarkastelussa
Tuija Pulkkisen (1998, 102–111) tekemään erittelyä niistä konkreettisista seikoista,
jotka seuraavat genealogisesta, asioiden syntytapaa ja muotoutumisen historiaa selvittävästä tutkimusotteesta, jota performatiivisuuden teoriakin edustaa. Nämä neljä
seurausta ovat 1) tarkastelun keskittyminen rakentumisprosesseihin, 2) analyysin
yksityiskohtaisuus, 3) sekä alistamisen että vapautuksen diskurssien hylkääminen
liittyen toimijoihin ja näiden valtaan ja 4) tutkimuksen politisoiva vaikutus.
Lähden liikkeelle uusintavasta toistosta ja siitä, kuinka saada esiin toistojen rakentuneisuus, niiden taustalla vaikuttava valta ja merkitykset, joita ne tuottavat. Tämän jälkeen pohdin toisin toistamista ja kahta siihen liittyvää keskeistä kysymystä:
toisin toistamisen tunnistamista ja performatiivisuuden teoriaan sisältyvää käsitystä
toimijuudesta. Toistojen jälkeen tulen siihen, millaista mallia profession kentän
määrittelystä performatiivisena toimintana voisi rakentaa ja mitä tämä malli kenties
tekisi näkyväksi – ja jopa politisoisi.

68

3.3.2 Kysymys 1: Kentän ylläpitäminen ja uusintava toisto
Ensimmäinen tutkimuskysymys koskee sitä, miten professio ylläpitää kenttäänsä ja
pyrkii säilyttämään autonomiansa. Tämän voi ajatella tapahtuvan journalistisiin käytäntöihin sisältyvän uusintavan toiston kautta. Uusintava toisto pitää yllä journalismin vallitsevaa doxaa ja huolehtii, että tämä kentän ”kolmas logiikka” ei jää alisteiseksi esimerkiksi talouden, teknologian tai hallinnon logiikalle. Se uusintaa käytännön ja toiminnan tasolla myös journalismin ideaaleja, joilla professio perustelee
rakenteellisen autonomiansa.
Uusintavan toiston keskeinen elementti on jatkuvuus. Toimituksessa performatiivit toistuvat tiheästi ja jopa säännöllisesti, sillä toimitustyö on prosessi, jota tahdittavat päivästä toiseen samanlaisina toistuvat työvuorot, palaverit ja julkaisuun
liittyvät aikataulut. Myös työn lopputulos on muodoltaan samankaltainen joka päivä.
Etsimällä arkisesta toiminnasta näkyvää, käytäntöjen toiminnalliseen ja materiaaliseen ulottuvuuteen liittyvää jatkuvuutta voi päästä uusintavan toiston ja sen tuottamien merkitysten jäljille. Uusintava toisto saa asiat näyttämään luonnollisilta, minkä
takia katse on ohjattava sinne, mikä vaikuttaa itsestään selvältä: jokapäiväisimpiin
rutiineihin ja itsestään selvimpiin käyttäytymismalleihin. Näitä käytäntöjä ja niiden
rakentumisprosesseja (Pulkkinen 1998, 106–107) tarkastelemalla voi hahmottaa, millaisia merkityksiä ne uusintavat, millainen historia niillä on, millaisia tehtäviä ne toteuttavat ja keiden etuja ne palvelevat – millainen valta ne on tuottanut.
Etnografinen aineisto antaa hyvän mahdollisuuden rakentumisprosessien yksityiskohtaiseen tarkasteluun (emt., 107–109), ja sen avulla toimituksen käytännöissä tapahtuvaa yksittäisten toimittajien toimintaa voi hahmottaa nimenomaan performatiiveina, merkityksellisinä ja myös muille suunnattuina tekoina ja esityksinä. Etnografisen aineiston kautta toimitustyön jatkuvuutta arjen tasolla voi lähestyä ainakin
kahdesta suunnasta. Ensimmäinen näistä on toimitustyön puitteet, joita ovat muun
muassa resurssit, tilat ja teknologia. Niiden kautta toimituksen käytännöissä on
läsnä myös mediayhtiö, joka tuo talouden, teknologian ja hallinnon logiikat sisälle
toimitukseen. Uusintavassa toistossa nämä logiikat sovittuvat yhteen, ja lähitarkastelu voi auttaa purkamaan niiden keskinäisiä suhteita. Toinen suunta, josta lähestyä
toimitustyön jatkuvuutta, on journalistisen sisällön tuottaminen ja etenkin eri sisältöjen arvottaminen. Koska uutinen on perinteisesti ollut journalistisen doxan ytimessä, uutisarvojen – niin julkilausuttujen kuin julkilausumattomienkin – selvittäminen avaa journalismiin liittyviä hierarkkisia jäsennyksiä.
Performatiivisuuden kautta ymmärrettynä ensimmäinen, kentän ylläpitämistä
koskeva tutkimuskysymys siis paneutuu siihen, millaista uusintava toisto on ja
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miten se ylläpitää journalismin doxaa. Kysymys liittyy myös valtaan, sillä se suuntaa
katseen siihen, miten ja minkä eri tahojen intressejä uusintava toisto palvelee ja millainen on uusintavassa toistossa rakentuva suhde journalismin doxan ja kentän muiden logiikoiden, kuten talouden ja teknologian välillä.

3.3.3 Kysymys 2: Kentän uudelleenmäärittely ja toisin toistaminen
Toinen tutkimuskysymys koskee kentän uudelleenmäärittelyä ja kentän sisällä käytävää kamppailua. Performatiivisuuden näkökulmasta kyse on toisin toistamisesta
eli performatiiveista, jotka tuottavat vallitsevasta poikkeavia merkityksiä. Kenttäteorian näkökulmasta toisin toistaminen edellyttää toimijoiden yksilöllistä autonomiaa.
Vaikka Bourdieu’n kenttäteoria ja Butlerin luoma performatiivisuuden teoria
ovat suurimmalta osin sopusoinnussa keskenään, toimijan roolin ne hahmottavat
eri tavoin – mikä ei johda siihen, että ne olisivat tässäkään kohtaa ristiriidassa vaan
pikemminkin täydentävät toisiaan (Lovell 2001). Kenttäteorian mukaan subjektia
määrittää habitus, joka perustuu yksilön asemaan yhteiskunnassa ja kokemuksiin,
joita hänen henkilöhistoriaansa on kertynyt. Tästä seuraa, että subjektit ovat suhteellisen vakaita ja ennustettavia. Performatiivisuuden teorian mukaan subjektit taas
ovat notkeita ja epävakaita. Yksikin toimija voi horjuttaa kentän valtasuhteita, sillä
mikä tahansa teko tai esitys, performanssi, voi muuttua performatiiviksi, jos muut
antavat sille yhteiskunnallisen merkityksen. (Lovell 2012; Melin 2008, 63.) Judith
Butler on huomauttanut, että Bourdieu’n teoria näkee subjektin identiteetin olevan
tulosta performatiiveista ja niiden historiasta, mutta ei silti huomioi mahdollisuutta,
että performatiivit muuttuvat (Butler 1997, 142–157). Performatiivisuuden teoria
ohjaakin huomion subjektin toimintaan, toimijoihin kohdistuviin ristipaineisiin ja
tulkintojen konteksteihin. Yksinkertaistaen voisi sanoa, että kenttäteoria on kiinnostunut pelin hengestä, performatiivisuuden teoria taas siitä, miten pelin henki rakentuu ja kuinka sitä on jatkuvasti tuotettava – ja yksikin poikkeava siirto pelissä
voi olla liike kohti hengen muuttumista.
Toimijoiden ei siis tarvitse vain alistua pelin vallitsevaan henkeen, mutta toisaalta he eivät voi siitä kokonaan vapautuakaan (Pulkkinen 1998, 109–110). Käytäntöihin on kietoutunut niin paljon eri tahojen valtaa ja intressejä, että muutokset
tapahtuvat hitaasti ja vaativat sopeutumista ja muovautumista. Toisin toistaminen ei
kumoa vallitsevaa järjestystä, mutta saa siinä aikaan liikettä. Se on usein hienovaraista, ja sen tunnistaminen vaatii kentän järjestyksen tuntemista ja ymmärtämistä.
Performatiivisuuden teoria kiinnittää huomion siihen, millaisia ristipaineita toimijat
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kentällä kokevat, mistä ne kumpuavat ja miten he käyttävät autonomiaansa niiden
purkamiseksi. Se fokusoi toisen, kentän uudelleenmäärittelyä ja toimijoiden autonomiaa koskevan kysymyksen tarkastelemaan sitä, millaisia toisin toistamisia käytäntöjen puitteissa on nähtävissä, mistä ne kumpuavat ja miten toimittajat käyttävät autonomiaansa ja pyrkivät muuttamaan journalismin doxaa.

3.3.4 Kysymys 3: Kentän mallintaminen ja kamppailut vallasta
Kolmas tutkimuskysymys liittyy siihen, miten teoreettisesti mallintaa professionalismia käytäntöjen tarkastelun pohjalta. Teoria esittää professionalismin voimana, joka
osaltaan sekä ylläpitää että muuttaa journalismin kenttää – siis ilmiönä, johon liittyy
valtaa. Profession jäsenten toimintaan sisältyy reflektiota, jonka tavoitteena on
muuttaa journalismia jollain tapaa. Tuija Pulkkisen (1998, 110–111) mukaan rakentumisprosessiin kohdistuvasta tutkimusotteesta seuraa, että analyysi politisoi kohteensa, altistaa sen vaikutuspyrkimyksille. Se tekee näkyväksi sen, että todellisuus on
vallan tuottama ja siinä voi saada aikaan siirtymiä. Kun analyysi kohdistuu valtaan ja
tekee sitä näkyväksi, se myös tarjoaa mahdollisuuksia vallitsevan tilanteen kritiikille
ja siihen kohdistuville toisin toistamisille. Journalismiprofession toimintaa kuvaava
malli tekee näkyväksi kentän valtasuhteita ja -kamppailuja, ja sitä kautta se politisoi
kysymyksen vallasta määritellä journalismin kenttää ja profession vallitsevaa doxaa.
Performatiivisuuden teoria kohdentaakin kolmannen, mallintamista koskevan tutkimuskysymyksen tarkastelemaan erityisesti toisin toistamiseen liittyvää reflektiota ja
sen toimittajille antamaa valtaa sekä kentän sisäisiä valtakamppailuja.
Koska performatiivisuuden teoria ei näe toimijoita vain habituksensa määrittäminä vaan pikemminkin notkeina ja toimintakykyisinä, sen valossa myös yksittäisillä
toimittajilla voi nähdä valtaa. Kuten Hannah Arendt toteaa, valta on ”vallan mahdollisuus”, joka muuttuu todelliseksi vasta toiminnan myötä (Arendt 2002, 203).
Onkin kiinnostavaa, miten tämä mahdollisuus näyttäytyy toimittajien arjessa: näkevätkö he tarvetta ja tilaisuuksia ryhtyä toimintaan, tarttua valtaansa ja tehdä siitä todellista? Yksi tämän tutkimuksen ensimmäisistä lähtökohdista on ollut kiinnostus
juuri sitä kohtaan, miten journalismi konkreettisesti määrittyy ja millaista valtaa toimittajilla on tässä määrittelyssä – voiko yksittäinen toimittaja vaikuttaa siihen, miten
journalismi maailman näkee ja millaista kuvaa se siitä välittää. Koska journalismi
määrittyy toimitusten arjessa, tätä määrittelyvaltaa voi kartoittaa etnografisen aineiston kautta. Seuraavassa luvussa kuvaan tuota aineistoa ja sen keräämistä.
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Kun lähdin keräämään tämän tutkimuksen aineistoa syksyllä 2003, olin kiinnostunut erityisesti siitä, millaiset seikat toimittajien työtä käytännössä ohjaavat ja miten
toimituksellisia ratkaisuja tehdään. Myös etnografia menetelmänä kiinnosti, sillä
tuolloin sitä ei juuri ollut käytetty suomalaisen toimitustyön tutkimiseen (vrt. Helle
2010). Alusta alkaen ajatuksena oli edetä aineistolähtöisesti eli kerätä ensin yksityiskohtaista aineistoa toimitustyön arjesta ja lähteä sen kautta pohtimaan, millaisista
teoreettisista kehyksistä olisi apua analysoinnissa (Eskola ja Suoranta 1998, 19–20).
Mikä voisi olla parempaa työtä kuin katsella, kun muut tekevät töitä? Etnografisen tutkimusaineiston kerääminen toimitustyötä havainnoimalla oli antoisaa. Tuttu
työ käytäntöineen avautui uudesta näkökulmasta, kun sitä seurasi aivan läheltä
mutta sivusta – toimintaa ymmärtäen ja kuitenkin ulkopuolisena. Aineistokokonaisuuden erilaisiin dokumentteihin tallentui mahdollisuus tarkastella tilanteita myöhemminkin hyvin läheltä, mutta uusista kulmista, etäisyyttä etsien. Aineiston kerääminen, jonka tein vuoden 2003 lopussa ja seuraavan vuoden alussa, olikin valtavan
hauskaa. Ongelmat tulivat myöhemmin. Aineistolähtöisyydestä seurasi jatkossa
melkoista päänvaivaa, sillä analyysin välineet ja teoreettinen kehys eivät ottaneet
löytyäkseen. Journalismietnografioita 1970-luvulta hallinnut, rakenteita ja profession ulkoista autonomiaa korostava ote tuntui pitkälti loppuun kalutulta. Organisaatiotutkimus tarjosi erilaisia suuntia, mutta en pystynyt vakuuttumaan niiden annista
nimenomaan journalismin ja journalistisen työn näkökulmasta. Kehittävä työntutkimuskin (Virkkunen ym. 1999, Helle 2010) kiinnosti, mutta pelkäsin sen lopulta johtavan kehittämiseen pikemminkin organisaation ja mediayhtiön kuin toimituksen ja
journalismin lähtökohdista. Omat lähtökohtani olivat kuitenkin ennen kaikkea journalismin tutkimuksessa ja yhteiskuntatieteissä.
Lopulta juuri aineisto on kuitenkin ollut se kivijalka, joka on kannatellut työtäni
vuosien ja monenlaisten murrostenkin yli. Runsas ja yksityiskohtainen tutkimusmateriaali Etelä-Suomen Sanomista ja Hämeen Sanomista on mahdollistanut sen, että
kysymyksiä on voinut asettaa myöhemmin. Olen luvuissa 2 ja 3 rakentanut aineiston erittelyyn käsitteellisen ja menetelmällisen viitekehyksen professionalismin ja
performatiivisuuden teorioista, ja tämän avulla pyrin mallintamaan journalismin
kentän määrittymistä ja hahmottamaan jopa yksittäisen toimittajan toiminnan
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merkityksellisyyttä kentän ja sen säilymisen kannalta. Tällaiseen näkökulmaan tuskin olisin päätynyt ilman alkuperäistä kiinnostustani journalistisiin valintoihin ja toimittajien valtaan määritellä journalismia, mutta en myöskään ilman pitkää ja perusteellista vuoropuhelua aineiston kanssa – enkä kenties ilman aineistonkeruusta kulunutta aikaa, sen tuottamaa etääntymistä, perspektiiviä ja ymmärrystä siitä, miten
tärkeää toimitusten arkinen työ on journalismin elinvoiman ja uudistumisen kannalta.
Tässä luvussa kerron ensin etnografisesta menetelmästä yleensä (4.1) ja sitten
journalismietnografioista (4.2), joita on tehty erityisesti 1970-luvulta lähtien kahdessa aallossa. Tämän jälkeen siirryn kertomaan omasta kenttätyöstäni kahdessa
suomalaisessa maakuntalehdessä, keräämästäni aineistosta ja omasta suhteestani siihen (4.3). Lopuksi käsittelen vielä etnografisen aineiston analyysia ja sitä, kuinka
olen jäljittänyt aineistosta vastauksia tutkimuskysymyksiini (4.4).

4.1

Ymmärtämistä ja ulkopuolisuutta

Sana etnografia tarkoittaa ihmisistä kirjoittamista. Menetelmän juuret ovat vieraita
kulttuureja tutkivassa antropologiassa. 1900-luvun alussa antropologit tutkivat alkuperäiskansojen elämää ja viettivät pitkiä aikoja näiden parissa ymmärtääkseen vieraita kulttuureja. Puolalainen Bronislaw Malinowski tutki 1913–1916 Trobriantin
saarten asukkaita (Malinowski 1961 [1922]) päämääränään tavoittaa natiivien näkemys maailmasta ja ymmärtää heidän suhdettaan elämään (emt., 25). Juuri Malinowski otti käyttöön tutkimuksen kohteeseen viittaavan kentän käsitteen. Se tarkoittaa kohdetta kokonaisena, merkityksiltään ennalta rajaamattomana ilmiönä tai
kulttuurina, jonka merkitysjärjestelmiä antropologi pyrkii ymmärtämään.
Nykyaikainen etnografia sai alkunsa 1930-luvulla, kun niin sanottu Chicagon
koulukunta toi antropologien menetelmät myös teollistuneiden yhteiskuntien tutkimukseen ja tuttujen ja lähellä olevien asioiden, kuten kaupunkikulttuurin, erilaisten
alakulttuurien ja arjen ilmiöiden tarkasteluun (Rantala 2006, 218). Malinowskilta periytynyt tutkittavien elämän ja toiminnan ymmärtäminen on etnografiassakin keskeinen piirre, vaikka kohteet ovatkin meitä lähellä (mm. Syrjäläinen 1994, 68; Rantala
2006, 216; Eskola ja Suoranta 1998, 107).
Etnografia mielletään usein tavaksi kerätä aineistoa, mutta sen voi nähdä myös
laajemmin. Tunnettu on muun muassa Clifford Geertzin näkemys tiheästä kuvauksesta; sen mukaan kulttuuri muodostuu merkitysrakenteista, ja etnografin tehtävä on
paitsi toiminnan kuvaaminen myös tutkitun kulttuurin toimijoiden tekoihin
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liittyvien merkitysten selvittäminen ja tulkinta (Geertz 1973, 5–16). Tämä viittaa siihen, että etnografinen tutkimus ei kuitenkaan lopulta voi tavoittaa tutkittujen elämää ja toimintaa sellaisenaan. Joukko suomalaisia kouluetnografeja onkin määritellyt etnografian tavaksi nähdä toisin (Lappalainen ym. 2007, 10; ks. myös Skeggs
1999), sillä se tuottaa uusia, tutkijan ja tutkittavien vuorovaikutuksessa syntyviä tulkintoja kohteesta (Hämeenaho ja Koskinen-Koivisto 2014). Brittiläisen, muun muassa sukupuolta ja yhteiskuntaluokkaa tutkineen Beverly Skeggsin tavoin kouluetnografit näkevät etnografian kokonaiseksi metodologiaksi, tutkimusprosessia jäsentäväksi teoriaksi, jossa keskeistä on se, että tutkija tekee näkyväksi myös omat lähtökohtansa ja käsitteellistyksensä (Lappalainen ym. 2007, 10; Skeggs 1997, 23). Näin
ajateltuna etnografia on paitsi joukko menetelmiä myös tutkimuksen lähtökohta,
analyysin ja kirjoittamisen tapa (Hammersley ja Atkinson 2007, 191) sekä tapa tuottaa tietoa. Kouluetnografiasta kirjoittanut Eija Syrjäläinen on kiteyttänyt asian toteamalla etnografian olevan ”sekä prosessi että produkti”; siinä rakennetaan tulkintaa,
jossa tutkija yhdistyvät teoria sekä tutkijan ja tutkittavien näkökulmat (Syrjäläinen
1994, 68).
Toisin näkeminen on siinä mielessä hyvä luonnehdinta, että siinä yhdistyvät etnografian kaksi olennaista puolta: ymmärtäminen ja ulkopuolisuus. Venäläisen kirjallisuudentutkijan Mihail Bahtinin mukaan ihminen ei koskaan voi nähdä saati ymmärtää omaa ulkoista olemustaan, vaan se vaatii aina toisen katsetta (Bahtin 1991;
Czarniawska 2007, 20–21). Tutkimuksen kannalta juuri tutkijan ulkopuolisuus on
keskeistä, ja sen säilyttämisessä auttavat muun muassa tieteen käsitteet ja teoriat.
Pelkkä ymmärtäminen ei aina ole parasta tutkittavillekaan. Tutkijan on siksi mentävä pidemmälle ja oltava myös kriittinen kohdettaan kohtaan; vasta sitten on mahdollista tuottaa uutta tietoa, josta voivat hyötyä myös tutkittavat (Rolin 2006, 111–
112). Ymmärtämisen ja ulkopuolisuuden suhteeseen palaan vielä tarkemmin kohdassa 4.3, koska se on ollut yksi oman työni pohdinnan aiheista. Oman ammattiryhmän – kollegoiden ja samalla myös itsen – tutkiminen on ollut yhtäältä antoisaa
ja paikoin helpon tuntuista, mutta toisaalta etäisyyden ja ulkopuolisuuden saavuttaminen sitäkin vaikeampaa.
Kun aloitin aineiston keräämisen marraskuussa 2003 ajatuksenani oli paitsi kuvata toimitustyön käytäntöjä myös valaista sitä, miten arkiset journalistiset ratkaisut
syntyivät ja millaisia olivat niihin vaikuttavat tekijät. Alalla koettiin jo 2000-luvun alkuvuosina, että journalistinen työ oli muutoksessa, sillä tietotekniikka, organisaatiouudistukset ja työtehtävien laajeneminen vaikuttivat toimitusten arkeen (Leppänen
2002). Ajattelin työhön ryhtyessäni muutospaineiden tuovan pintaan sen, millaisia
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asioita toimittajat pitävät työssään erityisen olennaisina ja keskeisinä ja miten he
pyrkivät niitä edistämään journalistisia päätöksiä tehtäessä.
Syksyyn 2003 ja talveen 2004 ajoittuneen aineistonkeruun jälkeen seurasi jakso,
jonka aikana purin kaikki nauhoitukseni, luin aineistojani, kuuntelin jo purkamiani
nauhoja ja yritin päästä selville siitä, mitä aineisto minulle kertoo ja millaisesta teoreettisesta näkökulmasta sitä kannattaisi lähestyä. Aineiston analyysi nähdään etnografiassa teorian ja aineiston vuoropuheluksi, jossa molemmat antavat toisilleen;
teoria avaa näkökulmia aineistoon, ja aineisto täydentää teoriaa. Tämä vaihe kesti
lopulta vuosikymmenen, ja sen aikana tutkimuksen teko oli muutaman kuukauden
opintovapaita lukuun ottamatta vapaa-ajan harrastukseni.
Syksyllä 2014 jäin lukuvuoden mittaiselle opintovapaalle toimitustyöstä tavoitteenani ryhtyä viimein saattamaan tutkimustani aineistosta kohti väitöskirjaa. Aineistoa tutkiessani olin kiinnostunut ensin siitä, miten erilaisia käsityksiä toimituksen sisällä oli journalismista, millaisia ohikiitäviä, arkisia kamppailuja näiden painotusten välillä käytiin ja miten toimittajat tunnollisesti – vaikkakaan eivät kovin intohimoisesti – tekivät myös sellaisia juttuja, jotka eivät edustaneet heidän omaa käsitystään hyvästä journalismista mutta olivat keskeinen osa lehteä. Tämä arkisen työn
ja oman ammatillisen näkemyksen ja kunnianhimon välinen tasapaino ja kamppailu
johti tarkastelemaan aineistoa performatiivisuuden teoriaa hyödyntäen.
Journalismin 2000-luvun murros oli tehnyt relevanteiksi myös kysymykset journalismin tarpeellisuudesta, oikeutuksesta ja kyvystä löytää paikkansa muuttuvassa
yhteiskunnassa. Tätä kautta päädyin katsomaan aineistoja professiotutkimuksen näkökulmasta. Journalismiprofession ja professionaalien käytäntöjen tutkimuksella on
myös pitkät perinteet journalistiikassa ja journalismietnografioissa, mutta professionalismia on tutkittu ennen kaikkea kokonaisuutena suhteessa muuhun yhteiskuntaan. Etnografisen aineiston avaama näkökulma toimitusten arjessa tapahtuvaan
journalismista käytävään kamppailuun viritti kysymyksen siitä, kuinka professio oikein käytännössä määrittelee omaa doxaansa ja sitä kautta journalismin kenttää.

4.1.1 Työlästä ja painavaa
Etnografiaa pidetään usein hitaana ja kalliina menetelmänä (mm. Paterson ja Domingo 2008, 5, 7–10; Lappalainen ym. 2007, 14). Kenttäjaksot saattavat olla pitkiä
(Czarniawska 2007, 14–17), usein paljon pidempiä kuin omani, ja aineiston analyysi
työlästä. Omat haasteensa menetelmän käyttöön tuo se, että tutkija itse on tavallaan
myös tutkimusväline (Rantala 2006, 231; Gordon ym. 2007, 41–64) ja analyysin
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kanssa yhteen kietoutuva kirjoittaminen vaatii erilaisia taitoja kuin tutkimustuloksista raportoiminen yleensä (Czarniawska 2007, 107–121; Hammersely ja Atkinson
2007, 191–208). Vaikka etnografia rakentuukin jaetulle teoreettiselle pohjalle, se on
aina jossain määrin myös yhden tutkijan tai tutkijaryhmän tulkinta ilmiöstä. Tämä
asettaa tutkijan alttiiksi kritiikille herkemmin kuin sellainen tutkimusmenetelmä,
jonka joku toinen voi halutessaan ainakin jollain tavalla toistaa. Tällaisten relativismisyytösten torjumiseksi etenkin feministinen etnografia korostaa tutkijan lähtökohtien ja teoreettisten taustojen esille tuomista, sillä ne kontekstoivat tutkimusta ja
lisäävät läpinäkyvyyttä (Haraway 1991; Ojanen 2011, 62–70). Siksi tässä luvussa
tuon avoimesti esille myös kohtaamiani ongelmia ja puran omaa suhdettani tutkimuskohteeseeni.
Etnografinen tutkimus on kuitenkin kiinnostavaa ainutkertaisuutensa sekä poikkeuksellisten ja tuoreiden näkökulmiensa ansiosta; sen voima on kyvyssä tehdä näkyväksi käytäntöjä ja esimerkiksi niihin kätkeytyvää valtaa (Lappalainen ym. 2007,
14). Etnografian puhuttelevuus perustuu myös siihen panostetun vaivan tuomaan
auktoriteettiin.
Suomessakin etnografiset tutkimukset ovat herättäneet kiinnostusta ja keskustelua. Kenties tunnetuimpia suomalaisia etnografioita ovat Matti Kortteisen Lähiö
(1982), tutkimus elämäntavasta ja yhteisöllisyydestä, ja Kunnian kenttä (1992), joka
kertoo miehistä ja työelämän muutoksesta, sekä Pertti Alasuutarin ja Jorma Siltarin
Miehisen vapauden valtakunta (1983), joka käsittelee alkoholikulttuuria. Suomessa etnografinen ote on 1990-luvun alusta lähtien ollut erityisen vahva feministisen tutkimuksen piirissä, etenkin koulu- ja nuorisotutkimuksessa. Tämän tutkimusperinteen
ensimmäinen ja laajin suomalaishanke oli Tuula Gordonin johtama, vuosina 1994–
1998 toteutettu Suomen Akatemian tutkimushanke Kansalaisuus, erot ja marginaalisuus
– lähtökohtana sukupuoli (Lappalainen ym. 2007), joka toteutettiin suurimmalta osin
kahdessa helsinkiläisessä yläasteen koulussa. Kuusi tutkijaa vietti kouluissa yhden
lukuvuoden ja keräsi monipuolista etnografista aineistoa opetuksesta, ihmisten vuorovaikutuksesta ja tilankäytöstä (Lahelma ja Gordon 2003, 9).
2000-luvulla huomiota ovat saaneet muun muassa armeijaa ja nuorten terveystajua käsittelevä tutkimus Tunnetut sotilaat (Hoikkala ym. 2009) sekä peruskoululuokan
sosiaalisia suhteisiin ja niiden merkitykseen paneutunut tutkimus, jota käsitellään
sekä väitöskirjassa Koulua on käytävä (Paju 2011) että kirjassa Apina pulpetissa (Hoikkala ja Paju 2013). Myös Karoliina Ojasen tutkimus Tyttöjen toinen koti. Etnografinen
tutkimus tyttökulttuurista ratsastustalleilla (2011) on kiinnostanut mediaa myöten.
Vuonna 2017 keskustelua herätti Eeva Luhtakallion ja Maria Mustrannan kirja Demokratia suomalaisessa lähiössä, joka antoi kaunistelemattoman kuvan kaupungin
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yrityksistä osallistaa ja luoda yhteisöllisyyttä siellä, missä on runsaasti maahanmuuttajia ja työttömyyttä ja paljon osattomuutta. Lotta Junnilaisen tutkimus Lähiökylä
(2019) puolestaan kiinnitti huomiota kaupunkien vuokratalovaltaisten lähiöiden aliarvostettuun yhteisöllisyyteen, joka ei ulkopuolisille keskiluokkaisille kelpaa. Nämä
tutkimukset ovat todennäköisesti vaikuttaneet sekä käsittelemiinsä instituutioihin ja
niihin kohdistuvaan politiikkaan että suhtautumiseen tutkimusten kohteena olleisiin
ryhmiin.

4.2

Journalismietnografiat

Toimitustyöstä on tehty lukuisia etnografisia tutkimuksia 1970-luvulta lähtien. Tunnettuja ja laajoja tutkimuksia ovat esimerkiksi Herbert Gansin Deciding What’s News
(1979), Gaye Tuchmanin Making News (1978) ja Philip Schlesingerin Putting ’Reality’
Together (1978), joita tarkastelen tässä luvussa esimerkkeinä journalismietnografioiden niin sanotusta ensimmäisestä aallosta (Cottle 2000). Ne vaikuttavat edelleen
vahvasti tutkijoiden käsityksiin siitä, miten journalismia tuotetaan ja miten journalismi tuottaa todellisuutta. Esimerkiksi ajatukset journalististen rutiinien merkityksestä, portinvartijuudesta uutisten valinnassa (White 1950), objektiivisuuteen pyrkimisestä ja tapahtumiin keskittymisestä ovat peräisin etnografisista tutkimuksista,
joiden aineisto on kerätty toimitustyötä havainnoimalla ja tekijöitä haastattelemalla.
Nämä tutkimukset ovat luoneet perustaa ymmärryksellemme journalismista, ja niiden vaikutus näkyy laajasti koko journalismin tutkimuksessa.
Vuonna 2000 Simon Cottle kritisoi muun muassa edellä mainittuja etnografioita
voimakkaasti artikkelissaan New(s) Times: Towards a ’Second Wave’ of News Ethnography.
Hänen mukaansa siihenastisten tutkimusten kokonaisuus, niin sanottu ensimmäinen aalto, tuotti journalismista yksipuolisen käsityksen ja sai uutistuotannon näyttämään toiminnalta, jossa organisaation vaatimukset ja professionaali objektiivisuuden ideologia yhdessä palvelevat vallassa olevien etua. Cottle peräänkuulutti tuolloin etnografioiden toista aaltoa, joka kiinnittäisi huomiota myös journalistien toimijuuteen, heidän kykyynsä toimia muutenkin kuin vain rakenteiden ohjaamina.
Tällaista tutkimusta onkin 2000-luvulla tehty, mutta 1970-luvun aaltoon verrattuna
toinen aalto on ollut edellistä vaimeampi. Käsittelen näiden suhdetta seuraavaksi
hiukan syvemmin.
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4.2.1 Ensimmäinen aalto
Monet 1970-luvun tutkimuksista ovat massiivisia. Valtavia ovat niin käytetty aika ja
kertynyt aineisto kuin tutkimuksen kohteetkin. Esimerkiksi Gaye Tuchman keräsi
aineistoa vuosikymmenen ajan vuosina 1966–1976 paitsi kahdessa toimituksessa
myös New Yorkin kaupungin lehdistöhuoneessa, jossa työskenteli pari–kolmekymmentä toimittajaa ja kuvaajaa eri välineistä, minkä lisäksi hän haastatteli joukon
naisasialiikkeestä raportoineita toimittajia (Tuchman 1978, 9–12). Philip Schlesinger
puolestaan tutki BBC:n uutistuotantoa sekä radio- että tv-uutisten toimituksissa.
Ensin hän oli vuosina 1972–1973 toimituksissa yhteensä nelisenkymmentä päivää,
sitten vuonna 1975 kolme viikkoa radion uutistoimituksessa ja seuraavana vuonna
vastaavan jakson television puolella. Havainnointijaksojen lisäksi hän haastatteli
kaikkiaan 95:tä BBC:n työntekijää (Schlesinger 1987 [1978], 12–13).
Herbert Gansin (1979) aineistonkeruu oli kenties vielä kahta edellistäkin laajempi projekti tai ainakin hiukan niitä tarkemmin kuvattu. Tuon ajan journalismietnografioihin ei kuulu, että tutkija avaisi tarkasti menetelmiään ja suhdettaan tutkimuskohteeseen, pikemminkin menetelmästä kerrotaan hyvin lyhyesti ja ytimekkäästi muutamalla rivillä tai kappaleella: missä toimituksessa havainnoitiin, miten
pitkään ja kenties myös se, montako havainnoitavia työntekijöitä oli. Gansin tutkimus Deciding What’s News paneutuu nimensä mukaisesti uutisten valikoitumiseen ja
muotoutumiseen. Gans aloitti aineiston keräämisen vuonna 1965 ja keräsi sitä ensin
kahdella tv-asemalla, NBC:llä ja CBS:llä noin 30 päivää kummallakin, yhteensä siis
60 päivää, mikä arkipäivinä olisi kolmisen kuukautta. Gans kertoo kenttäjaksojen
aikana tehneensä pitkiä päiviä ja viikonloppuja, kuten toimittajatkin. Lehtien toimituksiin Gans siirtyi 1960-luvun lopulla. Hän oli Newsweekissä neljä kuukautta ja Timessa lähes yhtä pitkään. Kenttäjaksojen ulkopuolella hän piti yhteyttä toimituksiin.
Vuonna 1975 hän palasi vielä kuukaudeksi kaikkiin muihin toimituksiin paitsi
CBS:ään, jossa hän teki haastatteluja. (Gans 1979, xi–xv ja 73–77.) Etnografisen
tutkimuksen lisäksi Gansin tutkimus sisältää myös sisällönanalyysin (emt., 3–69),
joka paneutuu siihen, miten kansakunta ja yhteiskunta uutisissa esitetään ja millaiset
ovat uutisten arvot. Tämän analyysin tuloksiin Gans sitten etsii selityksiä etnografian avulla.
Journalismietnografioiden ensimmäinen aalto liittyi sosiologiseen tutkimustraditioon ja oli kiinnostunut erityisesti organisaatioiden toiminnasta. Professionalismin
kritiikki ja kiinnostus rakenteita kohtaan ovat tutkimuksissa selvästi läsnä (ks. luku
2.2). Kysymys on toimitusten toimijuudesta, journalistien toimijuutta tutkimukset eivät sen sijaan muotoile keskeiseksi kohteekseen. Esimerkiksi Tuchman (1978, 1–2)
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toteaa jo teoksensa ensilehdillä, että tutkimus on kiinnostunut professiosta organisaation palvelijana ja toimittajista profession edustajina, ei yksilöinä henkilökohtaisine huolineen ja ristiriitoineen – jälkimmäiset on hänen mukaansa parempi jättää
”psykologien ja sosiaalispsykologien huoliksi”.
Tuchmanin tutkimus käsittelee sitä, miten uutiset rakentavat todellisuutta, millainen todellisuus niissä rakentuu ja ketä se palvelee. Hän näkee toimittajaprofession
ryhmäksi, joka käyttää suurta valtaa siihen, millainen käsitys todellisuudesta yhteiskunnassa vallitsee. Uutiset eivät ole peili vaan kehys, joka määrittää kertomisensa
kohteita ja luo käsityksiä niistä. Tuchmanin mukaan uutiset myös ylläpitävät status
quota: esimerkiksi tiettyjen tahojen käyttäminen lähteinä toistuvasti legitimoi näiden
vallan. Lopulta vallitseva tilanne palvelee myös journalismiprofessiota itseään, sillä
se takaa journalismin yhteiskunnallisen aseman. (Tuchman 1978, 182–217.)
Schlesinger (1987 [1978]) puolestaan purkaa toimitustyöhön liittyviä myyttejä,
kuten että työ olisi organisoimatonta ja vapaata ja sen lopputulema jonkinlainen
”toistuva sattuma” (emt., 47). Hänen mukaansa toimitus on paitsi hyvin organisoitu
myös erittäin hierarkkinen järjestelmä, jonka aikataulut ja professionaali kulttuuri
edistävät mediayhtiön tavoitteita. Journalismin näennäinen puolueettomuus ja sitoutumattomuus palvelevat yhtiön tarvetta osoittaa, että se kohtelee kaikkia tasapuolisesti ja on koko kansaa varten. Tosiasiassa journalistien ja yleisön välinen kontakti on Schlesingerin mukaan kuitenkin olematon. Kommunikaatio on yksisuuntaista, se kulkee toimittajilta yleisölle lukuun ottamatta satunnaisia lukijapalautteita.
Käsitys hyvästä journalismista ei perustu asiakastyytyväisyyteen vaan professionalismin tuottamaan käsitykseen siitä, millainen jutun pitää olla, ja niinpä ”toimittaja on
lopulta oma yleisönsä” (emt., 134). Journalismin muuttumisen mahdollisuuksiin
Schlesinger ei juuri usko. Hänen mielestään toimitusten johdolla on jonkinlaisia
mahdollisuuksia saada aikaan pieniä muutoksia, mutta todellisten uudistusten toteuttaminen vaatii, että ne tulevat yhtiön ylätasolta, ainakin BBC:ssä. Yksittäisillä
toimittajilla Schlesinger ei näe olevan minkäänlaisia mahdollisuuksia vallitsevan tilanteen muuttamiseen.
Samalla nuivalla linjalla jatkaa myös Gans (1979, 279–299). Hän päätyy tutkimuksessaan siihen, että journalismin tuottamisessa tärkeintä on tehokkuus – siis yhtiön tehokas palveleminen. Siksi journalistit valitsevat tehokkaita lähteitä, virkamiehiä ja poliitikkoja, jotka mukautuvat median tarpeisiin. Lähteiden lisäksi journalismia muokkaavat yleisön oletetut odotukset. Oletukset voivat kuitenkin olla kaukana
todellisuudesta. Journalismi sijaitsee yhteiskunnan hierarkiassa lähellä huippua eikä
Gansin mukaan näe kunnolla keskiluokkaisen enemmistön, siis yleisönsä, elämään.
Toisaalta journalismi ei Gansin mielestä näe myöskään hierarkian alapäässä olevan,
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huippua horjuttamaan pyrkivän joukon elämään. Myös Gans suhtautuu epäillen
journalismin kykyyn muuttua, vaikka näkeekin journalisteilla olevan autonomian
tuomaa yksilöllistä liikkumavaraa, jota voisi käyttää esimerkiksi valitsemalla lähteiksi
muita kuin viranomaisia tai kertomalla entistä enemmän talouden ja politiikan rakenteista. Käytännössä liikkumavaraa kuitenkin kaventavat Gansin mukaan muun
muassa pelko yleisön ja lähteiden reaktioista sekä kustannusten noususta. Lisäksi
toimitusten johto kaihtaa riskejä, minkä takia radikaalit ideat eivät pääse toteutukseen.
Professiokriittisistä ja synkistäkin näkemyksistään huolimatta ensimmäisen aallon etnografiat ovat antaneet paljon journalismin tutkimukselle. Niillä on ollut annettavaa myös journalismille – ja on edelleen, sillä niiden journalismikritiikki tuntuu
yhä monin tavoin ajankohtaiselta. Erityisesti journalismin yleisösuhde huoletti
Schlesingeria ja Gansia jo 1970-luvulla. Schlesinger on todennut uutisten olevan
historiattomia (Schlesinger 1987 [1978], 83–134.) Ne esittävät asiat vain tässä hetkessä ja unohtavat kontekstoinnin ja suhteuttamisen. Tämän vuoksi ne vieraannuttavat lukijoita ja tuottavat historiatonta kuvaa yhteiskunnasta. Gans puolestaan ehdottaa tutkimuksensa lopussa journalismin ongelmien ratkaisijaksi ”moninäkökulmaisuutta” (multiperspectival news) (Gans 1979, 313–335). Moninäkökulmainen journalismi käsittelisi asioita yhä useammin alhaalta ylöspäin, kansalaisten näkökulmasta, ja olisi tärkeää etenkin demokratian edistämisen kannalta. Gans siis esitti ajatuksen jo 1970-luvun lopussa, mutta se on edelleen ajankohtainen (Gans 2011).
1970-luvun lopulla valmistuneet etnografiat näyttävätkin osuneen ongelmiin, joihin
journalismi on sitten 2000-luvun murroksessa kompastunut ja joutunut viimein etsimään ratkaisuja.
Vuonna 2000 Simon Cottle siis kritisoi artikkelissaan ensimmäisen aallon etnografioita voimakkaasti. Ennen kaikkea Cottle näki ongelmaksi sen, että etnografiset
tutkimukset antoivat suhteettoman paljon painoa organisaation ja profession tarpeille ja rakenteiden ohjaavalle vaikutukselle. Tämän takia ne kadottivat toimijan.
Ne eivät nähneet journalistien toimijuutta ja merkitystä uutisten rakentumisessa.
Cottlen mukaan etenkin tekninen mullistus ja siihen liittyneet taloudelliset ja kulttuuriset muutokset olivat muuttaneet journalismin tuotantoa ja journalistista työtä
2000-luvulle tultaessa siinä määrin aiempaa monimuotoisemmaksi, että journalismia
ei enää voinut nähdä yksin rakenteiden ehdoista juontuvaksi. Toimijuus olisi otettava huomioon, sillä ilman sitä ei voi ymmärtää nykyjournalismia. Cottle peräänkuuluttikin journalismietnografioiden toista aaltoa, joka huomioisi journalistien toimijuuden ja loisi tätä kautta aiemmista etnografioista poikkeavaa ja niitä täydentävää kuvaa journalismin tuotannosta.
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Miksi Cottle kaipasi nimenomaan etnografista tutkimusta täydentämään kuvaa
journalismista? Hän näki etnografioiden tuottavan sellaista tietoa, jota muilla menetelmillä on mahdoton hankkia. Osallistuvan havainnoinnin avulla voi nähdä toimitustyön kulissien taa ja tuottaa ymmärrystä sen käytännöistä ja kulttuurista. Tätä
edesauttaa tutkimusmenetelmän reflektiivisyys: etnografinen menetelmä on joustava ja avoin ja pystyy ottamaan huomioon kenttätyön aikana nousevat kysymykset.
Cottle listasi etnografisen menetelmän vahvuuksia uutistutkimuksessa (Cottle 2007,
4–6): Hänen mukaansa etnografia ensinnäkin tekee näkymättömän näkyväksi ja kyseenalaistaa itsestäänselvyyksinä pidettyjä asioita. Se ei myöskään tee yksioikoisia
päätelmiä vaan pystyy huomioimaan journalismin taustalla vaikuttavien voimien, rajoitusten ja konventioiden monimutkaisuuden. Etnografia myös perustuu moniin
toisiaan täydentäviin menetelmiin, kuten havainnointiin, haastatteluihin ja kerättyihin dokumentteihin. Tämä auttaa varmistamaan, että tutkijan muodostamat käsitykset ovat valideja. Cottlen mukaan menetelmän etuihin kuuluu myös se, että se pystyy vahvistamaan tai tarvittaessa korjaamaan teoriaa: vaikka teoreettinen kehys on
olemassa, sitä tarkastellaan aineiston tuottaman näytön valossa. Aineistolähtöisyytensä ansiosta menetelmä muistuttaa siitä, että kulttuurinen tuotanto ei yleensä
etene niin yksioikoisesti kuin teoriat antavat ymmärtää, vaan työ on usein sattumanvaraista, jopa sekavaa. Cottle näkee etnografian eduksi myös sen, että menetelmä
auttaa ymmärtämään, kuinka toimituskulttuuri neuvottelee ulkoisten paineiden
kanssa ja ottaa ne huomioon omassa toiminnassaan.
Kaiken kaikkiaan voi sanoa, että etnografia auttaa näkemään journalismia sisältä
päin, mutta samalla suhteuttaa näkemäänsä muuhun tietoon ja katsoo toimitustyötä
myös ulkopuolisen silmin. Näin se tuottaa journalismista ymmärrystä, jota muilla
menetelmillä olisi vaikea saavuttaa. Tämän vuoksi Cottle kaipasi journalismietnografioiden toista aaltoa, joka huomioisi journalistien toimijuuden ja perehtyisi teknisten, taloudellisten ja kulttuuristen muutosten mullistamaan journalismin tuotantoon. Cottle viittasi toimijuudella journalistien merkitykselliseen toimintaan uutisjournalismin rakentamisessa ja tuottamisessa ja toivoi käsitteellistä siirtymistä rutiineista
käytäntöihin – siis toimijoiden vallan, toimintakyvyn ja liikkumatilan huomioon ottamista. Toimijuus viittaa juuri siihen, että subjektilla on ainakin potentiaalinen
mahdollisuus tehdä valintoja ja vaikuttaa omiin liikkeisiinsä rakenteiden puitteissa –
ja Judith Butlerin performatiivisuuden teorian konstruktionistisesta näkökulmasta
myös uusintaa yhteiskunnan rakenteita tai ryhtyä muuttamaan niitä (Butler 1997,
147 ja 2006, 1).
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4.2.2 Toinen aalto
Cottlen kaipaama journalismietnografioiden toinen aalto on toteutunut, ja se on ollut toisenlainen kuin ensimmäinen aalto (esim. Paterson ja Domingo 2008; Domingo ja Paterson 2011; Robinson ja Metzler 2016). Tutkimukset eivät ole olleet
yhtä massiivisia kuin 1970-luvulla, vaan aineistot on usein kerätty aiempaa nopeammin ja suppeammin ja kysymyksenasettelut ovat olleet kapeampia ja tarkempia
(Ryfe 2016). Laajojen ja pitkäkestoisten etnografioiden tekeminen ei ehkä ole ollut
mahdollista tutkijoille, joilta vaaditaan yhä enemmän taloudellista tehokkuutta. Toisaalta pääsy toimituksiin on voinut tulla entistä hankalammaksi, kun yhä useampi
toimitus on osa suurta, yrityssalaisuuksiaan varjelevaa mediayhtiötä ja ajat ovat olleet taloudellisesti hankalat (Paterson 2008, 7–9; Paterson ym. 2016, 5; Ryfe 2016).
Lisäksi kenttä on voinut olla kokeneillekin etnografeille uudella tavalla vieras ja
muuttuva, sillä toimitustyön digitalisoituminen tuo myös sitä tutkiville uusia käytännön ongelmia (Robinson ja Metzler 2016, 452–458): kuinka tarkkailla prosessia,
joka kulkee aina ja kaikkialle toimittajien läppäreillä ja kännyköissä, kuinka seurata
toimituksen keskustelua, jota käydään chatissa kaikkina vuorokauden aikoina tai
kuinka pysyä selvillä toimittajan lähteistä, kun tämä surffaa netissä etsimässä tietoa
ja tekee samalla haastatteluja milloin sähköpostilla, milloin yksityisviestein? Työn
muutokset vaativat tutkijoilta uusia taitoja ja edellyttävät myös etnografisen tiedonkeruun kehittämistä.
Uuden vuosituhannen etnografioiden nopeus ja suppeus voi olla riski tutkimusten laadun kannalta, sillä toimituksen kulttuuriin sisälle pääseminen ja tutkittavien
ymmärtäminen vaatii aina aikansa (Ryfe 2016). Toisaalta ajan tarve myös riippuu
muun muassa tutkijan aiemmista kokemuksista ja pohjatiedoista (Munnik 2016).
Painetta etnografisen tiedon nopeaan tuottamiseen luo myös tiedon kysyntä. Muutoksen keskellä tilannetta on haluttu ymmärtää, ja tässä tutkimustuloksista on ollut
apua. Nopeiden muutosten aikakaudella vuosikymmenen mittainen osallistuva havainnointi ei myöskään välttämättä palvele tarkoitustaan (Czarniawska 2007, 14–
16); jos on tarkoitus perehtyä vallitsevaan tilanteeseen, aikaa on vähemmän kuin ennen. Kymmenen vuoden mittainen aineistonkeruu voi johtaa muutosprosessin tarkasteluun, ei vallitsevan tilanteen analysointiin. Vaikka tutkimuksen kohteena oleva
kulttuuri ei täysin muuttuisikaan alta, muutosten vaikutusta siihen ei voi jättää huomiotta.
Etnografioiden toisen aallon ensimmäisenä merkkipaaluna voi pitää Pablo
Boczkowskin vuonna 2005 ilmestynyttä teosta Digitizing the News: Innovation in Online Newspapers. Boczkowski tutki kolmessa erilaisessa online-toimituksessa, miten
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tekniikka vaikuttaa käytäntöihin ja millaisena yhteys painettuun, paperiseen lehteen
säilyy (Boczkowski 2005, 3 ja 174): Tyytyykö toimitus vain siirtämään aiemmin
musteella paperille tehdyn tuotteen bitteinä internetiin? Vai muuttuvatko kerronnan
tavat uuden tekniikan mahdollistamilla tavoilla, ja kuinka tällaiset innovaatiot syntyvät ja juurtuvat käyttöön? Boczkowskin tutkimus, kuten toisen aallon etnografiat
ylipäätään, kytkeytyi vahvasti tekniseen mullistukseen, jonka internet on mediassa ja
uutistuotannossa saanut aikaan. Toisen aallon etnografiat ovatkin usein ennen
muuta 1990-luvun lopulla virinnyttä ”online-journalismin” tutkimusta, joka pyrki
usein selvittämään, miten journalismi voisi parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntää
verkon teknisiä ominaisuuksia, kuten linkkejä, multimediaa ja interaktiivisuutta.
Tätä kautta nousi monissa tutkimuksissa kysymys, miksi näitä mahdollisuuksia ei
toimituksissa juuri hyödynnetty (Domingo 2008a, 15–17). Selityksiä toimitusten
nihkeyteen ryhdyttiin etsimään erityisesti konstruktionistisen empiirisen tutkimuksen avulla, ja tähän ryhmään kuuluvat myös toimitustyön etnografiat.
Toisen aallon etnografioiden suuria kysymyksiä ovat olleet työn muuttumiseen
liittyvät ristiriidat ja niiden ratkaiseminen (mm. Boczkowski 2005; Ryfe 2009 ja
2012; Konow Lund 2012; Usher 2014), ajan ja paikan merkitysten murtuminen toimitustyössä (Domingo 2008b; Anderson 2011) ja toimittajien identiteetin murros
(García 2008; Singer 2004; Robinson 2011). Online-journalismin etnografista tutkimusta esittelevät laajasti Chris Patersonin ja David Domingon toimittamat teokset
Making Online News: The Ethnography of New Media Production vuodelta 2008 ja sen
jatko-osa Making Online News Volume 2: Newsroom Ethnographies in the Second Decade of
Internet Journalism vuodelta 2011. Jälkimmäisen kirjan johdannossa Domingo (emt.,
xiii–xx) kertoo, että kirjaan oli tarjolla runsaasti tutkimuksia: meneillään näytti olevan varsinainen etnografiabuumi.
Journalistisen työn muutoksiin liittyy myös laajasti etnografisia menetelmiä hyödyntävä, toimitustyöhön kohdistuva suomalaistutkimus, Merja Helteen (2010) väitöskirja Toimitustyö muutoksessa: Toiminnan teoria ja mediakonseptin käsite tutkimuksen ja
kehittämisen kehyksenä. Helteen tutkimus on kehittävään työntutkimukseen kuuluva
interventiotutkimus, jossa kokeiltiin ja kehitettiin niin sanottua muutoslaboratoriomenetelmää. Juuri muutokseen tähtäävän intervention ja työn kehittämistavoitteen
vuoksi tutkimus poikkeaa niin journalismietnografioista kuin klassisista etnografioista ylipäätäänkin, mutta piirtää toki kiinnostavaa kuvaa suomalaisista toimituskulttuureista ja niiden muutospaineista.
Etnografista menetelmää on hyödyntänyt myös Ville Manninen (2019), joka väitöskirjatutkimuksessaan selvitti suomalaisen verkkojournalismin luotettavuutta ja
lähteyttämistä. Lähdekäytäntöjen selvittämiseksi Manninen ”varjosti” yli 20:tä
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verkkotoimittajaa eli käytännössä istui kunkin toimittajan vieressä yhden keskimäärin 7,5 tunnin työvuoron ajan ja teki yksityiskohtaisia muistiinpanoja työprosessista,
minkä jälkeen hän vielä haastatteli kutakin toimittajaa (Manninen 2019, 33–34 ja
2017). Tutkimus on hyvä esimerkki siitä, miten etnografian keinoja on alettu hyödyntää myös aiempaa pienimuotoisemmin ja täsmällisemmin, toisinaan yhdessä
muiden menetelmien kanssa – Manninenkin muun muassa myös ryhmähaastatteli
verkkojuttujen yleisöä.
Yksi 2000-luvun laajimmista ja siinä mielessä 1970-luvun perinnettä jatkavista
etnografioista on David M. Ryfen vuonna 2012 ilmestynyt Can Journalism Survive?
An Inside Look at American Newsrooms, jonka aineistoa Ryfe keräsi 2004–2009 kolmessa yhdysvaltalaisessa toimituksessa. Hän oli kiinnostunut journalistisesta kulttuurista ja journalismin kyvystä muuttua. Tutkimus antaa asiasta synkän kuvan: toimittajat eivät halunneet vastata internetin ja ajan haasteisiin vaan uskoivat menneeseen ja vastustivat muutosta vielä silloinkin, kun lehden loppu häämötti. Mikä vielä
pahempaa, he eivät kyenneet muuttamaan journalismia silloinkaan, kun olisivat itsekin sitä halunneet. Ryfe näkee muutoksen esteiksi sekä vakiintuneet tavat tehdä
journalismia että sen, miten toimittajat nojasivat aiempiin saavutuksiinsa. Kolmas
journalismia paikallaan pitävä tekijä olivat sen perustan muodostavat säännöt, joita
Ryfe kutsuu nimellä constitutive rules. Tämän tutkimuksen tavoitteena on saada ote
juuri siitä, miten tuo journalismin perusta, jonka luvussa 2 määrittelin Silvio Waisbordiin (2013, 130–138) ja Pierre Bourdieu’hön (1990, 66–69; Bourdieu ja Wacquant 1995, 125–127) nojaten doxaksi, voisi muuttua ympäröivän yhteiskunnan sitä
vaatiessa. Luvussa 3 esitellyn toisin toistamisen käsitteen (Butler 2006, 87–91)
avulla on tarkoitus hahmottaa journalistien toimijuutta ja kykyä uudelleenmääritellä
profession doxaa ja sitä kautta myös sen kenttää. Näkökulma on toiveikkaampi
kuin Ryfen: hän päätyi tutkimuksessaan ennustamaan, että journalismiprofessio hajoaa eikä enää tulevaisuudessa kykene määrittelemään kenttänsä rajoja (Ryfe 2012,
195).
Vaikka toisen aallon etnografioiden ote on ollut konstruktionistinen ja ne ovat
korostaneet journalistien toimijuutta, niiden pohjalta on usein syntynyt kuva toimijoista, jotka eivät kykene toimintaan ja puolustamaan omaa kenttäänsä vaan joutuvat alistumaan rakenteiden vietäviksi. Samaa henkii esimerkiksi Boczkowskin
(2010) argentiinalaistoimituksissa tekemä tutkimus siitä, miten juttujen lukemista
mittaavan analytiikan käyttäminen johtaa uutisten homogenisoitumiseen: kun Argentiinassa huomattiin ihmisten lukevan uutisia työpäivän aikana, eri toimitukset alkoivat tuottaa entistä enemmän kovia uutisia toimistoaikana, mistä seurasi myös
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itseään vahvistava kierre – ja vaikka toimittajat kokivat uutisten samankaltaistumisen ongelmaksi, he tunsivat olevansa voimattomia muuttamaan asiaa.
Myönteisemmän kuvan toimittajien toimijuudesta antaa Nikki Usherin vuonna
2014 ilmestynyt Making News at The New York Times (ks. myös Usher 2011). Se pyrkii tuottamaan ymmärrystä journalismin taustalla olevista motiiveista, journalistisesta päätöksenteosta ja prosesseista. Fokus on vahvasti muutoksessa ja uusien työtapojen omaksumisessa osaksi journalistisia käytäntöjä. Usher käsittelee sitä, miten
sekä aamuisin ilmestyvää paperilehteä että jatkuvasti päivittyvää verkkosivustoa tekevä toimitus ymmärtää uutisten ajankohtaisuuden, verkkojournalismin interaktiivisuuden ja yleisön osallisuuden journalismin tuottamisessa. Positiivinen suhde toimijuuteen syntyy siitä, että Usher paneutuu kirjassaan yksityiskohtaisesti muutamiin
sellaisiin toimittajiin, jotka ovat kiinnostuneet internetin mahdollisuuksista ja alkaneet hyödyntää niitä työssään, usein omilla ehdoillaan, paljolti organisaation virallisista multimediatuotantotoiveista piittaamatta (ks. myös luku 3.2). Nämä edelläkävijät muokkaavat omia työtapojaan ja vaikuttavat sitä kautta myös journalistisiin käytäntöihin ja kulttuuriin ja lopulta itse journalismiin.
Toisen aallon etnografioita, kuten muutakin digitaalisen journalismin tutkimusta
(Ahva ja Steensen 2017) on siis hallinnut kertomus teknologisesta murroksesta, jota
on usein dramatisoinut ja ryydittänyt toimitusten tiukentuva talous. Tässä mielessä
voikin hyvin kysyä, onko toinen aalto toteutunut siinä mielessä kuin Cottle sitä peräänkuulutti. Onko tutkimus huomioinut aiempaa paremmin journalistien toimijuutta ja purkanut itsestäänselvyydeksi muodostunutta käsitystä kaiken määrittävistä
rakenteista?
Oma tutkimukseni kiinnittyy journalismietnografioiden toiseen aaltoon, ja aineistonkeruu sijoittuu sen alkuvuosiin. Talvella 2003–2004 suomalainen journalismi
oli digitalisaation tuoman muutoksen kynnyksellä, mutta vielä lujasti kiinni vanhoissa toimintatavoissaan ja vahvuuksissaan. Sellaiset muutoksen esteet, joita Ryfe
(2012) kuvaa, olivat todennäköisesti olemassa, mutta millaista oli journalistien toimijuus – tai oliko sitä? Omassa työssäni keskeistä on juuri toimijuuden hahmottaminen ja sen tilan, olemuksen ja merkityksen löytäminen käytäntöjen puitteissa tapahtuvasta toiminnasta. Etnografian avulla pyrin selvittämään, miten journalismin
kenttää määriteltiin jokapäiväisissä toimitustyön käytännöissä. Ajallinen kohdennus
vuosituhannen alkuun antaa mahdollisuuden keskittyä analyysissä hetkeen juuri ennen suuria muutoksia, joita verkkojournalismin läpilyöminen sekä tilauksiin ja printin mainoksiin perustuvan ansaintamallin heikkeneminen saivat aikaan. Tutkimus
tarjoaa siis pysäytyskuvan 2000-luvun alun suomalaisesta maakuntajournalismista,
sen pysyvyydestä ja mahdollisuudesta muuttua. Hetki oli kenties tyyntä myrskyn
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edellä, ja sellaisena se antaa mahdollisuuden olla kohdentamatta katsetta suurin
muutostrendeihin ja keskittyä pikemminkin pysyvyyteen ja arkisen toiminnan
kautta tapahtuviin pieniin muutoksiin. Samalla se tarjoaa mahdollisuuden kehitellä
teoreettista käsitteistöä, jolla toimijuuden voi ottaa entistä paremmin huomioon
journalismin tutkimuksessa – myös suurten ja rakenteellisten muutosten hetkillä.

4.3

Kenttätyö ja aineisto

Etnografia pohjaa kenttätyöhön, ja vuoropuhelu kentän kanssa alkaa jo siitä, kun
tutkija alkaa hankkia itselleen pääsyä kentälle. Tässä kappaleessa kerron kenttätyöni
prosessista siitä lähtien, miten pääsyn saaminen onnistui ja miten se vaikutti tutkimuksen kulkuun. Kuvaan myös kenttää, jolla aineistoa keräsin – niin fyysistä ympäristöä kuin Etelä-Suomen Sanomien ja Hämeen Sanomien toimitusten organisaatioita ja työprosessejakin. Tämän jälkeen kerron varsinaisesta aineistonkeruusta,
jonka voi jakaa kolmeen jaksoon, ja kuvaan kertynyttä aineistoa. Kappaleen lopussa
pohdin omaa suhdettani kenttään. Se on merkityksellinen siksi, että etnografisessa
tutkimuksessa tutkija itse toimii instrumenttina, jonka avulla aineistoa kerätään ja
tulkitaan. Oma suhteeni kenttään oli tutkimuksen näkökulmasta yhtäältä mutkaton
mutta toisaalta kovin hankala, sillä oma toimittajuuteni teki analyysin alkuvaiheessa
etäisyyden saamisen hankalaksi.

4.3.1 Pääsy
Kun tutkimuksen kenttä on entuudestaan tuttu, siitä on kahdenlaista etua: ensinnäkään aikaa ei kulu itse toiminnan opiskeluun ja toiseksi aineiston keruuta voi suunnitella pitkälti etukäteen (Ojanen 2011, Munnik 2016). Tutkimuksen alkuvaiheessa
toimituskokemuksestani olikin minulle paljon hyötyä. Toimitustyön prosessi oli
melko lailla sama kaikissa suomalaisissa sanomalehdissä, ja sen tuntemisesta oli
apua. Päätin esimerkiksi etukäteen, että nauhoittaisin aamupalavereiden lisäksi toimituksen niin sanotut (vuoron)vaihtokokoukset. Niissä pyritään siirtämään tiiviisti
aamuvuorolta iltavuorolle olennainen tieto päivän lehdestä, joten oletin niiden olevan tutkimuksen kannalta hedelmällisiä. Toinen kokemukseeni pohjautuva ratkaisu
oli tapa, jolla toteutin juttujen teon seuraamisen. Minua kiinnosti toimittajien ”varjostaminen”, josta olin lukenut 1987 ilmestyneestä toimitustyön etnografiasta Visualizing Deviance (Ericson ym. 1987, 86–87). Epäilin kuitenkin, että toimittajat, joiden
kanssa emme entuudestaan tunteneet toisiamme, tuskin huolisivat minua heti kovin
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mielellään ”varjokseen” eli jatkuvasti kintereilleen. Niinpä kehitin vähemmän tunkeilevan tavan seurata jutuntekoa: haastattelin toimittajaa 1–6 kertaa juttuprosessin
aikana ja pyysin aina kertomaan, mitä hän oli tehnyt ja mitä oli aikeissa tehdä.
Konkreettisista suunnitelmista oli hyötyä siinä vaiheessa, kun lähestyin toimituksia.
Oli helpompaa kertoa tutkimuksestaan, kun osasi kertoa täsmällisesti, mitä halusi
havainnoida.
Etnografiset tutkimukset tehdään usein yhdessä kohteessa, sillä tulosten luotettavuuden ja uskottavuuden kannalta olennaista ei ole otoksen koko ja tulosten
suora yleistettävyys vaan tutkittavien ymmärtäminen ja kohteen niin sanottu tiheä
kuvaaminen. Tähän kuuluu myös tulosten esittäminen niin, että toiminnan kuvaukset auttavat lukijaa ymmärtämään, mihin tutkijan tulokset ja päätelmät pohjautuvat
(Geertz 1973). On kuitenkin paikallaan pohtia, mikä tutkittava ”kenttä” oikeastaan
on. Esimerkiksi tallityttökulttuuria tutkinut Karoliina Ojanen (2011) on kerännyt aineistoa useammalta tallilta (ja ammentanut myös omasta kokemuksesta), koska hänen tutkimuskohteensa on tallityttöjen kulttuuri yleensä – ei yhden tallin kulttuuri.
Journalismietnografioissa, niin varhaisissa kuin uudemmissakin, aineiston kerääminen useasta toimituksesta on tavallista. Tällöinen tutkimuksen kentäksi asettuu yhden toimituksen kulttuuria laajempi journalistinen kulttuuri. Kun mukana on useita
toimituksia, aineiston analyysissa voi keskittyä niihin asioihin, jotka ovat toimituksille yhteisiä. Samalla välttää vaaraa, että jokin yhden toimituksen erityispiirre ohjaisi
tuloksia sellaiseen suuntaan, että ne koettaisiin muissa toimituksissa vieraiksi. Oman
tutkimukseni kiinnittyminen yhteiskuntatieteisiin ja journalismin tutkimukseen näkyy myös kentän määrittelyssä: mielsin tutkivani suomalaisten päivittäin ilmestyvien
sanomalehtien toimitustyötä ja journalistisia käytäntöjä, joten kenttäni ei lopulta ollut mikään yksittäinen toimitus, vaan tutkimani toimitukset olivat ikään kuin paloja
tutkimastani kentästä, suomalaisten maakuntalehtien journalistisesta kulttuurista,
joka on osa suomalaista journalistista kulttuuria.
Kun ryhdyin etsimään tutkittavia toimituksia, lähtökohdat olivat varsin käytännöllisiä. Sanomalehtien olisi oltava seitsemänpäiväisiä, jotta niissä tehtäisiin päivittäistä uutistyötä. Toimitusten olisi kuitenkin oltava melko pieniä, jotta niiden toiminnan kokonaisuuteen pystyisi perehtymään kohtuullisessa ajassa. Lisäksi niiden
olisi sijaittava niin, että pystyisin käymään niissä päivittäin töissä – käytännössä ne
saivat siis olla hiukan reilun sadan kilometrin säteellä kotoani Vantaalta.
Hämeen Sanomat oli listallani ensimmäisenä. Ehdotukseni oli, että tulisin ensin
pelkän tutkijan ominaisuudessa havainnoimaan toimituksen työtä ja jatkaisin sitten
osallistuvaa havainnointia työskentelemällä itse toimittajana. Tarkoitus oli rahoittaa
tutkimuksen tämä vaihe sillä, että saisin palkkaa toimittajana tekemästäni työstä.
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Lisäksi lupasin kirjoittaa toimituksen omaan käyttöön lyhyen raportin havainnoistani esimerkiksi työn organisoinnin ja työilmapiirin suhteen. Hämeen Sanomien
tuore päätoimittaja ei kuitenkaan ollut varauksetta valmis päästämään tutkijaa toimitukseen, jota hän ei vielä itsekään tuntenut perusteellisesti ja jossa oli tapahtunut
ja tapahtumassa paljon muutoksia. Melko nopeasti kävi selväksi, että pitkä tutkimusjakso ei tulisi kuuloon. Pidin toimitusta työni kannalta erinomaisena, joten
muutin strategiaa: pyysin päästä tekemään viikon mittaisen esitutkimuksen, jotta
voisin kokeilla, miten aineistonkeruun menetelmät käytännössä toimivat – ja onnistuessani tietysti käyttää aineistoa myös tutkimuksessani.
Tämä onnistui. Pääsin Hämeen Sanomiin viikoksi marraskuun alussa 2003.
Tuon viikon aikana neuvoteltiin myös jatkosta, mutta sellaista ei järjestynyt – päälliköiden ystävällisistä puoltolauseista huolimatta. Todennäköisesti sekä palkka että
ajatus ulkopuolisesta tarkkailijasta olivat esteinä. Sain kieltävän vastauksen kahdesta
muustakin toimituksesta, ja syyt olivat täysin ymmärrettäviä: oli tulossa suuria muutoksia, ei ollut varaa palkata ketään. Aloin tuntea pientä epätoivoa. Niinpä yllätyinkin täydellisesti Etelä-Suomen Sanomien päätoimittajan reaktiosta: kun soitin hänelle, hän kiinnostui heti. Lähetin sähköpostilla tietoa tutkimuksen taustoista ja
suunnitelmistani, ja hän kutsui minut saman tien Lahteen kertomaan tutkimuksestani lehden johdolle. Menin paikalle varmana siitä, että joutuisin vakuuttelemaan ja
suostuttelemaan. Tilanne olikin se, että minut oli jo päätetty ottaa taloon – haluttiin
enää tavata minut, jotta voitaisiin varmistaa päätös. Palkkaa oli päätetty maksaa
koko ajalta, jonka toimituksessa olin, vaikka ison osan ajasta käytin pelkkään havaintojen tekemiseen. Työsuhteen kesto ja päättymispäivä määräytyivät äitiyslomani
alkamispäivän mukaan. Toimituksen johdon ennakkoluulottomuudesta tosiaan kertoo myös se, että minut palkattiin taloon, kun olin viimeisilläni raskaana. Olin kertonut asiasta päätoimittajalle jo keskustellessamme ensimmäistä kertaa puhelimessa.
Pääsyn kannalta olennaista näyttikin olevan se, että organisaatiossa on henkilöitä, jotka suhtautuvat myönteisesti tieteeseen ja tutkimukseen ja näkevät, että
vaikka tutkija jossain määrin lisäisikin toimituksen kuormaa, lopulta tutkimus hyödyttää sekä itseä että koko alaa (Czarniawska 2007).
Pääsyä helpottaakseni lupasin molemmille toimituksille tutkimusjakson päätteeksi lyhyen raportin, jossa kertoisin havaintojani toimituksen työtavoista ja -kulttuurista sekä ilmapiiristä. Näin myös varmistin, että saan rajattua yrityksen mahdolliset muut toiveet varsinaisen tutkimukseni ulkopuolelle. Tällaiseen raportointiin
liittyvät mahdolliset eettiset ongelmat ratkaisin niin, että pyrin raporteissa välittämään toimittajien näkemyksiä organisaatiolle, en auttamaan organisaatiota työnteon
vauhdittamisessa. Lisäksi esitin toiveen, että raporttini jaettaisiin koko toimitukselle.
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Näin molemmissa toimituksissa tehtiinkin, Hämeen Sanomissa tosin vasta muutama vuosi tutkimusjakson jälkeen.
Etnografit ovat usein viettäneet kentällä pitkiä jaksoja tai vierailleet siellä useaan
otteeseen vuosien ajan kuluessa. Journalismietnografioiden piirissä pitkiä tutkimusjaksoja on puoltanut muun muassa David M. Ryfe (2016). Antropologiasta periytyvää ajatusta pitkistä kenttäjaksoista on kuitenkin myös kritisoitu. Organisaatiotutkija
Barbara Czarniawska on huomauttanut, että yhteisön tutkiminen on eri asia kuin
ihmisten toiminnan tutkiminen (Czarniawska 2007, 14–15): yhteisön sisäisten suhteiden ja sen tuottamien kulttuuristen merkitysten ymmärtäminen voi viedä kaksikymmentä vuotta, mutta tuossa ajassa vaikkapa suurkaupunkia johtava organisaatio
muuttuu ja siihen kuuluvat ihmiset vaihtuvat monta kertaa. Niinpä lyhyempi aika
on välttämättömyys, jos haluaa tutkia, miten tiettynä hetkenä voimassa oleva organisaatio toimii. Myös toimijuuden ymmärtämisen näkökulmasta intensiivisen ajanjakson aikana suunnitelmallisesti kerätty aineisto on toiminut hyvin, sillä se on auttanut muodostamaan tarkan, mallintamista palvelevan kuvan tuon hetken toimitustyöstä.

4.3.2 Lehtitalojen uumenissa
Vietin Hämeen Sanomissa 3.–9.11.2003 ja Etelä-Suomen Sanomissa liki kolme
kuukautta 2.1.–19.3.2004. Kestoltaan erilaisten kenttäjaksojen aikana kerätty aineisto muodostaa aineistokokonaisuuden, eikä analyysin tarkoituksena ole vertailla
toimituksia. Vaikka lehdillä ja niiden toimituksilla oli kokoeroa, niillä oli myös paljon yhteistä. Molempien levikit olivat olleet melko vakaat jo pitkään; ne olivat notkahtaneet 1990-luvun alussa laman aikaan hiukan alaspäin, mutta sen jälkeen ei suuria muutoksia ollut tapahtunut. Hämeen Sanomien levikki oli reilut 30 000, EteläSuomen Sanomien reilut 60 000. Hämeen Sanomat oli juuri valmistautumassa 125vuotisjuhliinsa, Etelä-Suomen Sanomissa oli vietetty 100-vuotisjuhlia vuonna 2000.
Kumpikaan lehti ei kuulunut isoihin mediakonserneihin, kuten SanomaWSOY:hyn
tai Alma Mediaan, vaan enemmistö osakkeista oli paikallisessa omistuksessa. EteläSuomen Sanomat oli Kivekkäiden suvun hallussa, ja sama suku oli jo vuodesta
1914 liittynyt vahvasti lehden historiaan (Turpeinen 2000, 13, 76). Hämeen Sanomien omistajiksi oli puhelinyhtiön kanssa tehtyjen omistusjärjestelyjen jälkeen tullut
perinteisten yksityisten osakkeenomistajien lisäksi muun muassa paikallisia pankkeja
ja säätiöitä, meijeri, vakuutusyhtiö ja myös Hämeenlinnan kaupunki (Niemi 2003,
286).
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Molempien lehtien toimitukset sijaitsivat teollisuusalueella pari kilometriä keskustan ulkopuolella. Molemmilla oli suuret, tasakattoiset toimitalot, joissa lehti tehtiin kokonaan, myös painettiin (ks. kuvat 1 ja 2). Juuri painon vuoksi toimitukset
olivat aikanaan muuttaneet pois keskustasta, missä tilat olivat käyneet pieniksi.
Etelä-Suomen Sanomat oli muuttanut Ilmarisentielle 1972, ja kellarikerrokseen oli
tuon ajan tapaan rakennettu paitsi saunat myös kaksi uima-allasta (Turpeinen 2000,
118). Vuonna 2004 uimaan pääsi edelleen. Hämeen Sanomat oli muuttanut Vanajantielle, Kajamäeksi ristitylle alueelle, uusien toimitilojen valmistuttua vuonna 1981
(Niemi 2003, 229–230). Molempia taloja ympäröivät isot parkkipaikat, ja molempien yläkerrassa oli ruokala. Koko firman väki söi pääsääntöisesti omassa ruokalassa, mihin mentiin omien työkavereiden kanssa. Toimituksen väki siis söi keskenään, omissa vakiintuneissa pöydissään.
Kuva 1.

Hämeen Sanomat Vanajantiellä Hämeenlinnassa. Kuva: Röni Kuva/Hämeen Sanomat
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Kuva 2.

Etelä-Suomen Sanomat Ilmarisentiellä Lahdessa. Kuva: Niko Niemi

Lähes kaikki toimittajat asuivat lehtensä levikkialueella, toiset kaupungissa ja toiset
aivan maaseudulla. Melkein kaikki tulivat töihin omilla autoillaan. Jokunen nuori
toimittaja pyöräili, ja Hämeen Sanomissa joku tuli jopa junalla Tampereelta ja pyöräili sitten asemalta toimitukseen. Toimittajat eivät välttämättä tarvinneet töissä autoa, sillä keikoille kuljettiin yleensä kuvaajien kyydissä, ja tarvittaessa saattoi myös
lainata talon autoa. Toimitukset olivat aiemmin sijainneet kaupunkiensa keskustoissa, ja tätä aikaa kaipailtiin. Toimittajat kokivat olevansa eristyksissä kaupungin
elämästä ja asukkaista. Heidän mielestään ihmisiä tavattiin ennen enemmän; nyt istuttiin konttorilla ja puhuttiin puhelimessa.
Kun astui lehtitalon ovesta sisään, tuli ensin aulaan, jossa oli vastaanottotiski.
Siitä vieraat neuvottiin oikeille käytäville talon uumeniin: painoon, ilmoitusosastolle,
talouspuolelle, firman johdon luo tai toimitukseen, jonka tilat olivat vain pieni osa
koko lehtitaloa. Toimituksen tilat poikkesivat hiukan talon muista konttoritiloista:
muulla väellä oli vielä omia työhuoneita, mutta toimituksessa lähes kaikki työskentelivät avokonttorissa, jota pilkkoivat sermit. Muissa konttoritiloissa oli melko hiljaista, mutta toimituksessa kuului lähes aina ääntä. Joku puhui puhelimessa, joku
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jutteli sermin yli työkaverin kanssa, kuului naurua ja ihmiset liikuskelivat toistensa
työpisteillä tai päälliköiden deskin luona. Deskissä eli toimituksen keskuspöydässä,
josta päälliköt työtä johtivat, oli harvoin aivan hiljaista; puhelimet soivat, päälliköt
juttelivat keskenään, toimittajat kävivät keskustelemassa töidensä etenemisestä. Toimittajat ja kuvaajat kertoivat juttukeikalle lähtiessään aikataulustaan ja suunnitelmistaan ja palatessaan reissun onnistumisesta. Jatkuvasta toiminnasta huolimatta meteliä toimituksissa ei yleensä ollut. Avokonttoreissa ei juuri huudettu eikä kolisteltu
ainakaan päiväsaikaan, kun kollegat usein puhuivat puhelimessa tai keskittyivät kirjoittamiseen. Tunnelma oli yleensä rauhallinen, toiminta hillittyä kuhinaa.
Hämeen Sanomien toimituksessa oli juuri tehty remontti. Päätoimittajalla, toimituksen sihteerillä, uutis- ja toimituspäälliköillä ja parilla erikoistoimittajalla oli omat
huoneet, mutta kaikki muut toimittajat istuivat samassa avotilassa – lukuun ottamatta urheilutoimitusta, joka työskenteli omassa tilassaan erillään muusta toimituksesta. Muita erillisiä toimituksia lehdessä ei ollut. Osa toimittajista oli erikoistunut
esimerkiksi kulttuuriin tai talouteen, mutta suhteellisen pienessä toimituksessa
kaikki työskentelivät suoraan saman uutispäällikön alaisuudessa. Valokuvaajien työpisteet olivat eri tilassa kuin toimittajien. Taittajat sen sijaan olivat remontin yhteydessä siirtyneet toimitukseen. Kaikkiaan työntekijöitä oli 42, ja heistä kolmisenkymmentä työskenteli avotilassa. Aivan kaikki eivät olleet samaan aikaan paikalla, sillä
osa oli lomalla, vapaalla tai iltavuorossa. Remontin ansiosta toimitus vaikutti modernilta, toimivalta ja selkeältä. Siellä oli valoisaa ja siistiä. Deski sijaitsi kätevästi
uloskäynnin puoleisella laidalla, toimituksen kokouspöytä ja lehtihyllyt, joissa oli
toimitukseen tilattuja sanoma- ja aikakauslehtiä, omalla reunallaan. Työpisteet olivat
lähellä toisiaan, mutta ne oli sijoitettu niin, että esimerkiksi liikkuminen tai deskin
keskustelut eivät juuri häirinneet muita.
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Kuvio 2.

Hämeen Sanomien uutistoimitus syksyllä 2003. Piirros kenttämuistiinpanojen pohjalta.

Etelä-Suomen Sanomien toimitus oli isompi, siellä työskenteli 57 henkilöä, ja
joukko oli jakautunut eri toimituksiin, jotka olivat selkeästi omia osastojaan ja suunnittelivat itse työtään. Tilat olivat kahdessa kerroksessa. Yläkerrassa olivat muun
muassa koti- ja ulkomaan toimitukset sekä taloustoimitus, päälliköiden deski, yhteinen kokoustila ja iltavuoron soikea pöytä, jota kutsuttiin Ringiksi. Lisäksi ylhäällä,
hiukan erillään toimituksen avotilasta, olivat hallinnollisista asioista vastaavan toimituspäällikön, päätoimittajan ja pääkirjoitustoimittajan omat huoneet. Yläkerta oli
siis selvästi toimituksen ja etenkin uutistyön keskus. Alakerrassa olivat kulttuuri- ja
teemasivujen toimitukset sekä valokuvaajien tilat.
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Kuvio 3.

Etelä-Suomen Sanomien toimituksen 2. kerros talvella 2004. Piirros kenttämuistiinpanojen
pohjalta.

Tunnelmaltaan Etelä-Suomen Sanomien tilat olivat aivan toisenlaiset kuin Hämeen
Sanomien. Hämeen Sanomien juuri remontoidussa, pienessä, yhtenäisessä avotilassa, matalien sermien lomassa kaikki tuntuivat todella työskentelevän samassa tilassa. Etelä-Suomen Sanomissa molempien kerrosten pohjaratkaisu muistutti Hkirjainta. Pitkien käytävien varrella oli sokkeloisia, sermein eristettyjä toimituksia, ja
kaksi pitkää käytävää olivat muun muassa wc- ja neuvottelutilojen takia kaukana ja
melko eristyksissä toisistaan. Töitä tehtiin niiden kanssa, jotka kuuluivat samaan
sermien rajaamaan ryhmään, eikä muun toimituksen liikkeistä ollut juuri tietoa.
Etelä-Suomen Sanomissa oli vielä hiljaisempaa ja rauhallisempaa kuin Hämeen Sanomissa, mutta toimittajat keskustelivat jutuistaan työkavereiden kanssa vähemmän
kuin Hämeen Sanomissa. Hämeen Sanomissa saattoi nousta seisomaan työpisteellään ja nähdä, oliko paikalla joku, joka voisi esimerkiksi auttaa jonkin faktan tai oikean haastateltavan löytämisessä. Etelä-Suomen Sanomissa olisi pitänyt nousta,
poistua työpisteeltä ja lähteä katsomaan – kenties alakertaan saakka – olisiko aihepiiriä parhaiten tuntevat kollega paikalla.
Tilaratkaisut vaikuttivat yllättävilläkin tavoilla toimituksen tapaan työskennellä.
Istuin Etelä-Suomen Sanomissa yhden iltapäivän ikkunalaudalla päälliköiden deskin
takana seuraamassa heidän työtään. Deski oli puolikaaren muotoinen, ja päälliköt
istuivat ulkokehällä, kasvot toimituksen suuntaan. Sivuilta ja takaa tila rajoittui sermeihin ja seiniin. Kaaren perällä istuvan toimituspäällikön kanssa olisi ollut loogista
käydä keskustelemassa niin, että olisi mennyt sisäkaaren puolelle ja jutellut
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päällikölle pöydän yli. Kaaren sisäpuolella oli kuitenkin työpiste, jota iltavuoroon
tullut toimitussihteeri käytti iltapäivisin, sekä suuri viherkasvi. Deskissä istunut toimituspäällikkö jäi kasvin taakse. Käytännössä työpiste ja kasvi estivät lähestymästä
päälliköitä tästä suunnasta. Helpointa oli lähestyä kotimaan uutispäällikköä, joka istui deskin toimituksen puoleisessa päässä. Tilaratkaisu johti siihen, että uutispäällikön luona asioitiin silloinkin, kun asia olisi oikeastaan kuulunut toimituspäällikölle.
Tämä toki oli niin lähellä, että usein kuuli uutispäällikön luona käydyt keskustelut ja
saattoi vain hiukan ääntää korottamalla osallistua niihin. Käytännössä uutispäällikkö
kuitenkin joutui tilaratkaisun takia osallistumaan myös sellaisten asioiden hoitamiseen, jotka eivät oikeastaan kuuluneet hänelle. Tämä kasvatti hänen työkuormaansa,
mutta samalla myös lisäsi hänen valtaansa ja kavensi toimituspäällikön valtaa. Joskus syntyi myös pientä jännitettä, kun toimittaja kysyi asiaa uutispäälliköltä, mutta
vastaus tulikin viherkasvin takaa.
Kuvio 4.

Etelä-Suomen Sanomien uutisdeski. Piirros kenttämuistiinpanojen pohjalta.

Toimituksissa oli paljon sellaista, mikä erotti ne muista konttoritiloista ja millä korostettiin toimitustyön erityisluonnetta. Sekä toimittajien työpisteiden että deskin
sermeihin oli kiinnitetty papereita, joissa oli tärkeitä puhelinnumeroita. Erityisen näkyvillä paikoilla olivat numerot, joita saatettiin tarvita kiireesti, kuten painon numero. Kyniä ja lehtiöitä oli joka puolella, paperipinoja ja mappeja kaikkien toimittajien työpisteissä. Keskellä toimitusta oli lehtikaappeja, joista löytyi hyvä valikoima
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sanoma- ja aikakauslehtiä. Hiukan erikoisiin, toimituksen kannalta tärkeisiin esineisiin kuului esimerkiksi Etelä-Suomen Sanomien kello, jota kilistämällä väki kutsuttiin toimituskokouksiin. Hämeen Sanomissa, varuskuntakaupungin lehdessä, puolestaan oli hyllyllä armeijan kypärä, joka siinä olleen tekstin mukaan oli toimitussihteerin palaveripäähine. Näin toimitus vitsaili siitä, että illalla lehden kokoamista johtanut toimitussihteeri joutui aamukokouksessa ”tulilinjalle”, jos illan ratkaisuissa oli
moitittavaa. Hämeen Sanomissa aloin myös kummastella sitä, että taskulamppuja
tuntui olevan kaikkialla: deskin pöydällä, laatikossa, hyllyllä... Minulle kerrottiin, että
niitä oli hankittu sen jälkeen, kun sähköt olivat kerran katkenneet kesken iltavuoron. Oli jo ehditty pelästyä, että lehteä ei saataisi ajoissa painoon, eikä pimeässä ollut tahtonut nähdä edes soittaa puhelimella (tuohon aikaan lankapuhelimella) sähkölaitokselle.

4.3.3 Organisaatio ja prosessi
Hämeen Sanomien ja Etelä-Suomen Sanomien prosessit ja organisaatiot muistuttivat niin paljon toisiaan, että kuvaan niitä yhteisesti ja mainitsen tarvittaessa, millaisia
eroja toimitusten välillä oli.
Toimitusta johti päätoimittaja, jonka alapuolella olivat Hämeen Sanomissa toimituspäällikkö ja uutispäällikkö. Toimituspäällikkö hoiti talous- ja henkilöstöasioita
ja kirjoitti pääkirjoituksia, uutispäällikkö johti itse lehden tekemistä. Etelä-Suomen
Sanomissa oli kaksi toimituspäällikköä, joista toinen vastasi hallinnosta ja toinen
lehden tekemisestä. Heidän lisäkseen suoraan päätoimittajan alaisuudessa oli ulkoasupäällikkö. Etelä-Suomen Sanomien organisaatiossa toimituspäälliköiden alaisina
työskentelivät uutispäälliköt ja osastojen päälliköt. Seuraavina hierarkiassa olivat toimitussihteerit, sitten tulivat toimittajat ja kuvaajat. Hämeen Sanomissa toimitussihteereitä kutsuttiin vuoropäälliköiksi, ja heillä oli hiukan painavampi rooli kuin EteläSuomen Sanomien toimitussihteereillä. Työ oli kuitenkin niin pitkälti samanlaista,
että nimitän kaikkia näitä henkilöitä selvyyden vuoksi toimitussihteereiksi.
Molemmissa toimituksissa uusi päivä lähti liikkeelle siitä, että päälliköt tulivat
töihin hiukan ennen muita ja muodostivat yhteisen käsityksen maailman menosta.
Tähän kokoukseen osallistui ”operatiivinen johto”, kuten joukkoa Etelä-Suomen
Sanomissa kutsuttiin, eli hiukan vaihtelevasti uutis- ja toimituspäälliköt, ulkoasu- tai
kuvavastaava, aamun toimitussihteeri ja kenties päätoimittajakin. Tyhjään pöytään
he eivät toki tulleet, vaan osaa aiheista oli mietitty edellisinä päivinä ja aamun lehdet
oli jo luettu ja radio- tai tv-uutiset seurattu. Päälliköiden aamukokous kesti usein
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vain 10 tai 15 minuuttia. Kokouksessa viimeisteltiin lista eli luettelo jutuista, joita
lehteen oli tulossa. Lista oli toimituksessa olennainen työkalu, sillä siihen kirjattiin
kaikki tärkeät seuraavan päivän lehteen liittyvät asiat. Päälliköiden laatimalle aamulistalle oli kirjoitettu tieto aiheesta, usein jo tekijän nimi sekä tietoa kuvituksesta. Lisäksi listalta selvisi, mistä aiheista tarvitaan vinkki etusivulle ja pitäisikö aiheesta
tehdä pieni uutinen myös verkkoon. Usein listan kärjessä olivat ne aiheet, joista
päälliköt ajattelivat lehden pääuutisten syntyvän.
Toimittajat tulivat töihin hiukan päälliköiden jälkeen, yhdeksän aikaan. Heti riisuttuaan takkinsa, avattuaan koneensa ja kenties napattuaan kupin kahvia automaatista (Hämeen Sanomat) tai kuppilasta (Etelä-Suomen Sanomat) he tulivat päällikön
vetämään aamukokoukseen. Etelä-Suomen Sanomissa kotimaan toimitus kokousti
ensin, sen jälkeen muut osastot yhdessä. Näin kotimaan uutistoimittajat pääsivät
mahdollisimman nopeasti töihinsä. Aamukokouksessa saattoi helposti vierähtää
kolmekin varttia. Ensin käytiin läpi aamun lehti eli päällikkö antoi palautetta,
yleensä juttu jutulta. Sitten ryhdyttiin jakamaan töitä ja keskustelemaan juttuaiheista.
Aamulistaa täydennettiin, ja kokouksen jälkeen sitä alettiin kutsua päivälistaksi. Kun
tilanteet päivän mittaan muuttuivat ja tietoa tuli lisää, listaa täydennettiin.
Kymmenen aikoihin toimittajat pääsivät töihinsä. Usein se tarkoitti puhelimessa
puhumista. He soittivat lähteilleen, jättivät soittopyyntöjä ja tekivät haastatteluja.
Joskus he lähtivät käymään tiedotustilaisuuksissa tai tapaamaan haastateltavia. He
kävivät keskustelemassa päälliköiden kanssa töiden etenemisestä, kun piti tehdä jutun sisältöä koskevia päätöksiä tai kun tilanteet jotenkin muuttuivat. Aiheiden selvittyä he neuvottelivat kuvista ja varasivat tarvittaessa kuvaajan mukaan juttukeikalle.
Iltapäivällä kahden ja kolmen välillä päällikkö päivitti tietonsa kunkin toimittajan
työn edistymisestä. Tässä vaiheessa selvitettiin mahdollisimman hyvin, mikä on jutun kärki, kuvien määrä ja laatu, jutun oletettu mitta, erilaiset elementit kuten faktalaatikot ja odotettu valmistumisaika. Läheskään kaikista jutuista näitä tietoja ei vielä
ollut, mutta joka tapauksessa listaa tarkennettiin tässä vaiheessa, ennen vaihtokokousta. Se pidettiin iltapäivällä kolmen neljän maissa, kun illan toimitussihteeri oli
tullut töihin. Hämeen Sanomissa siihen osallistuivat ensisijaisesti päivä- ja iltasihteeri, ja uutispäällikkö ja iltavuorossa oleva taittaja seurasivat kahden hengen palaveria omien töidensä ohessa. Koska palaveri pidettiin uutisdeskissä keskellä avotoimitusta, myös muut saattoivat satunnaisesti kommentoida aiheita sivusta. EteläSuomen Sanomissa puolestaan kokoonnuttiin ensin varsinaiseen vaihtokokoukseen, johon osallistuivat yleensä toimituspäällikkö, kotimaan uutispäällikkö, ulkoasupäällikkö ja aamu- ja iltavuorojen toimitussihteerit. Tämän jälkeen iltavuoron
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toimitussihteeri veti vielä oman lyhyen palaverin eli iltakokouksen niille toimittajille,
jotka tulivat iltavuoroon tekemään tai käsittelemään juttuja.
Kuvio 5.

Arkipäivän kulku toimituksessa.

Viiden jälkeen illalla ja viikonloppuisin toimituksissa työskenteli vain kourallinen
väkeä. Toimitussihteeri johti työtä ja toimittajat ja kuvaajat tekivät töitä tehtyjen
suunnitelmien mukaan – ja muuttivat niitä tarvittaessa. Iltaisin graafikot ja toimittajat taittoivat lehden, toimitussihteerit oikolukivat ja lopulta arkki kerrallaan, tarkan
aikataulun mukaan, lähettivät sen painoon. Yhdentoista jälkeen illalla viimeisetkin
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sivut lähtivät painettaviksi ja toimituksen valoja sammuteltiin. Monella iltasihteerillä
oli tapana vielä vuoronsa päätteeksi hakea painosta tuore lehti, juuri koneesta ulos
tullut ”lämpimäinen”.

4.3.4 Aineisto
Seuraavaksi tarkastelen kertynyttä aineistoa kahdesta eri näkökulmasta. Aloitan aineistonkeruun ajallisista vaiheista, jotka olen tiivistänyt alla olevaan taulukkoon 1.
Taulukossa olevan kuvannut kunkin kolmen vaiheen kestoa sekä niiden aikana toteuttamiani aineistonkeruun tapoja ja kertynyttä aineistoa. Tämän jälkeen siirryn
tarkastelemaan aineiston tarkemmin kuvailemalla kutakin aineistotyyppiä erikseen.
Koko aineistonkeruuprosessia luonnehtii pyrkimys tehokkaaseen dokumentointiin. Koska kentällä ei ollut mahdollista viettää pitkää aikaa, keräsin kenttäjaksojen
aikana havaintoja ja materiaalia niin intensiivisesti kuin suinkin mahdollista. Etenkin
ensimmäisen aallon journalismietnografioissa ote on usein toinen, sillä tutkijat ovat
monissa tapauksissa voineet vierailla kentällä pitkän ajan kuluessa, harvakseltaan.
Tällöin aineiston suunnittelu, kerääminen ja analyysi voivat rytmittyä toisin. Nyt
etukäteissuunnittelun merkitys korostui, sillä kentällä ei halunnut hukata hetkeäkään. Ajallinen jaksotus ja myös esitutkimuksen tekeminen olivat erittäin hyödyllisiä
siinä mielessä, että ne antoivat mahdollisuuden tarkentaa aineiston keräämisen liittyviä suunnitelmia jo kertyneen aineiston pohjalta.
Hämeen Sanomissa vietin siis yhden, etukäteen täsmällisesti suunnitellun ja erittäin tiiviin viikon maanantaista sunnuntaihin. Jakso toimi alun perin esitutkimuksena mutta koska se onnistui erinomaisesti ja tuotti rikasta aineistoa, otin sen myös
osaksi varsinaista tutkimusaineistoa. Toteutin hyvin samanlaisen viikon tehojakson
myös Etelä-Suomen Sanomissa. Koin tämän auttavan myös toimitusten erojen ja
etenkin yhteisten, journalistiseen kulttuuriin liittyvien piirteiden hahmottumista.
Näistä kahdesta viikosta koostuu tutkimukseni osallistuvan havainnoinnin aineisto. Hämeen Sanomissa olin ehjän, melko arkisen kalenteriviikon, johon vaikutti hiukan se,
että 125-vuotisjuhlalehteä tehtiin muun työn ohella. Etelä-Suomen Sanomissa puolestaan aloitin heti joulunajan vapaiden jälkeen perjantaina 2. tammikuuta. Aloitin
myös viikon aineiston keruun tuolloin perjantaina, sillä seuraava tiistai oli 6. tammikuuta eli loppiainen, koko toimituksen vapaapäivä. Lehti kuitenkin ilmestyi myös
loppiaisen jälkeen keskiviikkona. Moni toimittajista oli vielä tammikuun alussa vapailla, ja toimituksen työtä leimasi se, että lehdet oli tehtävä niukoin resurssein, kuten aina loma-aikoina.
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Tämän jälkeen jatkoin tutkimusta Etelä-Suomen Sanomissa osallistumalla itse
toimituksen työhön eli tekemällä havainnoivaa osallistumista toimittajana ja keräämällä
samalla havaintoja, minkä jälkeen palasin taas puhtaaseen tutkijan rooliin ja tein
muun muassa teemahaastatteluja ja täydensin aineistoani.
Taulukko 1.

Aineistonkeruun vaiheet.

1. OSALLISTUVA HAVAINNOINTI
Toimitukset: Hämeen Sanomat ja Etelä-Suomen Sanomat.
Kesto: 14 päivää (7 kummassakin toimituksessa).
Nauhoitetut kokoukset: 15 aamukokousta (5 Hämeen Sanomissa, 10 Etelä-Suomen Sanomissa); 15
vaihtokokousta (5 Hämeen Sanomissa, 10 Etelä-Suomen Sanomissa); 2 viikkokokousta (yksi kummastakin
toimituksesta); 1 sunnuntaisivujen kahvittelupalaveri (Hämeen Sanomat).
Juttuseurannat: 25 jutun tekemisen seuraaminen ideasta ja työnjaosta valmistumiseen saakka, toimittajan
haastatteleminen nauhalle 1–6 kertaa kunkin juttuprosessin aikana, kaikkiaan 47 haastattelua.
Kenttämuistiinpanot: Omien havaintojen, tuntemusten ja kysymysten kirjaaminen.
Haastattelut: Hämeen Sanomien päätoimittajan, kahden päällikön ja sunnuntaituottajan lyhyet haastattelut
toimituksen yleistilanteen kartoittamiseksi.
Kirjallinen materiaali: Organisaatiokaaviot, juttulistat, toimitusten pohjapiirrokset, ilmestyneet lehdet jne.

2. HAVAINNOIVA OSALLISTUMINEN
Toimitus: Etelä-Suomen Sanomat.
Kesto: 6 viikkoa, josta 3 viikkoa työskentelyä kotimaan uutistoimittajana aamu- ja iltavuoroissa ja 3 viikkoa
elämäntyylitoimituksen toimittajana.
Kenttämuistiinpanot: Omien havaintojen, tuntemusten ja kysymysten kirjaaminen.
Kirjallinen materiaali: Juttujen aineisto ja muistiinpanot, lehdet.

3. AINEISTON TÄYDENTÄMINEN
Toimitus: Etelä-Suomen Sanomat.
Kesto: 3 viikkoa.
Teemahaastattelut: 15 päällikön ja toimittajan haastattelut.
Varjostaminen: Päällikködeskin kommunikoinnin havainnointi, neljän toimittajan seuraaminen ja havainnointi
sekä toimituksessa että juttukeikoilla.
Kenttämuistiinpanot: Omien havaintojen, tuntemusten ja kysymysten kirjaaminen.

Seuraavaksi tarkastelen aineiston eri lajeja, niiden sisältämää tietoa, keräämistä ja
hyödyllisyyttä tutkimuksen kannalta.
Nauhoitetut kokoukset: Toimitusten aamukokouksissa annettiin palautetta aamun lehdestä, käytiin läpi seuraavan lehden sisältöä ja jaettiin töitä. Pidin näitä kokouksia tärkeinä, sillä niissä toimituksen johto määritteli, mikä on hyvää ja mikä
huonoa, mitä tehdään ja mitä jätetään tekemättä. Joskus kokouksissa myös keskusteltiin, esitettiin eriäviä näkemyksiä ja haettiin yhteistä linjaa. Kokoukset pidettiin
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kaikkina arkiaamuina, eli vapaapäivien jälkeen annettiin palautetta useammasta lehdestä ja vapaiden alla käytiin läpi useamman lehden sisältö. Nauhoitin molempien
toimitusten aamupalaverit viitenä arkiaamuna. Hämeen Sanomista kertyi näin viisi
tallennettua kokousta maanantaista perjantaihin. Etelä-Suomen Sanomissa oli joka
aamu kaksi aamukokousta, ensin kotimaan oma aamukokous ja sitten niin sanottu
iso aamukokous, jossa käsiteltiin koko lehteä. Näistä kertyi viideltä arkipäivältä
kymmenen äänitettyä kokousta.
Vaihtokokousten tarkoitus oli siirtää tieto päivän lehdestä aamuvuorolta iltavuorolle, ja siinä käytiin läpi kaikki tekeillä olevan lehden jutut ja niiden tilanne. Vaihdoissa keskityttiin erityisesti siihen, mitä aineistoa oli tarjolla etusivulle tai premiäärille ja millainen sivu tästä toimituksen paraatisivusta näytti tulevan. Vaihdot eivät
yleensä olleet mitenkään hektisiä tai vilkkaita, pikemminkin päinvastoin: ne olivat
vähäsanaisia tuokioita, joissa pitkälti keskityttiin lukemaan juttulistoja ja mumistiin
ja murahdeltiin vaimeasti. Juuri niukkuutensa vuoksi vaihdot olivatkin niin kiinnostavia: Mikä on niin tärkeää, että siitä sanotaan jotain? Mikä vaatii keskustelua, ja tuleeko jostain erimielisyyksiä? Entä mihin ei puututa lainkaan? Vaihdoissa aiheita arvotettiin keskustelemalla juttujen tärkeydestä ja siitä, mikä tekee jutuista hyviä tai
huonoja. Näin määriteltiin samalla käsityksiä siitä, mitä journalismin pitäisi tai ei pitäisi olla. Vaihdoissa puhuttiin myös työnkulusta, siitä miten juttujen tekeminen oli
onnistunut tai epäonnistunut tavoitteisiin nähden, millaisia ratkaisuja päivän mittaan oli tehty ja miten tämä vaikuttaisi iltavuoron työhön ja näkyisi seuraavassa lehdessä. Kokouksissa ikään kuin tiivistyivät journalistiset käytännöt, niiden syyt ja
seuraukset. Hämeen Sanomissa vaihtokokous käytiin aamu- ja iltasihteerin kesken,
ja lähistöllä olleet saattoivat kommentoida sivusta. Etelä-Suomen Sanomissa varsinaisessa vaihtokokouksessa olivat toimituspäällikkö, aamu- ja iltasihteerit ja kotimaan uutispäällikkö. Tämän jälkeen pidettiin toinen tilannekatsaus iltasihteerin ja
iltavuorolaisten kesken. Näin Hämeen Sanomista kertyi viisi vaihtokokousäänitettä,
Etelä-Suomen Sanomista viisi vaihtoa ja viisi iltakokousta.
Viikkokokousten nauhoittaminen oli toimitusten kannalta arkaluontoisempaa
kuin suoraan toimitustyöhön liittyvien kokousten, sillä viikkopalavereissa käsiteltiin
muun muassa lehden talouteen, tuleviin uudistuksiin ja toimitusprosessin ongelmiin
liittyviä asioita. Sain tähän kuitenkin luvan. Tutkimukseni näkökulmasta viikkokokousten sisältö oli ennen kaikkea taustoittavaa tietoa, joka auttoi ymmärtämään ja
kontekstoimaan arkisia tilanteita ja keskusteluja.
Juttuseurannat: Halusin seurata yksittäisten juttujen valmistumista mahdollisimman läheltä, jotta näkisin, millaisia ratkaisuja toimittajat tekemisen aikana tekevät ja miten nuo ratkaisut syntyvät. Miten aihetta rajataan? Miten haastateltavat
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valitaan? Entä mitä tapahtuu, jos selviää, että aihe ei kannakaan sellaiseksi jutuksi
kuin suunniteltiin? Kuten jo edellä kerroin, aineistonhankinnan ensimmäisessä vaiheessa luovuin ajatuksesta varjostaa toimittajia joka hetki ja päädyin kehittämään
toisenlaisen menetelmän, jota kutsun juttuseurannaksi. Sitä voi myös pitää yhtenä
varjostamisen muotona, sillä etenkin pitkissä, jopa vuosia kestävissä varjostuksissa
tutkija ja tutkittava eivät suinkaan ole jatkuvasti yhdessä, vaan varjostus perustuu lukuisiin kohtaamisiin ja havainnoin lisäksi myös haastattelujen käyttöön (ks. esim.
Wolcott 2012 [1973]). Juttuseurannassa seurasin siis yksittäisten juttujen tekoprosesseja niin, että valitsin aamulla jutun tai kaksi, joiden valmistumista aloin seurata.
Joskus seurattavia oli useampi samaan aikaan, sillä jonkin jutun tekeminen saattoi
jatkua edelliseltä päivältä. Haastattelin toimittajaa jutunteon aikana lyhyesti 1–6 kertaa ja lisäksi seurasin, miten jutusta keskusteltiin toimituksessa ja miten päälliköt
määrittelivät sitä kokouksissa ja listoilla. Pyrin haastattelemaan toimittajaan jutunteon aikana useammin kuin yhden kerran, mutta joskus jutut valmistuivat niin nopeasti, että en ehtinyt prosessin aikana kiilata nauhureineni väliin. Seurasin näin
alusta loppuun kaikkiaan 25 juttuprosessia.
Juttuseurannat ja etenkin niihin liittyneet haastattelut osoittautuivat varsin toimivaksi tavaksi kerätä aineistoa. Haastattelut olivat ensinnäkin toimittajien kannalta
käteviä siinä mielessä, että ne eivät vieneet paljoa aikaa ja ne voitiin tehdä juuri silloin, kun heille parhaiten sopi. Konkreettisista, juuri tehdyistä asioista ja suunnitelmista kertominen oli helppoa. Yksittäisten haastattelujen kesto vaihteli muutamasta
minuutista lähes puoleen tuntiin sen mukaan, paljonko toimittajalla oli aikaa ja johtiko keskustelu jutusta pidempiin pohdintoihin. Myös tutkijan näkökulmasta haastattelujen tekeminen oli mukavaa. Niihin ei liittynyt samanlaisia paineita kuin vaikkapa teemahaastatteluihin, sillä jos jotain jäi kysymättä, asiaan saattoi palata. Kysymykset olivat varsin konkreettisia: Mitä olet tehnyt? Miksi? Mitä aiot tehdä seuraavaksi? Toisinaan tuntui, että prosessista kertominen auttoi selkiyttämään sitä, miten
työtä olisi jatkettava. Näinhän käy usein, kun toimittaja kertoo jutun teon vaikeuksista kollegalle tai esimiehelle: ongelmat muuttuvat ratkaistaviksi, kun ne esittää toiselle. Työtoveri voi lausua näkemyksensä ratkaisuista, mutta tutkijan tehtäviin se ei
kuulu, ja tässä pyrin pitäytymään tiukasti tutkijan roolissa, vaikka se ei aina ollut
helppoa – esimerkiksi harjoittelijat ja nuoret toimittajat kysyivät toisinaan mielipidettäni journalistisista ratkaisuista. Yksi etnografian isoista eettisistä kysymyksistä
liittyy juuri siihen, millä tavalla tutkijan läsnäolo vaikuttaa tutkittaviin ja sitä kautta
kenttään (Hammerseley ja Atkinson 2007, 209–229). Jo tutkijan saapuminen kentälle aiheuttaa väistämättä reaktion, ja esimerkiksi toimittajille esittämäni kysymykset tai pelkkä seurannan kohteena oleminenkin saattoivat hyvin muuttaa heidän
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tapaansa toimia. Tätä tutkija voi vain pyrkiä minimoimaan huolehtimalla, että esittää kysymykset mahdollisimman neutraalisti, kunnioittaa tutkittavien tapoja toimia
eikä missään nimessä ala ohjeistaa tutkittavia tai tuputtaa omia näkemyksiään.
Juttujenteon seuraaminen tuotti kiinnostavampaa aineistoa kuin olin osannut
kuvitella. Haastattelut saivat toimittajat perustelemaan ratkaisujaan ja käsitteellistämään omaan työtään. Toisaalta haastattelujen kytkeytyminen konkreettisiin, arkisiin
tekoihin sai aikaan sen, että toimittajien pohdinnat työstä eivät päässeet karkaamaan
liian abstraktille tai idealistiselle tasolle. Haastattelujen ongelmaksi on nähty se, että
tutkittavien kertoma ei usein vastaa heidän tekojaan (Jerolmack ja Khan 2014),
mutta tätä ongelmaa en näissä haastatteluissa kokenut. Niissä esimerkiksi puhe
journalistisista periaatteista ja ihanteista kytkeytyi jatkuvasti toimittajien omiin valintoihin. En kiellä, etteikö vielä kiinnostavampaa aineistoa olisi saattanut syntyä, jos
toimittajia olisi voinut sekä alati varjostaa että haastatella. Nythän on täysin mahdollista, että esimerkiksi kaikki toimittajien juttukeikoilla toimituksen ulkopuolella
tekemät ratkaisut eivät tulleet tietooni. Toisaalta on hyvä huomata, että nyt läsnäoloni ja tarkkailuni ei myöskään vaikuttanut siinä määrin toimittajien ratkaisuihin
kuin jatkuva varjostaminen saattaisi vaikuttaa.
Kenttämuistiinpanot: Etnografiseen menetelmään kuuluu havaintojen tarkka
kirjaaminen. Tutkijan kenttämuistiinpanot ovat usein jopa pääasiallinen tapa kerätä
aineistoa. Muistiinpanot ovat usein ainoa keino kerätä talteen, mitä ympärillä tapahtuu. Niiden avulla ei tietenkään saa talteen kaikkea, sillä tutkija joutuu valitsemaan,
mitä, miten ja milloin kirjaa muistiin (Hammersely ja Atkinson 2007, 142). Joissakin
paikoissa asioiden kirjaaminen voi olla vaikeaa, ja etnografien jatkuvasta vessassa
ramppaamisesta on tullut yleinen vitsi (emt., 143). Toimituksessa tätä ongelmaa ei
ollut, vaan työpäiväkirjaa saattoi yleensä pitää luontevasti kannettavalla tietokoneella – kirjoittivathan kaikki muutkin jatkuvasti tietokoneilla. Toki naputteluni välillä herätti uteliaisuutta.
[Toimittaja] yritti kurkkia koneelleni. Kysyin heti, tuliko hän vakoilemaan. Luikki
naureskellen tiehensä.
(Kenttämuistiinpanot, Etelä-Suomen Sanomat 8.1.2004)

Pyrin kirjoittamaan muistiinpanoja mahdollisimman paljon sekä osallistuvan havainnoinnin että havainnoivan osallistumisen aikana. Kirjoitin sekä havaintoja tapahtumista ja keskusteluista että omia tuntemuksiani. Koska istuin tutkimuksen alkuvaiheessa molemmissa toimituksissa pääsääntöisesti deskissä tai sen lähellä, muistiinpanot kohdistuivat suurelta osin päälliköihin ja näiden ympärillä tapahtuvaan
toimintaan. Kirjasin kuitenkin myös toimittajien kanssa lounas- ja kahvitauoilla ja
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tupakkapaikalla käymiäni keskusteluja sekä havaintoja koko toimituksesta. Deski oli
etenkin aluksi luonteva paikka ”tukikohdalleni”, sillä siinä tehtiin iso osa journalistisista ratkaisuista. Seurasin molempien toimitusten viikonlopputyötä yhtenä viikonloppuna, jotta saisin molemmista toimituksista seitsemän päivän aineiston. Hämeen
Sanomissa tein tämän heti viiden arkipäivän jatkoksi, Etelä-Suomen Sanomissa
maaliskuussa. Tallensin viikonvaihteiden tapahtumat mahdollisimman tarkasti
muistiinpanoihini, sillä mitään nauhoituksia en tehnyt. Seurasin molemmissa toimituksissa myös yhden iltavuoron siihen saakka kun lehti oli valmis, lämpimäinen
noudettu painosta ja iltasihteeri sammutteli valot.
Muistiinpanot toimivat myös listana omista tekemisistäni sekä reflektoinnin välineenä,
sillä kirjasin niihin esimerkiksi kaikki tekemäni nauhoitukset ja laitoin muistiin kysymyksiä tai huomioita siitä, mikä vaikutti kiinnostavalta, ihmetytti tai askarrutti. Pohdin myös omia tekemisiäni ja sitä, miten aineistonkeruuni kulloinkin onnistui ja millaista aineistoa jatkossa olisi hyvä hankkia. Kenttämuistiinpanot ovat olleet erittäin
hyödyllistä aineistoa. Ensinnäkin niiden ansiosta olen ylipäätään pystynyt palaamaan aineistonkeruun aikaisiin tapahtumiin analysoidessani aineistoa yli kymmenen
vuotta sen keräämisen jälkeen. Ne ovat siis auttaneet muistamaan sekä asioita että
tuntemuksia mutta myös kiinnittämään huomiota asioihin, jotka ihmetyttivät jo
tuolloin tai joita olen esimerkiksi pohtinut muistiinpanoissani erityisen paljon. Jo aineistoa kerätessä muistiinpanojen tekeminen auttoi reflektoimaan omaa työtä, jäsentämään ajatuksia ja havaitsemaan esimerkiksi ristiriitoja ja jännitteitä. Jälkeenpäin
ne ovat auttaneet myös näkemään tuolloisen oman toimintani ja omat ajatukseni ja
arvioimaan niitä. Esimerkiksi joitakin paikallisuuteen liittyviin uutistyön piirteitä en
tuolloin ymmärtänyt tehdessäni itse töitä toimittajana Etelä-Suomen Sanomissa.
Yritin toki hoitaa työtehtävät niin hyvin kuin osasin, mutta itse en osannut olla tyytyväinen juttuihin, joiden olemassaololle en nähnyt perusteita.
Kun palasin toimitukseen, yritin vitsailla [uutispäällikölle], että minut laitettiin infoon
[ammattiliiton puheenjohtajan vierailu lahtelaisessa yrityksessä] ihan siksi, että olen
toista päivää töissä enkä tiedä, kuka on RR [paikallinen yritysjohtaja]. [Uutispäällikön] huumorintaju ei riittänyt, mikä jotenkin masensi minua. Onneksi juttu oli menossa politiikkaan, joten sain selittää asiaa [toimituspäällikölle]. Selitin, että mitään
asiaa ei ollut, ja kun luettelin mistä puhuttiin, [toimituspäällikkö] oli samaa mieltä.
Silti piti tehdä juttu. Oksensin jonkinmoisen lätinän ja lähdin suht ajoissa kotiin.
(Kenttämuistiinpanot, Etelä-Suomen Sanomat 13.1.2004.)

Kenttämuistiinpanojen tekeminen oli työlästä, ja se kävi erityisen selväksi juuri havainnoivan osallistumisen vaiheessa, kun työskentelin Etelä-Suomen Sanomissa toimittajana. Tarkoitukseni oli jatkaa kenttämuistiinpanojen tekemistä koko
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toimittajajakson ajan. Siinä kuitenkin epäonnistuin. Onnistuin pitämään säntillistä,
tietokoneella kirjoitettua päiväkirjaa 12.1.–26.1. eli kahden ensimmäisen toimittajaviikon ajan. Sen jälkeen tekemäni muistiinpanot ovat vihossa käsin kirjoitettuina.
Osa niistä on toki käyttökelpoista materiaalia ja suurimmasta osasta saa edelleen
selvää, mutta osa on kryptisiä merkintöjä, yksittäisiä sanoja ja ranskalaisilla viivoilla
tehtyjä listoja, joiden pohjalta on ollut tarkoitus kirjoittaa tarkemmat muistiinpanot
illalla työpäivän jälkeen.
Työpäiväkirjan pitäminen on muuten helvetin rankkaa. Käytännössä jaksan kirjoittaa
vain niinä iltoina, kun [mies] nukuttaa [tyttären]. Kun on kaksi päivää kirjoitettavana,
aikaa menee älyttömästi. Nytkin on mennyt varmaan puoltoista tuntia – ja kello on
kohta taas kaksitoista. Hyvää yötä, rakas päiväkirja.
(Kenttämuistiinpanot, Etelä-Suomen Sanomat 21.1.2004.)

Etnografista menetelmää käsittelevä kirjallisuus tekee selväksi, että on tärkeää varata aikaa kenttämuistiinpanojen kirjoittamiselle ja tutkimuksen tekemiselle ylipäätään. Välillä olisi esimerkiksi hyvä olla poissa kentältä, jotta voi rauhassa käydä läpi
aineistoaan, saada etäisyyttä kohteeseen ja miettiä aineistonkeruun jatkoa. (Hammersley ja Atkinson 2007; Gordon ym. 2000.)
Tässä kohtaa yliarvioin itseni täysin. Halusin käyttää lyhyen aikani toimituksessa
mahdollisimman tehokkaasti ja kuvittelin voivani tehdä sen niin, että työskentelen
päivät intensiivisesti toimittajana ja kirjoitan muistiinpanot puhtaaksi illalla työpäivän jälkeen. Jälkeenpäin on helppo sanoa, että ajatus oli tyhmä. Tein täysiä työpäiviä, jotka tahtoivat ennemminkin venyä yli työajan kuin jäädä vajaiksi. Ajoin joka
aamu tunnin autolla töihin Lahteen ja illalla toisen takaisin. Esikoiseni oli kaksivuotias ja raskauskin väsytti. Aikani ja energiani yksinkertaisesti loppuivat jossain vaiheessa. (Tutkijan ajankäytöstä ja henkilökohtaisen elämän kysymyksistä Clarkeburn
ja Mustajoki 283–288, 291–296.) Järkevin ja oikeastaan ainoa mahdollisuus olisi ollut nipistää päiväkirjalle aikaa työpäivistä, muutama minuutti sieltä täältä. Näin en
kuitenkaan tehnyt, sillä uppouduin täysin tekemään toimitustyötä. Etenkin tehdessäni juttuja Etelä-Suomen Sanomien teemasivuille niin kutsutussa elämäntyylitoimituksessa olin niin keskittynyt juttujen tekemiseen, että tutkimuksen näkökulmasta
tilannetta voi kutsua yliosallistumiseksi (O’Reilly 2009, 87–88), jossa tutkija unohtaa
roolinsa ja muuttuu natiiviksi. Jälkeenpäin on helppo nähdä syitä, jotka johtivat tähän: Pidin valtavasti työstä teemasivujen toimituksessa, sillä pääsin siinä toteuttamaan omia journalistisia intohimojani. Keräsin tutkimusaineistoa elämänvaiheessa,
jossa olin juuri ollut pitkään kotona lapsen kanssa ja jälleen jäämässä äitiysvapaalle.
Työ tuntui vapauttavalta, ja nautin myös olostani työyhteisössä.
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Työskenteleminen toimittajana oli joka tapauksessa tutkittavien ymmärtämisen
kannalta olennainen vaihe tutkimuksessa. Se avasi tilanteita ja asioita tutkittavien
näkökulmasta tehokkaammin kuin mikään havainnointi tai haastattelu ja auttoi
myös näkemään, mitkä asiat olivat työssä erityisen relevantteja. Esimerkiksi paikallisuuden laaja ja lähes kokonaan julkilausumaton vaikutus aiheiden, käsittelytapojen
ja lähteiden valintaan sekä sen eri ilmenemismuodot (ks. luku 5.3) avautuivat, kun
etsin aineistosta vastauksia itseäni toimittajana hämmentäneisiin valintoihin tai painotuksiin. Myös valtavat erot uutistyön ja viikonvaihde- tai teemasivujen juttujen
tekemisen välillä (ks. luku 6.2) konkretisoituivat niin oman työn kuin siitä kollegana
toimittajien ja päälliköiden kanssa käytyjen keskustelujen kautta. Havainnoiva osallistuminen siis auttoi näkemään toimittajan työn tutkittavien perspektiivistä, tätä
kautta se lisää aineiston ja sen analyysin luotettavuutta. Vaiheen suhteellisen lyhyt
kesto palveli tutkijan rooliani, sillä kuudessa viikossa en ehtinyt vielä kokonaan solahtaa toimittajuuteen.
Kirjallinen materiaali: Keräsin kirjallista materiaalia molemmista toimituksista
etenkin tutkimuksen ensimmäisessä, osallistuvan havainnoinnin vaiheessa. Juttulistat
otin talteen pääsääntöisesti kaksi, joskus kolmekin kertaa päivässä. Lista on luettelo
jutuista, jotka ovat tulossa seuraavan päivän lehteen. Siihen kirjataan aihe, toimittaja, kuvaaja (tai muu kuvitus), jutun laajuus ja muita keskeisiä tietoja jutusta. Iltapäivällä listalle kirjataan tieto siitä, mitä aiheita voi nostaa pääuutissivulle. Listat
ovat paitsi hyvä väline kertomaan, mitä minkäkin päivän lehteen meni, myös erinomainen kiteytys journalismista. Niiden tarkoitus on tiivistää olennaisin juttuihin
liittyvä tieto. Pyysin itselleni toimitusten organisaatiokaaviot, ja niiden lisäksi sain toimituksen väestä luettelon, jossa oli paitsi jokaisen nimi myös kuva. Näistä naamagallerioista oli paljon apua toimituksessa ollessa, ne helpottivat uusien kasvojen muistamista ja oikeiden ihmisten ja nimien yhdistämistä. Jälkeenpäin ne ovat auttaneet palauttamaan mieleen kasvot, joiden ääniä olen nauhoilta kuunnellut. Pyysin myös
molempien toimitusten pohjapiirrokset. Vaikka tähän pyyntöön suhtauduttiin kummeksuen, sain jotakuinkin ajantasaiset kuvat toimitusten tiloista. Näiden lisäksi otin
talteen joitain satunnaisia papereita, kuten käsin piirrettyjä sivusuunnitelmia ja keskeneräisiä vedoksia. Etelä-Suomen Sanomista talletin kuvatilauslakanat – A1-kokoiset paperit, joille toimittajat kävivät teippaamassa kuvatilauslomakkeensa. Toimittajana työskennellessäni tallensin juttulistoja, omien juttujeni materiaalia ja haastattelumuistiinpanoja. Otin talteen myös kaikki kenttäjakson aikana ilmestyneet Hämeen
Sanomien ja Etelä-Suomen Sanomien numerot. Vaikka tarkoitukseni ei ollut analysoida juttuja, oli tärkeää tallettaa dokumentti siitä, millaisiin ratkaisuihin jutuissa oli
lopulta päädytty.
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Teemahaastattelut: Hämeen Sanomissa tein muutaman lyhyen taustahaastattelun, mutta Etelä-Suomen Sanomissa kaikkiaan 15 teemahaastattelua kenttäjakson
loppuvaiheessa. Haastattelut olivat hyvin vapaamuotoisia ja niiden aiheet ja kesto
vaihtelivat haastateltavan mukaan. Etenkin Etelä-Suomen Sanomissa, missä olin tutustunut ihmisiin jo ennen haastatteluita, monet kertoivat hyvin avoimesti esimerkiksi toimituksen henkilösuhteista ja työhön liittyvistä ongelmista.
Haastattelujen tarkoituksena oli ennen kaikkea selvittää ja ymmärtää joitain auki
jääneitä asioita, kysyä näkemyksiä joistain tekemistäni havainnoista ja varmistaa tulkintojani eri tilanteista. En ole analysoinut näitä haastatteluja systemaattisesti samaan tapaan kuin esimerkiksi juttuseurantaan liittyneitä haastatteluja, vaan olen
käyttänyt niitä lähinnä analyysia tukevana tausta-aineistona. Teemahaastatteluissa
toimittajat perustelivat toimitustyön ratkaisuja yleisellä, melko abstraktillakin tavalla
ja esittivät ne usein rationaalisina ja perusteellisesti harkittuina. Journalismin julkilausutut perustelut, kuten puolueettomuus ja yleisön palveleminen, olivat vahvasti
läsnä. Juttuseurannan yhteydessä tehdyissä haastatteluissa perustelut olivat konkreettisempia ja työstä piirtyi rosoisempi kuva.
Varjostaminen: Kenttäjakson kolmannessa vaiheessa päätin vielä kokeilla intensiivistä varjostamista, jossa tutkija seuraa tutkittavaa herkeämättä (ks. Czarniawska 2007). Vaiheeseen kuului ensinnäkin päivä, jonka ajan istuin päälliköiden deskin takana (ikkunalaudalla) ja seurasin, miten toimittajat kävivät keskustelemassa
kunkin päällikön kanssa ja miten päälliköt kommunikoivat keskenään. Tämä havainnointi onnistui erinomaisesti ja tuotti kiinnostavaa tietoa muun muassa toimituksen keskinäisistä valtasuhteista ja tiedonkulusta mutta myös ymmärrystä tilaratkaisujen vaikutuksesta siihen, miten ihmiset osallistuvat päätösten tekemiseen. Tein
havaintoja myös muista tilaan liittyvistä asioista, kuten toimituksen sijoittumisesta
palaveripöydän ympärille kokouksissa, eri toimitusten sijainnista suhteessa toisiinsa
sekä kuvaajien ja graafikoiden työpisteiden paikoista toimituksessa. Näihin liittyvät
havainnot jäivät alustaviksi, mutta vahvistivat niitä käsityksiä, joita aineistosta muutenkin nousi esimerkiksi eri ammattiryhmien suhteesta toisiinsa ja eri henkilöiden
vaikutusvallasta toimituksessa.
Toimittajien varjostamista kokeilin seuraamalla neljää eri toimittajaa, kutakin päivän
ajan. Kuljin mukana keikoille ja haastatteluihin, istuin työpöydän vieressä ja kirjoitin
puhelut muistiin, kyselin sähköpostien sisältöä ja otin kopiot kaikista jutun kirjallisista materiaaleista. Kokeilu oli sinänsä kiinnostava, mutta aineiston laatu riippui
täysin suhteesta varjostamisen kohteena olleeseen toimittajaan. Yksi toimittajista
suhtautui minuun kuin työpariin ja halusi kuulla mielipiteitäni juttuun liittyvistä
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ratkaisuista. Toiseen ääripäähän taas sijoittui toimittaja, jonka mielestä tilanne oli
selvästi hankala ja joka käsitteli sitä – ja etäännytti minua – huumorilla.
[Kello] 12.28 [toimittaja]: ”Hei varjo. Lähden nyt kusettamaan koiraa.” Lupaan kirjoittaa sen muistiin. [Toimittaja]: ”Voit myös kirjoittaa sinne, että samalla hän osti
korin kaljaa.”
(Kenttämuistiinpanot, Etelä-Suomen Sanomat 18.3.2004)

Aineistonkeruun aikaan ei vielä edellytetty nykyiseen tapaan, että tutkittavat allekirjoittaisivat kirjallisen suostumuslomakkeen, vaan suullinen sopiminen riitti. Kirjalliseksi suostumukseksi voi kuitenkin katsoa sen, että tutkittavani täyttivät taustatietolomakkeen. Lupasin heille osittaisen anonymiteetin, minkä vuoksi käytän tässä
tutkimuksessa heistä pseudonyymejä eli peitenimiä. Vuodesta 2018 tutkimuseettisiin käytäntöihin on vaikuttanut myös EU:n yleinen tietosuoja-asetus GDPR3, joka
rajoittaa henkilötietojen keräämistä ja säilyttämistä. Vaikka taustatietolomakkeilla ei
ole arkaluontoisia tietoja esimerkiksi vakaumuksesta tai terveydestä, ne sisältävät
tietoja muun muassa henkilöiden työurista. Tietosuoja-asetuksen mukaisesti sitoudun hävittämään lomakkeet, kun niiden säilyttämiselle ei enää ole perusteita, käytännössä heti väitöstilaisuuden jälkeen. Samalla poistan pysyvästi tiedoston, joka sisältää luettelon pseudonyymien todellisesta henkilöllisyydestä. Tiedosto sijaitsee ainoastaan omalla tietokoneellani ja muistitikulla, lomakkeet ovat paperimuodossa.
Kaikkiaan kentältä kertyi runsas ja monipuolinen aineisto. Jos jotain olisin siihen
vielä kaivannut, niin valokuvia. Ne olisivat todennäköisesti sekä auttaneet muistamaan tarkemmin, millaista toimituksissa oli, että toimineet ajankuvina. 2000-luvun
alussa kännykkäkamerat eivät kuitenkaan vielä olleet arkea ja kuvien ottaminen olisi
vaatinut kameran mukaan ottamista. Sellaista en tainnut tulla edes ajatelleeksi, mikä
omalla tavallaan kertoo maailman muuttumisesta. Nyt olisi itsestään selvää napata
kentältä liuta kuvia ja jokunen selfiekin.

4.3.5 Suhde kenttään
Etnografisen tutkimuksen tekijällä on kaksi perustavanlaatuista tutkimuksen kohteeseen liittyvää ongelmaa. Ensimmäinen ongelma on se, kuinka päästä tarpeeksi

Koska tutkimusaineisto on kerätty huomattavasti ennen GDPR:n voimaantuloa, olen pyrkinyt soveltamaan olemassa olevaan aineistoon mahdollisuuksien mukaan ohjeita, jotka tietosuojavaltuutettu
on antanut tietosuojan noudattamisesta tieteellisessä tutkimuksessa: https://tietosuoja.fi/tieteellinentutkimus.
3
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lähelle kohdettaan. Pääsyn ja kohteen ymmärtämisen ongelma koskee muitakin tutkimusmenetelmiä, joten siitä on kirjoitettu melko paljon menetelmäkirjallisuudessa
(esim. Mäkinen 2006, 114–116). Etnografin toinen ongelma on se, kuinka päästä
riittävän etäälle kohteestaan, jotta voi suhtautua siihen kriittisesti. Se lienee etnografiassa suurempi ongelma kuin muiden metodien yhteydessä, sillä etnografiaa käsittelevässä kirjallisuudessa se nousee esiin usein. Jos tutkimuksen kenttä on tutkijalle
kovin tuttu tai läheinen, hän voi paitsi olla sokea ajattelutavoille, käytännöille ja
normeille, myös suhtautua lähtökohtaisesti positiivisesti kohteeseensa ja olla siksi
kykenemätön kriittisyyteen tai vältellä tutkittavien loukkaamista (Gordon ym. 2007,
17–31; Rantala 2006, 235; Hammersley ja Atkinson 2007, 90–92). Tällöin voi vaarantua koko tieteellisen tiedon perusta, sillä kritiikittömyys syö tieteen keskeisimpiä
tavoitteita, kuten uuden tiedon tuottamista ja pyrkimystä riippumattomuuteen ja itsenäisyyteen (Kuula 2011, 25).
Toimittajuuteni auttoi rakentamaan luottamusta toimituksiin ja toimittajiin. Se
helpotti sekä pääsyä että suhteiden luomista tutkittaviin. Minun oli helppo ymmärtää, mitä toimituksissa kulloinkin tapahtui ja miksi, ja toimittajien oli helppo kertoa
minulle työstään, sillä heidän näkökulmastaan toimittajuuteni vähensi väärinymmärrysten riskiä. Koska tunsin kohteen, pystyin myös toimimaan niin, että sain aineistoa kerättyä tehokkaasti: osasin esimerkiksi pyytää istumapaikkaa uutisdeskin läheltä, tiesin aamu- ja vaihtokokousten ja päivän uutislistojen merkityksen ja pystyin
arvioimaan, milloin toimittajilla olisi työn lomassa aikaa antaa lyhyitä haastatteluita
juttujen tekemisestä. Olin Hämeen Sanomissa vain viikon, ja siellä tekemääni aineiston keruuta voikin kutsua niin sanotuksi nopeaksi etnografiaksi, joka perustuu
siihen, että tutkijalla on valmis tiedonhankintasuunnitelma, koska hän tuntee kentän
entuudestaan (Rantala 2006, 223). Nopeaa sisäänpääsyä kuvaa toteamus, jonka olen
kirjoittanut työpäiväkirjaani ollessani Hämeen Sanomissa toista päivää:
Tänne oli tänä aamuna mukava tulla. Oli jo jotenkin kodikas olo.
(Kenttämuistiinpanot, Hämeen Sanomat 4.11.2003)

Nopean kotiutumisen lisäksi kerroin jo edellä siitä, miten aloin yliosallistua, muuttua natiiviksi, ja työpäiväkirjan pitäminen kärsi. Nämä asiat kertovat sellaisesta läheisyydestä kenttään, joka on selvästi riski tutkimuksen kannalta. Voi myös oikeutetusti kysyä, olinko missään vaiheessa muuta kuin natiivi – määräsikö toimittajaidentiteettini koko ajan tutkijaidentiteettiäni. Tutkijan olisi epäiltävä kaikkia totuuksia ja
auktoriteetteja ja huolehdittava, ettei tiedettä ohjaa minkään ulkopuolinen intressitaho (Hirvonen 2006, 37–43). Tähän en aineiston keruun aikaan täysin pystynyt,
sillä itse journalismin periaatteet ja ihanteet olivat minulle niin vahvoja, että en
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osannut irrottautua niistä. Vaikka näin jo tuolloin esimerkiksi journalismin aiheissa
ja käsittelytavoissa ongelmia, hyväksyin periaatteiden myötä monet käytännöt enkä
osannut niitä kyseenalaistaa. Tämä johtui ainakin osittain siitä, että olin melko nuori
ja vasta alalle sosiaalistunut toimittaja. Suhtauduin työhöni intohimoisesti, sillä se
oli minulle myös oma tapani osallistua yhteiskunnan toimintaan, kenties jopa parantaa maailmaa. Minulla oli myös tutkijana tarve ymmärtää toimittajia ja heidän
toimijuuttaan, sillä juuri siitä tutkimuksessa oli mielestäni pulaa (Penttilä 2001, 4–7;
Cottle 2000; Helle 2002). Minun oli kuitenkin vaikea löytää vastausta siihen, millainen asema tutkittavien näkemyksille pitäisi tulkinnassa antaa (Rolin 2006, 111–112).
Ymmärtäminen ei aina ole palvelus tutkittavillekaan, vaan on mentävä pidemmälle
ja oltava kriittinen. Vasta sitten on edes mahdollista tuottaa uutta tietoa, josta hyötyvät myös tutkittavat.
Kriittisyyden vaatiman etäisyyden saamista auttoi osaltaan se epätavallisen pitkä
aika, joka kului aineiston keräämisen ja tämän työn julkaisemisen välissä. Olen eritellyt viisi ulottuvuutta, joiden kautta etäisyys on muodostunut. Niistä ensimmäinen, 1) henkilökohtainen etäisyys, alkoi syntyä heti aineiston keruun päätyttyä, kun lähdin toimituksista. Kun aika kentällä päättyi, yhteydet tutkittaviin alkoivat katketa,
eikä Facebook vielä tuolloin ollut pitämässä siteitä yllä. Hiukan myöhemmin alkoi
syntyä myös 2) ammatillista etäisyyttä. Vielä kenttäjaksojen aikaan koin vahvasti olevani nimenomaan sanomalehden uutis- ja ajankohtaistoimittaja, mutta vuodesta
2006 olen työskennellyt aikakauslehdissä ja tehnyt enimmäkseen editointityötä toimitussihteerinä ja tuottajana. Tätä kautta olen saanut perspektiiviä uutistoimituksen
työhön. Toisenlaista perspektiiviä on luonut 3) historiallinen etäisyys: niitä toimituksia,
joita 2000-luvun alussa tutkin, ei sellaisina ole enää olemassa. Toimittajat ja päälliköt ovat vaihtuneet, työympäristöt ja -välineet muuttuneet. Tekniikan ja talouden
murros sekä yhteiskunnalliset muutokset ovat muuttaneet myös journalistista kulttuuria, ja 4) kulttuurisen etäisyyden ansiosta monet silloiset käytännöt, esimerkiksi suhteet lähteisiin ja yleisöön, ovat muuttuneet ja tulleet sitä kautta näkyviksi. Kulttuurisen ja historiallisen etäisyyden ansiosta yksilöiden toimintaa on aiempaa helpompi
tarkastella osana journalistisia käytäntöjä ja myös arvioida kriittisesti. Tärkein etäisyyttä luova tekijä on kuitenkin teoria. Juuri 5) teoreettisen etäisyyden ansiosta olen lopulta pystynyt näkemään toimitustyön uudesta näkökulmasta ja myös tuottamaan
siitä uutta tietoa. Niin profession (luku 2) kuin performatiivisuudenkin (luku 3) käsitteet ovat auttaneet saamaan otteen tutkimusaineistosta ja näkemään journalistiset
käytännöt uudessa valossa.
Etäisyyden lisäksi oman position määrittelyssä on helpottanut myös performatiivisuuden teoriasta juontuvan emansipatorisen tiedonintressin hyväksyminen
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(Hirvonen 2006, 40–43) osaksi tutkimuksen lähtökohtia. Se on selkiyttänyt suhdetta
oman ammattikunnan tutkimiseen. Yksi tutkimuksen päämääristä on antaa toimittajille välineitä arvioida ja sitä kautta myös muuttaa journalistisia käytäntöjä.
Kun saa viimein etäisyyttä aineistoonsa, on vaarassa ajautua liian etäälle. Etäisyyden kasvaessa journalistiset käytännöt alkavat toisinaan näyttää jopa absurdeilta tai
ainakin hiukan huvittavilta. Silloin on pidettävä mielessä, että etnografisen tutkimuksen lähtökohta on tutkimuskohteen ymmärtämisessä ja että käytännöillä on
oma sisäinen mielekkyytensä. Menneitä ei esimerkiksi pidä normatiivisesti arvioida
nykyisistä lähtökohdista.
Oman itsensä ottaminen tutkimuksen kohteeksi auttaa myös oikean etäisyyden
säilyttämisessä. Etnografisessa tutkimuksessa tutkija on tutkimuksen instrumentti
(Rantala 2006, 231), jonka kautta kenttää tarkastellaan ja johon on myös suhtauduttava kriittisesti. Kun tutkii omaa ammattiaan, tutkimus ja oma ammatti-identiteetti
vaikuttavat väistämättä toisiinsa. Yhtäältä toimittajaidentiteettini on osa tutkimuksen instrumenttia, toisaalta oma toimittajuuteni myös väistämättä asettuu osaksi tutkimuksen kohdetta (Munnik 2016; Collins ja Gallinat 2010). Tutkimuksen tekeminen siis myös muovaa omaa toimittajuuttani ja vaikuttaa käsityksiini journalismista
ja toimitustyön käytännöistä.

4.4

Aineiston analyysi

Koska kyseessä on etnografinen tutkimus, aineiston analyysi on alkanut oikeastaan
jo sen keräämisen aikana. Jatkuva reflektointi ja analysointi on vaikuttanut koko
työn kulkuun. Aineistosta esimerkiksi nousi jo varhain esiin kiinnostava jännite: toimitus oli yhtäältä tehokas, voimakkaasti käytäntöihinsä nojaava organisaatio (ja ylpeä siitä, sen jäsenet olivat hyvin sitoutuneita yhteiseen tehtäväänsä), mutta toisaalta
toimituksessa ilmeni jatkuvasti myös kritiikkiä ja jopa vastustusta arkisia käytäntöjä
kohtaan. Samoin jo aineiston keruuvaihe toi esiin sen, että journalistien tyytymättömyys ja turhautuminen kumpuaa usein siitä, että he eivät pysty toteuttamaan omia
ammatillisia periaatteitaan. Toimittajien nurina ja vastarinta on siis kulttuurin keskeinen piirre, ja sen tarkempi ymmärtäminen tuntui tärkeältä jo melko varhain.
Etnografisen aineiston analyysi onkin prosessi, joka etenee aineiston ja erilaisten
teorioiden vuoropuheluna (Hammersley ja Atkinson 2007, 158–190). Siksi teoreettista kehystä ei lyödä lukkoon ennen aineistoon perehtymistä eikä analyysiin ole olemassa valmiita malleja, joita voisi hyödyntää sellaisenaan. Esimerkiksi havaintoyksiköiden tarkka, yhteismitallinen määrittely tai rajaaminen on mahdotonta, koska
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aineistolle ei ole keräysvaiheessa asetettu muottia, joka edeltä jäsentäisi aineistoa.
Etnografiassa päteekin sama aineistolähtöisyyden ajatus kuin niin sanotussa grounded
theoryssa (Glaser ja Strauss 1967): aineistoa tarkastellaan havaintojen ehdoilla, aiempaa teoriaa hyödynnetään tehtyjen havaintojen käsitteellistämiseen ja havaintojen
kautta myös teoriaa voidaan viedä eteenpäin. Omassa työssäni journalististen käytäntöjen tai rutiinien keskeinen merkitys oli mukana alusta lähtien, mutta vasta aineiston tuottama tieto ja sen teoreettinen pohdinta yhdessä ohjasivat tulkitsemaan
toimittajien toimintaa uusintavana toistona tai toisin toistamisena. Tämä taas auttoi
näkemään journalistien toimijuutta ja pyrkimystä puolustaa profession autonomiaa.
Etnografiassa myös analyysin luotettavuus syntyy toisin kuin monissa muissa tutkimusmenetelmissä. Etnografiassa tulkinnan tekee aina tutkija, ja toinen henkilö
saattaisi tulkita aineistoa toisin – tai pikemminkin kerätä toisenlaisen aineiston.
Analyysin ja aineistosta tehtyjen tulkintojen laatua voi varmistaa yhteistyöllä, esimerkiksi ryhmäetnografialla (vrt. Lappalainen ym. 2007), keskustelemalla aineistostaan ja päätelmistään muiden, lähinnä tutkijoiden mutta joskus myös kohteiden
kanssa (Hammersley ja Atkinson 2007, 181–183), tai vertaamalla tulkintoja siihen,
mitä aiemmat tutkimukset aiheesta kertovat. Tulkintojen osuvuuden ja relevanssin
kannalta olennaisinta on joka tapauksessa läpinäkyvyys: tutkijan on kerrottava niin
havainnoistaan kuin päätelmistäänkin niin, että lukija voi nähdä, mihin tulkinnat perustuvat, ja myös arvioida niitä. Tulkintojen luotettavuus perustuu kohteen tiheään
kuvaukseen (Geertz 1973) ja siksi sen on välityttävä myös lukijalle. Tämä asettaa
omat haasteensa etnografian kirjoittamiselle, koska se kytkeytyy niin vahvasti aineiston analyysiin (Hammersley ja Atkinson 2007, 19; O’Reilly 2009, 227–228): tärkeää
eivät ole vain tulkinnat vaan myös se, miten niistä kertoo ja miten välittää lukijalle
niin kentän tapahtumat kuin tulkintansakin.
Seuraavissa luvuissa pyrin kuvaamaan toimitustyön arkea tarkasti ja tunnistettavasti. Vaikka esiin nousee paljon aiheita, joita on käsitelty muualla journalismin tutkimuksessa, olen päätynyt keskittymään luvuissa 5 ja 6 oman aineistoni tiheään kuvaamiseen ja tuonut lukujen lopussa aineiston yhteyteen niiden teorioiden kanssa,
joiden avulla olen aineistoa jäsentänyt. Ratkaisun taustalla on ajatus, että aineiston
tulkitseminen sen keruuaikaa myöhemmän 2000-luvulla tehdyn journalistisen työn
tutkimuksen kautta ei tekisi sille oikeutta vaan kehystäisi sen tulkinnoilla, jotka liittyvät toisenlaiseen toimintaympäristöön. Tätä vanhempi aiheen tutkimus taas ei yksinään olisi enää kaikilta osin relevanttia. Näistä syistä seuraavat luvut antavat äänen
nimenomaan tätä tutkimusta varten kerätylle aineistolle.
Aineistoa kerätessä tehty tarkka dokumentointi on ollut arvokasta ja siihen on
voinut nojata vielä vuosien jälkeenkin. Palaverinauhoitukset, kenttämuistiinpanot ja
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muu aineisto ovat toimineet kuin aikamatkana 2000-luvun alkuun. Pitkä aikaväli
toki myös avaa oven kritiikille siitä, kuinka luotettavaa analyysia aineistoista voi pitkän tauon jälkeen tehdä, mutta kuten olen tässä luvussa pyrkinyt esittämään, aineistokokonaisuus palautti minut analyysivaiheessa elävästi lehtien toimituksiin. Täytyy
myös muistaa, että aineiston analyysi on alkanut jo pian sen keräämisen jälkeen, ja
samojen dokumentoitujen tilanteiden kertaaminen yhä uudelleen on pitänyt ne tilanteet elävinä. Etenkin siltä osin kun kuvaan toimitusten vallitsevaa järjestystä luvussa 5, havaintoni ovat linjassa muun toimitustyötä kuvaavan tutkimuksen kanssa.
Luvussa 6, jossa on kyse toisin toistamisesta, tulkintani voi varmasti asettaa monessa kohtaa myös kyseenalaiseksi. Se kuitenkin kuuluu jo toisin toistamisen luonteeseen: kun toiminta on tulkittavissa vallitsevaa tilannetta uusintavaksi toistoksi, se
voi jatkua, mutta konteksti mahdollistaa myös vastahankaisen, vallitsevaa tilannetta
horjuttavan tulkinnan. Tästä syystä pyrin perustelemaan tulkintaani myös kontekstin ja vastaanoton kautta, en vain omaan näkemykseeni tai mielipiteeseeni nojaten.
Tutkimuksen luotettavuus nojaa myös avoimuuteen, ja siksi olen edellä kuvannut
mahdollisimman tarkasti, yksityiskohtaisesti ja rehellisesti aineiston keräämistä ja
suhdettani aineistoon – myös niitä seikkoja, jotka eivät ole sujuneet ennakkosuunnitelmien tai -odotusten mukaan, sillä ne ovat mielestäni tuottaneet arvokasta tietoa
niin tutkimuksen kentästä kuin etnografisesta menetelmästäkin. Oman toiminnan
reflektointi muodostaa myös osan etnografian uskottavuudesta ja luotettavuudesta.

4.4.1 Selviöiden ja turhautumisten jäljillä
Tutkimuskysymyksissä olen asettanut tavoitteikseni selvittää, kuinka toimittajat ensinnäkin ylläpitävät journalismin kenttää uusintavan toiston avulla ja toiseksi uudelleenmäärittelevät sitä toistamalla toisin. Analyysin tavoitteena oli siis hahmottaa toimituksen käytäntöjä kahdesta eri suunnasta. Ensin oli tunnistettava, millaisia ovat
toimitustyön uusintavat performatiiviset toistot ja millaista doxaa, vallitsevaa käsitystä journalismista, ne ylläpitävät. Toisena tehtävänä oli kartoittaa toisin toistamista
eli tilanteita, joihin sisältyy professionaaleista lähtökohdista kumpuavaa toiminnallista reflektiota.
Uusintamisen ja toisin toistamisen rajan tunnistaminen ja ymmärtäminen on ollut tutkimuskohteeni ydin. Se on ollut myös tulkintaa, kuten edellä totesin, ja toisin
toistamisen monitulkintainen luonne on tehnyt tehtävästä vaativan. Pyrin havainnoista kertoessani myös problematisoimaan niitä ja perustelemaan, miten tulkintani
kumpuaa aineistosta ja siitä ilmenevästä kontekstista. Olennaisinta on lopulta se,
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miten toimitus koki toistot: jotkut käytännöt olivat toimituksen näkökulmasta täysin itsestään selviä, toisiin taas liittyi jännitteitä, jotka saattoivat purkautua vallitsevan tilanteen näkökulmasta helpommin tai vaikeammin hyväksyttävänä toisin toistamisena.
Vallitsevan toiminnan hahmottaminen eli uusintavan toiston tunnistaminen oli
välttämätöntä, jotta olisi mahdollista selvittää, mikä oli vallitsevasta poikkeavaa toimintaa. Niinpä etsin aineistosta ensinnäkin tilanteita ja puhetapoja, jotka liittyivät
sujuvaan työn tekemiseen: mistä toimittajat kertoivat normaalina toimintana, mistä
onnistumisena tai hyvänä tuurina, miten he kertoivat ratkaisseensa ongelmia jutunteossa. Ääneen sanottujen asioiden lisäksi pyrin kiinnittämään huomiota selviöihin,
joista ei oikeastaan edes puhuttu. Doxisten uutisarvojen hahmottamiseksi kiinnitin
huomiota etenkin tilanteisiin, joissa jouduttiin tekemään valintoja tai pohdittiin onnistumisia ja epäonnistumisia. Näissä tilanteissa tuotettiin käsityksiä siitä, mikä on
”riittävän” hyvää journalismia ja mikä ei.
Entä mistä sitten tunnistaa tilanteet, joihin liittyy toisin toistamista, oman työn
toiminnallista reflektointia? Esimerkiksi toimituskokouksissa toki arvioitiin tehtyä
työtä, mutta usein päällikkövetoiset palaverit tuottivat enemmänkin uusintavaa toistoa ja doxisuutta; niiden tarkoitus oli pönkittää yhteistä, jaettua käsitystä journalismista. Aineistosta nousi kuitenkin esiin myös joitain tyypillisiä tilanteita tai asioita,
joita oli hedelmällistä tarkastella toisin toistamisen näkökulmasta. Toisenlaiset toistot kumpuavat subjektiin kohdistuvista ristiriitaisista vaatimuksista ja odotuksista ja
voivat ilmetä esimerkiksi käytäntöihin liittyvänä tyytymättömyytenä tai ahdistuksena. Työelämässä, jossa omat tehtävät on ahdistuksista huolimatta hoidettava,
angstit näkyvät usein turhautumisena. Turhautuminen oli avain, joka auttoi löytämään
aineistosta työn reflektointia ja myös konkreettista, käytäntöjen muuttamiseen pyrkivää toimintaa. Turhautumisen vastapainoksi kiinnitin huomioita myös siihen,
mikä saa toimittajat innostumaan työstä, sillä se liittyi usein tunteeseen, että sai tehdä
jotain poikkeuksellisen kiinnostavaa, hyvää tai merkittävää. Joskus reflektointi toisin
toistamisen ympärillä oli myös täysin selvää, toimittajat arvioivat ääneen toimituksen
työtapoja. Lisäksi kiinnitin huomiota tilanteisiin, joissa toimittaja alkoi spontaanisti
selittää – lähes selitellä – jotain asiaa. Vuolas, oma-aloitteinen puhe viittasi usein siihen, että toimittaja koki tarvetta perustella ja jäsentää asioiden tilaa myös itselleen.
Näiden lisäksi reflektointia löytyi toimituksen huumorista. Vitsailu sekä auttoi hyväksymään asioita että esittämään kritiikkiä pehmeästi. Palaan toisin toistamisen olemukseen ja sille asettamiini kriteereihin tarkemmin luvussa 6.
Aineiston analyysi on perustunut purettujen nauhoitusten lähilukemiseen, äänitteiden kuunteluun ja merkityksellisen, journalismin määrittelyä sisältävien
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tilanteiden ja niihin liittyvän puheen etsimiseen ja toiminnan tarkasteluun. Olen
käynyt tällä tavalla läpi juttuseurantoihin liittyvät haastattelut, toimituksen kokoukset, juttuseurantoihin liittyvät havainnot ja muut omat kenttämuistiinpanoni, jotka
sisältävät kuvauksia toimituksen tapahtumista ja siellä käydyistä keskusteluista. Teemahaastatteluja olen käyttänyt vain tukiaineistona, joka on auttanut ymmärtämään
paremmin toimituksen toimintatapoja ja keskinäisiä suhteita. Aineisto on niin rikasta, että osa journalismikäsitysten tuottamisesta ja reflektoinnistakin on hyvin
saattanut jäädä huomiotta. Suuremmaksi ongelmaksi koin kuitenkin analyysin aikana sen, että pystyisin keskittymään olennaiseen eli juuri niihin seikkoihin, jotka
ovat tutkimuskysymysteni näkökulmasta keskeisiä – siis ”taktisiin” eli tutkimuksen
päämäärien kannalta merkitseviin seikkoihin (Heiskala 2001, 244–245). Analyysin
viimeisessä vaiheessa pyrinkin pitämään kirkkaana sen ajatuksen, että keskityn juuri
niihin havaintoihin, joissa on nähtävissä kentän ylläpitämistä tai sen uudelleenmäärittelyä ja jotka siksi ovat olennaisia professionaalia toimintaa kuvaavan mallin rakentamisen kannalta.
Analyysiä vaikeutti tietysti se, että niin uusintaminen kuin toisin toistaminenkin
ovat välillä hankalasti määriteltäviä; sama asia saattaa yhdestä näkökulmasta ylläpitää vallitsevaa järjestystä, toisesta taas horjuttaa sitä – juuri tämän ansiostahan hegemonia myös sietää toisenlaiset toistot. Lisäksi toisin toistamiseen kuuluu, että onnistuessaan se ikään kuin sulaa pois: kun se saavuttaa tavoitteensa, uusi toimintatapa tulee osaksi muuttunutta vallitsevaa järjestystä ja lakkaa olemasta toisin toistamista. Analyysissä on myös hyväksyttävä ajatus, että kaikki piiloinen valta tuskin tulee näkyviin – ja vaikka onnistuisi piirtämään melko tarkan kuvan yhtenä hetkenä
vallinneesta tilanteesta, suhteet muuttuvat jatkuvasti.
Kahdessa seuraavassa luvussa esitän siis tulkintani siitä, millainen oli vallitseva
tilanne toimituksissa (luku 5) ja millaista toisin toistamista niissä esiintyi (luku 6).
Luvut lähestyvät toimituksen työskentelyä eri näkökulmista, eikä kumpaankaan
niistä pidä suhtautua koko kuvana journalismin tuottamisesta. Luku 5 näkee toimitukset tehtaiksi, joissa tuotetaan journalismia kurinalaisesti, ja sen näkökulma muistuttaa ensimmäisen aallon etnografioita. Luku 6 puolestaan korostaa toimittajien itsenäisyyttä ja vallankäyttöä suhteessa journalismiin. Journalismin elinvoimaisuuden
kannalta molemmat puolet ovat ehdottoman tärkeitä: ilman ”tehdasmaisuutta” ei
synny jatkuvuutta eikä ajankohtaisuutta, mutta ilman reflektiivisyyttä ja toimijoiden
vallankäyttöä journalismista tulee reliikki, joka ei enää palvele muuttuvaa yhteiskuntaa.
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5

JUTTUTEHDAS

Seitsemän kertaa viikossa Hämeen Sanomien ja Etelä-Suomen Sanomien punatiilisten toimitalojen uumenissa tuotettiin seuraavan päivän lehti. Sen tekeminen alkoi
aamulla hiukan ennen yhdeksää, ja puoliltaöin painokoneet olivat jo täydessä
työssä. Tahti oli tiukka, mutta sitä ei toimituksessa olisi heti uskonut: aamukokouksissa kehiteltiin ideoita, vitsailtiin ja naljailtiin, ja kun toimittajat lähtivät palaveripöydästä töihinsä, he työskentelivät varsin itsenäisesti ja tuntuivat huitelevan juttukeikoilla milloin missäkin. Toisinaan jutut toteutuivat suunnitellusti, usein eivät. Oli
päiviä, joina mikään ei näyttänyt menevän kuten piti, ja joskus deski kiteytti tilannetta lakonisesti: ”Tilanne on mielenkiintoinen mutta haastava” (toimituspäällikkö, vaihtokokous, Etelä-Suomen Sanomat 7.1.2004) tai ”Kaikki kusahti” (toimitussihteeri,
vaihtokokous, Hämeen Sanomat 5.11.2003).
Journalismin tekeminen näytti 2000-luvun alun maakuntalehden uutistoimituksessa kohtaavan suurimmat haasteensa silloin, kun maailma oli äärimmäisen rauhallinen. Tällainen hetki oli tutkimusjaksollani Etelä-Suomen Sanomissa heti joulunpyhien jälkeen, loppiaisen vielä katkoessa arkea. Uutistapahtumia ei ollut, virkamiehet
ja muut lähteet lomailivat. Mutta vaikka Päijät-Häme uinui joululomatunnelmissa,
lehti ei suinkaan ”kusahtanut”. Toimitusten työskentely saattoi näyttää vapaalta ja
kaoottiselta, mutta todellisuudessa se oli kurinalaista toimintaa, jolla oli luja pohja:
aikataulutettu prosessi, kouliintunut organisaatio ja koetellut journalistiset käytännöt. Sen ansiosta lehti kolahti joka ikinen aamu hämäläisten ja päijäthämäläisten lukijoiden postilaatikoihin tuttuna ja turvallisena, vakaana ja tasalaatuisena journalismipakettina. Kuin liukuhihnalta.
Tässä luvussa tarkastelen toimitusta tehtaana. Tehdas piirtyy esiin, kun kiinnittää
huomion uusintavaan toistoon, joka ylläpitää vallitsevaa käsitystä journalismista.
Luku keskittyy nimenomaan uutissivujen tuottamiseen. Näkökulma ei välttämättä
miellytä työnsä vapautta ja itsenäisyyttä korostavia journalisteja. Kun toimittaja sanoo tekevänsä juttuja ”liukuhihnalla” tai ”lapioivansa” niitä, hän ei todennäköisesti
ole alkuunkaan tyytyväinen työhönsä, vaikka toki samalla korostaa kykyään hallita
professionaalin journalismin perusteet. ”Tehdasmaisuuden” voi kuitenkin ymmärtää myös toisin. Se ei tarkoita vain työn ikävää, rutiininomaista puolta, vaan luotettavaa tekijyyttä, joka takaa journalismin jatkuvuuden.
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Jatkuvuus on keskeinen osa uutisjournalismia, jonka olemassaolo perustuu käsitykseen maailmasta paikkana, jossa tapahtuu koko ajan ja jota on siksi herkeämättä
seurattava. Tätä käsitystä journalismi myös ylläpitää päivästä toiseen riippumatta
siitä, mitä maailmassa itse asiassa tapahtuu. Ajan lisäksi journalismin jatkuvuus liittyy niin tuotteen määrään kuin sisällön laadullisiin ominaisuuksiinkin. Jatkuvuus
määrittää journalistisia käytäntöjä (Ahva 2017): käytäntöjen materiaaliset, toiminnalliset ja diskursiiviset ulottuvuudet ovat rakentuneet takaamaan jatkuvuuden. Jatkuvuudesta puolestaan seuraa, että toistot päivittäin uusintavat journalismikäsityksiä ja
pitävät yllä vallitsevaa järjestystä; ne uusintavat toimituksen valtasuhteita ja sitä, kenellä on valtaa määritellä journalismia. Tehdas viittaa tähän vallitsevaan järjestykseen, vakaaseen puoleen, jota ilman journalismia ei olisi.
Luvun tarkoitus on tarkastella käytäntöjä niiden mikrotasolla, arkisessa työssä,
tutkia käytäntöihin sisältyvää valtaa ja piirtää tätä kautta kuvaa vallitsevasta tilanteesta ja siitä, miten eri tahot siitä hyötyvät ja sitä ylläpitävät. Aluksi tarkastelen, millaisissa puitteissa toimittajat alkoivat juttujaan rakentaa, mitkä asiat loivat käytännöille reunaehtoja (5.1). Sen jälkeen tutkin, millaisia valtasuhteita toimitustyön käytännöissä ilmeni (5.2): ketkä määrittelivät journalismia ja ketkä olivat toisten autonkuljettajia tai tekniikka-apulaisia. Tämän jälkeen tarkastelen sitä, millaista journalismia toimituksissa arvostettiin ja millaisia julkilausumattomia uutiskriteereitä käytäntöihin sisältyi (5.3). Vaikka juttutehtaan tuotanto oli vakaata, joskus tehdas kompastui omaan logiikkaansa. Kerron jutusta, jonka kanssa kävi juuri näin ja johon kukaan ei ollut tyytyväinen – kaikkein vähiten sen kirjoittaja itse (5.4).
Vielä varoitus lukijalle: Koska tämän luvun tehtävä on tarkastella vallitsevan tilanteen uusintamista, sen tuottama kuva uutistyöstä ei ole imarteleva eikä toimittajien mielestä välttämättä edes reilu. Luvun näkökulma on pitkälti samanlainen kuin
jo 1970-luvun journalismietnografioissa: se korostaa sitä, kuin työn reunaehdot ohjaavat toimintaa. Se on silti tarpeellinen, sillä se nostaa esiin myös sellaisia työhön
liittyviä motiiveja ja päämääriä, jotka arjessa ovat usein tiedostamattomia tai syrjään
työnnettyjä. Niiden esiin nostaminen ei tarkoita, että ne olisivat koko totuus.
Vaikka tutkimukseeni osallistuneet toimittajat jossain mielessä olivat töissä journalismiliukuhihnalla, he olivat ahkeria, taitavia, innostuneita ja kekseliäitä, pitivät työtään tärkeänä ja pyrkivät tekemään sen mahdollisimman hyvin. He myös reflektoivat työtään ja pyrkivät muuttamaan asioita, mikä tulee esiin toisin toistamista käsittelevässä luvussa 6. Juttutehdas luo kuitenkin pohjan tuolle luvulle: olisi vaikea tarkastella, miten vallitsevaa järjestystä horjutetaan, ellei ensin määrittelisi, millainen
tuo järjestys on.
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Tätä lukua kehystävät ainekset professionalismi-, kenttä- ja performatiivisuusteoriasta. Tässä luvussa en enää määrittele käsitteitä (ks. luvut 2 ja 3) vaan annan tilaa etnografiselle kuvaukselle, sille mitä toimituksissa tapahtui. Luvun loppuyhteenvedossa vedän kuitenkin lankoja yhteen myös käsitteellisellä tasolla.

5.1

Käytäntöjen puitteet

Kun toimittaja sai eteensä uuden juttuaiheen, usein aamukokouksessa, hän alkoi välittömästi suunnitella sen toteuttamista. Mistä löytäisi tietoa, ketä haastattelisi, pitäisikö käydä keikalla toimituksen ulkopuolella? Journalistiset rutiinit ja käytännöt ohjasivat niin lähteiden valintaa kuin aiheen rajaamistakin. Suunnittelua rajaavat puitteet olivat niin selviä, että niistä ei yleensä tarvinnut juuri keskustella. Ne nousivat
kuitenkin kirkkaasti esille, kun toimittajat selittivät ja perustelivat ratkaisujaan tutkijalle.
Itsestäänselvyytensä takia lähes huomaamattomiksi muuttuneita uusintamista
ohjaavia puitteita, joiden sisään jokaisen jutun tekeminen asettui, oli toimittajien näkökulmasta kolme: työaika, jutun merkkimäärä ja puhelin lähteiden tavoittamisen
välineenä. Aika, tila ja tekniikka määrittävät toki koko toimitustyötä, kuten etnografiset tutkimukset 1970-luvulta 2000-luvulle osoittavat, mutta yksittäisen toimittajan
näkökulmasta ne rajautuivat vielä konkreettisemmiksi tekijöiksi. Aika ei viitannut
painoaikatauluun vaan 7,5 tunnin työaikaan. Tila ei tarkoittanut juttujen sijoittelua
lehdessä tai eri juttujen painotuksia vaan tekstin merkkimäärää. Tekniikan vaikutus
konkretisoitui siinä, miten ennen muuta lankapuhelin tallennusmahdollisuuksineen
ja joskus myös lehden oman sähköisen arkiston käyttö vaikuttivat lähteiden käyttöön.
Paneudun seuraavaksi kuhunkin kolmeen puitteeseen erikseen. Tarkastelen,
kuinka ne muovasivat journalistisia käytäntöjä, millaista toimituksen sisäisiä valtaasetelmia niissä oli nähtävissä ja millaisia journalismikäsityksiä ne uusinsivat. Ensin
käyn kuitenkin lyhyesti läpi yhden tuiki tavallisen juttuprosessin, jossa kaikki kolme
puitetta tulevat selvästi esiin. Apteekkimaksuja käsittelevä juttu syntyi journalismia
tuottavan tehtaan näkökulmasta juuri kuten pitääkin, siis aikataulussa ja laatuvaatimukset täyttäen.
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5.1.1 Apteekkimaksu pakettiin
Hämeen Sanomien uutispäällikkö kysyi torstaina 6.11. ennen aamukokousta Minnalta, ottaisiko tämä apteekkimaksuja koskevan aiheen hoitaakseen. Minna lupasi
näin tehdä, jos aikataulu sen suinkin sallisi: hänellä oli kesken iso juttu 125-vuotisjuhlalehteen, ja siihen täytyisi käyttää ensin kaksi tuntia. Päällikölle tämä sopi. Aamukokouksessa uutispäällikkö esitteli asian näin:
”Eilen kuulin radiossa keskusteluohjelmassa, en muista mikä, joku apteekkiliiton ihminen sano, että apteekkimaksun poistaminen uhkais jopa sataa apteekkia Suomessa, erityisesti maaseutuapteekkeja. Onko joku tämmösestä? Mulle oli aivan uutta,
ja sykähdyttävää Rengon mummon näkökulmasta, niin Minna kyselee.”
(Aamukokous, Hämeen Sanomat 6.11.2003)

Aihe herätti kokouspöydässä keskustelua, ja moni esitti uusia näkökulmia. Ne liikkuivat apteekkimaksun luonteesta ja tarkoituksesta vaihtoehtolääkitykseen ja apteekkien valikoimaan. Toimituspäällikkö totesi, että kanta-asiakaskortit ovat tulleet
myös apteekkeihin, ja ehdotti myös sen asian käsittelemistä.
Minnalle aihepiiri oli uusi. Hän oli aluksi huolissaan ajan riittämisestä: jos työajasta pari tuntia kuluisi juhlalehtijutun viimeistelyyn, apteekkijutulle jäisi vajaat
kuusi tuntia. Hän ei tuntenut ennestään apteekkimaksua, jolla tasataan apteekkien
tuloeroja kattavan apteekkiverkon säilyttämiseksi. Minna sai uutispäälliköltä Ilkkalehdestä otetun leikkeen aiheesta, ja sen avulla hän pääsi asian kanssa alkuun.
Toinen juttu valmistui nopeammin kuin Minna oli olettanut, ja hän oli apteekkiaiheen parissa jo ennen kello 11:tä. Hän aloitti lukemalla Ilkan jutun ja etsimällä netistä uutispäällikönkin mainitseman Apteekkariliiton nettisivut. Vuonna 2003 ei ollut lainkaan varmaa, että netistä löytyisi toimittajan kaipaamaa tietoa, mutta tällä
kertaa onnisti.
”Apteekkariliitolla on ittellään aika hyvät sivut, mistä saa tän apteekkimaksun ja tämmöset niinkun faktat selkeesti. Niin tää oli itse asiassa jopa niinku yllättävän helppoo.”
(Minnan juttuseuranta, Hämeen Sanomat 6.11.2003)

Faktojen lisäksi Minna halusi myös liiton näkemyksiä. Hän ei tavoittanut puhelimella toimitusjohtajaa, mutta sai ”sieltä sitten jonkun viestintäjohtajan kiinni”. Seuraavaksi oli selvitettävä, mikä on tilanne oman levikkialueen pienissä apteekeissa, ja
myös käytävä apteekissa jutun kuvituksen vuoksi.
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”Oltas menty Hauholle, joka on niinku oikee tota pieni apteekki, mutta tota, se,
sinne ei saanut mennä kuvaamaan, koska niillä on remontti. […] Ne ei halunnu.
Niin me mentiin sitten Hattulaan, joka itse asiassa ei oo mikään oikein pieni apteekki, mutta tota, on kumminki vähän sit sivummassa.”
(Minnan juttuseuranta, Hämeen Sanomat 6.11.2003)

Saatuaan tarpeeksi tietoa apteekkien tilanteesta Minna toisaalta rajasi aamukokouksessa rönsyilleen aiheen käsittelemään apteekkimaksua, mutta toisaalta harkitsi ottavansa mukaan uuden näkökulman, farmaseuttipulan, josta hän kuuli haastatteluja
tehdessään.
”Mä lähen tästä, tästä apteekkiasiasta, et nää pikkuapteekit saattaa häipyä. Mut sitte
siihen sivulle mä oon löytäny semmosia niinku muita pointteja. Elikkä tota tää farmaseuttipula on kauhee.”
(Minnan juttuseuranta, Hämeen Sanomat 6.11.2003)

Lopulta jäljellä oli enää itse kirjoittaminen. Jutun koosta ei tarvinnut sen kummemmin neuvotella päällikön tai toimitussihteerin kanssa, sillä asia mahtui mittaan, joka
oli Minnan mukaan tavallinen: 2 500–3 000 merkkiä. Aiheesta riippumatta se oli
normaali mitta jutulle. Jos olisi aikonut kirjoittaa vaikkapa 5 000 merkkiä, olisi ollut
syytä mennä kysymään, oliko niin isolle tekstille tilaa. Minnan jutustakin farmaseuttipula rajautui lopulta pois – jos se olisi ollut mukana, tilaa olisi tarvittu huomattavasti enemmän.
Apteekkijutun synty osoittaa, miten Minna teki jatkuvasti rajauksia ja luopui jostain, jotta pysyi ajan, tilan ja tekniikan asettamissa puitteissa. Hän päätti olla tavoittelematta Apteekkariliiton toimitusjohtajaa, luopui käynnistä todella pienessä apteekissa ja rajasi bonuskorttiaiheen jutun ulkopuolelle. Toisaalta hän pohti pitkään farmaseuttipulan mukaan ottamista, sillä se oli hänen itse hankkimansa tieto, jota ei ollut kerrottu ainakaan muiden välineiden apteekkimaksujutuissa. Lopulta se kuitenkin rajautui pois, mihin palaan luvun loppupuolella.

5.1.2 Aika: 7,5 tunnin juttuaiheita
Vielä aamulla Minna pelkäsi, että työpäivä venyisi ”yömyöhään”. Iltapäivällä tilanne
oli kuitenkin hyvä:
”No nyt se näyttää siltä, et mä pääsen pois täältä tänään.”
(Minnan juttuseuranta, Hämeen Sanomat 6.11.2003)
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Ilmaisuissa oli tyypillistä liioittelua: yömyöhään tarkoitti sitä, että työaika ei olisi riittänyt, tänään tarkoitti, että juttu valmistui työajan puitteissa ja Minna pääsi lähtemään
ajoissa kotiin. Liioittelu painotti sitä, millainen katastrofi työajan ylittäminen olisi ollut. Samalla se myös korosti työn erityisyyttä ja prosessin onnistumisen ensisijaisuutta: jos kokonaisuus sitä vaatii, valmista on tultava, ja sen eteen toimittaja tietysti
uhraa vaikka iltansa. Vastaavia päivittäiseen onnistumisen pakkoon viittaavia uhrautumisen, varautumisen ja selviytymisen merkityksiä voi nähdä esimerkiksi Hämeen
Sanomissa toimituksen hyllyn päälle asetetussa armeijan kypärässä, jossa luki ”toimitussihteerin palaverpäähin”. Toimitussihteeri vastasi iltaisin siitä, että lehti valmistui.
Seuraavana päivänä hän oli se, joka joutui ”tulilinjalle”, jos illan ratkaisuissa oli moitittavaa. Toinen esimerkki olivat taskulamput, joita Hämeen Sanomissa oli siroteltu
ympäri deskiä. Niiden selitys oli se, että kerran sähköt olivat katkenneet illalla juuri
ennen lehden valmistumista. Elettiin lankapuhelinten aikaa, eikä pimeydessä ollut
nähnyt edes soittaa painon puolelle. Niin kypärän kuin taskulamputkin voi nähdä
toimituksen tavoiksi korostaa sitä, että tärkeintä on kaikkien esteiden ja ongelmien
ylittäminen määräaikaan mennessä, ennen kuin lehden ilmestyminen vaarantuu –
tai ennen kuin painon ja jakelun ylitöistä alkaa syntyä kustannuksia. Tämä kiteytyy
etenkin palaverpäähineessä: sankari on se, jolla on kanttia tinkiä jopa laadusta saadakseen lehden ajoissa painoon.
Painokoneen pyörähtäminen käyntiin ajallaan oli siis päämäärä, jota Minnakin
alkoi palvella heti aamusta. Kun hän toimituskokouksen jälkeen ryhtyi jutuntekoon,
hänellä oli tiedossaan, että juttu oli menossa seuraavan päivän lehteen ja hänen työaikansa päättyisi kello 17. Aikaa jutuille oli siis alle kahdeksan tuntia; osa päivästä
kului aamupalaverissa, ja tavalliseen työpäivään kuului 7,5 työtunnin lisäksi 0,5 tuntia lounastaukoa – millä ei kyllä ollut juuri tekemistä todellisuuden kanssa. Tarpeen
vaatiessa toimittajat jättivät lounaan väliin mutta tilaisuuden tullen saattoivat sekä
lounastaa että kahvitella hyvinkin leppoisasti.
Jutut valmistuivat niiden tekemiseen varatusta ajasta riippumatta yleensä ajoissa
mutta viime tingassa – eivät siis esimerkiksi pari tuntia etuajassa. Joskus jutut toki
viivästyivät ja niitä jouduttiin jopa siirtämään esimerkiksi päivällä eteenpäin. Yleisin
syy tähän oli se, että lähteet eivät kerta kaikkiaan olleet tavoitettavissa. Se oli lopulta
kuitenkin harvinaista. Yleensä kello 17 oli valmista: juttu kirjoitettu, tarvittaessa etusivun vinkki tehty ja verkkolehteen menevä palakin valmiina. Toimitus hiljeni päivävuoron lähtiessä kotiin ja iltavuoron keskittyessä lähinnä juttujen käsittelyyn ja
taittamiseen. Käsittelyyn eli editointiin kuuluivat muun muassa tekstien lyhentäminen oikeaan mittaan, niiden oikeakielisyydestä huolehtiminen, otsikoiden,
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ingressien ja väliotsikoiden tekeminen sekä kuvatekstien laatiminen tai ainakin niiden huolehtiminen oikeiden kuvien yhteyteen.
Toimituksessa pyrittiin noudattamaan työaikoja mahdollisimman säntillisesti, ja
tämä palveli monella tavalla sekä työntekijöiden ja työnantajan tarpeita. Työajan
noudattaminen onkin hyvä esimerkki valtakäytännöstä, josta monet eri toimijat
hyötyivät mutta eri tavoin: vaikka käytäntö palveli ensisijaisesti työnantajan taloudellisia tarpeita ylläpitämällä resurssien ja kustannusten ennustettavuutta, se hyödytti myös työntekijöitä siinä määrin, että nämä hyväksyivät käytännön. Tämä käy
ilmi, kun tarkastelee työaikakäytäntöjä ja niihin liittyviä merkityksiä tarkemmin. Ensinnäkin työnantaja suhtautui nihkeästi ylitöihin. Niistä oli sovittava etukäteen, ja
yleensä niihin turvauduttiin vain todellisen pakon edessä. Ne korvattiin mieluummin vapaana kuin rahana, ja tämän toimittajat kokivat ongelmaksi, sillä vapaiden pitämiseen ei juuri ollut tilaisuuksia. Ylityövapaat sekoittivat helposti vuorojärjestelmän ja tuottivat esimiehille ikäviä yllätyksiä, kun työvoimaa olikin käytössä tavallista
vähemmän. Tämän vuoksi päälliköt eivät halunneet ihmisten tekevän ylitöitä. Myös
toimittajat itse kokivat kaikki ”ylimääräiset” vapaat hankaliksi, sillä ne sekoittivat
omaa työrytmiä ja saivat monet myös potemaan huonoa omaatuntoa siitä, että
muut joutuivat heidän poissa ollessaan tekemään enemmän töitä. Toinen tärkeä syy
työajan noudattamiseen olikin solidaarisuus työtovereita ja koko ammattikuntaa
kohtaan. Suomalaisista toimittajista valtaosa kuului ammattiliittoon ja työehtojen
noudattamista pidettiin tärkeänä. Työaika oli yksi arjen keskeisimmistä sovituista
asioista, eikä ylitöitä haluttu tehdä ilman korvausta. Kolmas perustelu, jota käyttivät
sekä työntekijät että työnantajat, oli työntekijöiden tarve ”muuhun elämään”, mikä
viittasi perheeseen, harrastuksiin ja lepoon. Työhyvinvointi oli tuolloin melko paljon keskusteltu aihe, ja etenkin esimiehet mainitsivat haluavansa ehkäistä työuupumusta.
Työajan noudattaminen oli myös osin illuusio, jota toimittajat näyttivät pitävän
yllä myös siksi, että käsitykseen professionaalista toimittajasta kuuluivat sekä nopeus että kyky pysyä aikataulussa. Toisaalta toimittajat puhuivat piiloylityöstä. Työpäivät venyivät helposti liian pitkiksi puoli tuntia kerrallaan. Näin tuli tehtyä ilmaista
ylityötä. Osittain ylityöpuhe todennäköisesti kuului ammatin erityisyyttä ja toimittajien työlleen omistautumista korostavaan puhetapaan. Osittain ongelma oli myös
todellinen ja ilmensi toimittajien jatkuvaa kamppailua, jonka synnytti profession
ideaalista kumpuavien laatutavoitteiden ja todellisuudessa vallitsevan resurssipulan
välinen ristiriita. Työajan tiukka noudattaminen oli yksi keskeisimmistä keinoista,
joilla tätä ristiriitaa pidettiin kurissa. Työajasta puhuttiin molemmissa toimituksissa
paljon mutta Hämeen Sanomissa vielä enemmän kuin Etelä-Suomen Sanomissa.
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Tämä johtui todennäköisesti siitä, että Hämeen Sanomissa työtahti oli vielä tiukempi kuin Etelä-Suomen Sanomissa. Näin ollen myös ristiriita ideaalin ja todellisen laadun välillä saattoi Hämeen Sanomissa olla suurempi kuin Etelä-Suomen Sanomissa.
Vaikka sekä työntekijät että työnantajat pitivät normaalisti tiukasti kiinni työajoista, molemmille oli selvää, että suuren uutistapahtuman tullen työajat ja -vuorot
lentäisivät hetkeksi roskakoriin. Tutkimusjaksolleni ei sattunut yhtään tapahtumaa,
jonka takia työaikaa olisi lakattu noudattamasta. Sellainen olisi saattanut olla esimerkiksi muutamaa kuukautta myöhemmin tapahtunut Konginkankaan linja-autoturma, jossa kuoli 23 laskettelukeskukseen matkalla ollutta henkilöä, tai mikä tahansa iso onnettomuus lehden omalla levikkialueella.
Mitä työajan noudattamisesta sitten seurasi työn ja journalististen käytäntöjen
kannalta? Kuten apteekkijuttukin osoittaa, tähtääminen kello 17:ään alkoi jo aamulla. Kun jutut olivat todella vähissä, kuten Etelä-Suomen Sanomissa loppiaisen
aattona tammikuussa, päällikkö kyseli aamulla, saako toimittaja juttunsa ”raavituksi
kasaan päivässä”. Aiheista keskusteltiin tähän tapaan:
Uutispäällikkö: Mites, onko [toimittajalla] joku idea? Jota sä voisit kotimaalle tarjota.
Toimittaja: Kauheen paha sauma tehä yhdessä päivässä jotaki takuuvarmaa, et on...
Uutispäällikkö: Se on joo, mutta sitä edellytetään nyt [naurahdus].
Toimittaja: Mites tää ajoneuvovero? En tiedä asiasta yhtikä mitään, mutta täs nyt on
ihan faktaa, niin eiks sen voi änkee sinne?
(Aamukokous, Etelä-Suomen Sanomat 5.1.2004)

Usein toimittaja todella sai eteensä aiheen, josta hänellä ei juuri ollut tietoa. Vaikka
aiheiden seurantaa pyrittiin keskittämään niin, että sama toimittaja olisi seurannut
tietyn alueen tai aihepiirin juttuja, se ei läheskään aina onnistunut muiden töiden,
vuorojen ja erilaisten vapaiden takia. Niinpä ensin oli perehdyttävä aiheen taustoihin, muodostettava käsitys vallitsevasta tilanteesta, otettava selvää jutun aiheena
olevasta seikasta, esimerkiksi muutoksesta, ja sen seurauksista. Aiheet saattoivat olla
hyvinkin monimutkaisia, liittyä esimerkiksi vuosia kestäneisiin prosesseihin. Niinpä
oli tärkeää rajata aiheet selkeästi ja tarkasti sen kokoisiksi, että niistä oli mahdollista
selvitä annetussa ajassa. Tämä oli sitä tärkeämpää mitä kiireisempi aikataulu oli. Jos
jutuntekoon oli aikaa pari päivää, toimittaja saattoi ehtiä tarkistaa joitain sivupolkujakin, mutta yhdessä päivässä sellainen oli yleensä mahdotonta. Aihetta koskevat
aiemmat jutut joko omassa lehdessä tai muissa välineissä sekä tiedotteet ja muu
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valmis materiaali olivat tärkeitä, kun aihetta rajattiin. Ne myös ohjasivat jutun tekoa
sitä enemmän, mitä nopeammin oli saatava valmista aikaan.
Nopean toiminnan vaatimus rajasi pois sellaisia aiheita, joista ei ollut valmiina
juuri mitään materiaalia ja joiden kantavuudesta ei näin ollen ollut mitään varmuutta. Esimerkiksi Etelä-Suomen Sanomissa ryhdyttiin niukkana uutispäivänä
loppiaisen jälkeen 7. tammikuuta tekemään juttua siitä, miten Lahti–Helsinki-oikoradan valmistuminen todennäköisesti heikentäisi poikittaisliikennettä Lahdesta Riihimäelle ja pidentäisi näin joidenkin matkustajien matka-aikoja. Kotimaan aamukokouksessa asiasta keskusteltiin innokkaasti ja yleinen käsitys oli se, että aihe on kiinnostava. Toimituspäällikkö nosti sen listalla etusivulle ja jopa lehden mahdolliseksi
pääjutuksi. Vasta päivän lopussa selvisi, että mitään suurta muutosta poikittaisliikenteeseen ei ollutkaan tulossa ja asia ylipäätään koski vain hyvin pientä joukkoa
matkustajia. Tämä oli ikävä yllätys hiljaisena päivänä. Vastaavia tilanteita pyrittiin
kaikin keinoin välttämään.
Kiire sai välttämään myös aiheita, joihin olisi voinut liittyä ristiriitoja. Minnakin
rajasi apteekkiaiheesta bonuskortti-idean pois, sillä siihen ei ollut aikaa. Asia olisi todennäköisesti ollut monimutkainen selvitettävä. Siihen olisi helposti voinut liittyä
varsin erilaisia näkemyksiä bonusjärjestelmien hyödyistä ja kustannuksista, mikä
olisi johtanut siihen, että olisi pitänyt tavoittaa useampia eri lähteitä. Kaikki eivät
välttämättä olisi olleet innokkaita puhumaan, tiedon kaivaminen olisi voinut olla
hankalaa ja haastateltaville olisi pitänyt esittää kriittisiä kysymyksiä. Tämä kaikki tuskin olisi onnistunut yhden työpäivän aikana.
Aiheiden ja lähteiden valintaan vaikutti merkittävästi myös se, että lehteä tehtiin
pääasiassa päiväaikaan. Aamuyhdeksäksi töihin tulleet toimittajat hankkivat aineistonsa aamun ja päivän aikana, kirjoittivat juttunsa iltapäivällä ja lähtivät kotiin kello
17:ään mennessä. Apteekkijuttua tehnyt Minna ehti kuvaajan kanssa apteekkiin juttukeikalle, mutta usein kävi niin, että toimittajan kaikki aika kului lähteiden tavoitteluun, materiaalin lukemiseen, puhelimessa puhumiseen ja itse jutun kirjoittamiseen,
eikä toimituksesta poistumiseen jäänyt aikaa. Joskus kuvaaminen ei ollut edes mahdollista päiväsaikaan. Itse tein esimerkiksi kansalaisopiston kursseihin liittyvän jutun, ja kursseja järjestettiin nimenomaan iltaisin. Tällaisissa tapauksissa asian ottivat
hoitoonsa iltavuoron kuvaaja ja toimittaja. Illalla töissä ollut toimittaja kävi kuvaajan kanssa keikalla ja täydensi päivällä tehdyn jutun tiedoilla kuvatuista asioista ja
henkilöistä.
Iltavuorolainen kirjoitti tekstinsä erilliseksi osaksi juttukokonaisuutta, yleensä
kuvatekstiksi tai kainalojutuksi. Hänen tekstiään ei siis ryhdytty ”leipomaan” osaksi
päivävuorolaisen tekemää pääjuttua. Tämä olisi ollut vaivalloista kaikille
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iltavuorossa olijoille, sillä pääjuttu saattoi olla jo taitossa, kun kuvaa oltiin vasta
hankkimassa. Tekstin mitan muuttuminen olisi hidastanut prosessia. Toiseksi iltavuorolaisten olisi voinut olla työlästä sovittaa pääjuttuun uutta palaa, joka olisi ehkä
ollut tyyliltään ja jopa sisällöltään ristiriidassa muun tekstin kanssa. Tekstien muokkailuun ei ollut pahemmin aikaa. Käsittelijöillä oli kädet täynnä työtä, ja juttukeikoilla juoksevia uutispuolen iltavuorolaisia oli yleensä vain yksi, joten hänelläkin
piti kiirettä. Toisekseen juttujen muokkaamista ilman kirjoittajaa pidettiin riskinä.
Siitä olisi voinut seurata virheitä tai vääriä sävyjä tekstiin. Näiden välttämiseksi iltavuoron olisi kenties pitänyt olla vielä yhteydessä jo työpäivänsä päättäneeseen toimittajaan. Tähän ei ryhdytty kevein perustein. Toimittajille sai toki soittaa illallakin,
jos oli todellista asiaa, esimerkiksi jokin virhe tai epäselvyys jutussa. Vapaa-aika pyrittiin kuitenkin pitämään koskemattomana. Myös toisen tekstiä piti kunnioittaa,
eikä siihen saanut puuttua ilman selkeää syytä. Hyväksyttäviä syitä olivat otsikon,
ingressin ja jutun kärjen terävöittäminen, asia- ja kielivirheiden poistaminen, jutun
selkiyttäminen ja tekstin lyhentäminen sekä muiden taiton vaatimusten toteuttaminen.
Päivällä tehtyjen juttujen täydentäminen iltavuoron juttukeikoilla oli käytäntö,
joka vaikutti lähteiden asemaan jutuissa: pääjutuissa puhuivat ne, joita oli haastateltu toimistoaikana, eli usein viranomaiset; kainaloissa ja kuvateksteissä puolestaan
ihmiset olivat usein kansalaisen roolissa. Koska muut tekstielementit olivat alisteisia
pääjutulle, kansalaiset asettuivat jo pelkästään tämän prosessin takia alisteiseen rooliin suhteessa viranomaisiin ja asiantuntijoihin. Työajan noudattamiseen liittyvät
käytännöt ja se, että lähes kaikki kirjoittavat toimittajat olivat päivävuorossa, johti
käytännössä siihen, että toimittajat eivät juuri kohdanneet ainakaan työikäisiä ihmisiä kansalaisen ominaisuudessa. Kansalaiset eivät myöskään saaneet mahdollisuutta
nousta tasavertaisiksi lähteiksi virallisten tahojen rinnalle. He olivat juttujen kuvituksissa ”elävöittämässä” sivuja, ja teksteissä heidät marginalisoitiin kuvateksteihin
ja kainalojuttuihin.
Työajan noudattamiseen liittyvä toimittajien vapaa-ajan kunnioittaminen tuntui
katkaisevan heidän oman toimittajuutensa ja kansalaisuutensa yhteyttä. Vapaa-aika
oli ”pyhää”, siihen ei sopinut koskea, mutta toisaalta myös vapaa-aikaan kuuluvien
havaintojen ja asioiden tuominen journalismiin saattoi olla kyseenalaista. Yksityinen
kokemus ei ollut validi juttuaihe, silloinkaan, kun sen todennäköisesti jakoivat useat
kansalaiset.
Toimittajat siis kaiken kaikkiaan pyrkivät tekemään sellaisia juttuja, jotka oli
mahdollista toteuttaa työajan puitteissa. Mutta entäpä, jos joku toimittaja olisikin
halunnut käsitellä monimutkaisempia aiheita, tehdä enemmän taustatöitä, tavoittaa
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useampia lähteitä, haarukoida kansalaisten näkemyksiä aiheesta, miettiä pidempään
itsen tekstin rakennetta tai kirjoittaa vaikkapa tarinallisia juttuja – siis tehdä jollain
tavalla vaativampia juttuja kuin työajalla ehti? Jos hän olisi tehnyt tämän vapaa-ajallaan ja omasta halustaan, eikö se olisi ollut pelkästään hyvä asia? Tuskin. Ensinnäkin tuollainen toiminta olisi rikkonut solidaarisuuden kollegoita kohtaan. Muut olisivat voineet pitää sitä rehentelynä omilla taidoilla tai ylimääräisen työnteon mahdollistavalla elämäntilanteella. Mutta ennen kaikkea muut toimittajat olisivat helposti kokeneet, että heidän tulisi täyttää samat vaatimukset. He olisivat saattaneet
alkaa perätä oikeutta tehdä kunnianhimoisia, paljon työaikaa vieviä juttua. Tämä
taas olisi voinut tulla työnantajalle kalliiksi.
Yhteisten journalististen käytäntöjen noudattaminen ja samojen rajojen sisällä
pysyminen palveli siis sekä journalismiprofession että mediaorganisaation tarpeita.
Liiallinen pyrkiminen kohti journalismin kunnianhimoisia ideaaleja – objektiivisuutta, eettisyyttä, ajankohtaisuutta ja yhteiskunnan palvelemista – torjuttiin kummastakin suunnasta.

5.1.3 Tekniikka: lankapuhelin liekana
Minna löysi apteekkijuttuun perustietoa netistä, mutta kuten mainitsin, se ei vielä
2000-luvun alkupuolella ollut lainkaan niin varma tapa hankkia taustatietoja kuin se
on nykyisin. Vaikka yrityksellä ja yhteisöllä olisi ollut nettisivut, tiedot eivät välttämättä olleet ajan tasalla. Muiden lehtien juttuja ei netistä juuri löytynyt, sillä onlineversiot olivat vasta idullaan. Wikipediakaan ei ollut alkuunkaan niin kattava kuin nykyisin; suomenkielinen Wikipedia oli aloittanut alkuvuodesta 2002.
Toimittajien tärkein tiedonhankinnan tekninen apuväline oli edelleen puhelin.
Puhelimen merkitystä korosti se, että molemmat tutkimani toimitukset olivat teollisuusalueella keskustan ulkopuolella. Oli helpompaa puhua puhelimessa kuin sopia
tapaamisia kaupungille. Toimittajilla oli kännyköitä, myös työnantajan kustantamia,
mutta matkapuhelut olivat vielä huomattavasti kalliimpia kuin lankapuhelut. Niinpä
pääasiallinen haastatteluväline oli nimenomaan lankapuhelin. Sen etuihin kuului
myös mahdollisuus puheluiden nauhoittamiseen laitteeseen kiinnitetyn puhelinnauhurin avulla. Kännykkäpuhelujen nauhoittaminen alkoi toimia sujuvasti vasta kymmenkunta vuotta tutkimusjakson jälkeen, joten lankapuhelin säilytti asemansa pitkään. Moni uutistoimittaja halusi nauhoittaa haastattelut, sillä se paitsi toi varmuutta
juttua tehdessä myös varmisti selustan, jos haastateltavan kanssa tuli myöhemmin
erimielisyyttä siitä, mitä oli sanottu ja mitä ei. Sähköposti oli 2000-luvun alussa
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käytössä, mutta sen käyttäminen haastattelun tekemiseen oli vielä melko vieras ajatus. Lisäksi sähköposteja luettiin harvemmin kuin nykyisin. Moni haastateltava saattoi avata postilaatikkonsa vain kerran päivässä, joten väline ei ollut erityisen nopea.
Käytännössä lankapuhelin sitoi toimittajan työpisteeseensä. Lähteitä harvoin tavoitti heti, kun heille soitti. Usein oli jätettävä soittopyyntö ja odoteltava sitten, että
haastateltava soittaisi takaisin. Puhelut saattoi kääntää matkapuhelimeen, kun lähti
vaikkapa syömään tai toimituksen kokouspöydän ääreen lukemaan lehtiä, mutta jos
haastateltava soitti ja toimittaja halusi nauhoittaa puhelun, hänen oli joko osattava
kääntää puhelu takaisin lankapuhelimeen tai soitettava takaisin haastateltavalle. Molemmat vaihtoehdot lisäsivät mahdollisuutta menettää tilaisuus haastattelun tekemiseen, joten toimittajat pysyivät mieluiten puhelintensa lähellä.
Puhelin tietysti avasi mahdollisuuden haastatella lähteitä, joita ei olisi ollut mahdollista tavoittaa fyysisesti, mutta toisaalta se rajoitti lähteiden määrää. Koska puhelimessa voi puhua vain yhden henkilön kanssa kerrallaan, lukuisten soittopyyntöjen
kylvämiseen liittyi aina riski, että toinen lähde yrittäisi soittaa, kun puhelin oli varattuna toisen haastattelemiseen. Lähde ei välttämättä yrittänyt enää uudelleen. Ongelma voi tuntua marginaaliselta, mutta se oli todellinen ja sai toimittajat pohtimaan
tarkasti, kenelle soittopyyntöjä kannatti jättää. Tekniikan rajoitteiden vuoksi he tavoittelivat lähteitä mieluummin peräjälkeen kuin yhtä aikaa, mikä käytännössä johti
siihen, että aikaa oli korkeintaan muutamien lähteiden tavoittamiseen.
Tässä ilmeni myös toimittajien ja lähteiden suhde: toimittajien piti olla lähteiden
käytettävissä, kun se näille sopi. Toimittajat mielellään ajattelivat asian olevan toisin
päin, mutta käytännössä he olivat riippuvaisia lähteistään huomattavasti useammin
kuin lähteet heistä. Toimittajan oli oltava lähteen tavoitettavissa, jos hän halusi
saada juttunsa tehtyä. Lankapuhelin oli kuin toimittajan liekanaru. Puhelimen ja lähteiden vahva asema oli rakentunut aikojen kuluessa, ja se näkyi toimittajien työssä
monin tavoin – jopa siinä, missä toimittajat istuivat lounaalla.
Jouko muuten kertoi, miksi toimituksen pöytä on juuri se mikä on: ruokalan molemmissa nurkissa on puhelimet, ja toimituksen pöydän vieressä olevaan [puhelimeen]
on ennen kännyaikaa yhdistetty puhelut, kun tavoiteltu henkilö on ollut syömässä.
(Kenttämuistiinpanot, Etelä-Suomen Sanomat 5.1.2004)

Toimittajien yleisimmät lähteet olivat virkamiehiä tai, kuten apteekkien tapauksessa,
etujärjestöjen edustajia. Maakuntalehdelle ”korkein” taho lähteiden suhteen oli
mahdollisimman korkea kunnan virkamies, etenkin levikkialueen keskuskunnan.
Tämä näkyi suhtautumisessa esimerkiksi Hämeenlinnan tuolloiseen apulaiskaupunginjohtajaan Tapani Hellsténiin. Hänen suosiotaan lähteenä kasvatti se, että usein
toimittaja sai samalla kertaa sekä faktat että näkemykset. Eri toimittajat tavoittelivat
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Hellsténiä tutkimusviikon aikana haastateltavaksi ainakin kolmeen eri juttuun. Riittaa onnisti, mikä antoi aihetta tyytyväisyyteen:
”Ja uskomaton tsäkä sinänsä, et ku nää on kaupunginjohtajat yleensä aika kiireisiä
äijiä, niin tota, soitin puhelinnumeroon, Hellstén vastasi välittömästi. Hänellä ei ollu
kiirettä, hän pysty vastaamaan niihin mun kysymyksiin heti. Uskomaton tsägä.”
(Riitan juttuseuranta, Hämeen Sanomat 5.11.2003)

Lankapuhelin – yhdessä niukan ajan kanssa – ohjasi siis ottamaan varman päälle
lähteiden valinnassa. Helpointa se oli silloin, kun aihe pohjautui lehdistötiedotteeseen, josta löytyivät lisätietoja antavien henkilöiden nimet ja puhelinnumerot. Hankaluuksia taas tuli useimmiten sellaisten aiheiden kanssa, jotka oli kehitetty toimituksessa ja joiden kysymyksenasettelut eivät pohjanneet valmiisiin materiaaleihin.
Oikeiden asiantuntijoiden löytäminen olisi saattanut olla hidasta ja vaatia useita
haastatteluja. Toimittajat pyrkivät myös valitsemaan suoraan sellaisia haastateltavia,
joilla oli lupa puhua edustamansa instanssin nimissä ja esittää myös mielipiteitä sen
asioista. Niinpä varminta oli pyrkiä saamaan langanpäähän Hämeenlinnan
Hellsténin kaltainen henkilö, korkea johtaja, jolta sai yhdellä puhelinsoitolla sekä
tiedot että näkemykset. Näitä henkilöitä oli kuitenkin usein vaikea tavoittaa. Kokeneille toimittajille se oli helpompaa kuin nuorille, sillä tutun toimittajan soittopyyntöön lähde saattoi vastata nopeastikin. Pitkään alalla työskennelleille oli myös kertynyt lähteiden puhelinnumeroja, jotka eivät olleet yleisessä jaossa.
Puhelimen käyttöäkin määritti lopulta pitkälti aika. Sen rajallisuus ohjasi käyttämään varmoja, helppoja tai tuttuja lähteitä. Apteekkariliiton viestintä oli ilmeisen
onnistunutta, sillä se palveli sekä toimittajan intressiä että liiton omia päämääriä.
Valmis juttu apteekkimaksuista perustui suurimmalta osin Apteekkariliiton viestintäjohtajan haastatteluun, minkä lisäksi siinä oli hyödynnetty liiton nettisivuilta löytyneitä faktoja ja joiltain osin Ilkan juttua. Sitä tuki pieni kainalojuttu, jossa oli haastateltu lyhyesti Hauhon ja Hattulan apteekkareita sekä lopuksi myös yhtä asiakasta.
Kaikki olivat tietysti huolissaan pienistä apteekeista.
2000-luvun alussa lähdekäytännöt siis kiteytyivät edelleen lankapuhelimen käyttöön. Toimittajat tavoittelivat vain harvoja haastateltavia ja valitsivat mahdollisimman varmoja lähteitä, mikä johti toistuvasti samojen, korkeassa asemassa olevien ja
usein myös julkisuuden hyvin hallitsevien lähteiden käyttämiseen. Tämä antoi käytetyille lähteille valtaa suhteessa toimittajiin ja journalismiin.
Samaan aikaan oli kuitenkin jo jossain määrin nähtävissä, miten tekniikka oli alkanut muuttaa journalismin tekemistä. Verkossa lähdeaineistoa oli vielä vähän ja
moni suhtautui sen luotettavuuteen epäillen, mutta lehtien omat sähköiset arkistot
ja myös kesällä 2003 avautunut Helsingin Sanomien digiarkisto olivat ahkerassa
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käytössä. Etelä-Suomen Sanomissa kokenut toimittaja pohti lounaskeskustelussa,
että sähköiset lehtiarkistot olivat todella muuttaneet tiedonhakua. Hänen mukaansa
aiemmin ei juuri kaiveltu esiin aiempia samasta aiheesta kirjoitettuja juttuja. Satunnaisesti saatettiin keskustella kollegan kanssa, joka oli aiemmin kirjoittanut samasta
aiheesta, mutta vain todella tärkeistä aiheista pyydettiin leikkeet arkistosta. Hän kertoi tottuneensa Helsingin Sanomien arkistoon jo niin, että oli ollut pulassa, kun ei
ollut käyttökatkon aikana päässyt katsomaan, mitä lehti oli hänen juttuaiheistaan
kirjoittanut. Sitä aineisto ei kerro, millä tavalla arkistot juttujen tekoon vaikuttivat.
Voi olla, että ne johtivat aiemman toistoon ja tätä kautta entisestään kavensivat
journalismin esiin tuomia näkökulmia. Lounaspöydässä istuneet toimittajat kuitenkin kokivat tiedon avoimuuden kaiken kaikkiaan nostaneen journalismin tasoa. Ainakin heidät se oli saanut tekemään entistä tarkempaa ja huolellisempaa työtä. Joskus heistä tosin tuntui siltä, että juttuja tehtiin kuin lukijoillakin olisi ollut lehden arkisto käytössään: koska edellinen juttu aiheesta oli helposti toimittajan saatavilla,
taustojen kertaaminen saattoi uudessa jutussa unohtua. Laajoja taustoituksia ei toki
olisi voinutkaan tehdä, sillä ne eivät olisi mahtuneet lehteen. Vastaan tuli tila.

5.1.4 Tila: kaikki 3 000 merkissä
Iltapäivällä ennen kahta Minnan apteekkijuttu oli aiheen lopullista rajaamista ja kirjoittamista vaille valmis. Kolme tuntia 3 000 merkin uutisen kirjoittamiseen oli toimittajalle varsin mukava aika, usein tuli paljon pahempi kiire. Kirjoittaminen oli
työvaihe, josta toimittajat eivät juuri puhuneet – eivät keskenään eivätkä minulle,
kun heitä haastattelin. Ainoastaan kokemattomimmat toimittajat saattoivat keskustella päällikön tai käsittelijän kanssa siitä, mikä asia olisi syytä laittaa jutun kärkeen
tai otsikkoon. Muutamat iäkkäimmät toimittajat puolestaan jättivät otsikot tekemättä, mikä harmitti käsittelijöitä. Toimittajien perustelu oli se, että otsikoiminen oli
käsittelijöiden työtä ja nämä kuitenkin kirjoittaisivat heidän otsikkonsa uusiksi.
Muuten kirjoittamiseen liittyvä keskustelu rajoittui lähinnä oikeinkirjoitussääntöihin, joita kysyttiin usein kollegoilta. Sen sijaan uutistekstin rakenteen, sen sisällön
hierarkian ja sanavalinnat, joista yleensä vaiettiin, voi nähdä vahvasti uusintavaksi ja
profession doxaa ylläpitäväksi käytännöksi.
Aamu- ja viikkokokousten palautteessakaan ei juuri koskaan keskusteltu siitä,
miten jutut oli kirjoitettu, mutta kielenhuoltoa kyllä harrastettiin senkin edestä. Joskus pohdittiin myös sitä, millaiset ilmaisut ovat esimerkiksi muoti-ilmiöitä tai alatyylisiä. Toinen aamupalautteiden vakioaihe oli ulkoasu – siis lehden visuaalinen kieli.
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Kieli- ja ulkoasupalautteiden funktiot näkisin kuitenkin hiukan erilaisiksi. Kuvien,
otsikkofonttien, tilaratkaisujen ja muiden ulkoasuun liittyvien elementtien merkitykset ovat kelluvampia kuin tekstin, joten niistä syntyi erilaisia tulkintoja herkemmin
kuin teksteistä. Nämä tulkinnat eivät myöskään puuttuneet toimittajakollegoiden
työn ytimeen samoin kuin tekstien arvioiminen olisi puuttunut. Lisäksi kuvien ja
taiton jatkuva arviointi vaikutti liittyvän siihen, että visuaalisuuden näkeminen
osaksi journalismia oli vielä suhteellisen uusi asia. Siksi palautteessa jatkuvasti määriteltiin, millaiset ulkoasuun liittyvät toistot olivat toivottavia ja millaiset eivät. Kielenhuoltopalaute taas piti yllä käsitystä journalismista suomen kielen vaalijana.
Tämä tehtävä liittyy keskeisesti journalismin ja nationalismin yhteiseen historiaan,
lehdistöön yhtenä kansakunnan luojana ja sen yhteisen kielen levittäjänä (Anderson
2007, 111–129). Kun toimituksen mieleen palautettiin pilkku- ja oikeinkirjoitussääntöjä, kyseessä oli siis yksi lehdistön suurista perusteluista omalle olemassaololleen.
Kirjoittamisesta ei tarvinnut puhua, sillä uutissivujen jutut kirjoitettiin lähes
poikkeuksetta uutismuotoon. Rakenne oli vakio: napakka kärki, jossa on jutun tärkein asia, seuraavaksi toiseksi tärkein asia ja niin edelleen. Tämä rakenne lienee peräisin jo epävarmojen lennätinyhteyksien ajalta, mutta se oli ollut käytännöllinen
myös latomojen puukkotaiton aikaan, jolloin teksti oli ollut palstan levyisillä, taittopohjiin kiinnitettävillä paperiliuskoilla. Lyhentäminen oli käynyt helpoiten leikkaamalla pois yli menevä pätkä jutun lopusta. Vaikka taitto tapahtui 2000-luvun alussa
tietokoneilla, varsinkaan kiireisinä iltoina käsittelijä tai taittaja ei ehtinyt nipistellä
juttua lyhyemmäksi sieltä täältä. Siksi oli kätevää, että aina saattoi lyhentää lopusta.
Myös uutistekstin kieli oli asiatyylistä, yksinkertaista ja selkeää ja lauseet lyhyitä.
Juttujen noin 3 000 merkin perusmitta palveli nopeaa kirjoittamista ja asian yksinkertaistamista. Tekstimäärä oli niin pieni, että esimerkiksi monimutkaiset prosessit
ja tarkat nyanssit oli syytä pudottaa pois jo kättelyssä. Kykyä kirjoittaa tiiviisti ja lyhyesti pidettiin toimittajan hyveenä. Myös napakoiden vinkki- ja nettipätkien kirjoittaminen oli arvostettu taito. Ne toimittajat, jotka eivät tahtoneet pystyä tiiviiseen
ilmaisuun vaan kirjoittivat kerta toisensa jälkeen, aiheesta kuin aiheesta, yli 5 000
merkin tarinoita, saivat päälliköt ja iltavuoron käsittelijät huokailemaan raskaasti.
Yksi pitkästi kirjoittava kuvasi itse asiaa ja päivän uutisjuttuaan näin:
”[M]ä kirjotan ylipitkiä ja [...][olen] tutkijatyyppi, niin mä sitten niin paljo haastattelen
[...] Mul on se vaiva, et [...] tulee melkein noist mitä mä saan rauhas tehdä, niin
kymppitonnia. Tää nyt varmaan pysyy suhteellisen. Mutta ennen ku mä nyt tän saan
loppuun, niin tää voi neljä-, viistuhatta jo olla tääki.”
(Riston juttuseuranta, Etelä-Suomen Sanomat 8.1.2004)
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Lyhyiden tekstien kirjoittaminen oli siis Riston mukaan ristiriidassa perusteellisen
tiedonhankinnan kanssa. Koska jutun lyhyysvaatimus oli tiedossa jo etukäteen,
useimpien toimittajien kohdalla se vaikutti koko prosessiin aiheen rajauksesta lähteiden valintaan. Lyhyt mitta ei kannustanut laajoihin selvityksiin.
Toimittajat suhtautuivat kirjoittamiseen työn luovana vaiheena, mutta sen voi
nähdä myös päinvastaisena toimintana. Kun kirjoittamista ohjasivat kiire, pieni
merkkimäärä ja tärkeimpien asioiden nostaminen tekstin alkuun, kirjoittaja suoriutui tehtävästään tukeutumalla uusintaviin journalistisiin käytäntöihin. Kirjoittaminen oli vaihe, jossa hankittu tieto konkretisoitui journalismiksi, ja uutisjournalismin
tapauksessa sitä ohjasivat monet säännöt: Esimerkiksi haastattelevan sanomisista
osa kirjoitettiin suoriksi sitaateiksi, joiden sisällöstä haastateltava kantoi vastuun. Tilastotiedot puolestaan kirjoitettiin usein suoraksi kerronnaksi, sillä ne olivat ”objektiivisia” ja kelpasivat toimittajan kertomaksi – silloinkin, kun olivat peräisin haastattelusta.
Uutissivuja varten oli tehty valmiita pohjia esimerkiksi toimittajien kommenteille, eli he olisivat voineet kertoa myös oma näkemyksensä uutisaiheesta. Tähän
mahdollisuuteen toimittajat kuitenkin tarttuivat harvoin. Ajatus tuntui hankalalta,
toimittajat eivät kokeneet kommenttien kirjoittamista tehtäväkseen – eikä heitä
vielä vuosituhannen alussa siihen erityisesti velvoitettu.
Tekstien lyhyyttä, uutiskärkiä ja yksinkertaisuutta perusteltiin toimituksissa sillä,
että lukijoilla ei ole aikaa enempään. Tämä perustui oletukseen, että lukijat olivat
kiireisiä ja kärsimättömiä, jopa laiskoja, ja halusivat päästä helpolla. Asiaa voi kuitenkin tarkastella myös toisesta näkökulmasta. Kirjoittamiselle asetetut vaatimukset
palvelivat ehkä enemmänkin journalismin tuotannon vallitsevaa järjestystä kuin lukijaa, sillä nopeasti tuotettu teksti varmisti juttutehtaan tehokkaan ja jatkuvan toiminnan. Samalla tekstin vaatimukset myös oikeuttivat asioita yksinkertaistavan, kaavamaisen ja jopa pinnallisen käsittelyn – perustelemalla sitä lukijoiden tarpeilla ja
ominaisuuksilla. Luvussa 6 käsittelen sitä, kuinka toimittajat pitivät monia juttuaiheitaan tärkeinä mutta samalla varsin tylsinä. Juttujen lyhyys todennäköisesti auttoi
heitä käsittelemään sitä ristiriitaa, että he tekivät työkseen usein omasta mielestäänkin vähän tylsiä juttuja. Jos toimituksessa kerran oletettiin, että lukijat jaksavat lukea
vain lyhyitä juttuja, niin kukapa olisi halunnut kirjoittaa tylsää asiaa vielä pitkästikin?
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5.1.5 Näkymättömät puitteet
Ajan, tilan ja teknologian puitteet ohjasivat toimituksen journalistisia käytäntöjä ja
uusintavaa toistoa vahvasti, mutta arjessa niihin kiinnitettiin hyvin vähän huomiota.
Ne muodostivat niin itsestään selvän kehikon jutun tekemiselle, että olivat muuttuneet liki näkymättömiksi, vaikka ohjasivat lähtökohtaisesti muun muassa aiheiden
valintaa ja rajaamista sekä näkökulmien kehittelyä. Puitteet tulivat kuitenkin esiin,
kun toimittajat selittivät juttujen tekemiseen liittyviä ratkaisuja ulkopuoliselle. Jatkuvat miksi-kysymykset koskien toimittajien valintoja ja väitteitä tuottivat selityksiä,
jotka tekivät kehyksiä näkyviksi.
Puitteet olivat osa sitä työn materiaalista ulottuvuutta, johon journalistiset käytännöt sovittuivat. Niissä näkyi vahvasti yhtiön toimitukselle antamien resurssien
vaikutus, ja ne ohjasivat toimitusta yleensä tehokkaaseen ja tasalaatuiseen toimintaan. Toimittajat pohtivat jatkuvasti, kuinka saavat ajan ja tilan riittämään, mutta samalla he kertoivat implisiittisesti myös siitä, mihin resurssien oli riitettävä: mitkä olivat tuotetun journalismin tavoitteet ja milloin ne täyttyivät riittävästi. Esimerkiksi
Minnan apteekkijuttu oli lopulta riittävän laaja ilman farmaseuttipulan käsittelyäkin.
Kun Riitta lähti kuvaajan kanssa etsimään haastateltavia juttuunsa, hän määritteli
toiminnalleen ja sitä kautta myös sen lopputulokselle hyvin konkreettiset minimitavoitteet:
”Ihan pari kolme peruskysymystä, se riittää ihan varmaan.”
(Riitan juttuseuranta, Hämeen Sanomat 5.11.2003)

Puitteisiin sovitetut käytännöt myös sulkivat monia toimintatapoja niin tiukasti
mahdollisuuksien ulkopuolelle, että niistä ei edes keskusteltu toimituksissa. Esimerkiksi aika- ja tilarajat eivät juuri mahdollistaneet juttuja, joissa olisi valotettu yhtä aihetta useista eri näkökulmista tai selvitetty pitkiä, monimutkaisia prosesseja. Puitteet johtivatkin helposti käytäntöihin, jotka tekivät journalismista pinnallista ja
ohutta. Samalla kun uusintava toisto piti yllä jatkuvuutta, se sai myös luodut käytännöt näyttämään luonnollisilta ja oikeilta ja tätä kautta esti kiinnittämästä huomiota
siihen, miten ne vaikuttivat lopputulokseen. Kun vallitsevat käytännöt vaikuttivat
selviöiltä, niitä ei kyseenalaistettu. Olisihan ajan ja tilan vaatimuksiin voinut vastata
esimerkiksi niin, että yhtä aihetta olisi käsitelty useamman toimittajan voimin ja lopputuloksena olisi syntynyt monen jutun kokonaisuus, jolloin pinnallisuus olisi vältetty. Tämä olisi kuitenkin ollut ristiriidassa sen lyhyttä mittaa perustelleen ja näin
tehokkuuteen pyrkineen väitteen kanssa, että lukijat ovat kiireisiä ja kärsimättömiä
ja haluavat päästä aiheesta kuin aiheesta vähällä.
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5.2

Työnjako ja valta

Hämeen Sanomissa ja Etelä-Suomen Sanomissa toimittajien, päälliköiden, kuvaajien ja taittajien kanssakäyminen oli välitöntä ja epämuodollista. Päälliköt olivat itsekin toimittajia, yleensä alaistensa vanhoja työkavereita, eikä heitä pahemmin pokkuroitu. Päätoimittaja oli hiukan etäinen, häneen ei suhtauduttu yhtä toverillisesti kuin
muihin työkavereihin, mutta muiden päälliköiden kanssa toimittajat käyttäytyivät
varsin rennosti. Tämä tietysti vaihteli: päällikön vanha opiskelukaveri tai häntä aikanaan työhön opastanut kollega suhtautui esimieheen eri tavalla kuin toimituksen
tuorein määräaikainen toimittaja tai toimitusharjoittelija.
Toverilliset välit ja iloinen ilmapiiri loivat vaikutelman tasa-arvoisesta työyhteisöstä, jossa hierarkiat olisivat matalia. Toimitukset ovat kuitenkin tosiasiassa hyvin
hierarkkisia organisaatioita, ja tämä päti myös Hämeen Sanomissa ja Etelä-Suomen
Sanomissa. Vaikka henkilötasolla oltiin läheisiä, itse työn suhteen jaot ja hierarkiat
olivat selviä ja näkyivät toimitustyön käytännöissä. Toimituksissa oli selkeä komentoketju, joka oli tietysti tarpeen kiireisissä uutistilanteissa tai tehtäessä päätöksiä kiistanalaisista asioista. Hierarkia oli kuitenkin selvästi läsnä myös tasaisessa, arkisessa
toistossa ja ohjasi sitä, kenen sana lopulta painoi.
Hierarkkisuus näkyi myös eri työntekijäryhmien – toimittajien, päälliköiden, kuvaajien ja graafikoiden – välisissä suhteissa ja siinä, minkä verran eri alojen ammattilaisilla oli sananvaltaa suhteessa journalismiin. Tarkastelen ensiksi toimittajien ja visualistien suhteita, sitten toimittajien keskinäisiä suhteita ja heidän kanssakäymistään päälliköiden kanssa. Lopuksi kuvaan vielä päälliköiden valtaa niin organisaation hierarkkisuuden kuin aiheiden valinnankin kautta.

5.2.1 Autonkuljettajia ja teknisiä apulaisia
Vaikka visuaalisen puolen merkitys lehdissä oli kasvanut ja uutiskuvaajia pidettiin
toimituksessa journalisteina, valokuvaajat työskentelivät edelleen pääsääntöisesti
toimittajien ehdoilla. Aiheista ja niiden kuvallisuudesta kyllä neuvoteltiin, ja kuvaajilla oli näissä asioissa sananvaltaa. Juttuaiheiden ja käsittelytapojen valitseminen oli
kuitenkin toimittajien vallassa. Toimittajat myös tekivät kuvatilaukset ja briiffasivat
kuvaajat eli määrittelivät, mikä asia kulloinkin oli kuvitettavana. Toimittajien ja kuvaajien suhteen hierarkkisuus kiteytyi mielestäni tavassa, joka on usein edelleen voimassa: juttukeikalle mentiin kuvaajan autolla, ja kuvaaja ajoi – aina. Kuvaaja oli siis
myös toimittajan autonkuljettaja. Käytännölle oli järkeviä selityksiä: kuvaajat
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tarvitsivat autoa työvälineidensä kuljettamiseen, osa tavaroista saattoi olla aina autossa, kuvaajat liikkuivat toimittajia enemmän, sillä heidän oli poistuttava toimituksesta silloinkin, kun toimittaja hoiti tiedonhankinnan puhelimitse. Tästä huolimatta
kuljettaja–matkustaja-asetelma myös palveli toimittajaa: kun toinen ajoi, toimittajalla oli mahdollisuus tehdä journalistista työtä. Itse saatoin esimerkiksi lukea taustamateriaalia tai miettiä haastattelukysymyksiä, ja joillakin toimittajilla oli tapana puhua automatkojen aikana puhelimessa lähteidensä kanssa. Tapa oli varmasti ajankäytön kannalta tehokas, mutta samalla se teki kuvaajasta toimittajan avustajan.
Toimittajat tekivät kuvaajien lisäksi päivittäin yhteistyötä myös lehteä taittavien
graafikoiden kanssa. Osa toimittajistakin taittoi, mutta pääasiassa toimittajille kuului
iltavuorossa tekstien käsitteleminen ja skeemojen eli sivujen taittosuunnitelmien tai
-kaavojen tekeminen. Toimittajien ja taittajien tiivis yhteistyö ja taittajien työpisteiden sijainti toimituksessa oli suhteellisen uusi asia, eivätkä taittajat välttämättä aivan
kokeneet kuuluvansa porukkaan.
Ruokapöydässä puhuttiin viikonlopun pikkujouluista. Oli ollut hyvät bileet: savusaunaa, mönkijöitä ja kova krapula. [...] [Sairaana ollut uutispäällikkö] kysyi, oliko mukana taittajia. Ei yhtään, vaikka oli kovasti kutsuttu.
(Kenttämuistiinpanot, Hämeen Sanomat 3.11.2003)

Hämeen Sanomissa oli syksyllä 2003 juuri valmistunut remontti, jonka myötä taitto
sijaitsi nyt osana toimitusta, lähellä deskiä, samanlaisissa sermein rajatuissa työpisteissä kuin muukin toimitus. Myös Etelä-Suomen Sanomissa lehti taitettiin keskellä
toimitusta. Taittajat ja käsittelevät toimittajat työskentelivät iltaisin yhteisen, ringiksi
kutsutun pöydän ympärillä.
Vielä 1990-luvun puolella lehdet oli taitettu latomossa, joka oli prosessissa toimituksen ja painon välimaastoa ja myös sijaitsi eri tiloissa kuin toimitus. Tuolloin
toimitussihteeri oli määrännyt, miten tekstit ja kuvat sijoitetaan, mutta taittajat olivat hoitaneet itse työn. Taittajat olivat kuuluneet Suomen Kirjatyöntekijäin Liittoon, toimittajat Sanomalehtimiesliittoon eli nykyiseen Journalistiliittoon. Kun
taitto oli alettu tehdä tietokoneilla, latomot olivat lakanneet olemasta ja taittajat hiljalleen siirtyneet lähemmäs toimitusta. Myös toimittajat olivat alkaneet taittaa, ja ulkoasun rooli journalistisen kerronnan välineenä oli alkanut korostua. 2000-luvun
alussa taittajista käytettiin kuitenkin vielä latomoaikaista nimitystä taittaja – sittemmin heitä on alettu kutsua graafikoiksi.
Etelä-Suomen Sanomien ringin asetelmassa näkyi vielä tiukka ammattikuntien
välinen jako. Työpöydät muodostivat soikion, jonka päässä istui iltatyötä johtava
toimitussihteeri. Hänestä katsottuna vasemmalla istuivat taittajat ja oikealla toimittajat – joko suoraan taittajia vastapäätä tai ainakin takakaarteen oikealla reunalla.
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Taittajien koneiden paikat oli piirretty toimituksen pohjapiirrokseen, sillä heillä oli
erilaiset näytöt ja koneet kuin toimittajilla. Tästä syystä paikkoja ei myöskään voinut
helposti vaihdella.
Kun olin itse iltavuorossa käsittelijänä, huomasin järjestyksen varsin epäkäytännölliseksi: jouduin jatkuvasti hyppimään omalta rinki-paikaltani katsomaan, mitä
graafikko teki. Kun olin piirtänyt skeeman vastuullani olevasta sivusta, nousin ja
vein sen graafikolle. Kun jokin otsikko tai teksti oli liian pitkä, nousin ja kävelin
graafikon luo katsomaan, paljonko piti lyhentää. Otsikon saatoin lyhentää yhdessä
graafikon kanssa, mutta leipätekstin lyhentäminen kesti usein sen verran pidempään, että palasin paikalleni lyhentämään ja menin sitten lyhennettyäni taas taittajan
luo katsomaan, joko mitta oli sopiva. Hyppelehtimiseltä olisi vältytty, jos graafikko
ja toimittaja olisivat istuneet vierekkäin. Nyt asetelma oli kuin vanha latomo olisi
vain siirretty ringin toiselle reunalle. Kahvitauolla yksi taittajista totesi, että hänen
mielestään ”huutotaitto” toimi ainakin joidenkin toimittajien kanssa oikein hyvin,
skeemoista hän ei niin perustanut. Sitä hän ei ollut tullut ajatelleeksi, että vierekkäin
istuminen voisi helpottaa työntekoa, ei tarvitsisi edes huutaa. Taiton siirtyessä toimitukseen mallia oli kuulemma haettu Ruotsista, eikä asiaa ollut sen koomin mietitty.
Iltatyössä toimittajilla oli selkeästi journalistinen päätösvalta, mutta tilannetta tasoitti se, että taittajat olivat usein teknisesti huomattavasti taitavampia kuin toimittajat ja hallitsivat ulkoasun nyanssien lisäksi myös toimitusjärjestelmän hyvin. Toimittajat arvostivat taittajien teknistä ja graafista osaamista, ja aika usein taittajat itsekin
korostivat taitojaan vitsailemalla toimittajien sähläilyistä tekniikan kanssa. Yksi taittaja esimerkiksi kuvaili naureskellen toimitussihteerin kömmähdystä, jonka seurauksena jo osittain tehty seuraavan päivän lehti katosi kokonaan, sivupohjia myöten,
toimitusjärjestelmästä.
Tupakalla [taittaja] kertoi, miten perjantain lehti hävisi: [toimitussihteeri] kysyi yhtäkkiä, mitä mahtoi tapahtua, kun hän painoi nappia ”tuhoa lehti”. Taittaja sanoi, että
nyt on viisainta soittaa heti [...], että nauhalta otettava tilanne edellisenä yönä kahdeltatoista. Kaikki sen jälkeen tehty oli hävinnyt, sen hän tiesi. Nauhalta saamisen arvioi
kestävän ainakin neljä tuntia. Sanoi [päällikölle], että lehteä [on] pienennettävä. [...]
[P]arempi, että ilmestyy 24-sivuisena kuin että ei ilmesty ollenkaan. [...] [I]tse teki
vielä viimeiset urheilusivut ennen yhtä yöllä. Pisti koripallokuvan kuudella [palstalla]
ja muutenkin levitteli jutun. Hurjan näköistä, mutta parempi kuin tyhjä.
(Kenttämuistiinpanot, Etelä-Suomen Sanomat 4.3.2004)

Teknisen osaamisen lisäksi taittajat olivat mestareita huumorissa, joka oli usein roisimpaa kuin toimittajien keskenään harrastama vitsailu. Taittajien letkauksissa saattoi kuulla kaikuja miesvaltaisten latomojen ajalta, mutta erityisen karskeja juttuja
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ringissä ei kuulunut. Toimittajat olivat aina innokkaasti mukana leikinlaskussa, jota
voisi kutsua latomo- tai iltavuorohuumoriksi. Nopeaan reagointiin ja kielelliseen
nokkeluuteen perustuva sanailu, jonka kohteena olivat usein toimittajat tai graafikot
itse, lähensi ammattiryhmiä ja peitti suhteen hierarkkisuutta.
[Taittaja] vaatii [käsittelyvuorossa ollutta toimittajaa] laittamaan neloselle, tulee Haluatko miljonääriksi. [Toimittaja] vaihtaa kanavan, vaan ei laita ääntä. [Taittaja]:
”Tuolta toimittajalta ei koskaan saa täyttä palvelua.”
(Kenttämuistiinpanot, Etelä-Suomen Sanomat 14.3.2004)

5.2.2 Toimittajatoverit
Toimittajien keskinäiset suhteet olivat pääsääntöisesti välittömiä, toisen työtä kunnioittavia ja siinä mielessä tasa-arvoisia, että toimittajat eivät pomottaneet toisiaan
tai kaataneet töitään toisten tehtäviksi. Osa kantoi huonoa omaatuntoa jopa ylityövapaistaan, koulutuksistaan tai luottamustehtävistään, koska yhden poissaolo lisäsi
muiden kuormaa.
Muutamat toimittajat nauttivat erityistä arvostusta työkavereidensa parissa. Arvostuksen selkeimpiä syitä olivat journalistinen ammattitaito, kokemus ja avuliaisuus, mutta lisäksi toimittajat arvostivat niitä kollegoita, joilla oli työyhteisön kannalta tärkeitä sosiaalisia taitoja; he osasivat esimerkiksi rakentaa kompromisseja,
heillä oli vaikutusvaltaa suhteessa päälliköihin tai he osasivat kuunnella ja suhteuttaa
toisten huolia. Toimittajien välistä kilpailua en kummassakaan toimituksessa havainnut. Vaikka päälliköt selvästi suosivat joitain toimittajia esimerkiksi antamalla
näille usein pääjuttuaiheita ja pitivät toisia tiukemmin kontrollissa, tämä ei näyttänyt
vaikuttavan toimittajien keskinäisiin suhteisiin. Usein toimittajat olivat keskenään
kavereita, jopa ystäviä, ja tapasivat toisiaan myös vapaa-ajalla. Työpaikallakin toimittajien keskinäiset suhteet olivat hyvin henkilökohtaisia, he puhuivat paljon arjestaan, perheistään ja harrastuksistaan. Lounaalla, kahvilla ja tupakkapaikalla kommentoitiin myös ajankohtaisia tapahtumia ja päivän uutisia ja puhuttiin työasioista,
mutta näissä keskusteluissa ei juuri koskaan käsitelty työn alla olevia juttuja – kenties niiden aiheita, mutta ei kollegoiden työtä. Ajankohtaisista asioista laskettiin leikkiä, ja joskus huumori oli hyvinkin mustaa. Tavallisia puheenaiheita olivat lisäksi
päälliköiden kommentit viikkopalaverissa, tulevat organisaatiouudistukset ja työpaikan ilmapiiri. Usein kerrottiin myös tarinoita, ja monet niistä liittyivät työhön.
Muisteltiin menneitä aikoja, joina toimitustyö tuntui olleen paitsi varsin vapaata
myös alkoholin kyllästämää. Tai sitten kerrottiin erikoisista tapahtumista tai ihmisistä, joita työssä oli tullut vastaan.
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Vaikka ruoka- ja kahvitaukoja ei käytetty juttujen ruotimiseen tai uusien ideointiin, työtä tehdessä kyllä keskusteltiin aiheista ja lähteistä. Toimittajat jakoivat auliisti
toisilleen esimerkiksi lähteiden yhteystietoja, vinkkejä hyvistä taustamateriaaleista ja
apua oikeinkirjoituksessa. Kokeneemmat auttoivat ilman muuta nuorempia – ja
näyttivät nauttivan siitä, että saivat näin osakseen nuorten arvostusta. Usein toimittajat myös lukivat ja kommentoivat toistensa juttuja ennen kuin ne menivät virallisessa prosessissa eteenpäin ja käsiteltäviksi. Keskinäisen kilpailun puuttuminen ja
työtovereiden auttaminen näyttivät selittyvän sillä, että koko lehden onnistuminen
oli tärkeää myös jokaisen toimittajan oman työn kannalta. Lehti oli ympäristö, johon omat jutut sijoittuivat. Tämän ympäristön laatu heijastui myös jokaiseen yksittäiseen juttuun ja sitä kautta jokaisen toimittajan työn laatuun. Solidaarisuuden taustalla oli paitsi halu kokea ylpeyttä koko lehdestä myös oman työn ja aseman turvaaminen. Jos lehteä ei arvostettu, tuskin arvostettiin sen toimittajiakaan.
Tekniikka oli muuttanut toimittajien keskinäistä kanssakäymistä. Nuori toimittaja ihmetteli lounaspöydässä, miten ihmeessä ennen nettiä ja lehden omaa sähköistä arkistoa selvittiin aiheista, joista ei tiennyt ennakolta mitään. Kokenut työkaveri kertoi, että jos sattui löytymään kollegan, joka muisti tehneensä jotain aiheesta,
saattoi kysyä tältä. Nuoren toimittajan mukaan työmääräyksiä saattelivat nyt sanat
”katso arkistosta” – ei ”kysy kaverilta”. Hänen mielestään olisi usein ollut tärkeämpää keskustella kuin vain lukea vanhoja juttuja. Tekniikka oli tosiaan saattanut vähentää toimittajien keskinäistä keskustelua aiheista, sillä tausta- ja perustiedot löytyivät usein helposti ja varmasti arkistosta tai netistä. Toisaalta juttuarkisto toi aiempaa
paremmin ulottuville tiedon siitä, kuka aiheesta kenties oli aiemmin kirjoittanut.
Sitä tietoa ei enää tarvinnut etsiä muistelemalla ja kyselemällä. Tekniikka siis myös
mahdollisti kanssakäymistä ja ehkä jopa syvensi sitä. Nuori toimittaja kertoi keskustelevansa aiheista kollegoiden kanssa, ja nyt arkisto antoi hänelle entistä paremman
mahdollisuuden kysyä edellisen jutun tekijältä taustoja tai esimerkiksi sitä, millaisia
jutun haastateltavat olivat olleet ja jäikö jutusta pois jotain, mikä olisi ollut hyvä kertoa.
Nuoren toimittajan keskustelunhalun saattoi nähdä tarpeeksi oppia journalistisia
käytäntöjä vanhemmilta kollegoilta. Käytäntöjen ja rutiinien oppimisessa työkavereilla oli suuri merkitys. Suhtautumisessa lähteisiin ja näiden sanomisiin nuoret hakivat usein apua kokeneemmilta. Esimerkiksi kyseinen nuori toimittaja joutui haastattelemaan peräkkäisinä päivinä Alpo Rusia, joka oli joutunut vakoiluepäillyksi
vuonna 2002, ja Henrik Laxia, Rkp:n kansanedustajaa. Reilua viikkoa myöhemmin
hän haastatteli europarlamentaarikko Paavo Väyrystä. Kaikilla kolmella oli jokin
asia, jonka he halusivat lehdelle kertoa, ja toimittaja sai kaikissa kolmessa
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tapauksessa esimieheltään käskyn mennä tekemään haastattelua. Toimittaja koki tilanteet hankaliksi, sillä hän ei olisi halunnut vain kritiikittömästi toistaa haastateltavien sanomaa. Hän kuitenkin koki, että hänellä ei ollut tarpeeksi taustatietoa ja kokemusta, jotta olisi voinut olla kriittinen. Niinpä hän halusi keskustella jutuista
paitsi esimiehen myös sellaisten kollegoiden kanssa, joilla oli kokemusta kyseisistä
haastateltavista tai vastaavien juttujen tekemisestä.
Tällaisten haastateltavien antamisen nuoren, suhteellisen kokemattoman toimittajan kontolle voi nähdä myös esimiesten vallankäytöksi: nuorten voi olettaa toteuttavan kuuliaisesti ylhäältä tulleet määräykset. Kokeneet, kriittiset toimittajat saattaisivat kyseenalaistaa koko haastattelun tekemisen. Kokeneet toimittajat esittivätkin
joskus epäilyjä, että nuorille annettiin vastuuta ja vastuullisia tehtäviä vain siksi, että
heitä oli helppo ohjailla.
Molemmissa toimituksissa oli selvästi muutamia nuoria naistoimittajia, jotka olivat päälliköiden luottoalaisia. He saivat usein tehtäväkseen kokonaisuuden kannalta
tärkeitä juttuja, kuten etusivun tai eri osastojen pääjuttuja. Etelä-Suomen Sanomissa
päällikkö ja luottotoimittaja keskustelivat aamukokouksen loppupuolella muiden jo
saatua tehtävänsä näin:
Uutispäällikkö: [...] [Toimittaja]. Sulle olis jäämässä pääjuttu täältä.
Toimittaja: Joo.
Uutispäällikkö: Joko sää sitä ennätit ounastella?
Toimittaja: Kyllä mää arvasin, et se on vaan jonkun tehtävä.
(Aamukokous, Etelä-Suomen Sanomat 5.1.2004)

Osittain kyse saattoi olla siitä, että luottotoimittajat olivat päälliköiden ohjailtavissa
– ainakin he yleensä hyväksyivät päälliköiden aiheet ilman vastarintaa. Asetelmaan
liittyi kuitenkin muutakin. Kyseiset nuoret naiset olivat päälliköiden näkökulmasta
luotettavia, tunnollisia, nopeita ja tarkkoja sekä faktojen että kielen suhteen. He
tuottivat journalismia, joka täytti minimivaatimukset kirkkaasti ja usein ylittikin ne.
Heillä oli myös halua kehittyä entistä paremmiksi toimittajiksi, joten he kokivat
päällikön ohjauksen ainakin osittain avuksi, tueksi ja opiksi. Lisäksi päälliköiden
nuoria luottotoimittajia yhdisti se, että he ottivat työssään huomioon lehden kokonaisuuden. He tekivät yhteistyötä kuvaajien ja graafikoiden kanssa ja täyttivät toiveet niin juttujen mitan kuin muodonkin suhteen; jos haluttiin faktalaatikoita tai
kommentteja, he tekivät niitä. Toisaalta toimituksissa oli myös muutamia toimittajia, kokeneita miespuolisia erikoistoimittajia, jotka edustivat toista ääripäätä: työskentelivät hyvin itsenäisesti omilla säännöillään, ja olivat siksi päälliköiden
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näkökulmasta hiukan syrjässä. He esimerkiksi keskittyivät vahvasti erityisalueisiinsa
tai kirjoittivat jatkuvasti liian pitkiä tai vaikeaselkoisia juttuja. Esimerkiksi käsittelyvuorossa ollessaan toimittajakollegat saattoivat tuskailla näiden juttujen kanssa.
Työkavereina välit olivat silti hyvät ja arvostavat, sillä usein omia latujaan kulkeneilla toimittajillakin oli osaamista ja tietoa, jota muut arvostivat.
Toimittajien keskinäisiä välejä ei kiristänyt se, että pomot eivät kohdelleet kaikkia samalla tavalla. Eri päälliköt suosivat eri toimittajia, ja yhdellä päälliköllä saattoi
olla useampi luottotoimittaja, joten esimiesten huomio ei keskittynyt vain yhteen
henkilöön. Kokeneet toimittajat eivät kadehtineet nuoria luottotoimittajia, sillä he
arvostivat itsenäisempää työskentelyä. Pienissä, niukkaresurssisissa toimituksissa
kukaan ei myöskään jäänyt täysin varjoon, vaan kaikki pääsivät ja joutuivat tekemään näkyviä ja keskeisiä juttuja.
Toimittajien keskinäisen tasaveroisuuden vastapainoksi toimittajien suhde päällikköihinsä oli selvästi toisenlainen. Kun toimittajat keskustelivat esimiesten kanssa
jutuista, asetelma oli lähtökohtaisesti hierarkkinen. Toimittajat kokivat, että päälliköiden ohjeita ja toiveita oli noudatettava. Jos toimituksessa oli epäkohtia, henkilöstöön tai journalismiin liittyviä, toimittajat näkivät ne yleensä päälliköiden ongelmiksi; osan ongelmista nämä aiheuttivat toimittajien mielestä omalla toiminnallaan
tai tavallaan johtaa, osa ongelmista taas oli sellaisia, joihin päälliköiden olisi toimittajien näkemyksen mukaan pitänyt puuttua. Toimittajien keskinäinen solidaarisuus
ja hyvät välit perustuivat osaltaan juuri asetelmaan, jossa toimittajat kokivat olevansa keskenään tasaveroisia mutta eivät sellaisessa asemassa, että voisivat vaikuttaa
työyhteisön toimintaan tai hyvinvointiin. Kun ongelmat kuuluivat esimiesten ratkaistaviksi, niillä ei tarvinnut rasittaa kollegojen keskinäisiä välejä.

5.2.3 Keskuskomitean komennossa
Etelä-Suomen Sanomissa päälliköiden muodostamaa ryhmää ja deskiä, jossa he istuivat, kutsuttiin keskuskomiteaksi. Sarkastinen vitsailu deskin vallasta auttoi hyväksymään pomojen aseman.
Kysyin, mistä tulee nimitys keskuskomitea. Se on kuulemma omaksuttu täältä Neuvostoliittoon.
(Kenttämuistiinpanot, Etelä-Suomen Sanomat 8.3.2004)

Toimituksen keskuskomitean tehtävä oli paitsi tehdä päätöksiä myös valvoa töiden
etenemistä ja pysyä jatkuvasti selvillä siitä, mitä toimituksessa tapahtui. Se oli
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käytännön työtä johtava elin, jonka valtaa harvoin kyseenalaistettiin. Se oli myös sisäpiiri, jonka kautta esimerkiksi päätoimittajien tai toimituksen ulkopuolisten tahojen toiveet suodatettiin toimittajien työhön – usein ilman että nämä saivat tietää,
millaisia yhteydenottoja ja keskusteluja ylhäältä tulleiden juttuaiheiden taustalla kenties oli.
Aina keskijohdon kontrollia ei toimituksissa sulatettu, tai ainakaan kaikki toimittajat eivät halunneet siihen alistua. Hämeen Sanomissa toimitussihteerit toivoivat,
että toimittajat kävisivät itse deskissä raportoimassa töidensä etenemisestä noin
kello 15 iltapäivällä, koska tämä auttaisi iltalistan tekemisessä ja lehden kokoonpanon ja ulkoasun suunnittelussa. Tällainen toimintaohje oli virallisesti voimassa,
mutta sen noudattaminen unohtui aina parin päivän ryhtiliikkeen jälkeen. Käytännössä aamuvuorossa oleva toimitussihteeri kiersi toimitusta kolmen aikaan iltapäivällä ja kyseli, millaista juttua keneltäkin näytti olevan tulossa. Koska toimittajat tulivat ja menivät eivätkä suinkaan aina istuneet työpisteellään, toimitussihteerillä oli
iso työ löytää kaikki jutuntekijät. Osaa hän tavoitteli puhelimellakin, mutta juttukeikoilta toimittajia oli vaikea saada kiinni. Niinpä iltalista saattoi olla vajavainen
vaihtokokouksen aikaan, sillä osasta juttuja ei välttämättä ollut juuri mitään tietoa.
Toimitussihteerin näkökulmasta kello 15:n raportoinnissa oli kysymys työn sujuvuudesta, mutta osa toimittajista koki vaatimuksen vahtimiseksi. Viikkopalaverissa
kokenut miestoimittaja kiteytti asian näin:
”Siinä sitä voidaan olla tuolla maakuntamatkoilla taikka jossakin, niin se että se ei
liene tarkoita sitä, että juttu jää lehdestä pois, jos se on 15.01 vuoropäällikön tiedossa. Että, haluasin tällä sanoa sitä, että ei tehdä niinku niin helvetin jäykkiä armeijamaisia hierarkioita, systeemeitä, että ne ei sitten käytännössä toimi.”
(Viikkokokous, Hämeen Sanomat 5.11.2004)

Asia oli esillä viikkokokouksessa, koska se liittyi keskijohdon, erityisesti toimitussihteereiden vallan lisäämiseen. Samalla kun uutispäällikölle haluttiin antaa enemmän
aikaa suunnitteluun, vastuuta ja valtaa päivittäisestä työstä annettiin toimitussihteereille, joita oli alettu nimittää vuoropäälliköiksi. Keskijohdon vallan kasvu tuntui
harmittavan joitain myös siksi, että sen koettiin muuttavan vallinnutta asetelmaa:
aiemmin toimitussihteeri oli palvellut toimittajaa, nyt toimittajat tunsivat, että heidän olisi palveltava toimitussihteeriä. Raportointikeskustelun päätteeksi päätoimittaja selitti vielä taustaa:
”Niin vuoropäälliköt nyt rupeaa ottamaan joka aamu, et sieltä valitaan semmonen
kaks pääjuttua, jotka niinku selvästi nousee listalta esiin, jotka, joita niinku pohditaan
aktiivisemmin, enemmän.”
(Viikkokokous, Hämeen Sanomat 5.11.2004)
140

Oli melko harvinaista, että päätoimittaja otti viikkokokouksessa kantaa näin konkreettiseen käytännön asiaan. Päätoimittajat olivat toimittajien päivittäisen työn kannalta melko näkymättömiä ja etäisiä. Toimituspäälliköiden osallistuminen lehden tekemiseen ja työn johtamiseen vaihteli sen mukaan, minkä verran päällikkö hoiti hallinnollisia asioita tai esimerkiksi kirjoitti pääkirjoituksia. Käytännön tasolla työtä
johtivat toimitus- ja uutispäälliköt. Heidän alapuolellaan hierarkiassa olivat toimitussihteerit, joiden tehtävänä oli huolehtia, että tehdyt päätökset ja linjaukset toteutuvat loppuun asti myös käytännössä.
Hämeen Sanomien uutispäällikkö vetäytyi päivällä välillä omaan huoneeseensa,
ja samoin teki joskus Etelä-Suomen Sanomien toimituspäällikkö. Heidän lisäkseen
omia huoneita oli päätoimittajilla, toimituspäälliköillä ja muutamilla erikoistoimittajilla. Niillä harvoilla toimittajilla, joilla oli työhuone, oli myös epävirallista valtaa toimituksessa. Muut työskentelivät avotoimituksessa, joten oma huone oli paitsi rauhallinen tila myös statussymboli. Päälliköiden kuitenkin odotettiin pitävän huoneidensa ovia enimmäkseen auki merkkinä lähestyttävyydestä. Tilanne oli toinen,
jos päälliköllä oli sekä työpiste avotoimituksessa että työhuone. Tällöin työhuoneeseen vetäytyminen saattoi toimia merkkinä siitä, että esimiestä ei ollut syytä häiritä.
Päälliköiden valta-asema näkyi selvästi toimituksen kokouksissa, joiden yksi tärkeä tehtävä oli ylläpitää yhteisiä käsityksiä siitä, mitä journalismi on ja mitä toimittajilta odotettiin. Kokouksissa saattoi nähdä, ketkä osallistuivat yhteisten määrittelyjen tekemiseen – ja joskus niiden haastamiseenkin. Aamu- ja toimituskokouksissa,
joissa iso osa toimituksesta oli läsnä, lähes kaiken puheajan käyttivät toimitus- ja
uutispäälliköt. Viikkokokouksessa päätoimittaja saattoi pitää pitkän monologin siitä,
mihin suuntaan olisi mentävä ja kuinka toimittava. Esimerkiksi Hämeen Sanomien
viikkokokous 5.11.2003 on nauhalta purettuna tekstinä reilut 28 000 merkkiä pitkä.
Tästä yli 20 000 merkkiä, kolme neljännestä koko kokouksesta, on päätoimittajan
puhetta, vaikka keskusteluun osallistui kymmenen muutakin henkilöä.
Pääsääntöisesti eniten äänessä oli se päällikkö, joka veti kyseisen kokouksen,
mutta myös kommentoijat olivat useimmiten päälliköitä, päätoimittajia tai toimitussihteereitä. Toimittajista muutamat käyttivät kokouksissa muita aktiivisemmin puheenvuoroja, ja he olivat yleensä niitä, joilla oli toimituksessa paljon epävirallista
valtaa. Istumajärjestys kokouspöydässä oli sellainen, että kokousta vetävän päällikön lähellä istuivat muut esimiehet. Hiukan etäämmällä pöydän ääressä oli toinen,
epävirallisempi vallan keskittymä, joka oli muita toimittajia enemmän äänessä ja
saattoi myös haastaa johdon näkemyksiä. Hämeen Sanomissa tämän ääntään käyttävän ryhmän ytimenä oli muutama kokenut miestoimittaja. Etelä-Suomen Sanomissa pöydän toinen pää tuntui enemmänkin kontrolloivan ”operatiivisen johdon”
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toimia, sillä sen keskushahmo oli lehden varapäätoimittaja, jo 30 vuotta talossa ollut
hahmo. Kun päätoimittaja ehti osallistua kokoukseen, myös hän istui pöydän toisessa päässä varapäätoimittajan lähellä. Toisinaan tästä seurasi, että kokous uhkasi
hajota kahtia, kun päätoimittajien keskustelu ja supattelu vei huomion toimituspäällikön vetämältä kokoukselta. Tilanne oli joskus huvittava ja toisinaan kiusallinenkin,
mutta toimituspäällikkö suhtautui herroihin rauhallisesti ja huumorilla:
”[Toimituspäällikkö] naureskeli [...], että minulla pitäisi olla palavereissa kaksi nauhuria, koska pöydän toisessa päässä istuvilla on yleensä omat juttunsa menossa. [Toimituspäällikkö]kin kuulemma kuulisi ne mielellään [...].
(Kenttämuistiinpanot, Etelä-Suomen Sanomat 5.1.2004)

Vastavoimista huolimatta kokoukset olivat varsin sopuisia. Hämeen Sanomissa
puhe välillä kiihtyi, mikä johtui muutamista reippaista persoonista, mutta kiistelyssä
säilyi leikittelevä sävy eikä huumoria sisältäviä heittoja unohdettu silloinkaan, kun
asioista esitettiin todella erilaisia näkökantoja. Toisinaan huumorin avulla sanottiin
hankalia asioita, toisinaan sillä lievennettiin tai jopa vähäteltiin esimerkiksi lehteen
kohdistuvia kriittisiä kommentteja.
Naiset olivat kokouksissa huomiota herättävän vähän äänessä. Osaksi se johtui
siitä, että suurin osa päälliköistä oli miehiä – kun uutispäällikköä tuurasi nainen, hän
toki veti kokouksen. Naisten hiljaisuus kertoi mielestäni siitä, että myös epävirallinen valta toimituksissa kuului miehille. Puheenvuoroja käyttäneet naiset olivat
yleensä niitä, joilla oli jo runsaasti kokemusta ja jotka nauttivat toimituksessa ammatillista arvostusta – joilta esimerkiksi nuoremmat (naiset) usein kysyivät neuvoja.
Nuoret toimittajat, niin miehet kuin naisetkin, olivat kokouksissa hiljaisia. He osallistuivat keskusteluun lähinnä silloin, kun oli kyse heidän omasta jutustaan tai aiheestaan – ja silloinkin usein vain vastasivat kysyttäessä.
Kaikki hiljaisuus kokouksissa ei toki liittynyt suoranaisesti vallankäyttöön. Osa
toimittajien vaikenemisesta johtui todennäköisesti siitä, että he halusivat kokousten
päättyvän nopeasti, sillä jokainen kokouspöydässä jutusteltu hetki lyhensi sitä aikaa,
joka olisi käytettävissä jutuntekoon. Useimpien toimittajien näkökulmasta aamukokous ei ollut mikään keskustelufoorumi vaan lähinnä tilaisuus, jossa käytiin kuulemassa johdon palaute ja saamassa uudet tehtävät, pakollinen joka-aamuinen rituaali.
Esimerkiksi Etelä-Suomen Sanomien kotimaan aamukokouksista oli hyväksyttyä
poistua heti, kun oli kuunnellut palautteen ja saanut oman juttuaiheensa, muiden aiheista ei tarvinnut jäädä keskustelemaan. Riitti, että ne olivat päällikön hallinnassa.
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5.2.4 Aiheiden valinta valtana
Juttuaiheiden valinta oli yksi keskeisimmistä tiuhaan toistuvista tilanteista, joissa toimitus tuotti käsityksiä journalismista. Millaiset aiheet ylipäätään mahtuivat lehteen,
entä mitkä sopivat uutisosastolle eli journalismin ytimeen? Henkilöt, jotka tuottivat
juttuaiheita ja hyväksyivät tai hylkäsivät niitä, käyttivät todennäköisesti suurinta valtaa vallitsevien journalismikäsitysten tuottamisessa.
Sekä Hämeen Sanomissa että Etelä-Suomen Sanomissa suurin valta oli selvästi
uutis- ja toimituspäälliköillä. Heiltä tuli valtaosa etenkin kotimaan juttuaiheista. Lisäksi molemmissa toimituksissa uutispäällikkö oli se henkilö, jonka kanssa toimittajat eniten asioivat päivän mittaan. Aihevalinnan lisäksi uutispäällikkö – ja EteläSuomen Sanomissa myös ”keskuskomiteassa” istunut toimituspäällikkö – siis vaikutti usein ratkaisuihin, joita toimittaja teki jutunteon aikana. Samalla hän myös jatkoi vallankäyttöään suhteessa journalismiin.
Päälliköt kokivat ideointivastuun raskaaksi ja toivoivat toimittajien osallistuvan
enemmän aiheiden kehittelyyn (ks. myös Koljonen 2013a, Penttilä 2001). Vaikutti
siis siltä, että he olisivat mielellään jakaneet valtaansa muille. Molemmissa toimituksissa erikoistoimittajat ja Etelä-Suomen Sanomissa myös erilliset osastot (talous, ulkomaat, kulttuuri) olivatkin melko itsenäisiä aiheidensa valinnassa ja ideoinnissa, ja
päälliköitä työllistivät ennen kaikkea kotimaan uutisaiheet.
Vaikka päälliköt olisivat halunneet jakaa vastuuta, he eivät ehkä halunneetkaan
jakaa valtaa uutisjournalismin määrittelyyn. Päälliköiden vahva rooli aiheiden valinnassa ei nimittäin näyttänyt lopulta johtuvan toimittajien haluttomuudesta ideoida.
Enemmänkin se johtui siitä, että toimittajat eivät aina pystyneet tuottamaan ideoita,
jotka olisi täyttäneet uutisosaston vaatimukset. Heidän aiheensa saattoivat olla esimerkiksi liian pehmeitä, ne eivät sisältäneet vaikkapa uusia tilastotietoja tai yllättäviä
tapahtumia. Vaikka toimittajan ehdottama aihe olisi muuten kelvannut, usein oli
epävarmaa, pystyisikö jutun toteuttamaan päivässä. Jos valmista tausta-aineistoa ei
ollut, tiedonhankinta saattoi osoittautua liian aikaa vieväksi. Saattoi myös käydä
niin, että lopulta ilmeni, ettei aiheessa ollutkaan ainesta jutuksi.
Tiedotteet ja kutsut tulivat toimitukseen yleensä päälliköiden kautta. Oli luonnollista, että he miettivät, mitkä niistä olivat jutun arvoisia. Myös muiden välineiden
seuraaminen kuului päälliköiden työhön, joten he tekivät sitä toimittajia laajemmin
ja systemaattisemmin. Päälliköille siis kertyi uutisaiheita heidän asemansa ja työnkuvansa vuoksi. Usein sitten kävikin niin, että kun päällikkö tiedusteli toimittajien ehdotuksia juttuaiheiksi, palaveripöytään laskeutui syvä hiljaisuus. Toimittajilla ei välttämättä ollut tarjota sellaisia uutismaisia aiheita, jotka olisivat varmasti puristuneet
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annettuihin ajan, tilan ja puhelimessa puhumisen raameihin. He myös tiesivät, että
päälliköillä niitä todennäköisesti olisi ja päälliköiden aiheet helposti lopulta ohittaisivat toimittajien omat ideat.
Kun aloitin toimittajana työskentelyn Etelä-Suomen Sanomissa, olin miettinyt
valmiiksi omia aiheita. Ensimmäisenä aamuna en kuitenkaan ehtinyt edes avata suutani, kun uutispäällikkö jo kertoi, että voisin selvittää levikkialueen kirjastojen edellisen vuoden lainausmääriä. Iltapäivällä minut lähetettiin seminaarin tiedotustilaisuuteen. Ensimmäisenä iltapäivänä sain myös työmääräyksen seuraavalle päivälle: saisin
mennä seuraamaan Metallityöväen liiton puheenjohtajan vierailua paikallisessa yrityksessä. Koin joutuneeni juoksutytöksi.
Etukäteissuunnittelu näytti kasvattavan päälliköiden valtaa juttuaiheisiin ja samalla lisäävän heidän vastuutaan. Yksi suunnittelun muoto, jonka oli tarkoitus antaa liikkumavaraa ja helpottaa työtä hiljaisina päivinä, olivat erilaiset juttusarjat. Ne
kuitenkin saattoivat myös estää toimittajien omien juttuaiheiden toteuttamista. Esimerkiksi toimittaja, jolla olisi ollut omakin aihe tehtävänä, joutui tekemään tasapuolisuuden vuoksi osansa kaupungin vanhoja rakennuksia käsittelevään sarjaan.
Uutispäällikkö: Joo. Entäs olisitko tällä viikolla kiinnostunut tekemään tota Torin
reunalla -sarjaa? Tos [päällikön sijaisen] kans juteltiin, et sä et muun muassa ole sitä
vielä...
Toimittaja: En, en oo tehny. Siis jos mä viel suoraan sanon, niin mä en kyllä sitä [...]
koko sarjaa kohtaan tunne mitään hirveän suurta intohimoa. Mutta tietysti jos käsky
käy, niin kyllähän sitä nyt on tekevinään mitä tahansa töitä [naurua], kun työnantajakin on maksavinaan palkkaa.
(Kotimaan aamukokous, Etelä-Suomen Sanomat 7.1.2004)

Juttutehtaan tehokas toiminta vaati juttujen ennakkosuunnittelua. Tasaista tuotantovauhtia ylläpidettiin niin, että päällikkö keräsivät, kehittivät ja jakoivat toimittajille
aiheita, jotka täyttivät tuotannon minimivaatimukset. Toimittajat kyllä kokivat aiheet usein turhiksi ja tylsiksi. He olivat toki myös oppineet, miten omat aiheet menivät läpi. Niitä ei ehkä kannattanutkaan ottaa puheeksi aamukokouksessa vaan jo
hyvissä ajoin, rauhallisena hetkenä kaksin esimiehen kanssa. Oli myös osattava tarjota aiheita, joista olisi kilpailemaan paikallisten infojen ja seminaarien kanssa. Itselleni se oli vaikeaa, koska paikallistuntemus ja kontaktit puuttuivat. Olin kuitenkin
pohtinut aiheita, jotka menivät läpi, kun pääsin ne esittämään: miten moottoritiellä
pitäisi käyttää auton kaukovaloja ja miksi niin moni jättää kansalaisopiston kielikurssin kesken. Molemmat aiheet oli mahdollista paikallistaa, niiden toteutumisesta
saattoi olla etukäteen suhteellisen varma ja ne saattoi hyvin kirjoittaa uutisen muotoon.
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Erityisen onnistunut toimituksesta tullut aihe oli harjoittelijan idea tehdä juttu
kesätöiden hakemisesta. Siihen liittyi myös mahdollisuus saada hyviä kuvia nuorista
työnhakijoista – nuorten saaminen lehden sivuille oli aina plussaa, sillä lehdet yrittivät kovasti herättää nuorten kiinnostusta journalismiin. Niinpä harjoittelijan esitys
otettiin innostuneesti vastaan aamukokouksessa. Ylipäätään harjoittelijalle annettiin
tavallista enemmän vapautta kokeilla erilaisten juttujen tekemistä, myös pehmeämpiä aiheita, ja häntä kannustettiin omaan ideointiin. Hän näyttikin olevan jossain
määrin tuotantovelvoitteen ulkopuolella, toisin kuin muu toimitus.
Uutisaiheiden ideoinnin hankaluus oli kuitenkin nähdäkseni johtanut siihen, että
toimittajat olivat oppineet suuntaamaan ideointivoimaansa muualle kuin uutisosastoon: heidän juttuideansa toteutuivat usein viikonvaihde- ja teemasivuilla. Näitä juttuja tehdessään toimittajat saivat tilaisuuden poiketa uutisjournalismin vallitsevista
käytännöistä, juttutehtaan tuotantotahdista ja sen alati uusintavasta toistosta. Silloin
he saattoivat myös tuottaa journalismista toisenlaisia, uutisjournalismista poikkeavia
käsityksiä ja käyttää näin valtaa suhteessa journalismin määrittelyyn. Palaan tähän
toisin toistamista käsittelevässä luvussa 6. Uutisjournalismin tekeminen oli kuitenkin vahvasti uusintavaa, koeteltujen käytäntöjen ohjaamaa toimintaa.

5.3

Maakuntalehden uutisarvot

Kun kysyin toimittajilta teemahaastatteluissa tai muuten heidän ajatuksiaan journalismin tarkoituksista ja lehden tehtävistä, sain varsin klassisia vastauksia: on välitettävä tietoa, palveltava lukijoita ja vahdittava vallanpitäjiä. Toimittajien pohdinnat
olivat kuin suoraan Mark Deuzen (2005) professionaalin journalismin ydinarvoista:
julkinen palvelu, objektiivisuus, ajankohtaisuus, autonomia ja eettisyys. Osa toimittajista tosin piti myös elämysten tarjoamista ja tunteiden herättämistä tärkeinä, toisten mielestä nämä eivät juuri kuuluneet uutisjournalismiin. Haastatteluissa mainitut
uutiskriteerit olivat myös klassisia: iso uutinen on paikallinen, monia koskettava
asia, joka sisältää uutta tietoa ja ehkä yllättääkin.
Toimituksen arkea tarkastelemalla journalismin tehtävät ja juttujen arvottaminen
näyttivät kuitenkin toisenlaisilta kuin haastatteluvastauksissa. Journalististen käytäntöjen kautta hahmottui toimituksen oma professionaali logiikka, doxa, jonka ytimessä oli käsitys uutisesta (vrt. Schultz 2007). Asioiden ”doksinen” jäsentäminen
näkyi toistoissa pitkin päivää: aiheita valittiin ja hylättiin, jotkut jutut päätettiin nostaa etusivulle, toisille annettiin paljon tilaa ja kolmannet upotettiin sisäsivuille mainosten lomaan. Keskeisiä hetkiä yhteisten tehtävien ja arvojen määrittelyyn ja
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ylläpitoon olivat aamukokoukset, joissa päällikkö antoi palautetta päivän lehdestä ja
kertoi tulevista aiheista, sekä vaihtokokoukset, joissa iltavuoro saatettiin ajan tasalle
tulevan lehden sisällöstä. Vaihtokokouksissa arvottaminen tiivistyi, sillä niissä keskityttiin erityisesti siihen, mitä tarjolla olevasta aineistosta valittaisiin etusivulle tai premiäärille, lehden paraatisivulle. Vaihdot olivat itse asiassa usein melko tylsiä ja vähäsanaisia tuokioita, joissa enimmäkseen luettiin listoja ja mumistiin. Tarkoitus oli
siirtää kaikki olennainen tieto mahdollisimman tiiviisti ja yksiselitteisesti iltavuorolaisille. Vaihdot olivat kiinnostavia juuri ulkoisen niukkuutensa vuoksi: kun niissä
sanottiin jotain ääneen, se todella oli merkityksellistä.
Käytännöissä nousi esiin kaksi keskeistä käsitettä, joiden avulla tarkastelen toimituksen uutiskriteereitä ja sitä kautta doxaa. Ensimmäinen tärkeä sanapari on oma
uutinen. Avaan sen molempia osia, omaa ja uutista. Toinen keskeinen elementti on
paikallisuus. Se sisältää useita ulottuvuuksia ja läpäisee toimituksen työtä yllättävilläkin tavoilla.
Ennen käsitteisiin pureutumista kerron kuitenkin lyhyesti jutusta, joka oli juttutehtaan tuotannon helmi. Erinomainen, toimituksen kiittämä ja lukijoitakin puhuttanut juttu oli oma, paikallinen uutinen – ja erityisen hieno sellainen.

5.3.1 Robottiveistos radiomastojen väliin
Etelä-Suomen Sanomat julkaisi lauantaina 3. tammikuuta 2004 etusivullaan otsikon
”Jättiläisveistos suunnitteilla Lahden 100-vuotisjuhliin”. Otsikon vieressä komeili kuva
suunnitellusta veistoksesta: valtava torni, jonka huipulla oli jonkinlainen kiekura.
Juttu kertoi, että Lahden kaupunki aikoi pystyttää radiomastojen väliin sata metriä
korkean modernin robottiveistoksen. Asiaan liittyi tunnettuja paikallisia henkilöitä.
Veistoksen toteuttaja oli kuvanveistäjä Kim-Peter Waltzer, josta etusivun vinkissä
todettiin näin: ”Suuri lahtelainen yleisö muistanee Waltzerin parhaiten vuodelta 1998, jolloin
kuvanveistäjä herätti keskustelua ripustamalla Lahden radiomastojen väliin kymmenkunta saostuskaivoa.” Lisäksi aiheeseen liittyi kaupunginjohtaja Tarmo Pipatti, joka vinkin mukaan ”tulee saamaan haltuunsa mahtikoodin. Hän voi halutessaan liikutella teosta kännykän
välityksellä”.
Jutun uutisarvo vaikutti selviöltä. Kyseessä oli uusi, yllättävä tieto, joka koski
kaikkia kaupungin asukkaita. Aiheen nouseminen etusivulle oli kuitenkin osittain
sattumaa ja johtui hiljaisista uutispäivistä loppiaisen tienoilla. Kovana uutispäivänä
veistokseen olisi ehkä suhtauduttu kevennyksenä. Toimittaja itsekin kuvasi aihetta
näin:
146

”Mut kieltämättä mulle tuli sellanen fiilis [...], että ihan ku ois aprillijuttua tekemässä.
Se oli niin uskomaton, uskomaton juttu.”
(Teemun juttuseuranta, Etelä-Suomen Sanomat 5.1.2004)

Sen lisäksi, että veistossuunnitelma tuntui lähes absurdilta, juttu oli kulttuuritoimittajan tekemä ja sijaitsi kulttuurisivuilla. Niiden aineisto miellettiin usein turhan pehmeäksi, jotta siitä olisi saanut isoja aiheita lehden etusivulle. Nyt Waltzerin teossuunnitelma kuitenkin nousi päivän pääuutiseksi. Juttua oli alun perin suunniteltu
maanantain lehteen, mutta perjantaina päätettiin, että julkaisua oli aikaistettava. Viikonvaihteen lehtien sisällöt järjestettiin uusiksi, ja juttu robottiveistoksesta julkaistiin jo lauantain lehdessä – tästä toimituspäällikkö vielä erikseen muistutti vaihtokokouksessa.
Vaikka taideteoksen saamaan huomioon vaikutti hiljainen ajankohta, oli myös
selvää, että uutinen koettiin tärkeäksi. Se oli ensinnäkin oma uutinen. Tähän perustui myös julkaisun aikaistamien: muiden välineiden ei haluttu saavan vihiä aiheesta.
Sunnuntaina olisi ollut luvassa tiedotustilaisuus, jossa asiasta kerrottaisiin kaikille
välineille. Teemu sai jutun ennakkoon, koska kertoi kutsujalle, että ei pääsisi paikalle sunnuntaina. Osittain asiaan liittyi siis tuuria, mutta ilman ammattitaitoa juttua
ei olisi tullut: Teemu ymmärsi tarttua asiaan ja ryhtyi työhön, vaikka oli jo perjantaiiltapäivä. Hän tiesi taiteilijan entuudestaan ja piti tätä taitavana julkisuuden käyttäjänä, mikä todennäköisesti helpotti sekä haastattelujen että havainnekuvien saamista. Uutisen arvoa kuitenkin lisäsi se, että hankkeeseen tuntui liittyvän jonkinlaista salakähmäisyyttä, sillä veistossuunnitelmat olivat jo pitkällä. Teemu kertoi tilanteesta iltavuorolaisille perjantain kokouksessa:
”[...] sain sen verran vahvistusta, että lopullinen päätös asiasta tehdään tammikuun
puolivälissä. Se on vielä niin vahvasti suunnitteilla. Ja kysyin sitten, että kuinka vahvasti. Ne sit kuitenki laskee siellä jo jotain tuulikuormia.”
(Iltavuoron kokous, Etelä-Suomen Sanomat 2.1.2004)

Paitsi että juttu oli oma uutinen, se oli myös vahvasti paikallinen. Radiomastot olivat lahtelaisille tärkeä kaupungin symboli, ja teos olisi todella muuttanut kaupunkikuvaa niiden osalta. Paikallisuuteen liittyvä, jutun painoarvoa nostanut tekijä oli se,
että suunnitellusta teoksesta oli saatavilla erinomainen havainnekuva. Se konkretisoi
aiheen ja sopi jopa pääkuvaksi. Juuri havainnekuva aiheutti toimituksessa voimakkaan reaktion. Kukaan ei tuntunut uskovan, että veistos koskaan toteutuisi. Sitä
kauhisteltiin, naureskeltiin ja kutsuttiin muun muassa siansaparoksi. Nettikeskustelu
uutisista ei 2000-luvun alussa käynyt vielä alkuunkaan niin kiivaana kuin nykyisin.
Yleensä Etelä-Suomen Sanomien verkkolehden Netlarin palstoilla juttuja
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kommentoivat harvakseltaan aina samat ihmiset. Veistosjutun kanssa keskustelu
ryöpsähti: paikalliset kauhistelivat teosta. Toimitus jatkoi juttua viikolla sekä kertomalla kansalaisten näkemyksiä että tekemällä aiheesta vielä laajan jatkojutun, jossa
haastateltiin Lahden päättäjiä aiheesta.

5.3.2 Oma ja uutinen
Uutta tietoa kertovat uutiset ovat journalismin ydintä, mutta toimituksen näkökulmasta tärkeitä ovat nimenomaan omat uutiset. Ne ovat toimituksen itse tuottamia,
eivät kaikkien välineiden toistamia, kuten vaikkapa valtakunnan politiikan uutiset
usein ovat. Veistosjuttu on helppo ymmärtää Etelä-Suomen Sanomien omaksi uutiseksi: se oli oman toimittajan tiedonhankintaan perustuva, uutta ja merkityksellistä
tietoa sisältävä juttu, joka kosketti käytännössä kaikkia levikkialueen asukkaita. Tällaiset omat uutiset olivat kuitenkin harvinaisia, niitä osui tutkimusjaksolleni muutama. Silti aamukokouksissa kiiteltiin melko usein juttuja siitä, että ne olivat omia.
”Oma” olikin laajempi käsite, joka ei viitannut puhtaasti juttuidean alkuperään.
Oma uutinen oli toki aina oman toimittajan tekemä juttu. STT:n juttuja käytettiin joidenkin aiheiden kattamiseksi ja sivujen täytteeksi, mutta jos aihetta pidettiin
todella tärkeänä, sitä ei jätetty tietotoimiston varaan. Oma ei kuitenkaan tarkoittanut, että aihe olisi ollut ainoastaan oman toimituksen tiedossa. Termillä viitatiin
usein myös sellaisiin juttuihin, joiden aiheet olivat tulleet valmiina, esimerkiksi tiedotteina, toimituksen ulkopuolelta. Myös Waltzerin veistossuunnitelma tuli tietoon,
kun toimittaja kutsuttiin tilaisuuteen, johon pyydettiin muitakin alueen toimittajia.
Jotta uutinen pysyi omana, siitä oli kerrottava ennen muita.
Toisaalta oma juttu saattoi myös olla lähtöisin muista välineistä. Esimerkiksi
edellä kerrotusta apteekkimaksuaiheesta tehtiin oma versio. Jutun aihe oli kuultu radiosta, ja siitä oli olemassa lehtileike Ilkasta. Hämeen Sanomien toimittaja sitten
haastatteli Apteekkariliiton edustajaa ja paikallisti aiheen käymällä alueen apteekeissa. Jos aihetta olisi käsitelty juuri laajasti valtakunnallisissa uutisissa, vaikkapa
Ylen tv-uutisissa, siitä tuskin olisi voitu tehdä omaa uutista – sehän olisi yleisesti tiedetty Ylen uutiseksi. Silloin Hämeen Sanomien olisi pitänyt kenties tyytyä paikallistukseen. Paikallistuksestakin saatettiin kyllä alkaa käyttää termiä oma, jos juttu oli
laaja ja perusteellinen. Silloin toimittaja ”teki siitä omaa juttua”. Apteekkijuttua pidettiin kuitenkin selvästi omana, ei pelkkänä paikallistuksena.
2000-luvun alussa maakuntalehdet hoitivat vielä kukin omaa tonttiaan ja lukijat
lukivat omien alueidensa lehtiä. Ennen nettiä eteläpohjalaisen Ilkan jutut eivät
148

todella ulottuneet Hämeeseen, joten aiheiden etsimisen muista lehdistä voi nähdä
lehtien epäviralliseksi, lukijaa palvelevaksi yhteistyöksi: oli vain hyvä, että hämäläisille kerrottiin apteekkimaksusta, vieläpä heidän omasta näkökulmastaan. Viittaaminen Ilkkaan lähteenä olisi voinut tuntua oudolta; tuolloin ei ollut tapana kirjoitta
juttuihin fraasia ”ensimmäisenä asiasta kertoi...”. Hämeen Sanomien jutussa oli jopa
kerrottu sosiaali- ja terveysministerin kanta asiaan ilman, että tiedon alkuperää oli
mainittu.
Hämeen Sanomilla ja Etelä-Suomen Sanomilla ei ollut kilpailua muiden maakuntalehtien kanssa, tai korkeintaan sitä oli jonkin verran levikkialueiden reunoilla.
Kilpailua käytiin lähinnä ilmaisjakelulehtien, alueen pienten paikallislehtien ja paikallisradioiden kanssa. Esimerkiksi Etelä-Suomen Sanomat pyrki vahvistamaan
Orimattilan asioiden seurantaa, koska ei halunnut menettää sikäläisiä lukijoitaan
Orimattilan Sanomille. Pääsääntöisesti alueiden tilanne oli kuitenkin melko vakaa, ja
maakuntalehdet olivat alueensa herroja. Joskus uudet toimijat aiheuttivat jonkinlaisia jännitteitä, mutta esimerkiksi Riihimäen Sanomien ja Hyvinkään Sanomien yhdistyminen Aamupostiksi 3.11.2003 otettiin Hämeen Sanomissa rauhallisesti: aiheesta tehtiin pieni uutinen ja ensimmäistä numeroa luettiin ja kommentoitiin toimituksessa, mutta sen suurempaa asiaa siitä ei tehty. Ylipäätään muita lehtiä harvoin
kehuttiin mistään. Enemmänkin niistä etsittiin vikoja, esimerkiksi todettiin ulkoasun olevan sekava, ja nähtiin oman toimituksen tekevän parempaa jälkeä. Lopulta
näillä kommenteilla kuitenkin ehkä enemmän määriteltiin oman tekemisen suuntaa
ja erottautumisen tapoja kuin moitittiin muita.
Paikallista kilpailua enemmän juttuaiheita määrittivät valtakunnalliset uutiset.
Asiaa, jota Ylen tv-uutiset olivat käsitelleet illalla, oli vaikea uutisoida näyttävästi
seuraavana päivänä, jos sitä ei voinut paikallistaa. Esimerkiksi Etelä-Suomen Sanomissa mietittiin vaihtokokouksessa loppiaisen jälkeen 7.1.2004, jolloin jutut olivat
todella vähissä, voisiko vasemmistoliiton kriisin nostaa pääuutiseksi. Vaikka juttutilanne näytti melko toivottomalta, toimituspäällikkö tuli lopulta siihen tulokseen,
että jotain muuta on löydyttävä.
”Kertoo yleisemminkin vasemmistoliiton tilasta ja tulevaisuudesta, mutta en mä
tiedä ku se on, tosiaan ku se on niin puhki kaluttu huomisaamuun mennessä. Että
kehitetään nyt jotain omaa.”
(Vaihtokokous, Etelä-Suomen Sanomat 7.1.2004)

Oman lisäksi myös uutinen oli määrittelykysymys. Veistos on jälleen selvä tapaus,
asiasta ei ollut kerrottu julkisuudessa aiemmin. Apteekkimaksusta sen sijaan oli kerrottu Ilkassa ja keskusteltu radiossa. Lisäksi maksu kuului sosiaali- ja terveysministeriön Lääkepolitiikka 2010 -ohjelmaan, joka oli julkistettu paria kuukautta
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aiemmin. Esimerkiksi Taloussanomat oli uutisoinut siitä jo syyskuussa (8.9.2003).
Oliko aihe siis edelleen uutinen? Kyllä, omana ja alueen pikkuapteekkeihin paikallistettuna se oli nyt uutinen. Näin siitä keskustelivat aamu- ja iltasihteeri vaihtokokouksessa:
Iltasihteeri: Minkä apteekkimaksun?
Aamusihteeri: No niin, no se selviää tästä jutusta.
Iltasihteeri: Ahhh… (nauraa)
Aamusihteeri: Jopa sataa apteekkia uhkaa häviäminen, kuulemma.
Iltasihteeri: Ai! Vai ni. Sehän on sitte ihan…
Aamusihteeri: Joo-o.
Iltasihteeri: …uutista.
(Vaihtokokous, Hämeen Sanomat 6.11.2003)

Apteekkijuttuun liittyi seikkoja, jotka tekivät siitä ”kovan” ja nostivat sen uutisarvoa. Se sisälsi kovia faktoja, kuten lukuja, ja viranomaisten eli ministeriön tuottamaa tietoa. Yleensäkin arvostetuimmat aiheet olivat uutiskriteerien valossa hyvin
perinteisiä uutisia: uusia, yllättäviä ja usein kielteisiä asioita, jotka koskivat suurta ihmisjoukkoa. Lisäksi uutisen arvo nousi, jos siihen liittyy rikos, ja rikoksista erityisen
arvokkaita olivat talousrikokset.
Hyvä kuva saattoi nostaa uutisen arvoa. Veistosjuttua olisi voinut olla vaikea
nostaa etusivulle ilman havainnekuvaa, ja esimerkiksi juttu ”Valio ei lopeta luomutuotteiden valmistamista” (Hämeen Sanomat 4.11.2003) nousi näyttävästi pääuutissivun
kakkosjutuksi siksi, että toimittaja oli sitä varten käynyt juttukeikalla luomunavetassa ja iltavuoron toimitussihteeri oletti, että lehmistä olisi useampia hyviä kuvia.
”Tästä olis kyllä, olis kyllä kiva. Tää on semmonen aihe, et siihen ois helppo. Pitäsköhän mun soittaa sille. Kai se ny kaks kuvaa sieltä on ottanu.”
(Vaihtokokous, Hämeen Sanomat 3.11.2003)

Etelä-Suomen Sanomissa puolestaan pehmeähkö juttu Heinolan rappiolle päässeestä bussiasemasta pääsi etusivulle hyvän kuvan ansiosta. Toimitussihteeri kuvasi
juttua vaihtokokouksessa sanalla ”hauska”, mikä yleensä viittasi aiheisiin, joissa ei
olisi etusivulle tarvittavaa määrää uutisainesta. Nyt toimitussihteeri kuitenkin jatkoi
kertomalla innokkaasti jutun kuvista:
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”[...] siellä oli kaks kuvaa, niin se ainakin kuvas aika hyvin rappioo [...] Siinä oli joku
alanmies, siinä aseman edes, nortti huules. Se oli aika hyvä kuva.”
(Vaihtokokous, Etelä-Suomen Sanomat 2.1.2004)

Kuva päätyikin etusivun toiseksi pääkuvaksi, tosin vain kahden palstan levyisenä.
Jutulla ja kuvalla ei revitelty etusivulla, mutta ilman hyvää kuvaa juttu ei ehkä olisi
päätynyt sinne lainkaan. Kuten jutuissa myös kuvissa oma ja uutinen olivat valttia,
ja korkeimmalle arvoasteikossa nousi oman kuvaajan ottama uutiskuva paikallisesta
aiheesta.
Kun toiset seikat nostivat jutun arvoa, toiset selvästi laskivat sitä. STT jutun lähteenä oli tällainen tekijä, kuten jo totesin. Yleensä STT mainittiinkin kokouksissa ja
keskusteluissa vain silloin, kun siihen ei oltu tyytyväisiä. Kiitosta tai kehuja STT:n
jutuille tai tarjonnalle ei toimituskokouksissa annettu. Lisäksi jutun arvo laski, jos
aihe oli jossain määrin ajaton. Samoin saattoi käydä, jos aihe oli ”iänikuinen” eli toistuvasti esiin nouseva asia, johon ei koskaan tuntunut tulevan lopullista ratkaisua.
Myös pehmeys laski arvoa. Näitä asioita Hämeen Sanomien aamu- ja iltasihteeri
pyörittelivät vaihtopalaverissa yrittäessään koota etusivun vinkkejä laimean uutispäivän annista:
Iltasihteeri: Mitäs tää nyt sitte, tää on joku Ajastin-juttu [listalla aihe: Indeksikuvavinkki Lasse Norreksesta ja [...] kuvavinkki Hykin juhlanäytelmästä].
Aamusihteeri: Niin niin, läpylällää.
Iltasihteeri: Mmmm. Vai silleen. Mikä tää vesijuttu on?
Aamusihteeri: Se on näitä Lammin iänikuisia vesi – –
Iltasihteeri: Aijaa. Vesihuolto.
(Vaihtokokous, Hämeen Sanomat 4.11.2003)

Lehden arvokkain aines, paikalliset uutiset, olivat heti lehden alussa. Hämeen Sanomissa osaston nimi oli Kotimaa, Etelä-Suomen Sanomissa se oli Lahti & lähiympäristö (jota seurasi Kotimaa, mutta käytännössä molemmat osastot sisälsivät sekä
paikallista että valtakunnallista aineistoa). Näitä sivuja ikään kuin varjeltiin vääränlaisilta, liian pehmeiltä jutuilta. Etelä-Suomen Sanomissa toimituspäälliköltä tuli
moitteita esimerkiksi siitä, että puffiksi tai palvelujournalismiksi laskettava juttupätkä oli taitettu uutissivulle:
”Niin, vähä mietin tätä ’Kärkölän hallissa alkaa vesijuoksu’, että mistä tahansa uimahallista voi tehdä vastaavan jutun, että se on se kuntoilusivua tai päivyrisivua, mutta
ei ehkä uutinen, varsinaista uutissivun tavaraa ole.”
(Aamukokous, Etelä-Suomen Sanomat 8.1.2004)
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Omien uutisten arvostus toimituksissa kertoi nähdäkseni siitä, että omat uutiset olivat maakuntalehdille ensiarvoisen tärkeitä; niiden avulla lehdet perustelivat koko
olemassaolonsa. Oma juttu osoitti, että toimitus teki jotain ainutlaatuista. Uutinen
puolestaan oli tärkeä siksi, että se todisti maailman olevan täynnä uusia tapahtumia
ja jatkuvasti muuttuvia tilanteita. Ilman lehteä lukija ei olisi niistä tiennyt. Esimerkiksi päivittäisen poliisikierrosten soittamisen voi nähdä työksi, jonka tärkein tehtävä on ylläpitää uutisellisuutta ja näin vahvistaa käsitystä lehden tarpeellisuudesta.
Jopa hiljaisena aikana tammikuun alussa toimitus onnistui tekemään uutisia, jotka
loivat kuvaa jatkuvasta tapahtumien virrasta. Kuten uutispäällikkö totesi loppiaisen
jälkeisenä aamuna:
”[N]yt vaan ideoimaan sitte, uutisaihe per nenä niin hyvin menee.”
(Aamukokous, Etelä-Suomen Sanomat 7.1.2004)

Uutinen oli maakuntalehdelle tärkeä juttumuoto myös siksi, että siihen liittyi vahvasti ajatus objektiivisuudesta. Uutisia välittävä toimitus näyttäytyi puolueettomana.
Toimitus rakensi asetelmaa, jossa se pyrki pysymään paikallisten kiistojen ulkopuolella ja olemaan ottamatta kantaa – vain uutisoimaan ja välittämään tietoa. Kova uutinen, joka sisälsi paljon vaikkapa lukuja tai tutkittuja faktoja, oli tästä näkökulmasta
kiitollinen. Samaa voi sanoa esimerkiksi rikosjutuista, joista poliisi tiedotti, tai oikeusjutuista, joissa syyte tai tuomio oli jotain, mitä toimittaja voi vain raportoida
asettumatta itse millekään kannalle asiassa.
Objektiivisuus, tai pikemminkin puolueettomuus, oli erityisen tärkeää, kun kyseessä olivat paikalliset uutiset. Juttujen hyllyttäminen oli erittäin harvinaista, mutta
tutkimusjaksojeni aikana yksi juttu joutui hetkeksi hyllylle. Kyseessä oli oma, kova
uutinen, mutta se toi kielteistä julkisuutta omalla alueella toimivalle yhdistykselle.
Niinpä päätoimittaja halusi vielä kerran varmistaa, että jutun faktat varmasti pitivät.
Palaan tähän tapaukseen, mutta sitä ennen käsittelen lehtien uutiskriteereistä vahvinta ja kenties latautuneinta, paikallisuutta.

5.3.3 Paikallisuuden kolme ulottuvuutta
Paikallisuus oli keskeinen osa molempien toimitusten doxaa, kuten maakuntalehdissä yleensäkin (esim. Hujanen 2000), ja se ilmeni toimituksen käytännöissä ja juttujen uutisarvossa kolmella eri tavalla: Paikallisuutta ensinnäkin puolustettiin ulkoa
tulevia uhkia vastaan. Tällaisia uhkia aiheuttivat usein esimerkiksi valtakunnalliset
päätökset. Toiseksi paikallisia ilmiöitä ja ihmisiä kohotettiin, mikä auttoi luomaan
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myönteistä paikallista identiteettiä. Kolmas paikallisuuden ilmenemismuoto oli
oman alueen yhtenäisyyden vaaliminen esimerkiksi konflikteja tasoittelemalla. Alue, jota
puolustettiin, kohotettiin ja vaalittiin, oli jotakuinkin sama kuin levikkialue, mutta
etenkin toimituksen kotikaupunki, levikkialueen pääkaupunki, sai vielä enemmän
huomiota kuin alueen muut osat.
Paikallisuus oli jopa niin tärkeää, että se ohitti arvostuksessa uutisellisuuden.
Valtakunnallisen tason uutisia jätettiin tekemättä, jos niissä ei ollut selvää paikallista
ulottuvuutta. Esimerkkinä tästä voi nähdä muun muassa sen, että apteekkijutun yhteydessä esiin tulleesta farmaseuttipulasta ei lopulta tehty juttua. Koska se ei noussut esiin oman alueen apteekeissa, se voitiin jättää uutisoimatta.
Itse sain Etelä-Suomen Sanomissa heti ensimmäisenä toimittajapäivänäni opetuksen siitä, miten tärkeää paikallisuus on. Minut lähetettiin iltapäivällä yhtäkkiä,
kesken muiden töiden, tekemään juttua kirkon lapsi- ja nuorisotyön neuvottelupäivien tiedotustilaisuudesta. Neuvottelupäiviä pidettiin Lahden Sibelius-talossa. Ne
olivat olleet toimituksen tiedossa jo pitkään, mutta päässeet jostain syystä unohtumaan. Ketään ei siis ollut etukäteen määrätty tehtävään, vaan minut lähetettiin tiedotustilaisuuteen pikavauhtia. Mukaani yritettiin kovasti löytää myös kuvaajaa, mikä
ei siinä kiireessä onnistunut. Kun ihmettelin, olisiko tiedotustilaisuudessa ollutkaan
mitään kuvattavaa, toimituspäällikkö totesi, että ”ei [...] ole usein ministeri, piispa ja Stakesin tutkimusprofessori samaan aikaan paikalla” (Kenttämuistiinpanot 12.1.2004). Tiedotustilaisuudesta selvittyäni olin sitä mieltä, että kirjoittaisin jutun keskeisen sisällön tutkimusprofessori Matti Rimpelän ajatuksesta neuvolan, päivähoidon ja koulun yhteistyöstä. Soitin toimitukseen uutispäällikölle, joka tarkisti arkistosta, että aiheesta ei ollut kirjoitettu lehdessä aiemmin. Kun menin vielä hetkeksi kuuntelemaan Rimpelän puheenvuoroa, olin siis siinä uskossa, että voisin tehdä asiasta oman
uutisen, jossa toki kerrottaisiin myös Lahdessa pidetyistä neuvottelupäivistä ja niiden
muista osallistujista. Toimitukseen palattuani uutispäällikkö kyllä hyväksyi suunnitelmani, mutta ei ollut siitä kovin innoissaan. Tärkeältä tuntuikin ministeri, STT:ltäkin kun oli tullut jotain tämän sanomisista avajaisissa. Vaikka juttuaihettani ei tunnuttu erityisesti arvostavan, siitä kuitenkin pyydettiin vinkki etusivulle. Olin hämmentynyt. Koin suhtautumisen juttuun hyvin ristiriitaiseksi enkä oikein tiennyt,
olinko toiminut hyvin vain huonosti ja mitä minulta lopulta odotettiin.
Vasta lukiessani kenttämuistiinpanojani myöhemmin tajusin, että lehden kannalta kirkon neuvottelupäivissä ei ollut tärkeää niiden sisältö eli puhujien sanomiset.
Tärkeää oli se, että päivät pidettiin Lahdessa. Ne toivat paikkakunnalle tunnettuja ja
arvostettuja henkilöitä ja nostivat Lahden myös valtakunnan uutisiin, ainakin STT:n
kautta. Jutun tehtävä olisi ollut kohottaa alueen arvoa paikallisten silmissä ja
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osoittaa, että omalla alueella on tärkeä rooli koko Suomen kannalta. En ymmärtänyt
tätä, koska en ollut sisäistänyt paikallisuuden merkitystä. Siksi koin ristiriitaisiksi
päälliköiltä saamani viestit jutun arvosta.
Oman alueen kohottaminen läpäisi työtä monilla tasoilla. Etelä-Suomen Sanomien toimituspäällikkö toivoi aamukokouksessa 2. tammikuuta, että Lahden oman
pojan, mäkihyppääjä Janne Ahosen 4. sija Garmisch-Partenkirchenissä olisi noussut
paremmin esille: ”[...] Ahosen nyt tietysti ois voinu nostaa eteen saakka. Eihän sitä täällä ole
millään tavalla, kyllähän se lähellä, harvinaisen lähellä palkintopallia.” Lahden kirjaston
hanke paikallisen tiedon keräämiseksi uutisoitiin näyttävästi ja sen nousi jopa etusivun vinkkiin lauantain 3.1.2004 lehdessä, vaikka kyseessä oli uutispäällikön mukaan
vasta EU-rahoituksen hakeminen ”hankkeeseen, jolla ne aikoo lisätä tätä Päijät-Hämetietoutta ja järjestää sitä jotenkin [...] uudella tavalla”. Kun Lahden kaupunginjohtaja
Tarmo Pipatti täytti 50, toimituspäällikkö pohti, oliko syntymäpäivähaastattelu saanut tarpeeksi painoarvoa:
”Päivyrisivulla sitä mietin, että oisko toi Pipatti ollu minusta toi ykkösjuttu. Synttärihaastatteluissa. Kuitenkin, vaikka täyttääkin vain puolet siitä mitä Esteri Ilmonen.
Mutta onhan toi Pipatti etusivulla.”
(Aamukokous, Etelä-Suomen Sanomat 2.1.2004)

Kohottaminen saattoi ilmetä myös myönteisen näkyvyyden jakamisena tasaisesti levikkialueen eri osille. Esimerkiksi ylioppilaskirjoitusten äidinkielen kokeesta tehtiin
Etelä-Suomen Sanomiin juttu, johon käytiin haastattelemassa lukion opettajaa ja
oppilaita Vääksyssä. Juttua tehnyt Maija sai päälliköiltä määräyksen mennä juuri
Vääksyyn. Lukion valintaa ei erityisesti perusteltu eikä kyseenalaistettu, oli selvää,
että levikkialueen eri osia oli huomioitava.
[Maija] toteaa vaan, että Lahdessa varmaan oltu tuhat kertaa, ehkä on vaan Vääksyn
vuoro.
(Maijan varjostus, Etelä-Suomen Sanomat 15.3.2004)

Apteekkijuttu puolestaan on esimerkki oman alueen puolustamisesta valtakunnan
tasolta tulevaa uhkaa vastaan. Hämeen Sanomat uutisoi, että Suomessa 60–100 apteekkia saatetaan joutua sulkemaan, jos apteekkimaksu poistuu. Jutun pääasiallinen
lähde oli Apteekkariliitto. Paikallisten apteekkien osalta ei kerrottu lukuja, ja vain
Hauhon apteekin todettiin olevan uhattuna. Juttu ei sisältänyt alueen apteekkien
määrää eikä tietoa niiden koosta tai apteekkimaksun merkityksestä niille. Taloussanomat oli kuitenkin kertonut paria kuukautta aiemmin (Taloussanomat.fi 8.9.2003),
että apteekkimaksun poistaminen tekisi koko maassa kaikkiaan noin 50 apteekkia
kannattamattomiksi. Luku perustui Lääkelaitoksen selvitykseen vuodelta 1998.
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Juttu myös kertoi, että Suomessa oli 600 apteekkia ja 202 sivuapteekkia. Lehti oli
haastatellut sosiaali- ja terveysministeriön hallitusneuvosta, jonka mukaan ”apteekkimaksu poistuu asteittain, mutta ministeriö ei ole määritellyt takarajaa maksun poistamiseksi” ja
lääkemyynnin ”alueellinen kattavuus on tarkoitus turvata sivuapteekkien ja lääkekaappien
avulla”.
Ottamatta kantaa siihen, miten hyvin mitkäkin faktat pitivät paikkansa, voi joka
tapauksessa sanoa, että Hämeen Sanomien jutussa korostui Taloussanomien tekstiä
vahvemmin se käsitys, että paikalliset palvelut olisivat uhattuina. Sama asetelma oli
esimerkiksi Etelä-Suomen Sanomien jutussa, jossa selvitettiin, heikentääkö Lahti–
Helsinki-oikoradan valmistuminen poikittaisliikennettä Lahden ja Riihimäen välillä.
Kun kävi ilmi, että muutokset eivät uhanneetkaan monia alueen asukkaita, uutisen
arvo laski olennaisesti. Uhkia nähtiin oikeastaan kaikissa muutoksissa, myös sellaisissa, joita olisi voinut pitää positiivisina. Esimerkiksi Artjärven laajakaistahankkeeseen uutispäällikkö suhtautui epäillen:
”Siis, siellähän oli tää, et, että joka huusholliin nää laajakaistayhteydet suurin piirtein
ja etätyöhankkeita ja kaikennäköstä tämmöstä.”
(Vaihtokokous, Etelä-Suomen Sanomat 2.1.2004)

Paikallisuudessa tärkeää oli myös alueen yhtenäisyyden vaaliminen. Se tarkoitti, että
sisäisiä kiistoja ei lietsottu eikä lehti missään nimessä asettunut minkään kiistan osapuoleksi. Tästä pyrittiin selviämään korostamalla uutisoinnin puolueettomuutta.
Esimerkiksi Hämeen Sanomissa oli pari päivää ennen tutkimusjaksoni alkua julkaistu jalkapallokentän uutta katsomoa koskeva juttu, josta oli tullut kielteistä palautetta. Toimitus ei ollut tyytyväinen, alkuperäinen juttu oli todettu puolueelliseksi.
Aiheesta olikin tulossa lehteen uusi juttu.
Aamusihteeri: Hämeenlinnan kh:ssa ainoo asia on tää FC Hämeenlinnan katsomoaihe, josta [toimittaja] tekee toivottavasti hieman objektiivisempaa juttua ku mitä
meillä oli.
Iltasihteeri: Joo. Niin kriittisemmin. Aivan.
(Vaihtokokous, Hämeen Sanomat 3.11.2003)

Ylipäätään paikallisten asukkaiden mielipiteet ja näkemykset olivat puolueettomuuden näkökulmasta hankalia käsiteltäviä. Kansalaisten kuuleminen ja heidän kokemusperäisen tietonsa arvostaminen asettui helposti vastakkain journalismin objektiivisuusvaatimusten kanssa: kun ei ollut raportteja, tilastoja ja selvityksiä eikä asiantuntija-asemassa olevaa haastateltavaa, oli journalismin näkökulmasta vain yksittäinen mielipide, yksityisen ihmisen kanta asiaan. Sen kertominen olisi saattanut
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suututtaa eri mieltä olevat ja lietsoa ristiriitoja paikallisten välille. Journalismissa tavallinen toimintatapa olisi ollut esitellä samassa jutussa myös vastakkainen mielipide, mutta paikallisuuden näkökulmasta tämäkin olisi voinut näyttäytyä vastakkainasettelun korostamisena ja riidan lietsomisena. Koska juttutehdas vaali alueen yhtenäisyyttä, se pyrki pysymään erossa ristiriidoista.
Radiomastojen väliin suunnitellun veistoksen tapauksessa yhtenäisyyden vaaliminen näkyi harvinaisemmalla tavalla. Nähtyään taideteoksen havainnekuvat kaikki
toimituksessa vaikuttivat olevan yksimielisesti sillä kannalla, että lahtelaiset tyrmäisivät hankkeen. Oli siis odotettavissa, että näyttävä uutisointi ei jakaisi alueen asukkaita ja saisi heitä riitelemään vaan päinvastoin yhdistäisi heidät vastustamaan valtavaa, kaupunkikuvaa muuttavaa ”siansaparoa”. Tapaus antoi lehdelle myös oivan tilaisuuden korostaa rooliaan vallan vahtikoirana, joka kertoo kansalle päättäjien kyseenalaisista suunnitelmista.
Yhtenäisyyden vaalimisen, paikallisten ristiriitojen välttelyn ja alueen esittämisen
positiivisessa valossa voi nähdä taustaksi myös poikkeukselliselle tapaukselle Hämeen Sanomissa: päätoimittaja hyllytti hetkeksi rikostoimittajan jutun, joka käsitteli
paikallisen yhdistyksen epäilyttävää hyväntekeväisyysbisnestä. Juttu käsitteli Hämeenlinnassa toiminutta yhdistystä, joka myi heijastavia turvaliivejä alueen yrityksille, jotta nämä saattoivat sitten lahjoittaa liivit päiväkodeille. Sinänsä lailliseen toimintaan liittyi arveluttavia piirteitä, ja rikostoimittaja oli selvittänyt asiaa pitkään.
Kun juttu oli viimein valmis ja jo menossa lehteen, päätoimittaja tuli vielä väliin.
Hän vaati, että faktat oli tarkistettava vielä kertaalleen. Tämän vuoksi jutun julkaisu
siirtyi. Toimittajaa vaatimus loukkasi, koska hän koki sen epäluottamukseksi ammattitaitoaan kohtaan. Juttu kuitenkin käytiin vielä läpi ja jokainen sanakäänne hiottiin tarkasti niin, että lehti ei vahingossakaan syyttäisi ketään rikoksesta – sehän ei
ole journalismin tehtävä.
Juttuun liittyi monta sen arvoa nostavaa tekijää: kyseessä oli bisnes, joka liikkui
harmaalla alueella, aihe oli oman toimittajan työn tulosta ja tiedonhankinta oli ollut
vaativaa, bisnes oli valtakunnallista, mutta liivikampanjan keskuspaikka oli Hämeenlinna ja monet paikkakunnan lapset käyttivät päiväkodissa liivejä, joita paikalliset yritykset olivat heille yhdistyksen kautta ostaneet. Olisi voinut ajatella, että jutusta olisi suorastaan riemuittu. Näin ei kuitenkaan käynyt vielä julkaisun jälkeenkään. Aamukokouksessa uutispällikkö totesi ensin etusivun taiton hölskyvän. Sitten
puhuttiin pitkään siitä, millaisia etusivun vinkkien pitäisi olla ja millaisia ei. Ehdittiin
vielä todeta sekin, että kun kuvassa on kaupan myyjä, kuvatekstissä pitää mainita
hänen työpaikkansa. Kaiken tämän jälkeen uutispäällikkö lopulta siirtyi omaan, vahvasti paikalliseen pääuutiseen:
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”Avaus ilman muuta Lasten Apu. Lasten Apu paikallaan pääjuttuna. Tästä herää lukuisia kysymyksiä tietenkin myös seurantaa varten [...]”
(Aamukokous, Hämeen Sanomat 4.11.2003)

Tästä seurasi päälliköiden, muutaman toimittajan ja lopulta päätoimittajankin kesken pitkä ja välillä kiivas sananvaihto siitä, mikä on luvanvaraista ja mikä rikollista,
pitäisikö jatkojuttu tehdä ja mitä se voisi käsitellä. Koko keskustelua leimasi huoli
jutun seurauksista. Lopulta päätoimittaja esitti kokouksen ainoan itse juttua koskevan palautteen:
”Sikäli hyvin kieli keskellä suuta laitettu tää teksti että puhelin ei oo mulla soinu heti
aamusta, että.”
(Aamukokous, Hämeen Sanomat 4.11.2003)

Toimituksen huolten välitön syy oli se, ettei lehti tulisi leimanneeksi rikolliseksi toimintaa, joka ei lopulta sellaista olisikaan. Taustalla näytti kuitenkin olevan laajempi
huoli, että toimitus joutuisi osapuoleksi paikalliseen kiistaan. Lisäksi vaikutti siltä,
että toimituksen oli vaikea käsitellä sitä, että oman alueen keskuskaupungissa tapahtui jotain maanlaajuisessakin mittakaavassa ikävää – jos asia nousisi valtakunnan uutisiin, seurauksena olisi kielteistä julkisuutta. Se oli ristiriidassa oman alueen kohottamisen kanssa.
Saman ilmiön saattoi nähdä esimerkiksi Hämeen Sanomien Vanajanlinnaa koskeneessa jutussa. Hämeenlinnan kaupunki oli investoinut vuosien mittaan reilusti
Vanajanlinnaan, vanhaan kartanorakennukseen, joka toimi nyt ravintolana, hotellina ja kokouskeskuksena. Toimintaa pyöritti yksityinen yritys. Emilia ryhtyi selvittämään, paljonko rahaa oli vuosien mittaan käytetty, milloin sen tarve päättyisi ja alkaisiko Vanajanlinna joskus peräti tuottaa kaupungille. Asia osoittautui monimutkaiseksi, ja Emilia yritti pohtia tietolähdettä, joka olisi auttanut ymmärtämään talouskuvioita.
”No kun mä lähinnä niinku ajattelin, et jos mä niinku taustoiks, koska mä oon ite
vähän sekasin noista helkatin, kaupungin talousarvioissa ja budjeteissa ja. Niinku et
jos mä taustaks niinku että, et kuinka big diili tää nyt oikeesti on.
(Emilian juttuseuranta, Hämeen Sanomat 5.11.2003)

Emilia ei oikein tiennyt, mistä sopivan taustahaastateltavan löytäisi. Hän totesi, että
juttuun ei ole järkeä hankkia kaupunginvaltuutettuja sanomaan, mitä mieltä nämä
ovat Vanajanlinnan talousasioista, koska ”se on niillä vaan mututuntumaa”. Missään
vaiheessa Emilia ei kuitenkaan pohtinut ainakaan nauhalle, että olisi haastatellut jotakuta Hämeenlinnan ulkopuolelta, esimerkiksi kuntien talouden asiantuntijaa.
157

Oman alueen ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttäminen ei kuulunut toimintatapoihin – ei varsinkaan silloin, kun he olisivat saattaneet asettaa alueen keskeiset toimijat kyseenalaiseen valoon ja toimittaja olisi joutunut kirjoittamaan negatiivisesti.
Kaiken kaikkiaan lehdet siis näyttivät vaalivan myönteistä paikallisidentiteettiä,
jonka piiriin ne itsekin kuuluivat. Lehtien oma historia oli tiiviisti kytköksissä alueen
historiaan, ja alueen menestys vaikutti myös lehden menestykseen. Kohottaessaan
alueen itsetuntoa lehdet siis valoivat uskoa myös omaan menestykseensä. Lukijasuhteen näkökulmasta vaikutti siltä, että lehti halusi olla paikallisille ihmisille se kiva
kaveri, joka kehuu ja suhtautuu myönteisesti. Kenties ajatus oli, että sellaisesta kaverista ei haluttaisi luopua.

5.4

”Semmosta paskaa” – kun tehdas epäonnistui

Edellä tehdas on näyttäytynyt sujuvasti pyörivänä, ongelmat selättävänä ja tehokkaasti vallitsevaa tilannetta uusintavana koneistona, joka toimii varmasti ja tuottaa
aina suhteellisen tasaista laatua. Vaikka vaikeuksia ja erimielisyyksiäkin on, tehtaan
käytännöt toimivat ja kaikki ovat niihin sitoutuneet. Pääsääntöisesti kuva vastaa todellisuutta 2000-luvun alun toimituksissa, muutenhan journalismin jatkuvuus ei olisi
ollut turvattu. Aivan särötön kuva ei kuitenkaan ole. Joskus tehdas tuotti myös jotain sellaista, mihin kukaan ei ollut tyytyväinen. Näin kävi, kun Hämeen Sanomien
toimittaja Seppo teki jutun, joka liittyi vanhusten avopalveluiden tarpeeseen.

5.4.1 Tapaus vanhukset
Torstaina 6.11.2003 Seppo sai tehtäväkseen jutun uudesta selvityksestä, joka kartoitti vanhusten avopalvelujen tarvetta Hämeenlinnan keskustassa. Aihe liittyi kaupunkiin suunniteltuun vanhusten palvelukeskukseen, josta oli käyty Hämeenlinnassa pitkää ja laveaa keskustelua. Toimituksessa oli tieto selvityksen valmistumisesta, mutta ei itse selvitystä. Seppo ryhtyi siis ensi töikseen hankkimaan sitä, minkä
piti olla yksinkertainen tehtävä. Oletus osoittautui vääräksi.
Ensin Seppo tavoitteli selvityksen tekijää, mutta tämä ei vastannut kumpaankaan
kahdesta puhelinnumerostaan. Seppo oli kokenut toimittaja ja tunsi kunnan hallinnon hyvin. Kokemuksensa pohjalta hän päätteli, että perusturvahallintosihteeri tietäisi selvityksen tekijästä ja ehkä selvityksestäkin, joten hän soitti tälle. Perusturvahallintosihteeri kertoi, että selvityksen tekijä olisi palaverissa puoli viiteen saakka iltapäivällä. Tämän tiedon saatuaan Seppo soitti perusturvajohtajalle, joka oli
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kuitenkin Helsingissä. Tämä pyysi soittamaan kaupungin kansliaan ja kertoi, kuka
siellä voisi auttaa löytämään selvityksen. Kansliassa luvattiin ryhtyä etsimään paperia ja palata asiaan heti kun se löytyisi. Tämän puhelun jälkeen Seppo soitti netistä
löytämäänsä vanhuspalvelujen päällikön numeroon, mistä selvisi, että tätäkään ei tavoittaisi ennen kello kolmea iltapäivällä. Kävi ilmi, että vanhuspalveluiden parissa
työskentelevät virkamiehet olivat kaikki samoilla kehittämispäivillä. Seppo sai vielä
yhden numeron, josta selvitystä voisi kysellä, mutta päätti ensin tiedustella, joko
sihteeri kansliassa olisi löytänyt sen. Jo tässä vaiheessa hän oli itse sitä mieltä, että
jutun julkaisemista olisi hyvä siirtää päivällä, jotta hän ehtisi myös haastatella selvityksen tekijää. Kiirettä ei hänen mielestään ollut:
”Ei tämmösen takia kannata ylitöihin jäädä. [...] Koska tässä ei oo mitään, ku tää ei
happane heti.”
(Sepon juttuseuranta, Hämeen Sanomat 6.11.2003)

Soitettuaan kuuteen eri numeroon ja puhuttuaan neljän eri ihmisen kanssa toimittaja ei siis vielä ollut edes saanut käsiinsä paperia, jonka sisällöstä juttua olisi pitänyt
tehdä. Alkuiltapäivästä tuli ikävä yllätys: selvityksen tekijä soitti ja kertoi, että selvitys on tehty, mutta kaupunginjohtaja on kieltänyt sen julkistamisen. Syytä hän ei
tiennyt. Seppo tarttui jälleen puhelimeen ja soitti kansliaan kysyäkseen, miksi näin.
Sihteeri kuitenkin kertoi juuri faksanneensa selvityksen Sepolle. Tämä meni faksille,
löysi paperit ja ryhtyi lukemaan niitä tehden samalla merkintöjä kiinnostaviin kohtiin. Tarkimmin hän luki johdannon ja päätelmät, muun silmäillen. Kello läheni
kahta, kun hän meni deskiin keskustelemaan jutun kuvituksesta. Kotipalvelut olisivat olleet sopiva kohde, mutta sinne olisi pitänyt ehtiä ennen kolmea, jolloin väki
lopetti työt. Kuvaaja ei ollut juuri sillä hetkellä saatavilla, joten kotipalveluiden kuvaaminen oli mahdotonta. Aamuvuorossa olleen toimitussihteerin mielestä kuvapuolesta olisi pitänyt sopia aiemmin, toimittajan mielestä näin ei olisi voinut tehdä
ennen kuin tiesi, mitä raportissa lukee.
Seppo oli entistä vahvemmin sitä mieltä, että juttua pitäisi siirtää päivällä. Kuvapuolikin saataisiin silloin hoidettua kunnialla. Hän oli myös huolissaan siitä, että selvityksen faksannut sihteeri voisi joutua vaikeuksiin – seuraavaksi päiväksi olisi ehtinyt varmistaa, että julkistamiseen on lupa. Kaiken lisäksi selvitys oli Sepon mielestä
melkoisen löysä, siinä ei ollut juuri uutta asiaa. Siksi hän myös ihmetteli, miksi sitä
ei olisi saanut julkistaa. Kiellon takia oli kuitenkin selvää, että hän ei saisi haastattelua selvityksen tekijältä, ja jutusta tulisi pelkkää selvityksen referointia.
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Toimitussihteeri piti kuitenkin kiinni alkuperäisestä julkaisuaikataulusta. Vastaavaa juttua ei ollut varalla, ja etusivulle tarvittiin paikallista asiaa. Seppo teki jutun,
vaikka koki tilanteen hyvin turhauttavaksi:
”Mutta mä oon järkyttyny siitä, että tässä talossa tosiaan niin semmosta paskaa halutaan tärkeille paikoille.”
(Sepon juttuseuranta, Hämeen Sanomat 6.11.2003)

Seppo oli helpottunut siitä, että työpäivä edes päättyi ajoissa. Iltavuoroon tullut toimittaja Riitta lähetettiin kuvaajan kanssa kaupungille etsimään vanhuksia jutun kuvitukseksi. Riitta oli juuri saapunut työpaikalle, kun valokuvaaja tuli hakemaan hänet mukaansa ja kertoi, että nyt lähdetään ottamaan vanhusten avopalvelujuttuun
liittyvää kuvaa. Autossa Riitta ehti silmäillä Sepon jutun. Kuvaaja ja toimittaja ajoivat keskustaan kävelykadulle, jonka varrella olevista liikkeistä ajattelivat löytävänsä
kuvattavia, ”siinä on muutamia semmosia penkkejä”, Riitta tiesi. Ensin toimittaja oli vähällä haastatella liian nuoria vanhuksia, mutta kuvaaja neuvoi, että pitää löytää yli
75-vuotiaita.
”Niin käveltiin kymmenen metriä eteenpäin ja löydettiin kolme sellasta kiireetöntä
tyyppiä, joista yks vielä erittäin hyvä puhuja. Vanhin niistä, kasivitonen, niin tota sehän anto täyslaidalta.”
(Riitan juttuseuranta, Hämeen Sanomat 6.11.2003)

Riitta olisi voinut kirjoittaa haastattelun perusteella enemmänkin kuin kuvatekstin,
esimerkiksi pienen kainalon, ja kävi puhumassa asiasta toimitussihteerin kanssa. Lopulta kuitenkin päädyttiin pelkkään kuvatekstiin, sillä illalla Riitan tultua keikalta tilat oli jo täytetty.
Seppo ei ollut päivännyt juttua omalla nimellään, vaan sen tekijänä oli ”Hämeen
Sanomat”. Tämä oli epätavallista. Aamukokouksessa kuva sai uutispäällikön kehut,
mutta juttu herätti keskustelua ja hämmennystä. Toimittajien ihmettely kohdistui
itse selvitykseen, sen otantaa pidettiin aivan liian pienenä. ”Ihan huuhaalta haiskahtaa”, totesi uutispäällikkö, jolta aihe oli edellisenä päivänä tullut. Seppoa ei kommenteissa moitittu, mutta jutun köykäisyyttä kummasteltiin. Seppo itse totesi ihmettelevänsä, miksi tällaisia juttuja edes pitää tehdä. Keskustelussa ehdotettiin, että
olisi pitänyt kirjoittaa selvityksen laajuudesta ja paperin salailusta. Jutun otsikko
kuului lehdessä ”Keskustassa kaivataan lisää kotipalveluja”. Myös otsikkoa ihmeteltiin
kokouksessa, ja joku kysyi, mihin palveluihin se viittaa. Seppo puolustautui:
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”Niin tää on mun otsikkoo lähdetty taas vääntämään. Mulla oli aivan eri otsikko. En
minä tiedä. Mä en ota tästä otsikosta vastuuta.”
(Aamukokous, Hämeen Sanomat 7.11.2003.)

Uutispäälliköllä oli tilanteeseen ratkaisu. Hänen mielestään juttua piti jossain vaiheessa jatkaa, ja haastateltavaksi hakea – kukapa muu kuin apulaiskaupunginjohtaja:
”Ei tää, täytyy [apulaiskaupunginjohtaja Tapani] Hellsténiä haastatella, vähän niinkö
mitä tää meinaa.” ”[…] ku Hellsténihän otti koko tän Keinusaaren [vanhusten palvelukeskuksen] niinku itellensä, ylipäätäänki […].”
(Aamukokous, Hämeen Sanomat 7.11.2003.)

Sepolla oli siis erinomaiset perustelut sille, että juttua olisi siirretty päivällä. Silloin
hän olisi pystynyt ottamaan paremmin selvää selvityksen perusteista, ja samalla olisi
pidetty huolta lähdesuhteista; nythän yksi oli kieltänyt julkaisun, toinen ei uskaltanut
rikkoa kieltoa ja kolmas rikkoi sitä tietämättään. Jopa kuva olisi saatu asiaan vahvasti liittyvästä aiheesta – ei satunnaisista vanhuksista kaupan eteisessä. Tapaus
näyttääkin juttutehtaan varjopuolen; se osoittaa, mihin tehtaan logiikka voi äärimmillään johtaa. Ajan rajat ja tilan vaatimukset estivät jutun siirtämisen, eikä Sepolla
ollut mahdollisuutta irrottautua puhelimesta ja lähteä kehittämispäiville tapaamaan
vanhuspalveluiden virkamiehiä. Myös hierarkia toimi Seppoa vastaan: päälliköt eivät ottaneet hänen protestiaan vakavasti vaan pitivät kiinni omista päätöksistään ja
visioistaan. Niinpä toimittaja teki liukuhihnalla jutun, jota kaikki aamulla kummastelivat, myös jutun tekemistä vaatineet. Vaikka jutun julkaiseminen selvästi vaaransi
suhteet lähteisiin kunnan vanhuspalveluissa ja toimituksen aamukokouksessa ehdotettiin jopa salailusta kertomista, uutispäällikkö ratkaisi lopulta asian tavalla, joka todennäköisesti pelastaisi jutun takia mahdollisesti heikenneet välit hallintoon: kysytään Hellsténiltä.
Sepon kokemus osoittaa, että juttutehtaan logiikka saattoi myös kääntyä itseään
vastaan. Samalla se paljasti, miten lujalla otteella tuotannon vaatimukset ohjasivat
toimituksen työtä. Sepon oli tuotettava tietty määrä sisältöä tietyssä ajassa, vaikka
ammattietiikka soti vastaan.

5.5

Yhteenveto: juttutehdas ja professionalismi

Tässä luvussa olen tarkastellut maakuntalehden uutistoimitusten uusintavaa toistoa.
Arkiset, vallitsevat käytännöt ovat piirtäneet esiin juttutehtaan ja sen toiminnan logiikan. Lopuksi vedän vielä yhteen tehtaan toimintaa ohjaavat puitteet ja sen doxan
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keskeiset piirteet. Tämän jälkeen tarkastelen juttutehtaan tuottaman journalismin
suhdetta profession ideaaleihin, joilla journalismi perustelee rakenteellista autonomiaansa ja olemassaoloaan.

5.5.1 Lujat puitteet ja hierarkia
Työn puitteet, kuten juttujen tekeminen yhdessä työpäivässä, 3 000 merkin perusmitta ja lähteiden tavoittelu puhelimella, hyväksyttiin työn kyseenalaistamattomiksi
lähtökohdiksi. Se, miten ne ohjasivat työtä, oli kätkeytynyt syvälle rutiineihin ja tuli
vain harvoin näkyväksi. Puitteet kuitenkin ohjasivat jo aiheiden valintaa ja rajaamista, ja jutun tekemisen alusta lähtien toimittajat tekivät ratkaisuja, joiden tavoitteena oli tehdä työajan puitteissa sovitun kokoinen juttu. Ajan ja tilan lisäksi etenkin
lähteiden valintaan vaikutti tekniikka. Verkkosivut ja sähköiset juttuarkistot helpottivat tiedonhankintaa, mutta haastateltavia tavoiteltiin lähes yksinomaan puhelimella. Soittopyyntöjä oli jätettävä harkiten, jotta linja ei olisi ollut varattu, kun tavoiteltu henkilö soitti toimittajalle antaakseen haastattelun. Ajan ja tilan rajoitusten
lisäksi siis myös tekniikka pakotti valitsemaan haastateltavat tarkasti, ja toimittajat
pyrkivätkin usein tavoittamaan henkilöitä, joilla oli paitsi tietoa aiheesta myös valtaa
lausua siitä näkemyksiä. Tästä seurasi, että esimerkiksi korkeat virkamiehet kuten
kunnanjohtajat olivat suosittuja lähteitä. Puhelin rajoitti lisäksi toimittajien fyysistä
liikkumista. Vaikka matkapuhelimet olivat käytössä, niillä tehtyjä haastatteluja ei
voinut tallentaa. Niinpä toimittajat pysyivät usein toimituksessa työpisteensä lankapuhelimen lähettyvillä.
Arjessa ei juuri kiinnitetty huomiota siihen, että puitteet olivat mediayhtiön luomia ja niiden kautta journalismin tekemiseen vaikuttivat talouden ja teknologian logiikat. Käytännöissä ne pyrittiin alistamaan kentän toimintaa ohjaavalle journalismiprofession logiikalle, jota ammattikunnan doxa määrittää, tai vähintäänkin verhoamaan sillä. Joskus verho kuitenkin repesi. Näin kävi, kun Seppo teki juttua vanhusten avopalvelujen tarpeesta. Puitteet ohjasivat prosessia ja toimittaja oli pakotettu
toimintaan, joka täytti tuotannolle asetetut tavoitteet – juttu täytti vaaditun tilan annetussa ajassa – mutta johti journalismin näkökulmasta epäonnistumiseen. Journalismi menetti otteensa ja joutui alistumaan muille logiikoille. Tällöin tuli näkyviin
mediayhtiön valta. Tuotantoprosessin on pysyttävä käynnissä silloinkin, kun se on
ristiriidassa journalismin päämäärien kanssa.
Toimituksen hierarkkinen järjestys palveli uusintavaa toistoa. Päälliköt olivat yhtäältä avainasemassa journalismin määrittelyn ja sille asetettujen tavoitteiden
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suhteen, mutta toisaalta he olivat myös vastuussa tehtaan tuotannosta. Vaikka päälliköt toivoivat toimittajien esittävän juttuaiheita, käytännössä esimiehillä oli eniten
tietoa sellaisista aiheista, jotka olivat toteutettavissa vaaditussa tahdissa. He saivat
kutsuja, tiedotteita ja yhteydenottoja, joiden pohjalta jutut usein syntyivät. Ne olivat
usein melko valmiita juttuaiheita, ja päälliköt suorittivat karsintaa ja delegoivat niitä
toimittajille. Päälliköt myös seurasivat aktiivisesti muuta mediaa ja etsivät sieltä aiheita, joita saattoi paikallistaa omalle alueelle.
Toimituksen virallisen hierarkian lisäksi esiin piirtyi myös epävirallisia hierarkkisia suhteita. Toimittajat olivat järjestyksessä korkeammalla kuin taittajat tai valokuvaajat, ja kokeneilla (mies)toimittajilla oli usein runsaasti epävirallista valtaa toimituksessa. Uutistoimituksen valta oli myös selvästi sukupuolittunutta, sillä liki kaikki
päälliköt olivat miehiä ja esimerkiksi toimituskokouksissa miestoimittajat olivat naisia enemmän äänessä. Suhtautumisessa nuoriin toimittajiin oli havaittavissa mestari–kisälli-asennetta, jonka kautta myös uusinnettiin yhteistä doxaa.
Tiukat puitteet ja hierarkkinen järjestys johtivat siihen, että juttutehtaassa toimittajien yksilöllinen autonomia oli hyvin rajallista. Poikkeuksiakin toki oli. Kokeneet
erikoistoimittajat saivat päättää aiheistaan ja niiden käsittelytavoista melko itsenäisesti. Tuotantotahdista ja muista reunaehdoista hekään eivät kuitenkaan olleet vapaita, joten autonomialle jäi helposti kovin vähän tilaa. Vaikka esimerkiksi juttujen
kirjoittamista saatettiin pitää luovana ja yksilöllisenä työvaiheena, sitä ohjasivat lopulta vahvasti uutistekstiin liittyvät konventiot.

5.5.2 Doxa ja keskeiset jaottelut
Maakuntalehden doxan, maailman jäsentämisen kannalta keskeisiä olivat omat uutiset ja paikallisuus. Oma viittasi oman toimittajan tekemään juttuun, olipa sen aihe
sitten peräisin mistä vain, vaikkapa toisesta maakuntalehdestä kuten apteekkimaksujen tapauksessa. Uutinen taas tarkoitti aihetta, josta ei ollut kerrottu aiemmin ainakaan lehden levikkialueen näkökulmasta. Tämäkin toteutui apteekkimaksujutussa,
jota varten toimittaja muun muassa kävi paikallisessa apteekissa juttukeikalla. Tekemällä omia uutisia toimitus osoitti tarpeellisuutensa: se otti alati muuttuvan maailman
haltuunsa ja välitti siitä lukijoilleen jatkuvasti uutta tietoa, jota ei ollut saatavilla
muualta. Paikallisuus puolestaan merkitsi paljon muutakin kuin vain omaa aluetta
koskevan tiedon välittämistä. Uutisissa omaa aluetta puolustettiin sen ulkopuolelta
tulevilta vaaroilta, kuten pieniä apteekkeja uhanneilta maksuilta. Alue myös haluttiin
nähdä mahdollisimman hyvässä valossa ja sitä kohotettiin esimerkiksi huomioimalla
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paikallisen urheilusankarin pienikin menestys tai huomioimalla paikkakunnalla järjestetty tilaisuus, jossa oli puhumassa valtakunnallisia merkkihenkilöitä. Lisäksi uutisoinnilla varjeltiin alueen yhtenäisyyttä. Lehti ei halunnut joutua paikallisten kiistojen osapuoleksi vaan pyrki vaalimaan yhtenäisyyttä. Hiukan poikkeuksellisella tavalla tämä tuli esiin, kun Etelä-Suomen Sanomat kertoi Lahden Radiomäelle suunnitellusta valtavasta taideteoksesta. Toimituksen oletus oli, että asukkaat vastustavat
veistosta, ja näin myös kävi. Yhteinen uhka loi yhteenkuuluvuuden tunnetta. Paikallisuus oli niin keskeinen arvo, että se painoi jopa enemmän kuin aiheen uutisellisuus. Tämä tuli näkyviin esimerkiksi siinä, että Hämeen Sanomissa hyllytettiin hetkeksi valmis uutinen, joka käsitteli paikkakunnalla toimineen hyväntekeväisyysjärjestön toimintaan liittyneitä epäselvyyksiä. Kielteinen uutisointi uhkasi myönteistä
kuvaa alueesta ja sen toimijoista, joten päätoimittaja halusi varmistaa faktat vielä
kerran.
Tehdessään omia uutisia ja korostaessaan paikallisuutta toimitus tuotti maakuntalehden doxaa, jaotteluja joiden kautta toimittajat jäsensivät maailmaa ja sitä, mikä
oli arvokasta ja mikä ei. Uusintavassa toistossa oli nähtävissä neljä keskeistä jaottelua:
1.

Omat uutiset – muiden aiheet: Esimerkiksi STT:n juttuja ei arvostettu ja valtakunnan politiikka koettiin aihepiiriksi, josta oli turha yrittää saada omia uutisia. Vaikka juttujen aiheet olisivat olleet peräisin muista välineistä, niistä pyrittiin tekemään ”omia” paikallistamalla ne.

2.

Uutiset – muut aiheet: Arvokkaimpia aiheita olivat yllättävät, mahdollisimman monia alueen asukkaita koskevat asiat. Esimerkiksi kulttuuriaiheita kuvattiin uutisiin verrattuna sanalla ”läpylällää”, ja pitkiä prosesseja nimitettiin ”iänikuisiksi”.

3.

Paikallinen – ei-paikallinen: Paikkakunnan tapahtumat olivat lähtökohtaisesti kiinnostavia, sen ulkopuolella tapahtuvaan taas suhtauduttiin kriittisesti.
Esimerkiksi kirkon lapsi- ja nuorisotyön neuvottelupäivistä tehtiin juttu, koska
päivät järjestettiin Lahden Sibelius-talossa – jos ne olisi järjestetty levikkialueen
ulkopuolella, niitä tuskin olisi noteerattu lainkaan.

4.

Kovat uutiset – pehmeät uutiset: Uutisen arvo nousi, jos siihen liittyi suuria
rahasummia, rikos tai sen epäily, moraalittomaksi koettua toimintaa kuten asioiden salailua tai kovia faktoja kuten tilastoja tai raportteja. Uutisen arvoa puolestaan laski, jos aihe oli niin sanotusti pehmeä, mikä tarkoitti usein kulttuuriaiheita tai arkisia aihepiirejä. Esimerkiksi vesijuoksun alkamista Kärkölän uimahallissa pidettiin aiheena, joka ei olisi kuulunut uutissivuille.

Nämä keskeiset jaottelut olivat osa erottelujen järjestelmää, jonka hallitsemalla toimittajat käytännössä identifioituivat osaksi journalismin kenttää. Erottelujen
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erilaisilla yhdistelmillä ja painotuksilla, kuten paikallisuuden korostamisella, he tuottivat nimenomaan maakuntalehden version journalismin doxasta ja määrittelivät
näin myös omaa paikkaansa ja asemaansa journalismin kentällä.
Doxan jatkuva ylläpitäminen ja määrittely tuli näkyviin siinä, miten paljon toimituksessa puhuttiin lehden visuaalisesta ilmeestä verrattuna juttujen teksteihin ja niiden kirjoittamiseen, josta vaiettiin lähes kokonaan. Tämän voi nähdä ilmentävän
sitä, että kirjoittavat toimittajat olivat sisäistäneet profession doxan ja ammattitaitoon kuului kyky uusintaa sitä – uutistekstin rakenne, ilmaisut ja muut siihen liittyvät käytännöt olivat julkilausumattomien yhteisten sääntöjen määrittämiä. Lehden
ulkoasu sen sijaan tuli tullut melko hiljattain entistä vahvemmin osaksi toimituksen
työtä, kun latomot oli lopetettu ja taitto oli siirtynyt toimituksiin, osin toimittajien
tehtäväksi. Journalismin visuaalisesta kielestä ei ollut vielä syntynyt jaettuja käsityksiä samaan tapaan kuin kirjallisesta ilmaisusta, ja niinpä visuaalisuus vaati jatkuvaa
yhteistä keskustelua ja määrittelyä.

5.5.3 Riittävää journalismia
Journalismin tekemistä ohjaavat puitteet, toimituksen hierarkkinen valtajärjestelmä
ja sen oma, paikallisuutta korostava doxa piirtävät kuvan uusintavasta toistosta, jota
ohjasivat vahvasti tuotannon ja paikallisuuden ehdot. Miten uusintava toisto sitten
toteutti journalismin ideaaleja eli niitä toimintaa ohjaavia periaatteita, joilla journalismi perustelee olemassaoloaan ja joita noudattamalla se säilyttää autonomiansa?
Suhteessa ideaaleihin uusintavaa toistoa ja sen tuottamaa journalismia voi kuvata
riittäväksi (ks. kuvio 6). Ideaalit toteutuivat uusintavassa toistossa minimitasolla,
jonka toimitus oli itselleen määrittänyt, ja uusintavaa toistoa voikin nimittää riittäväksi toistoksi. Jos toisto ei toteuttanut edes näitä minimitason ideaaleja riittävästi, se
tulkittiin epäonnistumiseksi, kuten kävi Sepon jutulle vanhusten avopalvelujen tarpeista. Sepon itsensä mielestä eettisyyden ihanne ei toteutunut tiedonhankinnassa,
ja muun toimituksen mielestä juttu oli niin vajavainen, että se ei palvellut yhteiskunnan tiedontarvetta.
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Kuvio 6.

Riittävä toisto syntyi, kun ideaalia toteutettiin minimitasolla.

Journalismin ideaalit olivat arkisessa työssä melko etäällä, eikä niitä suoraan mainittu esimerkiksi Sepon jutusta keskusteltaessa. Implisiittisesti ne olivat kuitenkin
läsnä. Kun toimittajilta kysyi syitä erilaisille jutuntekoprosessissa tehdyille ratkaisuille, he saattoivat esittää perustelunsa ideaaleista käsin. Käytännöt olivat siis perusteltavissa ideaalien kautta. Selvemmin ideaalit kuitenkin nousivat esiin teemahaastatteluissa, joissa ei puhuttu työstä konkreettisella, tekeillä olevien juttujen tasolla. Ideaalit olivat siis työssä läsnä, mutta niiden väljyys ja abstraktius sai aikaan
sen, että niiden kautta saattoi perustella hyvin monia erilaisia ratkaisuja. Ne nostettiin esiin lähinnä silloin, kun omaa toimintaa perusteltiin toimituksen ulkopuolisille,
kuten tutkijalle. Niillä perusteltiin journalismin rakenteellista autonomiaa, sen
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riippumattomuutta muista kentistä, ja piirrettiin esiin kentän rajaa. Käytännöissä ne
kuitenkin saattoivat saada hyvinkin erilaisia merkityksiä.
Ideaalit voikin nähdä eräänlaisiksi porteiksi, joista kaikkien journalististen työkäytäntöjen ja ratkaisujen on jollain tapaa mahduttava kulkemaan päästäkseen kentän sisäpuolelle. Jokaisen toimittajan täytyy hallita ne niin, että ratkaisunsa pystyy
perustelemaan niiden kautta.
Vaikka toimittajat hyväksyivät tehtaan toimintalogiikan ja toteuttivat sitä työssään, heillä tuntui samalla olevan hyvinkin selvä käsitys siitä, että asiat voisi tehdä
myös paremmin. Juttutehdas tuotti riittävää hyvää journalismia, mutta journalistiset
ihanteet ja omat käsitykset hyvin tehdystä työstä eivät aina tuntuneet täyttyvän. Toimituksen näkökulmasta tilannetta selitettiin usein resursseilla: jos toimittajia olisi
enemmän, juttujen tekemiseen voisi saada lisää aikaa, mikä mahdollistaisi parempien juttujen tekemisen. Näin ajateltuna tyytyminen riittävään toistoon ei siis johtunut toimittajista itsestään vaan mediaorganisaation antamista resursseista. Tällä ajattelulla toimittajat sulkivat itseltään yhtäältä mahdollisuuden, toisaalta ideaalien tuottaman vaatimuksen tehdä parempaa tai kunnianhimoisempaa uutisjournalismia.
Vaikka poissulkeminen auttoi sivuuttamaan ristiriitaiset vaatimukset uutistuotannon
arjessa, ne eivät lakanneet olemasta. Toisinaan ne johtivat hylkäämään uusintavan
toiston ja toistamaan toisin. Näihin tilanteisiin paneudun seuraavassa luvussa.
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6

TOIMITUS TOISTAA TOISIN

Kenttäjaksoni aikana instituutiot juhlivat molemmissa kaupungeissa. Hämeenlinnassa Yhteiskoululla oli 125-vuotisjuhlat, Lahdessa kaupunginjohtaja järjesti suuren
syntymäpäivävastaanoton. Hämeen Sanomien ja Etelä-Suomen Sanomien toimituksissa puhalsivat juhlien suhteen uudet tuulet, sillä kumpikaan toimitus ei lähettänyt
toimittajaansa seuraamaan juhlien kulkua ja kirjoittamaan seikkaperäistä raporttia
tapahtumasta seuraavan päivän lehteen. Aiempina vuosikymmeninä tällaisista tilaisuuksista olisi todennäköisesti saatu lukea lehtien sivuilta, mutta syksyllä 2003 ja talvella 2004 tilanne oli toinen. Jo vuosien ajan toimittajat olivat kritisoineet ”kissanristiäisissä” juoksemista ja eliitin juhlapuheiden raportoimista lehdessä. Aivan vakiintunut uusi toimintatapa ei kuitenkaan vielä ollut, vaan se vaati keskustelua – ja
myöntymistäkin, kuten Hämeen Sanomien toimituspäällikkö ennusti:
Uutispäällikkö: Juhlissahan me ei enää käydä, eikä olla käytykään.
Toimituspäällikkö: Älä lupaa liikaa hei nyt.
Uutispäällikkö: Mä oon luvannu sen jo kuule kaks vuotta sitte, ku päästiin [...] juhlista eroon. Eikä oo käyty.
Toimituspäällikkö: Sä löydät [...] tän muuten edestäs vielä.
(Aamukokous, Hämeen Sanomat 5.11.2003)

Toimituspäällikön vitsailu kävi vielä toteen: uutispäällikkö päätti lopulta, että Yhteiskoulun juhlaan liittyvästä isosta kulkueesta, johon osallistui paljon kaupunkilaisia
ja joka marssi halki keskustan, tehtäisiin kuvajuttu. Kulkueen kuvaamista perusteltiin sillä, että se koskettaa ja kiinnostaa suurta joukkoa ihmisiä – muitakin kuin niitä,
jotka osallistuvat itse pääjuhlaan. Lisäksi aiheeseen liittyen oli tulossa ainakin juttu
koulun historiasta. Etelä-Suomen Sanomatkaan ei suinkaan jättänyt kaupunginjohtajan syntymäpäivää väliin, vaikka ei juhlavastaanotosta raportoinutkaan: lehti julkaisi kaupunginjohtajasta näyttävän syntymäpäivähaastattelun.
”Kissanristiäisten” hylkäämisen voi nähdä toisin toistamiseksi, joka oli jo lähes
saavuttanut päämääränsä – tässä tapauksessa jossain määrin vähentänyt paikallisen,
perinteisen eliitin näkyvyyttä ja ainakin sen traditioiden ritualistista ja kritiikitöntä
esittelemistä lehdessä. Kun toimitus kieltäytyi referoimasta eliitin juhlapuheita ja
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ohjelmanumeroja lukijoilleen, se tuotti aiemmasta poikkeavaa käsitystä journalismista. Muuttuneisiin käytäntöihin liittyvä toiminta, kuten juhlakulkueen kuvaaminen, sisälsi aiempien toimintatapojen reflektointia. Samalla kun toiminta muuttui,
muuttuivat myös käytäntöjen mukanaan kantamat merkitykset ja perustelut. Toimitus määritteli doxaansa hiukan uudella tavalla, painotti eri asioita kuin ennen ja
muutti jaettua käsitystään siitä, mikä on riittävää.
Tässä luvussa keskityn tarkastelemaan, millaista professionaaleista lähtökohdista
kumpuavaa toisin toistamista – siis käytäntöinä, tekemisenä ja toimintana ilmenevää
reflektiota – toimituksissa tapahtui. Edellinen luku keskittyi uusintavaan toistoon,
jonka tuloksena piirtyi käsitys vallitsevista käytännöistä ja niiden tuottamasta ”riittävästä” – toiminnasta, jonka logiikkaa määrittivät vahvasti muun muassa maakuntalehden paikallisuutta korostava doxa ja mediayhtiön asettamat, tuotantoa ohjaavat
puitteet. Tämä luku tarkentaa ja syventää edellisen luomaa kuvaa kiinnittämällä
huomiota sellaiseen toimintaan, joka pyrki jollain tapaa horjuttamaan vallitsevaa,
riittävää toistoa, kritisoi sen tuottamia merkityksiä tai pyrki käytäntöjä muovaamalla
muuttamaan sitä. Toisin toistamisen tarkastelu kiinnittää edellistä lukua enemmän
huomiota toimittajien toimijuuteen ja heidän yksilölliseen autonomiaansa.
Toimituksissa käytännöt olivat jatkuvassa liikkeessä: osa toisenlaisista toistoista
oli muuttumassa osaksi vallitsevia käytäntöjä, kuten eliitin juhlien raportoinnista
luopuminen, ja uusia toisin toistamisia tapahtui alati. Osa niistä meni ohi huomaamatta, mutta jotkut jatkuivat ja vahvistuivat. Koska toiminnan määritteleminen toisin toistamiseksi ei ole yksiselitteistä, kerron luvun aluksi, millaisten merkkien avulla
käytännössä tunnistin toisin toistamisen aineistostani ja millaisen toiminnan tulkitsin toisin toistamiseksi (6.1). Sen jälkeen tarkastelen, millaisia muotoja toisin toistaminen sai ja millaisia aste-eroja siitä saattoi havaita (6.2) sekä sitä, ketkä toistivat toisin ja mikä oli päälliköiden rooli toisin toistamisessa (6.3). Lopuksi vedän luvun näkökulmia yhteen ja tuon toisin toistamisen osaksi journalismiprofession teoriaa
(6.4).
Samoin kuin edellisessä, juttutehtaasta kertovassa luvussa, käytän nytkin käsitteitä, jotka olen määritellyt luvuissa 2 ja 3. Palaan niihin tässä vain lyhyesti ja annan
tilaa etnografiselle aineistolle ja tilanteiden kuvaamiselle. Tässä luvussa tilaa saavat
journalistien toimijuus ja heidän vallankäyttönsä siihen, millaisia käsityksiä toimituksessa journalismista tuotettiin.
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6.1

Reflektiivisiä tekoja

Koska toisin toistaminen tapahtuu arkisten journalististen käytäntöjen sisällä, sen
havaitseminen aineistosta ei ollut aina aivan helppoa. Se ei suinkaan näkynyt kiivaina protesteina toimituksessa tai valtavirrasta merkittävästi poikkeavina juttuina
lehdessä. Sen sijaan se saattoi olla ironista huumoria toimituksen kokouksessa tai
jonkinlaista totuttujen toimintatapojen venyttämistä. Usein se jäi pelkäksi yritykseksi tehdä asioita eri tavalla kuin yleensä, ja joskus sitä tapahtui lähes yllättäen
sopivan tilaisuuden tarjoutuessa. Kaikissa tapauksissa toisin toistaminen antoi tilaisuuden nähdä asiat ainakin hetken verran tavallisesta poikkeavassa valossa ja pitää
esillä muutoksen mahdollisuutta. Se oli siis toimintaa, johon itseensä sisältyi vallitsevien käytäntöjen reflektointia.
Luvussa 3 totesin, että performatiivisuuden teoria kiinnittää huomion siihen,
millaisia ristipaineita toimijat kentällä kokevat, mistä ne kumpuavat ja miten he
käyttävät autonomiaansa niiden purkamiseksi. Toisin toistamisessa on siis kyse työhön liittyvien ristiriitojen kokemisesta ja siitä seuraavasta, toiminnan kautta tapahtuvasta käytäntöjen reflektoinnista. Keskeistä on myös vastaanotto, sillä vasta muiden
toimijoiden tulkinnat määrittävät, ymmärretäänkö toisto kritiikiksi vallitsevia käytäntöjä kohtaan. Seuraavaksi paneudun siihen, millaisin kriteerein määrittelin aineistossa esiintyvän toiminnan toisin toistamiseksi. Sen jälkeen kerron, millaisten toimittajien työhönsä kohdistaminen tunteenilmaisujen kautta olen toisenlaisia toistoja
jäljittänyt.

6.1.1 Toisin toistamisen neljä kriteeriä
Olen määritellyt performatiivisuuden teoriaan nojautuen neljä kriteeriä, jotka toiminnan on täytettävä, jotta sen voi lukea toimitustyön käytäntöjen toisin toistamiseksi. Toiminnan on 1) kohdistuttava vallitseviin journalistisiin käytäntöihin, 2)
sisällettävä käytäntöihin kohdistuvaa reflektiota ja kritiikkiä, 3) oltava ainakin jollain
tasolla tietoista ja 4) tultava myös joidenkin muiden taholta tunnistetuksi kritiikkiä
sisältäväksi toiminnaksi, vaikka muutkin tulkinnat olisivat mahdollisia. Avaan näitä
kriteereitä esimerkkien avulla.
Juttutehdas-luvussa kerroin toimittaja Ristosta, joka kirjoitti jatkuvasti liian pitkiä juttuja ja sai käsittelijät huokailemaan raskaasti, kun nämä yrittivät mahduttaa
tekstejä niukkoihin tiloihin (5.1). Risto saattoi kirjoittaa jopa 10 000 merkin mittaisia tekstejä, kun yleinen ohjepituus uutissivuilla oli 3 000 merkkiä. Hän perusteli
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juttujensa normaalista poikkeavaa laajuutta sillä, että hän oli ”tutkijatyyppi” ja haastatteli aina useita lähteitä ja käsitteli aiheita monipuolisesti. Riston toiminnan voi
nähdä selväksi esimerkiksi toisin toistamisesta. Se 1) kohdistui juttutehtaan vallitsevaan käytäntöön, mittaan kirjoittamiseen, jonka mukaan minkä tahansa asian saattoi
tiivistää 3 000 merkkiin ja lyhyt teksti palveli parhaiten lukijoiden tarpeita. Se myös
2) kritisoi tuota käytäntöä ja reflektoi sitä, millaista tietoa tiiviit, määrämittaiset jutut
pystyivät tarjoamaan ja millaista eivät. Toimintaan sisältynyt reflektio oli 3) tietoista
sikäli, että Risto pystyi hyvin perustelemaan, miksi kirjotti pitkästi, ja jopa aidosti
pahoitteli siitä juttujen käsittelijöille aiheutuvaa vaivaa. Vaikka editoijat juttujen äärellä valittivat niiden hankaluudesta, he kuitenkin tekivät parhaansa mahduttaakseen
tekstit lehteen ja lyhentääkseen niitä mahdollisimman vähän tai hienovaraisesti. Tämän voi tulkita paitsi Riston toiminnan sisältämän 4) kritiikin tunnistamiseksi myös
sen hyväksymiseksi.
Toisin toistamisen tietoisuuden syvyys ja reflektion aste vaihtelivat. Toisinaan
reflektio saattoi olla melko ohutta, lähinnä turhautumista hankaliin käytäntöihin.
Joskus se taas oli ohjelmallisempaa. Riston tapauksessa oli kyse aktiivisesta ja tietoisesta halusta ottaa asioista selvää perinpohjaisesti ja avata niitä jutuissa enemmän
kuin yleensä oli tapana. On kuitenkin vaikea sanoa, toivoiko Risto, että toimituksen
käytäntöjä olisi laajemmin muutettu suuntaan, jota hän työssään toteutti. Hän ei
välttämättä pohtinut sen syvemmin, millaisiin valtarakenteisiin tai miten syvälle
journalismikäsityksiin hänen toimintansa ulottui. Todennäköisesti hän ei itse mieltänyt normaaliin nähden kolminkertaisten juttujen tekemistä professionaalin vallan
käyttämiseksi. Hän ei perustellut – ainakaan ääneen – toimintaansa sillä, että lehden
muut jutut yleensä olisivat hänen mielestään olleet tynkiä tai pintapuolisia. Kun hän
sanoi olevansa tutkijatyyppi, hän oikeutti työskentelytapansa vetoamalla persoonaansa. Näin hän yhtäältä pysyi solidaarisena muiden työtä kohtaan, toisaalta määritteli työtapansa henkilökohtaiseksi ominaisuudekseen, jollaiseen työnjohdon olisi
vaikea kajota. ”Tutkijatyyppi” viittasi myös tieteen ja tutkimuksen kenttään ja nosti
sen ikään kuin esikuvaksi myös journalismin välittämälle tiedolle. Puolueettomuutta
ja todenmukaisuutta korostavassa toimitustyössä tätä ihannetta ei kukaan oikein
voinut kieltääkään.
Se että muut lopulta hyväksyivät Riston juttujen laajuuden, vaikka puhisten ja
huokaillen, teki heistä osallisia toisin toistamiseen, joskaan reflektio ei aina ollut
yhtä tietoista kuin Ristolla. Kun käsittelijät lyhensivät ja otsikoivat Riston juttuja, he
”naamioivat” ne parhaan kykynsä mukaan samanlaisiksi kuin lehden muut jutut,
mutta yrittivät samalla olla kajoamatta asiasisältöön, jota arvostivat. Myös heidän
hyväksyntänsä oli jossain määrin tietoista; käsittelijät näkivät usein paljonkin vaivaa
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saadakseen jutut mahtumaan annettuihin tiloihin – ja vaikka päälliköt ja toimitussihteerit saattoivat huomautella juttujen pituudesta, he käytännössä kuitenkin varautuivat normaalia laajempiin teksteihin. Sallimalla pitkän kirjoittamisen työyhteisö
osoitti lopulta ymmärrystä ja hyväksyntää sekä Riston toimintaa että sen sisältämää
reflektiota ja vallitsevien käytäntöjen kritisointia kohtaan. Riston sisältöä painottava
journalismi koetteli juttutehtaan puitteita, jotka ohjasivat tehokkuuteen, eikä se olisi
ilman muiden apua mahtunut ajan ja tilan raameihin. Kollegat antoivat omalla toiminnallaan ymmärtää, että journalismiin kuului myös Riston edustama tyylilaji. He
osallistuivat Riston aloittamaan toisin toistamiseen, laajensivat ja vahvistivat tämän
alulle panemaa performatiivia.
Tietoisuuden merkitystä toisin toistamisen kriteerinä auttaa hahmottamaan tapaus, jonka ensin poimin aineistosta esimerkkinä toisin toistamisena, mutta sitten
hylkäsin, koska kyse näytti olevan pikemminkin tahattomasta teosta. Kyse oli toimitusharjoittelijan ja uutispäällikön välisestä keskustelusta aamukokouksessa. Päällikkö kehui harjoittelijan juttua, joka käsitteli kesätöiden hakemista ja jonka keskeisenä teemana oli se, suositaanko työntekijöiden omia lapsia kesätyöpaikkoja jaettaessa. Harjoittelija vastasi kehuun odottamattomalla, aiheellisella itsekritiikillä, josta
päällikkö hämmentyi hetkeksi.
Uutispäällikkö: Tää on sulla [...] ihan ok kesätyönhakukokonaisuus, oot paljo töitä
tehny ja se näkyy tässä. Monelta suunnalta on [...] kommentteja.
Harjoittelija: Mä unohdin kysyä noista, strategisen kysymyksen noista, ois pitäny kysyä, että paljo niitä jälkeläisiä on tossa kirjastossaki.
[Lyhyt hiljaisuus.]
Uutispäällikkö: No nyt ku ite sanot niin ihan totta. Mut niin, kyl se toisaalta näistä,
näistä kommenteista tulee ilmi, että niitä aika paljon siellä on. Aika paljon niitä on.
Tottahan se on, että jos vielä ois tarkkoja lukuja ollu käyttää, niin aina parempi.
Hyvä että oot niinku ehtiny tän ison soittokierroksen lisäksi vielä käydä noita nuoria
jututtamassa. Sulla tuli pitkä työpäivä.
(Aamukokous, Etelä-Suomen Sanomat 8.1.2004)

Kommentillaan harjoittelija teki jotain, mikä ei ollut toimituksessa tapana: itsekritiikkinsä kautta hän tuli kyseenalaistaneeksi päällikön palautteen pätevyyden. Tästä
seurasi kysymys, oliko päällikkö tehnyt työtään eli lukenut juttua tarpeeksi huolellisesti, jotta voisi paitsi antaa täsmällistä palautetta myös ohjata harjoittelijaa. Kyseenalaistamalla epäsuorasti päällikön työn laadun harjoittelija kyseenalaisti myös päällikön vallan, ja siksi tapauksen olisi voinut tulkita edustavan toisin toistamista. Harjoittelija kuitenkin keskittyi kritisoimaan omaa toimintaansa ja oli kovin harmissaan,
172

ettei ollut huomannut esittää kysymystä, joka jälkikäteen tuntui perusasialta. Hänellä
oli tarve kertoa, että oli huomannut puutteen työssään ja oppinut siitä. Harjoittelija
ei näyttänyt tiedostavan kommenttiinsa sisältynyttä kriittistä tulkintamahdollisuutta
eikä esimerkiksi reagoinut päällikön hämmentyneeseen hiljaisuuteen. Hänen toimintaansa ei voinut pitää tietoisena päällikköön palautteeseen kohdistuneena kritiikkinä, joten se ei täyttänyt toisin toistamisen kriteereitä. Koska kyseessä oli harjoittelija, myös päällikkö selvisi poikkeavan kommentin aiheuttamasta hämmennyksestä nopeasti ja ymmärsi, että kritiikki ei ollut suunnattu hänelle, vaikka olikin hetken kohdistunut häneen. Jatkokommentillaan hän osoitti, että harjoittelijan juttu oli
niin hyvä, että se kesti pienen puutteenkin – eikä parempaa olisi oikeastaan ollut
syytä tehdäkään; jo nyt harjoittelija oli vaadittu ”iso soittokierros” ja ”pitkä työpäivä”.

6.1.2 Turhautumisia ja innostumisia
Kun toisin toistamista etsi aineistosta, aluksi ei näyttänyt löytyvän juuri mitään.
Kyse oli kuitenkin samanlaisesta ilmiöstä kuin suppilovahveroiden etsimisessä sienimetsällä: kun lopulta huomaa yhden, alkaa nähdä myös muut. Ensin piti kuitenkin tunnistaa kohdat, joista etsiä. Otollisten paikkojen etsimisessä auttoi tunteiden
tarkkaileminen. Toisin toistamista löytyi niin turhautumisten kuin innostumistenkin
liepeillä; pitkiä juttuja kirjoittava toimittaja sai kollegansa turhautumaan, ja uutispäällikkö iloitsi siitä, että turhauttavasta koulujen juhlien raportoinnista oli päästy
eroon.
Toimittajien työ eteni harvoin suoraviivaisesti. Juttuja tehdessä tuli eteen asioita,
jotka mutkistivat suunnitelmia: haastateltavia ei saanut kiinni, kuvapuoli oli kiven
alla tai itse aihe osoittautui muuksi kuin alun perin luultiin. Nämä asiat saattoivat
harmittaa, mutta niistä toimittajat kyllä selvisivät käytäntöihin nojaten: etsittiin uusi
haastateltava, keksittiin toinen kuvitusaihe, muutettiin jutun näkökulmaa. Joskus
kuitenkin kävi niin, että oman työn lopputulos ei tyydyttänyt toimittajaa. Hyvän jutun tekeminen olisi ehkä vaatinut enemmän aikaa tai vaikkapa matkustamista johonkin. Juttu oli kuitenkin tehtävä nopeasti, ja lopputuloksena lehteen päätyi jotain,
mitä toimittaja itse piti puolivillaisena. Sellainen turhautti. Turhautuminen ilmeni
lievimmillään alistuneena huokailuna tai kirpeinä kommentteina, kiivaimmillaan äänekkäänä kiukkuna. Kielteinen tunne purkautui puheissa ja sarkastisessa huumorissa mutta myös suoraan työhön liittyvinä tekoina.
Turhautuminen osoittautui paljastavaksi tunteeksi, sillä sen taustalla vaikutti olevan toimittajan kokema ristiriita työhön kohdistuvien odotusten ja todellisuuden
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välillä. Judith Butlerin mukaanhan toisin toistaminen on seurausta juuri subjektiin
kohdistuvista ristiriitaisista odotuksista (Butler 2006, 240–247). Toimitustyössä korkeat odotukset näyttivät usein olevan peräisin journalismin ideaaleista ja niiden
doksisista tulkinnoista, jotka sitten törmäsivät juttutehtaan tuotanto-odotuksiin ja
niihin mukautettuun ”riittävään” versioon ihanteista. Se, mikä oli tehtaan näkökulmasta riittävää, ei aina vastannut toimittajan omia, profession doxasta kumpuavia
vaatimuksia.
Merja Helle (2010) kirjoittaa väitöskirjassaan epäsynkronin käsitteestä, jota on
käytetty tutkittaessa työhyvinvointia muutoksessa. Launiksen ja Pihlajan (2007) kehittämä käsite kuvaa sitä, miten työn tekemisen tavoitteet ja tavat voivat edustaa eri
vaiheita. Epäsynkronit näkyvät erilaisina häiriöinä, muun muassa turhautumisena.
Mielestäni epäsynkroneita oli nähtävissä toimituksessa myös tutkimukseni aikaan,
jolloin oli muutosten suhteen melko hiljainen hetki. Niitä sai aikaan se, että ihmisillä oli lähtökohtaisesti erilaisia käsityksiä journalismista ja sen tekemisestä. Epäsynkroni syntyi, kun oma käsitys oli turhan kaukana jaetusta, tuotanto-odotusten
kehystämästä ja yhteiseen doxaan nojaavasta käsityksestä.
Aineistoni kenties selkein ja totaalisin turhautuminen liittyy edellisen luvun lopussa (5.4) kertomaani tapaukseen, jossa Seppo teki juttua vanhuspalveluiden tarpeita koskevasta selvityksestä ja joutui mielestään kirjoittamaan lehteen tärkeälle
paikalle ”semmosta paskaa”, että oli ”järkyttynyt”. Hän olisi halunnut siirtää jutun julkaisua päivällä, jolloin olisi pystynyt tavoittamaan lähteitä ja selvittämään, mistä paperin salaiseksi julistamisessa oli kyse. Nyt hän joutui tekemään jutun, joka oli hänen omasta mielestään epäkiinnostava ja joka myös sai moitteita seuraavan aamun
aamukokouksessa – muun muassa samoilta henkilöiltä, joilta aihe ja aikataulukin
olivat tulleet. Vaatimusten ja palautteen ristiriita vain syvensi Sepon turhautumista.
Sen lisäksi, että journalistinen sisältö jäi kauaksi professionaalista olennaisen ja merkittävän tiedon ihanteesta, jutun tekoon liittyi eettinen ongelma, jonka Seppo koki
hyvin hankalaksi: hän pelkäsi, että selvityksen hänelle luovuttanut henkilö joutuisi
vaikeuksiin, ilman mitään syytä.
Hiukan vastaava, toki lievempi tilanne tuli eteen Emilialle, kun hän teki Vanajanlinnaan liittyvää juttua. Hämeenlinnan kaupunki oli investoinut vuosien mittaan
reilusti Vanajanlinnaan, vanhaan kartanorakennukseen, joka toimi nyt ravintolana,
hotellina ja kokouskeskuksena. Toimintaa pyöritti yksityinen yritys. Emilia ryhtyi
selvittämään, paljonko rahaa oli vuosien mittaan käytetty, milloin sen tarve päättyisi
ja alkaisiko Vanajanlinna joskus peräti tuottaa kaupungille. Hän sai jutun tekemiseen runsaasti aikaa (vaikka teki toki samaan aikaan muitakin juttuja): työ alkoi maanantaina, ja juttu oli menossa lehteen vasta viikkoa myöhemmin. Aihe osoittautui
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monimutkaiseksi, eikä sitä helpottanut tunne, että Emilian haastattelema apulaiskaupunginjohtaja oli puolustuskannalla. Emilia yritti pohtia tietolähdettä, joka olisi
auttanut ymmärtämään monimutkaisia talouskuvioita, mutta ei oikein tiennyt, mistä
sellaisen olisi löytänyt. Ylipäätään toimituksessa tehtiin harvoin puhtaita taustahaastatteluita, joita ei olisi lainkaan mainittu tai siteerattu jutussa. Emilia ei missään vaiheessa ainakaan ääneen miettinyt, että olisi haastatellut jotakuta Hämeenlinnan ulkopuolelta, esimerkiksi kuntien talouden asiantuntijaa. Oman alueen asioista ei ollut
tapana kysellä ulkopuolisia mielipiteitä. Lopulta valmis juttu ei ilahduttanut tekijäänsä, hän halusi lähinnä päästä aiheesta eroon.
Minä: Jäikö sua nyt jotenki niinku vaivaamaan se, oisko siihen sun mielestä pitäny…
Emilia: Eeeei. En mä jaksa miettiä.
(Emilian juttuseuranta, Hämeen Sanomat 6.11.2003)

Emilia koki, että juttu oli tiedoiltaan ohut, faktat eivät asettuneet mihinkään kontekstiin eikä niiden merkitys auennut. Hän ei löytänyt haastateltavaa, joka olisi sekä
ollut perillä asiasta että puolueeton sen suhteen. Kuten Seponkin tapauksessa, myös
Emilia koki, että profession ihanteista kumpuavat vaatimukset eivät täyttyneet. Ammattilaisen suoritus valmistui aikataulun puitteissa, sen lukeneet kollegat eivät löytäneet siitä puutteita ja juttutehtaan näkökulmasta se oli riittävän hyvää journalismia.
Mutta se ei riittänyt toimittajalle itselleen. Tällaisissa tilanteissa toimittajat kuvasivat
tekemiään juttuja tyhjänpäiväisiksi ja turhiksi tai totesivat, että ne eivät kiinnosta ketään. Joskus toimittajat kuvasivat aiheita jo lähtökohtaisesti tylsiksi. He kertoivat tekevänsä usein juttuja aiheista, jotka eivät kiinnosta heitä itseään lainkaan. Sepon
kanssa ensimmäinen haastatteluni vanhusaiheesta alkoi näin:
Minä: Kerro mulle ihan, että mistä on kysymys ja mitä sä rupesit tekemään?
Seppo: Rupesin tekeen asiaa, joka ei varsinaisesti kiinnosta. […] Kaikkia tässä on
kuitenkin tehtävä.
(Sepon juttuseuranta, Hämeen Sanomat 6.11.2003)

Petri, jonka lentokonejutusta kerron tuonnempana, puhui samasta asiasta: hän kertoi kirjoittavansa sellaista, mitä ei itse lukisi:
”Noin niinkun normaalisti, kyllähän mielestäni ihan sujuvasti kunnallispolitiikat ja
muut kirjotan, mutta enhän mä ikinä jaksais niitä juttuja lukea, mitä aiheista on.”
(Petrin juttuseuranta, Hämeen Sanomat 6.11.2003)
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Usein turhautuminen liittyi nimenomaan juttujen tai aiheiden tiedolliseen pinnallisuuteen. Raapaisuksi jäänyt juttu ei perustellut sisältönsä merkityksellisyyttä eikä
omaa olemassaoloaan.
Ammattilainen toki hoiti homman, vaikka ei olisikaan kiinnostanut. Silloin perusteluna ja sisäisten ristiriitojen hillitsijänä toimi usein aiheen määrittely tärkeäksi,
doksiseksi: kyse oli tehtaan keskeisestä tuotteesta, jota toimitus tiesi lukijan tarvitsevan, vaikka toimittaja itse olisi pärjännyt ilmankin. Seppo esimerkiksi perusteli vanhusaihetta näin:
”[I]so asia ollu Hämeenlinnas, koska tota, tänne, tänne Keinusaareen tulee tämmönen vanhusten palvelukeskus. […] Ensiks siitä käytiin kova kiista, mihin, tuleeko se
Keinusaareen vai meneekö se tonne Voutilaan vain meneekö se Poltinaholle. […] Ja
toinen asia oli sitte vielä, että ku näishän on raha-automaattivaroja, siitä oli kovat jutut meidän lehdessä.”
(Sepon juttuseuranta, Hämeen Sanomat 6.11.2003)

Toinen tunne, joka auttoi pääsemään toisin toistamisen jäljille, oli innostus. Esimerkiksi pitkiä juttuja kirjoittanut Risto oli todella innostunut työstään, sillä hän nautti
asioiden perinpohjaisesta selvittämisestä sekä monisyisen tiedon jäsentämisestä
tekstiin ja välittämisestä lukijoille. Jos turhautumista saattoi pitää merkkinä kalvavasta, vielä ratkaisemattomasta ristiriidasta, innostus merkitsi usein, että toimittaja
oli saanut tilaisuuden päästä jollain tavalla normaalia lähemmäs niitä ihanteita, joita
kohti työssään pyrki.
Usein innostusta oli nähtävissä silloin, kun toimittajat pääsivät toviksi irti uutissivujen tuottamisesta. Erikoissivujen jutut antoivat tilaisuuden tehdä asioita toisin.
Esimerkiksi Petri, joka kertoi sujuvasti kirjoittavansa kunnallispolitiikastakin, vaikka
se ei pätkän vertaa kiinnostanut, teki intoa pursuten sunnuntaisivuille juttua lentokoneiden huoltamisesta. Se oli monella tapaa hyvä esimerkki jutusta, jossa toimittaja sai toimia omilla ehdoillaan – toisin kuin uutistyössä. Petri oli itse kiinnostunut
asiasta ja piti sitä mielenkiintoisena ja tärkeänä kenen tahansa lentomatkustajan näkökulmasta. Hän oli onnistunut pääsemään vierailulle Finnairin lentokonekorjaamoon, mitä kautta juttu tarjosi arkiseen asiaan, lentämiseen, uuden ja yllättävän näkökulman. Toimittajalle se puolestaan antoi hetkeksi pääsyn irti työpöydästä, puhelimesta, kiireestä ja päivän lopuksi päälle painavasta deadlinesta, kaikista juttutehtaan työtä tiukasti ohjaavista puitteista. Työ tuntui suorastaan virkistävän.
”[V]iihdyn siitä, että mä pääsen johonkin uuteen paikkaan, jotain uutta tekemään.
Tietyl tavalla nautin siitä, että pääsee ottaan selvää jostain asiasta ja uusiin olosuhteisiin tutustuun, kattoon, miten homma toimii, koittaa niinku tajuta joku logiikka
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siinä, mitä muut tekee, miten se vaikuttaa muualle. […] [S]e on niitä parhaan A-luokan keikkoja.”
(Petrin juttuseuranta, Hämeen Sanomat 6.11.2003)

Usein toimittajat tekivät näitä ”omia aiheitaan” juuri viikonvaihdesivuille, mihin paneudun seuraavassa osiossa. Toisinaan he saivat niitä kaupattua myös uutissivuille,
jos niihin liittyi jotain sopivan ajankohtaista. Esimerkiksi Emilia oli laskenut käyttävänsä itse syysflunssaisena ainakin 30 valkaistua nenäliinaa päivässä ja alkanut miettiä, täytyykö nenäliinat todella valkaista – tai jopa hajustaa mentolilla, kuten oli tehty
hänen Tallinnasta ostamilleen nenäliinoille. Samaan tapaan kuin Petri perusteli lentokoneaihettaan, Emiliakin näki omassaan arkisen, kaikkia koskettavan asian.
Flunssakausi sai uutispäällikön hyväksymään aiheen, ja Emilia ryhtyi innokkaasti
hankkimaan pääsyä paperitehtaalle, jossa nenäliinoja valmistetaan. Se järjestyi vasta
muutaman viikon päähän, mutta se ei Emiliaa haitannut, sillä ”sepä nyt ei tässä mihinkään vanhene”. Usein toimittajat tekivätkin uutisosastolle sovittuja omia aiheitaan
muiden töiden ohessa – mielekkäästä työstä innostusta säteili myös juttutehtaassa
puurtamiseen.

6.2

Toisin toistamisen kolme eri astetta

Tunnistamani toisin toistamisen teot ilmenivät monin eri tavoin, joskus vitsailuna,
joskus hyvin konkreettisena vallitsevan käytännön muokkaamisena. Tässä kappaleessa tarkastelen näitä tekoja niiden aste-erojen mukaan. Olen jakanut toisin toistamiset kolmeen ryhmään sen mukaan, miten voimakkaasti ne pyrkivät vaikuttamaan
kohteenaan olleisiin vallitseviin käytäntöihin ja niiden tuottamiin merkityksiin. Yleisintä oli sellainen toisin toistaminen, joka teki vallitsevien käytäntöjen tuottamia
merkityksiä näkyviksi, mutta ei vielä pyrkinyt käytäntöjen tai arvotusten konkreettiseen muutokseen. Kutsun tällaisia tekoja tunnistaviksi performatiiveiksi, sillä ne tunnistivat arkisten käytäntöjen merkityksiä, joita uusintava toisto pyrki peittämään, ja
myös jakoivat muille mahdollisuuden tähän tunnistamiseen. Seuraavan toisin toistamisen asteen tekoja nimitän artikuloiviksi performatiiveiksi. Nimitys viittaa siihen, että
teot pyrkivät muokkaamaan juttutehtaan käytäntöjä ja niiden tuottamia merkityksiä
– osoittamaan, että juttutehdas voisi toimia myös toisin. Kolmatta ja voimakkainta
toisin toistamisen astetta edustavat teot, jotka suhtautuivat juttutehtaaseen hyvin
kriittisesti, kyseenalaistivat sen toiminnan perusteluja ja koko maakuntalehden uutistuotannon doxaa. Tällaiset toisin toistamiset olen nimennyt perusteleviksi performatiiveiksi, sillä ne tuottivat toimituksen journalismille uudenlaisia perusteluja.
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Seuraavaksi paneudun toisin toistamisen eri asteisiin käytännön esimerkkien
kautta. Arjessa eri asteiset toisin toistamiset kietoutuvat toisiinsa, ja esimerkiksi tunnistavaa performatiivisuutta sisältyy niihin kaikkiin. Seuraavassa huomio kuitenkin
kiinnittyy eroihin niin toistojen kriittisyydessä kuin ratkaisujen tarjoamisessakin.

6.2.1 Tunnistavat performatiivit
Usein toisin toistaminen jäi melko heikoksi yritykseksi kyseenalaistaa toimituksen
käytäntöjä. Pienimmätkin yritykset olivat kuitenkin arvokkaita, sillä usein ne puolustivat journalismin ideaaleja ja antoivat mahdollisuuden nähdä vallitsevat käytännöt
toisessa valossa. Ilman arjessa ohi vilahtavia ehdotuksia, heittoja ja ideoita olisi ollut
vain hyväksyntää, minkä voisi nähdä lopulta johtavan profession vallan täydelliseen
näivettymiseen. Tunnistavat performatiivit olivat muutoksen siemeniä, jotka saattoivat lähteä itämään.
Kun vaikkapa apteekkijutun (5.1) tehnyt Minna tarjosi uutispäällikölle kainaloa
farmaseuttipulasta ja päällikkö hylkäsi aiheen, syntyi mahdollisuus tunnistaa vallitseva käytäntö: miten aihetta rajattiin, millaiset asiat jäivät jutun ulkopuolelle, millaisia paikallisuuteen liittyviä doksisia uutisarvoja toimituksella oli. Jonkinlaiseen toisin
tunnistamisen alkuun viittaa se, että Minna kertoi farmaseuttiaiheesta juttuseurannassa ja piti sitä edelleen kiinnostavana. Ainakaan toistaiseksi hän ei kuitenkaan ryhtynyt kyseenalaistamaan vallitsevaa käytäntöä vaan hyväksyi päällikön päätöksen
korkeintaan pienen harmituksen kera. Oli varsin tavallista, että päälliköiden päätöksiin tyydyttiin niitä millään tavalla kyseenalaistamatta tai edes selityksiä vaatimatta,
mikä luonnollisesti sulki toisin toistamisen mahdollisuuksia ja piti yllä vallitsevaa tilannetta.
Tunnistamiselle avautuikin aivan uusia mahdollisuuksia silloin, kun tehdyistä ratkaisuista keskusteltiin – tai vitsailtiin, kuten usein tapahtui. Esimerkiksi Etelä-Suomen Sanomien aamukokouksessa puhuttiin hetki Lahden entisen kaupunginjohtajan Kari Salmen haastattelusta, joka oli ollut viikonvaihteen lehdessä. Salmi oli aloittanut aiemmin syksyllä sisäasiainministerin valtiosihteerinä, ja häntä oli nyt haastateltu uudesta työstään. Toimituspäällikkö kehui juttua, johon kuului iso kuvallinen
vinkki etusivulla ja sivun juttu sunnuntaisivulla otsikolla ”Kari Salmi on ministerin oikea käsi”. Päällikkö kuitenkin muisteli, että alun perin oli suunniteltu muuta kuin
haastattelua. Taloustoimittaja kertoi, että tarkoituksena oli ollut seurata Salmen työpäivää, mutta toisin kävi.
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”Meil, siin kävi niin, että Salmi ei, ei siitä innostunut. Ilmeisesti sen takia, että päivät
on aika löysiä.”
(Aamukokous, Etelä-Suomen Sanomat 5.1.2004)

Toteamus sai kokouspöydässä aikaan naurunremahduksen. Toimittaja kertoi vielä,
että Salmelle oli myös ehdotettu, että jutun osaksi tehtäisiin tämän työpäivästä kertova aikataulu tai kalenterinomainen elementti. Sekään ei ollut onnistunut. Tällekin
aamukokouksessa naureskeltiin: kenties Salmen kalenterissa ei ollut muita merkintöjä kuin Etelä-Suomen Sanomien haastattelu. Lopulta oli päädytty tekemään Salmesta perinteinen haastattelu, jossa tämä sai kertoa uudesta työstään, katsoa Lahden asioita valtakunnallisesta näkökulmasta ja korostaa kuntien alueellisen yhteistyön merkitystä. Taloustoimittaja ei ollut ratkaisuun täysin tyytyväinen, vaikka haastattelussa sinänsä ei moitittavaa ollutkaan. Mutta mitään kovin uuttakaan siinä ei ollut, ja Salmea oli haastateltu usein ennenkin.
”Ehkä nyt voi Salmen vähäks aikaa jättää rauhaan.”
(Aamukokous, Etelä-Suomen Sanomat 5.1.2004)

Kokouksessa huumorin avulla käsiteltiin sitä tosiasiaa, että lopulta päätöksen jutun
luonteesta oli tehnyt sen kohde, ei toimitus. Journalistisesta ihanteesta, jonka mukaan päätösvalta on toimituksella, oli jouduttu luopumaan. Vitsailu toisaalta lievensi
ikävää epäonnistumista, mutta toisaalta se toimi keinona tunnistaa ja säilyttää journalistista ideaalia. Seuraaminen ja havainnointi ovat journalismin keinoja, joihin liittyy runsaasti valtaa ja joilla voi avata aivan toisenlaisia näkökulmia asioihin kuin pelkillä haastatteluilla. Niiden käyttäminen Kari Salmeen, korkeaan asemaan nousseeseen lahtelaiseen, entiseen kaupunginjohtajaan ja maakuntalehden kannalta keskeiseen tietolähteeseen, olisi todella ollut toisin toistamista. Nauru kohdistuikin siihen,
että Salmella oli kenties salattavaa. Halua Salmen seuraamiseen perusteltiin aamupalaverissa vain kiinnostuksella korkean virkamiehen työtä kohtaan, ja voi olla, että
toimittajilla ei sen erityisempiä perusteluja ollutkaan. Se selittäisi, miksi ajatuksesta
oli ilmeisesti luovuttu ilman suurempaa yrittämistä. Lopulta jutunteon tarkoituksena
kenties olikin vain noteerata Salmen uusi asema, sillä jos seurantaa olisi pidetty tärkeänä, olisi ollut loogista luopua jutun tekemisestä kokonaan. Nyt radikaaleja ulottuvuuksia ja toisin toistamisen mahdollisuuksia sisältävä juttuidea vaihtui virkamiehen hallitsemaksi haastatteluksi.
Huumoria käytettiin toimituksissa varsin runsaasti asioiden käsittelemiseen ja
käytäntöihin sisältyvien merkitysten tunnistamiseen. Se oli kuitenkin kaksiteräinen
miekka. Yhtäältä sen avulla pystyttiin sanomaan ääneen monia sellaisia asioita, joista
olisi muuten ollut vaikea puhua, ja näin monet ongelmat voitiin tehdä näkyviksi.
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Mutta toisaalta huumori saattoi auttaa painamaan villaisella isojakin asioita. Judith
Butler pitääkin esimerkiksi dragia toisin toistamisena, kun siihen liittyy ”parodista
naurua” (Butler 2006, 233). Silloin drag tekee vallitsevan sukupuolijärjestelmän näkyväksi ja paljastaa sen rakentuneen luonteen. Toisaalta drag voidaan myös kesyttää
palvelemaan hegemoniaa, jolloin drag queen näyttäytyy kieroutuneen, sukupuoliroolien oikeutusta vahvistavana hahmona. (Butler 2006, 227–236; Pulkkinen 1998,
191–195.) Se, mihin huumorin miekka osuu, riippuu myös kontekstista ja vastaanotosta. Salmen tapauksessa huumori näytti toimivan kahteen suuntaan: se teki haastateltavan auktoriteetin näkyväksi, mutta lopulta ehkä juuri vastaanottajat käänsivät
huumorin lieventämään kirvelevää tappiota, hyväksymään tilanteen ja hautaamaan
epäonnistuneen yrityksen.
Sen sijaan parodinen nauru mielestäni toimi tunnistavana performatiiviina, kun
huumorin avulla käsiteltiin sitä, miten tavalliset ihmiset, toimitusslangilla tavikset,
piti saada lehden sivuille mukaan. Kenties kärkevimmillään parodia oli Hämeen Sanomien iltalistalla, joka kertoi Hämeenlinnan väkilukuun liittyvästä jutusta näin:
”Hämeenlinnan väestönkasvu tyssännyt pahemman kerran. [Riitta] on hakemassa
[kuvaajan] kanssa tähän tavista esiseisojaksi, jotta saataisiin kuva ja kuvavinkki.”
(Iltalista, Hämeen Sanomat 5.11.2003)

”Tavis esiseisojaksi” oli erinomainen kiteytys toimitusta turhauttaneesta käytännöstä.
Kun se päätyi kirjoitettuna viralliselle iltalistalle, jota luki toimituksen johto päätoimittajaa myöten, se oli nähdäkseni myös toimitussihteerin tietoinen kannanotto.
Sellaisena se alkoi jo liukua pelkästä vallitsevan käytännön tunnistamisesta kohti astetta voimakkaampaa toisin toistamista, mutta se ei kuitenkaan vielä tarjonnut vaihtoehtoa käytössä olleelle toimintatavalle.
Tavisten eli kansalaisten tuominen sivuille oli toimituksen johdon antama ohje:
paikkakunnan ihmisten, lehden lukijoiden, piti näkyä sivuilla. Käytännössä sellaisia
juttuja, joissa olisi haastateltu vain tavallisia kaduntallaajia heidän huolistaan, mielenkiinnon kohteistaan tai ideoistaan, ei kuitenkaan tehty. Uutisarvoa mitattaessa tavallisten kansalaisten näkemyksille ja tekemisille ei annettu juuri painoa. Tavisten
saaminen lehden sivuille koettiin toimituksessa usein ongelmaksi, jonka ratkaisemiseksi oli kehitetty rutiini: jutut kuvitettiin ihmisillä aina kun se oli mahdollista. Samalla saatiin ratkaistua myös kuvitukseen liittyviä ongelmia. Kuvien kanssa oli jatkuvasti hankaluuksia, sillä kunnan hallintoon tai erilaisiin selvityksiin liittyvät kovat
aiheet harvoin olivat itsessään kovin visuaalisia. Kun paikallisia tuotiin kuviin, saatiin samalla näkyviin ihmiset, joita jutuissa käsitellyt asiat koskivat. Näin oli luotu
kaikkien kannalta tyydyttävä ratkaisu.
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Huumoria olisi voitu käyttää, ja ehkä osittain käytettiinkin, myös sen ilmaisemiseen, että käytännön ongelmat oli tiedostettu mutta hyväksytty. Mielestäni iltalistalle
kirjoitettu ”tavis esiseisojaksi” kuitenkin kärjisti huumorin parodiseksi nauruksi. Tätä
käsitystä vahvistaa se, että samaan käytäntöön kohdistui myös muunlaista toisin
toistamista, mihin tulen hiukan tuonnempana. Toimittajat kokivat usein, että taviskuvien hankkiminen ja ripustaminen sivuille oli kyseenalainen käytäntö. ”Esiseisoja”
kuvasi juuri käytännön ongelmallista puolta: tavis piti etsiä ja kuvata sivun visuaaliseksi elementiksi, hänen asemansa oli olla uutisen passiivinen kohde (aiheesta mm.
Ampuja 1997). Kuvatut saivat äänensä kuuluviin vain kuvatekstissä tai korkeintaan
pienessä kainalojutussa.
Jo sana tavis sisälsi mielestäni parodista huumoria, jonka avulla toimittajat yrittivät käsitellä journalismin suhdetta kansalaisiin. Tavis ei viitannut kehenkään henkilönä vaan tarkoitti pikemminkin asemaa, valmista paikkaa, joka journalismissa oli
varattu kansalaisille. Paikka oli hankala ja keinotekoinen, sillä vallitsevassa journalismikäsityksessä journalismi oli suunnattu ylhäältä yhteiskunnan toiminnasta alas toiminnan kohteena oleville kansalaisille. Niinpä kansalaisten tehtävä oli olla lukijoita,
ei esiintyä lähteinä ja haastateltavina. Muun muassa laskevat levikit olivat kuitenkin
tuoneet toimituksiin ajatuksen, että kansalaiset voisivat kiinnostua journalismista,
jos olisivat siinä läsnä4. Rooli vain oli kateissa, ja tämä ongelma kiteytyi puheessa taviksista. Puhe ei nähdäkseni ollut pilkkaa kansalaisia kohtaan vaan pikemminkin
toimittajien synnintunnustus: me emme ole onnistuneet tuomaan kansalaista journalismiin, vaan koristamme sivuja heidän kuvikseen luoduilla artefakteilla, taviksilla.
Näin ajateltuna nimitys oli tunnistava performatiivi, jatkuva muistutus siitä, että
journalismissa ei ollut sijaa kansalaisille.
Tunnistavia performatiiveja tapahtui siis jatkuvasti, mutta vielä enemmän tapahtui sitä, että käytäntöjen merkityksiä tunnistavaan performatiivisuuteen tarjoutunut
tilaisuus sivuutettiin niin nopeasti kuin suinkin, kenties vain huokaisten tai naurahtaen. Ratkaisuista ja etenkin niiden perusteluista puhuttiin kovin vähän, ja usein julkilausumattoman selityksen keskustelun puutteelle tarjosi uutistoimituksen ikuinen
kiire. Tiukka aikataulu auttoi vallitsevia käytäntöjä säilymään. Siitä huolimatta toisin
tunnistamista tapahtui, ja sen ansiosta joskus mentiin pidemmällekin.

4 Myös kansalaisjournalismiliike sai toimittajia kiinnittämään huomiota kansalaisten esittämiseen ja
asemaan journalismissa ja etsimään keinoja tilanteen muuttamiseksi (ks. esim. Rosen 1999, Glasser
1999, Heikkilä ja Kunelius 1999, Heikkilä 2001).
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6.2.2 Artikuloivat performatiivit
Astetta pidemmälle menevät toisin toistamiset olen nimennyt artikuloiviksi performatiiveiksi. Termillä viittaan toimintaan, joka paitsi teki vallitsevan käytännön näkyväksi, myös tarjosi sille vaihtoehtoista toimintamallia. Poikkeavalla toistollaan toimija siis ikään kuin ”sanoitti” sitä, mikä vallitsevassa käytännössä oli pielessä ja miten käytäntöä voisi muokata, jotta se toimisi paremmin.
Toisin artikuloimisen tuloksena saattoi syntyä vaikkapa tavattoman hilpeä juttu
lehden sivuille. Tällainen tapaus sattui kenttäjaksoni aikana Hämeen Sanomissa.
Lehden tv-ohjelmasivulla julkaistiin juttu ”Missikisoissa pääosissa Jenni ja kuvausavustaja”. Se kertoi Miss Skandinavia 2004 -kisojen kuvauksista, jotka oli tehty Hämeenlinnan Vanajanlinnassa. Nauhoituksissa paikalla ollut Riitta oli kirjoittanut jutun
omien havaintojensa pohjalta ja kertoi siitä, miten missikisoissa on paikan päällä aivan toisenlaista kuin voisi kuvitella, kaikki oli ”yhtä odotusta, uusintaa ja teknistä ongelmaa”. Teksti oli hauska ja piikikäs. Kertoja oli havaintojensa kautta vahvasti läsnä,
eikä jutussa ollut esimerkiksi yhtään suoraa haastattelusitaattia. Osansa saivat niin
kuumat ja ahtaat tilat kuin juontajat Jenni Dahlman ja Jussi Heikelä, jotka ”mokailivat sen verran, että juontoja uusittiin kerran, kaksi, kolme”. Illan artisteista Freddy Birset
oli jutun mukaan ”tuotu Belgiasta asti kameroiden eteen laulamaan ja näpelöimään kitaraansa vaikka laulu ja näpelöinti oli jo valmiiksi taltioitu, kenties Belgiassa”.
Poikkeuksellinen teksti nauratti aamukokouksessa. Uutispäällikkö kertoi taustaksi, miten tällaisen jutun tekemiseen oli päädytty.
”Tässä nimenomaan rupes koko viime viikon nyppiin se, että MTV:ltä tuli koko ajan
ohjeita ’eikun tulkaa siihen aikaan, tulkaa siihen aikaan, ette saa haastatella noita, kuvaustilanne on semmonen, että tämmönen juttu vaan onnistuu’. Kyllästyttiin siihen
saneluun ja [Riitan] kans juteltiin, että tee mitä teet. Miltä tuntuu.”
(Aamukokous, Hämeen Sanomat 3.11.2003)

Ulkoiseen autonomiaan perustuva toimituksellinen päätösvalta, professionaalin
journalismin kulmakivi, oli siis ollut uhattuna. Aamupalaverissa toimituspäällikkökin korosti, että jutun näkökulma ”valitaan näitten seinien sisäpuolella”. Vaikka juttu oli
kevyt, tyylille annettiin vakavat perusteet ja kohtaus oli kuin suoraan Journalistin
ohjeiden kohdasta 2: ”Tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein. Tätä päätösvaltaa ei saa missään oloissa luovuttaa toimituksen
ulkopuolisille.” Huumorin lisäksi jutussa oli poikkeuksellista se, että se perustui havainnointiin, ei haastatteluihin. Artikuloivan performatiivin tarkoituksena oli paitsi
pitää valta toimituksella myös osoittaa lukijoille ja lähteille, että toimitus ei tanssi
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muiden pillin mukaan. Samalla juttu teki näkyväksi sen, millaisia asioita jätetään
yleensä kertomatta, kun toimitaan vallitsevien käytäntöjen mukaan.
Vaikka tapaus oli epätavallinen, se kertoo kuitenkin myös siitä, miten toisin toistaminen tapahtui aina vallitsevien käytäntöjen puitteissa, sillä niiden hylkääminen
kokonaan ei ole mahdollista. Toisin toistaminen ei siis pura vallitsevia käytäntöjä
vaan artikuloi niitä tavalla, joka tekee normaalin toiminnan ehdot näkyviksi (Butler
2006, 240–247). Miss Skandinavia -tapauksessa normaali journalistinen käytäntö –
jutun tekeminen mukavasta, paikkakunnalle myönteistä julkisuutta tuovasta tapahtumasta – merkityksellistyi uudella tavalla, kun tekstilaji olikin sarkastinen ja edusti
lähinnä journalistisen pakinan tyyliä. Artikuloiva performatiivi venytti käytäntöjä ja
hyödynsi niitä luovasti, mutta samalla noudatti niitä toisilta osin. Koska kyseessä oli
tv-sivuilla julkaistu juttu missikisoista, jutussa oli mahdollista revitellä; aihe oli kepeä
eikä sijainnut uutissivuilla. On aivan toinen asia, olisiko samaa tyyliä voitu soveltaa
Etelä-Suomen Sanomien juttuun Kari Salmesta tai vaikkapa Hämeenlinnan Yhteiskoulun 125-vuotisjuhliin ja Lahden kaupunginjohtaja syntymäpäivävastaanottoon.
Tuskinpa, sillä uutissivujen aiheet ja niihin liittyvät paikalliset, valtaa omaavat henkilöt olivat profession doxan ytimessä.
Aina artikuloivien performatiivien tulokset eivät päätyneet lehden sivuille
saakka. Tämä oli tilanne Hämeen Sanomissa, missä Riitta sinnikkäästi yritti muuttaa
tavisten roolia uutissivuilla. Hän tuli iltavuoroon päivänä, jona Seppo oli tehnyt
epäonnista vanhusjuttuaan, ja sai tehtäväkseen lähteä kuvaajan kanssa etsimään
vanhuksia jutun kuvitukseen. Riitta teki kuten toivottiin ja löysi kaupungilta sopivat
vanhukset. Mutta tämän jälkeen hän ylitti annetun ja hänen toimintansa voi nähdä
artikuloivaksi performatiiviksi: hän haastatteli vanhuksia niin, että olisi voinut kirjoittaa näistä paljon enemmän kuin pelkän kuvatekstin. Ja mielellään olisikin kirjoittanut, sillä Riitan mukaan 85-vuotias haastateltava oli antanut ”täyslaidalta”.
Riitan toiminnan artikuloiva performatiivisuus tulee selväksi, kun vertaa hänen
toimintaansa siihen, kuinka Seppo oli aiemmin päivällä kiteyttänyt riittävän toiminnan kriteerit:
”[M]ennä sinne kuvaamaan […] näitä ikäihmisiä, ja kyselemään heiltä, että onhan
näin, että haluatte palvelutalon.”
(Sepon juttuseuranta, Hämeen Sanomat 6.11.2003)

Riitan menettely oli toistuvaa, mikä mielestäni kertoo sen olleen varsin tietoista.
Juuri hän oli tehnyt edellisenä päivänä juttua Hämeenlinnan väkiluvusta ja ollut listan mukaan etsimässä siihen ”tavista esiseisojaksi”. Kuvaaja ja toimittaja olivat Riitan
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mukaan ajaneet ”Tiiriön taakse, missä niitä taloja nousee jatkuvalla syötöllä” ja ryhtyneet
soittelemaan ihmisten ovikelloja.
”Toisen oven takaa löyty erittäin viehättävä, viehättävä eläkeläispari, joka viime
vuonna on Nurmijärveltä muuttanut Hämeenlinnaan.”
(Riitan juttuseuranta, Hämeen Sanomat 6.11.2003)

Kun Riitta oli löytänyt sopivat muuttajat, hän oli pyytänyt heidät pihalle kuvattaviksi ja jutellut muutosta heidän kanssaan. Haastateltavien löytäminen ja ihmisten
lähestyminen olivat rutiineja, jotka Riitta hallitsi erityisen hyvin. Kaikki toimituksessa tuskin olisivat suoriutuneet yhtä hyvin vanhusten tai muuttajien löytämisestä
haastateltaviksi. Riitalla oli jo pitkä kokemus toimitustyöstä, mutta se ei saanut
häntä kokemaan, että oville kolkutteleminen tai kuvattavien etsiminen kadulta olisi
ollut jotenkin vähempiarvoista työtä, vaikka usein sen tyyppiset tehtävät lankesivat
toimituksissa nuorimmille tulokkaille. Kun Riitta meni soittamaan ovikelloja, hän
tukeutui nimenomaan professionaaliin ammattirooliinsa.
”Mut se on helppo olla se, toimittajan rooli. Siis eihän sillä oo mitään tekemistä siviiliminän kanssa, joka on hirvittävän semmonen, toisen rauhaa kunnioittava. Mä en
ikinä menis kenenkään oven taakse. Mutta toimittajana.”
(Riitan juttuseuranta, Hämeen Sanomat 6.11.2003)

Keikoilla Riitta kenties myös hallitsi omia ristipaineitaan haastattelemalla ihmisiä,
osoittamalla edes heille, että oli kiinnostunut muustakin kuin sivujen koristamisesta.
Hän ikään kuin vastusti tavisten tuomista esiseisojiksi suhtautumalla näihin aktiivisina toimijoina ja kuulemalla näitä. Toimituksessa Riitta sitten näki sen vaivan, että
neuvotteli päällikön kanssa kainalojutun mahdollisuudesta. Sekin oli toimintaa, johon sisältyi artikuloivaa performatiivisuutta. Päälliköt sitten totesivat, että kuvateksti riittää, jolloin Riitta tyytyi tilanteeseen ilman vastarintaa. Mutta seuraavalla
kerralla hän palasi taas tarjoamaan kainalojuttua kansalaisista. Samalla hän vaikutti
pitävän huolta siitä, että artikuloiva performatiivi pysyi sallituissa rajoissa eikä kuluttanut ylimääräisiä resursseja tai uhannut pysymistä juttutehtaan raameissa:
”Eikä siinä ees menny aikaa, että oisko siinä joku semmonen, vajaassa tunnissa me
se hoidettiin niin pääsi melkein työajan puitteissa poiski.”
(Riitan juttuseuranta, Hämeen Sanomat 6.11.2003)

Joskus kansalaisten joukosta löytyi myös sellaisia, joista kirjoittamisen toimittaja
pystyi perustelemaan niin, että se sopi vallitsevien käytäntöjen puitteisiin. Esimerkiksi Minna oli haastatellut kesällä henkilöä, joka oli ajankohtainen, paikallinen ja
yllättävä – ja pääsi näin uutissivulle saakka.
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”[K]esällä mä tein juttua ukkosesta ja salamoinnista, ja sit mä yhtäkkiä löysin sellasen
myrskybongarin, niin mä sain siitä pätkän. Et ne on tollasia ylläreitä, joita tulee aina.”
(Minnan juttuseuranta, Hämeen Sanomat 6.11.2003)

Minna oli juttuja tehdessään avoin vastaan tuleville asioille ja tarttui niihin, kun ne
hänen omasta mielestään lisäsivät jutun arvoa. Hän näki vaivaa neuvotellakseen lisää tilaa aiheelle sekä haastatellakseen ja kirjoittaakseen vaadittua enemmän, jos jotain ”ekstraa” ilmeni. Kesällä tekemästään myrskybongari-jutusta hän kertoi innostuneesti. Varsin tavallista kesäaihetta käsitellessään hän oli löytänyt asian, joka oli
tehnyt juttukokonaisuudesta kiinnostavan – myös hänelle itselleen. Artikuloiviin
performatiiveihin tarjoutuvien mahdollisuuksien etsiminen ja niihin tarttuminen
auttoi purkamaan journalismin käytännön ja ideaalien välistä ristiriitaa ja näytti sitä
kautta synnyttävän tunnetta oman työn hallinnasta ja mahdollisuudesta vaikuttaa
journalismiin ylipäätään.
Toisin toistamisen synnyttämä nautinto ja motivaatio loistivat esimerkiksi
eräästä valokuvaajasta, joka palasi juttukeikalta toimitukseen. Hän oli käynyt toimittajan, Emilian, kanssa tapaamassa vanhempaa rouvaa ja katsomassa tämän metsää,
jossa oli ajettu luvatta enduro-moottoripyörillä. Rouva oli surrut runneltua metsäänsä kyynelissä.
”[S]itten kun on tämmönen helmi, niin muistaa, miksi tätä työtä tekee.”
(Valokuvaajan kommentti, kenttämuistiinpanot 7.11.2003)

Enduro-juttu tehtiin uutissivuille, ja se oli poikkeuksellinen aihe, sillä se koski yksittäisen lukijan ongelmaa. Vinkkikin oli tullut metsänomistajalta itseltään, hän oli kertonut asiasta tutulle vanhemmalle miestoimittajalle. Juttua tekemään lähti kuitenkin
Emilia, joka päätyi myös käsittelemään aihetta tavalla, joka ei ollut aivan tavallinen.
Emilia nimittäin kuunteli rouvan murheita mutta myös otti yhteyttä paikalliseen enduroseuraan. Sieltä selvisi, että aiemmin lähimetsissä oli ajettu aivan luvan kanssa,
mutta kun sopimus oli päättynyt, seuran väki ei ollut siellä enää käynyt. Osoittautui,
että oli aivan mahdollista, että metsässä ajaneet olivat luulleet olevansa luvallisilla
reiteillä. Hirvimiehet ja muut metsässä kulkeneet olivat huomanneet endurot, mutta
luulleet lupien olevan kunnossa. Asiassa ei ollutkaan uhreja ja konnia, ei selvää vastakkainasettelua. Emilia teki jutun, joka paitsi avasi eri näkökulmia tilanteeseen
myös pyrki ratkomaan ja selvittämään ongelmaa. Juttu ei kärjistänyt vastakkainasettelua tai lähtenyt jahtaamaan syyllisiä vaan asettui ikään kuin välittäjäksi tilanteessa.
Poikkeuksellinen aihe todennäköisesti hyväksyttiin uutissivuille siksi, että siihen
sisältyi paljon herkullisia, konfliktia korostavien doksisten uutiskriteereiden mukaisia vastakkainasetteluja: luonto ja kulttuuri, omistaminen ja käyttäminen,
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vanhemmat ikäluokat ja moottoripyöräilevä nuoriso. Lähtöoletus oli, että moottoripyöräilijät olivat rikkoneet sääntöjä, mikä olisi tarjonnut jutulle mahdollisuuden olla
moraalisesti oikealla puolella ja sotkeutumatta mihinkään hankalaan kiistaan – tämän ansiosta ne aihe tuntui sopivan myös maakuntalehden uutiskriteereihin, joissa
yleensä kartettiin paikallisia ristiriitoja. Kun asetelma osoittautuikin monisyisemmäksi, Emilialla oli kykyä artikuloivaan performatiiviin. Juttu oli erinomainen esimerkki siitä, mitä parhaimmillaan seurasi vallitsevia käytäntöjä toisin artikuloivasta
toistosta, joka otti kansalaisten tuottaman tiedon tosissaan ja piti sitä arvokkaana.
Toisin toistaminen ylipäätään kohdistui usein nimenomaan journalistiseen työhön, itse juttuihin ja niiden sisältöön tai esitystapaan. Se saattoi kuitenkin kohdistua
muuhunkin, esimerkiksi toimituksen hierarkkiseen organisaatioon ja sukupuolittuneisiin rakenteisiin. Näin kävi esimerkiksi Etelä-Suomen Sanomissa, kun iltavuorossa ollut toimittaja Martta pani etusivun uusiksi – tosin mahdollisimman huomaamattomasti.
Kyse oli loppiaisen jälkeisestä keskiviikosta eli päivästä, jona toimituspäällikkö
totesi vaihtopalaverissa tilanteen olevan ”mielenkiintoinen mutta haastava”. Matkustajalaivojen turvatarkastuksia koskeva aihe oli kuivunut kasaan, samoin oikoradan aiheuttamat muutokset Lahti–Riihimäki-poikittaisliikenteessä. Vasemmistoliiton kriisin todettiin olevan aamuun mennessä ”puhki kaluttu”, oikoratatyömaan etenemisessä ei ollut uutista, muut aiheet olivat pieniä tai liian pehmeitä lehden pääjutuksi.
Toimituspäällikkö päätti pyytää vinkkejä mahdollisimman monista jutuista – ehkä
joku osoittautuisi tärkeimmän paikan arvoiseksi.
Kulttuurisivuille oli tulossa päätoimittajan toivomuksesta kulttuurilautakunnan
puheenjohtajan haastattelu, jossa tämä kertoi mielipiteensä taiteilija Kim Waltzerin
Radiomäelle suunnittelemasta veistoksesta. Kyseessä oli jatkojuttu lehden uutiselle,
ja se oli tulossa seuraavan päivän lehteen. Lisäksi kotimaan iltavuoroon tullut toimittaja Martta oli tekemässä viikonlopun lehteen toista jatkojuttua, johon oli tarkoitus kysyä eri kulttuurialan vaikuttajien mielipiteitä samasta veistoksesta. Vaihtokokouksessa kotimaan uutispäällikkö mainitsi ohimennen aiheesta, mutta toimituspäällikkö sivuutti sen:
Uutispäällikkö: Niin mitäs, niin sitä toi [Martta] puhu, että radiossa se Waltzeri puhunu tästä torahampaastaan, että hän on niin varma asiasta, että jalustan rakentaminen alkaa jo kesällä.
Toimituspäällikkö: Siitä vaan. Kananmunapakkauksia, vuoden konkurssitilastot.
[Jouko]! Onks konkurssitilastoissa mitään erityistä?
(Vaihtokokous, Etelä-Suomen Sanomat 7.1.2004)
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Hiukan myöhemmin Martta keskeytti kokouksen. Se ei ollut aivan tavallista, sillä
toimittajat eivät keskeyttäneet päälliköiden palavereita ilman hyvää syytä. Marttakin
aloitti varovasti: ”Anteeks jos mä keskeytän.” Hän kertoi kuulleensa, että toinen toimittaja teki samasta aiheesta juttua kulttuuriin, ja oli nyt epätietoinen juttunsa aikataulusta ja siitä, mihin osastoon se oli menossa. Hän oli luullut, että jutun pitää valmistua jo seuraavan päivän lehteen, kuten iltavuoron juttujen yleensä. Päälliköt kuitenkin sanoivat, että hän voi tehdä juttua rauhassa ja jatkaa sitä seuraavana päivänä.
Päälliköt myös pyrkivät antamaan kuvan, että tilanne olisi ollut hallussa seuraavan
päivän osalta.
Martta: Mä, mä aattelin sen et mun on saatava ne tänään kiinni ja tehtävä se nytte.
Toimituspäällikkö: Ei sillä oo kiirettä.
Uutispäällikkö: Eeei.
Toimituspäällikkö: Tee, tee ihan rauhassa.
Martta: Emmä nyt tiedä, onks siin sitte.
Toimituspäällikkö: Me tarvitaan viikonloppuna kuitenkin, kuitenkin juttuja. Huominen on kuitenkin hoidossa, ja alkuperänen ajatushan oli se, et se on viikonlopulla.
(Vaihtokokous, Etelä-Suomen Sanomat 7.1.2004)

Martta selitti vielä, että hän oli jo saanut kaksi haastateltavaa kiinni ja saisi kohta
kolmannen. Neljäskin löytyisi tarvittaessa nopeasti. Hän antoi ymmärtää, että juttu
kannattaisi julkaista ennen viikonloppua, mutta ei sanonut sitä suoraan kokouksessa, jossa oli paikalla päälliköitä, toimitussihteereitä ja osastojen vastaavia. Kerrottuaan jutun valmistuvan nopeasti Martta vielä totesi, että ”periaatteessa tän ny tänäpä
sais varmaan valmiiks”. Toimituspäällikkö oli kuitenkin sitä mieltä, että ”jätetään joka
tapauksessa viikonloppuun”, minkä jälkeen keskustelu siirtyi muihin aiheisiin ja Martta
poistui paikalta.
Martalla oli siis käsissään lähes valmis juttu, joka olisi poistanut lehden pääjuttua
koskevan ongelman. Hän olisi halunnut juttunsa seuraavan päivän lehteen, mutta ei
ryhtynyt sitä suoraan vaatimaan virallisessa, julkisessa kokoustilanteessa. Jos hän
olisi niin tehnyt, hän olisi kyseenalaistanut päälliköiden toiminnan. Nyt hän vihjaili,
mielestäni melko suoraan, että hänen juttunsa kannattaisi laittaa seuraavan päivän
lehteen, ja toivoi pomojen tarttuvan tilaisuuteen. Näin ei kuitenkaan käynyt – vielä.
Olin haastattelemassa toisen jutun tekijää, kun kotimaan uutispäällikkö tuli kysymään: ”Jäikö sulta Pauliina havaitsematta äsken tutkimuksellisesti mielenkiintonen tilanne, et
meillä vielä etusivun pääjuttu tossa äsken vaihtui.” Kyllä jäi. Uutispäällikkö selitti lyhyesti
Martan jutun sisällön ja totesi sen aikataulumuutoksesta, että kyseessä oli ”tyypillinen
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tilanne, missä vaihtuu, vaihtuu niinku nopeesti jotain”. Päälliköt olivat neuvotelleet asiasta
kokouksen jälkeen keskenään ja sitten vielä Martan kanssa. Pian tämän jälkeen alkoi
toimitussihteerin vetämä iltakokous, jossa uusi tilanne oli jo täysin päälliköiden hallussa. Toimituspäällikkö tuli paikalle kertomaan käänteestä:
Toimituspäällikkö: Teille on ilonen ylläri, ilonen ylläri tulossa [...].
Iltasihteeri: Eli siis se on se...
Toimituspäällikkö: Iso juttu tosta Waltzerin torahampaasta.
(Iltavuoron kokous, Etelä-Suomen Sanomat 7.1.2004)

Martan juttu siis meni seuraavan päivän pääjutuksi ja kulttuuritoimittajan juttu sen
kainaloksi. Juttupaketti oli kokonaan kotimaan osastolla. Kun seuraavana aamuna
haastattelin Marttaa edellisen illan jutunteosta, hän selitti toimintaansa sillä, että oli
pelännyt juttunsa vanhenevan.
”Niin must se kuulosti silleen ihan hullulle ajatukselle, koska se oli, se oli ajankohtanen eilen ja niinku must sitä oli turha venyttää tämmösiä kannanottoja viikonvaihteeseen, jollon ne saattais olla esimerkiks ihan vanhentuneita jo.”
(Martan juttuseuranta, Etelä-Suomen Sanomat 8.1.2004)

Lehden kokonaistilanteesta Martta ei kertomansa mukaan ollut perillä. Vaihtokokoukseen tuloaan hän kuvasi kertomalla, että ”sitte ku mä siihen palaveriin syöksyin ja
rupesin kyselemään, et miten tää nyt oikein on”. Kokoukseen ”syöksyminen” tuntui olevan
Martan mielestä poikkeuksellista toimintaa, ja hän halusi selitellä tekoaan. Kokouksen jälkeen tehtyyn päätökseen ja omaan rooliinsa siinä hän viittasi vain ohimennen: ”Niin sen verranhan mä sain puhuttua sitä suunnitelmaa sitten toiseks, että se niinku tehtiin heti, niinku seuraavan päivän lehteen.” Päälliköistä hän totesi ystävällisesti, että ”onneks ne sitte olivat joustavia ja suostuivat”. Martta ei mitenkään viitannut siihen, että oli
itse asiassa pelastanut päälliköt hankalasta tilanteesta – ja jopa kieltäytyi tällaisesta
kunniasta, kun sitä hänelle tarjosin:
Minä: Niin ja tais olla kiitollisiakin, kun vissiin eilen vähän meni kasaan aihe ja toinenki.
Martta: Joo joo, no kato mä en siitä oo sit perillä [...].
(Martan juttuseuranta, Etelä-Suomen Sanomat 8.1.2004)

Martan toiminnan voi nähdä vallankäytöksi, joka perustui hänen lähes 30-vuotiseen
kokemukseensa lehden toimituksessa. Huomiota vältellen tapahtunut vallankäyttö
oli artikuloiva performatiivi, joka kohdistui toimituksen hierarkkiseen
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organisaatioon ja sukupuolijärjestykseen. Toimittajat eivät juuri koskaan kyseenalaistaneet päälliköiden päätöksiä, ja niistä keskusteltiin jopa silmiinpistävän vähän.
Etenkin naiset ottivat harvoin kantaa asioihin edes toimituksen kokouksissa. Kaikki
uutistyötä johtavat päälliköt olivat molemmissa toimituksissa miehiä (yhtä uutispäällikön sijaista lukuun ottamatta), vasta uutistoimitusten toimitussihteeriportaassa
oli myös yksi nainen. Martan toiminta siis todella poikkesi normaalista, ja oikeastaan juuri hänen korostettu vaatimattomuutensa ja oman roolinsa ja ammattitaitonsa merkityksen vähättely korostivat tilanteen erikoisuutta ja kiinnittivät huomion
vallitsevaan hierarkkiseen järjestykseen. Toisaalta päälliköiden päätöksen kyseenalaistaminen mahdollisimman huomaamattomasti takasi sen, että toisin artikuloiminen lopulta hyödytti myös päälliköitä eikä kyseenalaistanut näiden ratkaisuja tai horjuttanut näiden asemaa. Silti poikkeava toiminta sekä teki vallitsevan tilanteen näkyväksi että muutti hetkeksi normaalia vallanjakoa.

6.2.3 Perustelevat performatiivit
Joskus toisin toistaminen meni niin pitkälle, että se ikään kuin hylkäsi juttutehtaan
tiukkoine vallitsevine käytäntöineen ja kokeili tehdä journalismia toisin. Tällöin tekemisen perusteluja haettiin muualta kuin maakuntalehden uutisjournalismin doxasta. Uutissivuilla tällaiset perustelevat performatiivit eivät juuri onnistuneet, sillä
uutistuotannossa puitteet olivat tiukat ja oltiin doxan ytimessä, missä vallitsevat
käytännöt olivat lujimmillaan. Uutistyössä journalismin kenttää ja sen autonomiaa
pyrittiin ylläpitämään nojaamalla tiukasti koeteltuihin toimintatapoihin. Toimittajat
kuitenkin kaipasivat mahdollisuutta kokeiluille, ja niinpä toimitustyön sisään oli
jopa luotu alue, jolla kokeilut olivat sallittuja: viikonvaihde- ja teemasivut olivat reviiriä, jolla sai hylätä uutistyön säännöt ja perustella toimintaansa toisin.
Kun toimittajat kritisoivat tekemiään juttuja tylsiksi, he puhuivat nimenomaan
uutisjutuista ja usein niistä, joiden aiheet olivat tulleet esimiehiltä. Näiden juttujen
sisältöön ja toteutukseen toimittajilla itsellään oli vain vähän valtaa. Tilanne oli toinen, kun toimittajat tekivät juttuja, joita perustelivat toisin. Silloin työskentelyyn viitattiin usein sanomalla, että toimittaja teki ”omaa juttua”. Termi oli kiinnostava. Siinä
”oma” viittasi toimittajaan, ja ”oma juttu” tarkoitti usein ei-uutismaista juttua, jonka
aihe oli peräisin toimittajalta itseltään ja jutun toteutustapa yksilöllinen. ”Oman”
merkitys oli siis aivan toinen kuin vallitsevan journalismikäsityksen ytimessä olleessa ”omassa uutisessa”, jossa ”oma” viittasi toimituksen omaan ja koko käsite
yhteiseen, jaettuun doksiseen käsitykseen journalismin ytimessä olevasta uutisesta.
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Molemmissa lehdissä viikonvaihde- tai teemasivut olivat melko uusia, Hämeen
Sanomissa sunnuntaisivuja oli tehty vasta vajaan vuoden ajan. Sivuille ei pääsääntöisesti tehty uutisia vaan niin sanottuja feature-juttuja, joissa keskeistä oli tarinallisuus.
Juttutehtaan tiukkoihin puitteisiin verrattuna seinät olivat lavealla ja katto korkealla:
tiedonhankintaan ja kirjoittamiseen sai käyttää useita päiviä, tilaa oli huomattavasti
enemmän kuin uutissivuilla, juttukeikoilla käyminen kuului asiaan, tekstiltä ei vaadittu uutisrakennetta eikä -kieltä, edes paikallisuus ei ollut mikään välttämättömyys.
Juttujen piti olla ennen kaikkea kiinnostavia, ja ne saivat olla jopa hauskoja. Journalismin ihanteet kuitenkin pitivät: esimerkiksi faktojen ja puolueettomuuden oli oltava kohdillaan.
Feature-jutut olivat ikään kuin toimituksen sisällä virinnyt alakulttuuri. Niitä tehdessään toimittajat identifioituivat journalismin kentälle eri tavoin kuin uutistyössä,
he painottivat ja yhdistelivät profession doxaan kuuluvia erotteluja toisin kuin uutisjutuissa. Nämä jutut paitsi tarjosivat toimittajille tauon tiukkatahtisesta uutistyöstä, myös haastoivat muuta kenttää. Feature teki näkyväksi sen, mitä uutisjournalismi ei ollut. Koska feature nojasi kuitenkin samoihin journalistisiin ideaaleihin
kuin uutisjournalismikin, se myös nosti nämä ihanteet esiin ja osoitti, että niitä saattoi toteuttaa aivan toisin kuin uutisissa oli tapana. Feature leikitteli käytännöillä ja
kokeili uusia mahdollisuuksia, uutistuotanto taas pyrki säilyttämään vallitsevaa tilannetta. Näiden kahden yhteispeli oli journalismin kentän ydintä, sillä siinä määriteltiin jatkuvasti kentän järjestystä ja rajoja.
Featuren arvo koostui hyvin erilaisista elementeistä kuin uutisen. Petrin sunnuntaisivuille tekemä juttu lentokoneiden huoltamisesta tiivistää monta seikkaa, joista
arvo muodostui. Ensinnäkin Petri oli itse kiinnostunut asiasta, mikä oli kaikkia
omia juttuja yhdistävä piirre ja toi niihin henkilökohtaisen ulottuvuuden.
”[T]ää lähti ihan niinkun täysin itsekkäistä syistä eli mä halusin vaan päästä tutustumaan Finnairin tonne kulissien taakse lentokonekorjaamoon. Se että jos siitä jutun
saa tehtyä, niin se on bonusta, kaupanpäälle.”
(Petrin juttuseuranta, Hämeen Sanomat 6.11.2003)

Feature-jutuillekin ajankohtaisuus oli eduksi, mutta se ymmärrettiin hyvin toisella tavalla kuin uutissivuilla. Petrikin oli keksinyt lentokoneaiheensa jo kuukausia aiemmin, kun oli sattumalta lukenut maininnan Finnairin korjaamotoiminnasta. Hän lähettänyt saman tien lentoyhtiön viestintään viestin, että haluaisi tulla katsomaan
ison koneen perusteellista huoltoa. Omissa jutuissa oli usein läsnä konkreettinen,
arkinen taso, kuten levällään oleva lentokone ja sitä huoltavat työntekijät. Arkisuuden lisäksi jutuissa oli myös yllättävyyttä, joka saattoi näyttää arkisen uudessa valossa.
Yllättävyys toteutui usein jutun kerrontatavan kautta. Lentokonejutussa käytettiin
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aukeaman yli levitettyä panoraamakuvaa, joka näytti lentokoneen osiksi purettuna
hallin lattialla. Jutun aiheen piti toki olla myös merkittävä ja koskettaa laajaa yleisöä,
mutta se saattoi tarkoittaa sitä, että aihe oli jollain tapaa läheinen isolle joukolle lukijoita (journalismin läheisyydestä ks. Ahva ja Pantti 2015). Omiin juttuihin ei liittynyt
samanlaista tiedonvälittämisen velvollisuutta kuin uutistyöhön, vaan lukijoiden tiedontarpeet näyttäytyivät moninaisempina kuin uutistyössä.
”Lähinnä, nimenomaan siit puolesta, mitä normaali lentomatkustaja ei tuu koskaan
nähneeks. […] Tossa se on tavallaan pirstottu tuhansiin ja tuhansiin osiin […] Tavallaan tuoda tätä esiin, että suurimman osan aikaahan itte asiassa lentokoneet tuolla
huollon puolella viettää. Et se lentäminen on vaan pieni osa siitä.”
(Petrin juttuseuranta, Hämeen Sanomat 6.11.2003)

Viikonvaihde ja -teemasivuille tehtiin muun muassa henkilö-, historia-, tiede- ja
ruokajuttuja, mutta kiinnostavinta rajankäynti uutisjuttuihin oli mielestäni featurejutuissa, joissa keskeistä oli arkisen ja tavallisen lähestyminen uudesta näkökulmasta. Niissä ”tavisten” elämään kuuluvat asiat näyttäytyivätkin merkityksellisinä,
kansalaisten arjesta tuli kiinnostavaa. Esimerkiksi isänpäivänä Hämeen Sanomien
sunnuntaisivuilla kerrottiin miesten kalsareista. Juttukokonaisuuteen oli haastateltu
yhden paikallisen isän ja vaateliikkeen myyjien lisäksi myös aihetta tutkinutta historian professoria. Itse tein Etelä-Suomen Sanomissa jutun silittämisestä. Vierailin
varsinaisten himosilittäjien perheessä, luin ajankäyttötilastoja ja tein asiantuntijahaastatteluita, ja lopulta juttu käsitteli paitsi silittämisen merkitystä kankaan kuitujen
kannalta myös kotitöitä tekevien motivaation lähteitä ja kotitöiden jakautumisen sukupuolittuneisuutta.
Myös toimittajien rooli oli feature-jutuissa toinen kuin uutisissa. Uutisia tehdessään he näyttivät toimivan ennen kaikkea puolueettomina tiedonvälittäjinä, kun taas
featuressa toimittajat ammensivat myös omasta persoonastaan ja heidän kansalaisuutensakin oli läsnä. Kalsarijutun kuvitus oli tässä mielessä kiinnostava. Jos uutisjuttujen kuviin etsittiin ”taviksia esiseisojiksi”, niin tällä kertaa sunnuntaisivun kuvissa poseerasivatkin toimituksen miehet pelkissä kalsareissa – päät oli tosin rajattu
kuvasta pois. Huumoria kuvaan tietysti liittyi roppakaupalla, mutta samalla kyse oli
nähdäkseni perustelevasta performatiivista. Tällä kertaa toimittajat eivät hakeneet
kuviin keitä tahansa miehiä edustamaan kansalaisia vaan asettuivat itse taviksiksi,
kansalaisen artefakteiksi, ja käsittelivät suhdettaan kansalaisten esittämiseen lehden
sivuilla.
Viikonvaihde- ja teemasivuja oli alettu tehdä pitkälti toimittajien toiveesta. Hämeen Sanomissa oltiin todella onnellisia siitä, että sunnuntaisivut oli viimein saatu
osaksi lehteä. Toimittajille ne olivat antaneet henkireiän, mahdollisuuden irtautua
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uutistyön vallitsevista käytännöistä ja tehdä juttuja, joissa journalismia saattoi perustella toisin. Tämä ei kuitenkaan olisi ollut mahdollista, elleivät sivut olisi palvelleet
myös toimituksen vallitsevaa järjestystä. Perustan tilanteelle loi se, että toisenlaisiin
perusteluihin nojaavat jutut sijoittuivat niille varatuille sivuille, rajattuun karsinaan.
Näin ne eivät suoraan uhanneet juttutehtaan vallitsevia käytäntöjä vaan osaltaan
jopa auttoivat ylläpitämään tehdasta. Feature-juttujen tekeminen nimittäin tarjosi
uutistoimittajille lepoa, vaihtelua ja tilaisuuden tavallista itsenäisempään ja luovempaan työhön. Se lisäsi heidän motivaatiotaan. Moni toimittaja teki feature-juttuja lomittain ja rinnan uutistyön kanssa, he saattoivat vaihtaa välillä joksikin aikaa toimitusta tai irrottautua uutistyöstä muutamaksi päiväksi tai jokuseksi tunniksi kerrallaan. Feature-tuotannon kannalta omat uutistoimittajat olivat usein tehokkaampia,
varmempia ja taloudellisestikin edullisempi tekijöitä kuin ulkopuoliset avustajat.
Omat toimittajat myös kokivat mahdollisuudet feature-juttujen tekemiseen palkkioiksi, ja esimiehet antoivat heille tilaisuuksia niiden tekemiseen sekä palkintona
puurtamisesta että lepona uutistyöstä. Mikäpä olisikaan ollut toimituksen hegemonian näkökulmasta ekonomisempaa kuin työn palkitseminen työllä ja juttutehtaan
työvoiman uusintaminen lehden juttuja teettämällä!
Samalla kun rutiininomainen työ palkittiin luovalla työllä, annettiin kuitenkin
myös mahdollisuus käyttää valtaa ja ryhtyä performatiiveihin, joissa journalismin tekemistä perusteltiin toisin. Vaikka perustelevat performatiivit oli karsinoitu omille
sivuilleen, erilleen uutisista, näitä juttuja tekivät usein samat toimittajat, jotka työskentelivät myös uutisten parissa. Tästä seurasi, että perustelevat performatiivit tekivät uutistyön vallitsevia käytäntöjä näkyviksi toimijoille, jotka työssään jatkuvasti
niitä uusinsivat. Näkyväksi tekemisen lisäksi feature-juttujen tekeminen antoi toimittajille ennen kaikkea mahdollisuuden luoda, harjoitella ja hioa toisenlaisia käytäntöjä. Näin he saattoivat työnsä puitteissa kerryttää välineitä, joilla haastaa ja horjuttaa uutistyön vallitsevia käytäntöjä ja niihin sisältynyttä valtaa.

6.2.4 ”Omaa harrastusta” – esimerkki toisin toistamisen kapinallisuudesta
Jos feature-juttujen tekeminen niille varatuille sivuille oli sallittua perustelevaa performatiivisuutta, niin kenttäjakson aikana eteeni tuli myös sellainen perusteleva performatiivi, joka edusti jo jonkinlaista kapinaa. Se yllätti minut täysin.
Tämä äärimmäisen performatiivin takana oli Seppo, sama toimittaja, joka teki
luvussa 5 käsitellyn vanhusjutun ja turhautui perusteellisesti. Kun haastattelin Seppoa ensimmäistä kertaa vanhusaiheesta, kysyin häneltä omien juttuarkistojen
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pitämisestä. Hän kertoi pitävänsä arkistoa sellaisista asioista, jotka häntä aidosti
kiinnostivat ja joita hän seurasi: EU-asioista, Baltiasta, Pohjoismaista ja joistain
muistakin ulkomaanaiheista. Arkiston lisäksi Sepolla oli kuitenkin jotain aivan
muuta. ”On omaa harrastusta”, Seppo pohjusti, kertoi pitävänsä omia nettisivujaan ja
naputteli sivunsa auki työkoneeltaan. Vuonna 2003 omat nettisivut kertoivat melkoisesta harrastuneisuudesta internetasioihin, ja esimerkiksi blogien yleistyminen oli
Suomessa vasta edessä. ”Näillä ei oo Hämeen Sanomilla mitään tekemistä”, Seppo vielä
muistutti ja alkoi esitellä sivustonsa sisältöä. Sivuilla oli aihepiireittäin jaoteltuna
kymmeniä juttuja, joita Seppo oli tehnyt vapaa-ajallaan. Ne eivät siis liittyneet palkkatyöhön Hämeen Sanomissa. Seppo kuitenkin kertoi, että tarvittaessa ne olivat
käytettävissä leipätyötäkin varten.
”[E]simerkiks kun tarvitaan jotakin juttua vaikka EU:sta eroamisesta, niin mulla on
tossa tota ihan perustiedot, uutismuotoon kirjotettu.”
(Sepon juttuseuranta, Hämeen Sanomat 6.11.2003)

Seppo teki nettisivuilleen juttuja myös ulkomaanmatkoiltaan, ja niitä hän julkaisi
mielellään lehdessäkin. Hän oli käynyt Australiassa ja Uudessa-Seelannissa, julkaissut matkasta toistakymmentä juttua netissä, ja nyt niistä kolme oli menossa lehteen.
Hän kertoi matkoistaan ja näytti kuvia, joita oli juttuihinsa ottanut. Juttuja oli kahden tyyppisiä. Toiset kertoivat kaukaisista ja eksoottisista tai muuten erikoisista paikoista, joihin ehkä harva lukija itse matkustaisi. Seppo koki ne kiinnostaviksi ja piti
niistä kertomista tärkeänä. Toiset käsittelivät etenkin EU:ta, jota Seppo seurasi sivustollaan tarkasti. Hän koki EU:n vaikuttavan Suomeen niin voimakkaasti, että
sitä olisi pitänyt seurata paremmin myös Hämeen Sanomissa.
Seppo hyötyi siitä, että hänen nettisivustonsa juttuja julkaistiin toisinaan lehdessä, sillä sen ansiosta hän pystyi esimerkiksi saamaan haastatteluja matkoillaan ja
vähentämään matkakuluja verotuksessa. Palkkioita hän ei kertomansa mukaan ollut
jutuistaan ainakaan toistaiseksi saanut, eikä juuri vaatinutkaan.
”Ja sitten emmä lähde kans kerjäämään mitään, että anna mulle joku 50 euroa tästä
ilosta niin. Sitte mä taas toisaalta, jos mä ottasin tästä rahaa, niin mä menettäsin oikeudet niihin juttuihin.”
(Sepon juttuseuranta, Hämeen Sanomat 6.11.2003)

Järjestely oli kaikin puolin hyvin erikoinen. Yleensä toimittajat eivät antaneet työnantajalle juttuja ilmaiseksi, eivätkä lehdet normaalisti kelpuuttaneet sivuilleen juttuja,
jotka oli jo aiemmin julkaistu jossain toisaalla. Sepolle työ oli kuitenkin elämäntapa,
ja hyöty järjestelystä oli molemminpuolinen. Seppo ymmärsi hyvin tilanteen
193

poikkeuksellisuuden. Niinpä hän oli siitä melko hissukseen ja vähän vitsailikin tilanteesta haastattelussa.
Seppo: Mutta en mä oo tätä millään tavalla mainostanu täällä, ja tää on vähän tämmöstä niinku harrastelua. Samalla tää on tietysti matkapäiväkirjaa ja…
Minä: Niin mut täällä nyt varmaan mainostamattakin kaikki tietää sitte, että tää on
olemassa.
Seppo: Niin. Kaikki paitsi päätoimittaja ja toimituspäällikkö. Se on taas toinen juttu.
(Sepon juttuseuranta, Hämeen Sanomat 6.11.2003)

Minut Sepon kotisivuesittely ja hänen sinne tekemänsä valtava juttumäärä yllätti
täydellisesti. Se kuuluu nauhalla epäilevänä kummeksuntana äänessäni. Kun en
kerta kaikkiaan tiennyt, miten olisin asiaan suhtautunut, totesin sen olevan ”hauska
harrastus”. Ymmärsin saman tien, miten väheksyvältä kuulostin. Yritin peitellä sitä,
mutta vahinko oli jo tapahtunut: tämän jälkeen Seppo sanoi itsekin juttujaan harrasteluksi ja matkapäiväkirjaksi (sitaatti edellä). Vasta jälkikäteen olen ymmärtänyt, miten paljon Seppo oli aikaansa edellä. Hän mainitsikin oppineensa paljon laittaessaan
juttujaan nettiin, lähtien siitä, miten otsikot siellä rivittyivät. Lisäksi hän oli sisäistänyt sen, että verkko poisti paperin tilarajoitukset ja antoi mahdollisuuden tarjota lukijoille lisämateriaalia.
”[J]okaisessa jutussa on vähintään kolme neljä kuvaa, kuten huomaat. […] Ku sä
paat lehteen, niin ei siinä oo kun yks kuva per juttu. Plus sitte ei läheskään kaikki se
tavara. […] [L]ehdet vois tehdä sitä enemmänki, että tota, että ne panee vaan semmosen, lyhyenä sen jutun […] paperilehteen, ja sitten lue tarkemmin [netistä]. Joo.
Näin se pitäs mennä.”
(Sepon juttuseuranta, Hämeen Sanomat 6.11.2003)

Seppo ei ollut järin innostunut työstään uutistoimituksessa. Hän ei kokenut juttutehtaan tuottamaa journalismia omakseen ja olisi mieluiten keskittynyt ulkomaanjournalismiin. Motivaation puute näkyi työssä, ja se vaikutti myös Sepon ja työyhteisön väleihin. Hänen kriittinen suhtautumisensa toimituksen tekemisiin kenties
loukkasi muiden ammattiylpeyttä; Seppohan kyseenalaisti jatkuvasti asenteellaan ja
verkkosivustollaan koko toimituksen työn mielekkyyden. Verkkosivusto oli vahva
performatiivi, joka perusteli journalismin tekemistä toisin kuin toimitus. Sepon nihkeän suhtautumisen palkkatyöhön ja intohimon vapaa-ajan verkkojournalismiin voi
nähdä perustelevaksi performatiiviksi, joka liikkui hämmentävän lähellä kielletyn rajaa. Mutta vaikka siinä oli aimo annos kapinaa, sekään ei täysin hylännyt vallitsevaa
järjestystä: Sepon verkkosivujen jutut kelpasivat hyvin julkaistaviksi Hämeen
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Sanomissa – jos ei aivan uutissivuilla, niin ainakin kevyemmillä osastoilla. Sepon
performatiivi kohdistui nimenomaan juttutehtaan ”riittävään” journalismiin: se ei
riittänyt hänelle.

6.3

Päälliköt: uusintajia ja toisin toistajia

Toimituksen vallitsevien käytäntöjen uusintamiseen osallistuivat luonnollisesti
kaikki työyhteisön jäsenet. Toisin toistamisessa sen sijaan oli vaihtelua. Sitä näyttivät tekevän useammin ne, joita vallitseva tilanne ei kenties palvellut parhaalla mahdollisella tavalla. Nuori määräaikaisessa työsuhteessa oleva naistoimittaja saattoi olla
alttiimpi toistamaan toisin kuin keski-ikäinen, miespuolinen talouden tai politiikan
toimittaja – ellei nuori sitten kokenut painetta mukautua mahdollisimman hyvin nimenomaan juttutehtaan vaatimuksiin. Tilanne ei missään nimessä ollut yksioikoinen, sillä toisin toistamisen taustalla olevia ristiriitaisia paineita saattoi syntyä hyvin
erilaisista asioista ja yksilöt varmasti myös kokivat niitä eri tavoin. Lisäksi toisin
toistamisen herkkyyteen vaikuttivat kyky reflektoida ja kuvitella toisenlaisia toimintatapoja. Tällaista kapasiteettia saattoi olla muita enemmän niillä, joilla oli esimerkiksi runsaasti koulutusta tai jotka olivat työskennelleet useissa eri tehtävissä tai toimituksissa. Myös henkilökohtainen, epävirallinen valta työyhteisössä vaikutti toimittajan mahdollisuuksiin toistaa toisin. Kaiken kaikkiaan aineistosta ei kuitenkaan
nouse esiin yksittäisiä, selkeitä tekijöitä, jotka aukottomasti selittäisivät ihmisen alttiutta toistaa toisin.
On kuitenkin yksi ryhmä, jonka suhde toisin toistamiseen on erityisen kiinnostava: uutis- ja toimituspäälliköt olivat monella tapaa avainasemassa toisin toistamisen suhteen. Heihin kohdistui paineita monista suunnista, heillä oli valtaa mutta
myös vastuu seuraavan päivän lehden ilmestymisestä.

6.3.1 Päälliköt vallassa
Päälliköt näyttäytyivät helposti vallitsevien käytäntöjen puolustajina ja ylimpinä uusintajina, mikä tietysti olikin usein heidän tehtävänsä. Heidän piti huolehtia, että
lehti ilmestyi joka päivä ja täytti vähintään sille asetetut minimivaatimukset. Niinpä
päälliköt tuottivat juttuideoita, jotka sai toteutettua päivässä, ja muutenkin pitivät
juttutehtaan käynnissä päivästä toiseen. Heidän ratkaisuistaan ei juuri keskusteltu
vaan ne otettiin annettuina. Keskustelemattomuus vahvisti vallitsevaa tilannetta,
sillä tilaisuuksia asioiden kyseenalaistamiseen ei syntynyt. Päälliköiden
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näkökulmasta suoraviivaisessa toiminnassa oli todennäköisesti usein kyse resursseista. Ensinnäkään heidän oma aikansa ei riittänyt siihen, että he olisivat jääneet
pohtimaan päätöksiään pitkään ja perusteellisesti, eikä prosessikaan olisi sitä sallinut. Toimittajien työvoimaakin oli usein käytettävissä niin niukasti, että päälliköt
saattoivat kokea kaikenlaiset poikkeamiset rutiineista liian suuriksi riskeiksi prosessin kannalta.
Vaikka päälliköiden toiminta varmasti usein olosuhteiden pakostakin painottui
vallitsevien käytäntöjen uusintamiseen, se ei todella ollut koko kuva heidän toiminnastaan. Täytyy muistaa, että uutis- ja toimituspäälliköt olivat journalisteja, ja heillä
kaikilla oli kokemusta myös toimittajan työstä, osalla hyvinkin vankasti. Heidät oli
valittu päälliköiksi todennäköisesti siksi, että he olivat olleet jollain tavalla eteviä
työssään ja myös omaa työtään laajemmin kiinnostuneita journalismista. Sekä arkisessa työssään että haastatteluissa he toivat esiin omia journalistisia ihanteitaan ja visioitaan siitä, mitä toimituksissa pitäisi tehdä toisin. Lisäksi heillä oli valtaa.
Omia journalistisia visioitaan päälliköt toteuttivat lähes aina toimittajien kautta.
Niinpä heidän alulle panemansa toisin toistamiset ilmenivät toimittajien toiminnassa, ja päälliköiden rooli saattoi jäädä piiloon. He kuitenkin osallistuivat toisin
toistamiseen monin eri tavoin. He sallivat sitä, osallistuivat siihen ja jopa kannustivat siihen.
Vaikka päälliköt sanoivat ”ei” Riitan tarjoukseen kirjoittaa kainalojuttuja ”taviksista” tai Minnan ehdottamaan juttuun farmaseuttipulasta, he toisinaan myös sallivat juttuja, joihin sisältyi toisin toistamista. Ajatellaanpa vaikka Minnan juttua
myrskybongarista tai Emilian ajatusta selvittää nenäliinojen menekkiä. Molemmat
aiheet kelpasivat päällikölle, vaikka eivät uusintaneet uutistuotannon vallitsevia käytäntöjä. Joskus päälliköt hyväksyivät tämän tyyppiset aiheet hiukan pitkin hampain,
mutta joskus he jopa rohkaisivat toimittajia toistamaan toisin. Esimerkiksi EteläSuomen Sanomissa harjoittelijan ehdottama juttu sukulaisten suosimisesta kesätyöpaikkojen jaossa oli jossain määrin ristiriidassa sen kanssa, että paikallisista asioista
ja ihmisistä pyrittiin kirjoittamaan myönteisessä valossa. Päällikkö kuitenkin korosti
kiinnostustaan juuri ilmiön kielteiseen puoleen.
Harjoittelija: Mä aattelin, että ainakin tuolla missä miellä päin asustelen, niin tuota
sukulaiset on aika vahvoilla.
Uutispäällikkö: Just. Sukulaisuuden ja erilaisten hyvä veli -verkostojen merkitys.
(Aamukokous, Etelä-Suomen Sanomat 7.1.2004)

Toisinaan päällikön ”ei” saattoi myös estää ihmisiä uusintamassa käytäntöä, koska
siitä haluttiin luopua. Näin kävi, kun Etelä-Suomen Sanomissa vielä hiukan
196

pohdittiin, pitäisikö kaupunginjohtajan syntymäpäivävastaanotolle sittenkin mennä.
Toimituspäällikkö ei kuitenkaan perustellut kieltoaan uudella periaatteella vaan työvoiman niukkuudella. Ehkä hän teki sen vain päästäkseen eroon tilanteesta, mutta
siitä huolimatta se toi esiin vallan, jota päälliköt resurssien kautta käyttivät.
Toimitussihteeri: Niinku se on valtava ruuhka ollu ja kansaa koko päivän. [...]
[K]akssataa vierasta on käyny ajan sopimassa ja sitten valokuvaajat siihen päälle.
Mutta ei kai me mitään, joku tolokkuhan siinäkin pitää olla.
[...]
Toimituspäällikkö: No onhan siinä tietysti oma julkkisarvonsa. Mullei vaan oo tekijää sille jutulle.
(Vaihtokokous, Etelä-Suomen Sanomat 2.1.2004)

Joskus päälliköt haastoivat toimittajia katsomaan asioita uudesta näkökulmasta, heidän toimintaansa sisältyi tunnistavaa performatiivisuutta. Näin he ikään kuin panivat toisin toistamisen alulle ja yrittivät saada muita tarttumaan artikuloiviin tai perusteleviin performatiiveihin. Hämeen Sanomissa toimituspäällikkö alkoi vitsailemalla suorastaan kiusata toimittajia, jotka pohtivat innoissaan juttua bensan hinnan
laskusta, vaikka aihetta oli melko vasta käsitelty.
Toimituspäällikkö: Mikä siitä bensan hinnasta tekee niin kauheen kiinnostavan?
Uutispäällikkö: Nii. Sanokaa te, suurkuluttajat.
Toimituspäällikkö: Ku mä en oo oikein vakuuttunu, että ees lukijat on siitä niin kauheen kiinnostunu, ku [...] hirvee osa lukijoista esimerkiks on kiinnostunu kaljan hinnasta.
[...]
Toimittaja 1: Ei autot kaljalla kulje.
Toimittaja 2: On niin näyttävästi näkyvillä tuolla tienvarsilla että niitä on helppo seurata. Ei kaljan hintaa näy tolpista ohi ajaessa.
[...]
Toimituspäällikkö: Sillonhan just, täysin päinvastanen, että meidän pitäs tonkia ne
kaljan hinnat esiin, ku ne ei oo näkyvillä.
(Aamukokous, Hämeen Sanomat 6.11.2003)

Tilanne päätyi lopulta siihen, että sama toimituspäällikkö ehdotti vertailujutun tekemistä autopesuista. Se toteutettiin. Oluen hinnat sen sijaan jäivät ainakin kenttäjaksoni aikana selvittämättä. Kokouksessa toimittajien olisi ollut helppo tarttua
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aiheeseen, sillä vitsailusta huolimatta toimituspäällikkö jopa perusteli sen journalistisella ideaalilla: piilossa olevan, lukijoita kiinnostavan tiedon selvittämisellä. Kenties
aihe oli turhan epäsovinnainen, kenties kellään ei vain ollut aikaa tarttua siihen.
Toimitus- ja uutispäälliköt mainitsivat usein, että toimittajat saisivat olla rohkeampia. He toivoivat toimittajilta radikaaleja ideoita ja sanoivat yrittävänsä kannustaa kokeiluihin ja ideointiin. Päälliköt kuitenkin kokivat, että toimittajat olivat usein
varovaisia ja tekivät asiat kuten aina ennenkin. Kuten edellä on useaan kertaan käynyt ilmi, todellisuudessa juttutehtaan käytäntöjen rautainen ote ja päälliköiden oma
keskustelemattomuus ehkäisivät tehokkaasti vallitsevan tilanteen haastamisen. Jos
päälliköt olisivat aivan oikeasti eivätkä vain yleviksi heittäytyessään halunneet toimittajien ideoivan enemmän ja esittävän rohkeampia ajatuksia, heidän olisi pitänyt
ensin kohdistaa reflektiota omaan toimintaansa ja muuttaa sitä. Se olisi ollut toisin
toistamista, joka olisi voinut avata journalismin tekemiselle aivan uusia mahdollisuuksia.

6.4

Yhteenveto: reflektion merkitys professiolle

Tässä luvussa kuvatut toisin toistamiset osoittavat, että toimitusten arjessa tuotettiin
toimimalla erilaisia käsityksiä siitä, millaista journalismin pitäisi olla, ja haastettiin
juttutehtaan vallitsevaa käsitystä journalismista. Toimituksissa siis tapahtui reflektiota, joka ilmeni käytäntöjen puitteissa tapahtuvana tekemisenä ja toimintana. Seuraavaksi vedän ensin yhteen, millaisia aste-eroja toisin toistamisessa esiintyy, pohdin
niihin liittyvää vapautta ja tarkastelen, millaisista ristiriidoista toisin toistaminen
kumpusi. Sen jälkeen suhteutan havaintoni luvussa 2 esitettyyn professionalismikäsitykseen. Jaan toisin toistamien kahteen eri tyyppiin, ideaaliseen ja dynaamiseen,
sen mukaan, mihin toisto pyrkii journalismin kentällä vaikuttamaan. Lopuksi pohdin lyhyesti, mitä arvoa käytäntöihin sisältyvän toisin toistamisen tarkastelulla voi
olla journalismiprofession ymmärtämiselle.

6.4.1 Tunnistavat, artikuloivat ja perustelevat performatiivit
Olen jakanut toimitusten arjessa tapahtuvan toisin toistamisen kolmeen eri asteiseen toimintaan – tunnistaviin, artikuloiviin ja perusteleviin performatiiveihin – sen
mukaan, miten voimakkaasti tai kuinka syvälle käytäntöön toisto puuttui. Näiden
erilaisten toistojen rajat eivät toki olleet aina selviä, ja yksi teko saattoi sisältää elementtejä niistä kaikista. Etenkin tunnistavaa performatiivisuutta sisältyi myös
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kahteen muuhun toisin toistamisen muotoon, sillä toisin toistaminen teki aina näkyväksi vallitsevia käytäntöjä ja niihin sisältyvää valtaa.
Tunnistavat performatiivit olivat usein puhetta, esimerkiksi huumoria, joka teki vallitsevan käytännön näkyväksi, mutta ei vielä pyrkinyt muuttamaan sitä. Tällainen
teko oli esimerkiksi toimitussihteerin listalle kirjaama tieto, että toimittaja ja kuvaaja
olivat etsimässä juttuun ”tavista esiseisojaksi”. Oli jo entuudestaan tiedossa, että
toimittajien mielestä kansalaisten tuominen juttujen kuvitukseen sivuja koristamaan
ei ollut toimiva käytäntö. Tästä syystä oli selvää, että piikikäs kirjaus listalla, joka oli
suunnattu muun muassa toimituksen päälliköille ja päätoimittajalle, ei jäänyt vain
toimitussihteerin performanssiksi. Kaikki osasivat tulkita siihen sisältyneen performatiivisuuden.
Artikuloivat performatiivit puolestaan olivat tekoja, jotka paitsi kritisoivat juttutehtaan käytäntöjä ja niiden tuottamia merkityksiä, myös tarjosivat toiminnan kautta
konkreettisia vaihtoehtoja vallitseville käytännöille. Kun Riitta kerta toisensa jälkeen
haastatteli ”taviksia” ja tarjoutui kirjoittamaan näistä enemmän kuin kuvatekstin,
hän paitsi kritisoi ”esiseisoja”-käytäntöä myös osoitti toiminnallaan, miten juttutehdas olisi hyvin voinut toimia toisin. Hän näytti, että työajan puitteissa olisi ehtinyt
tehdä ja kirjoittaa kuvatekstin sijaan pienen haastattelunkin, ja ehdotti esimiehilleen,
että paikallisille ihmisille olisi annettu sivulta enemmän tilaa. Näin ei kuitenkaan
käynyt, vaan esimerkiksi Hämeenlinnan väestönkasvun hiipumista käsitelleessä jutussa paikkakunnalle muuttanut pariskunta esiintyi vain kuvatekstissä, vaikka Riitalla olisi ollut aineistoa, aikaa ja halua kainalojutun kirjoittamiseen. Kaikki tekstitila
annettiin asiaa käsitelleelle raportille. Artikuloiva performatiivisuus toikin esiin sen,
kuinka keskeinen asema hallinnon tuottamalla tiedolla oli journalismissa ja miten se
meni paikkakunnan asukkaiden kokemusten edelle.
Pisimmälle menevää toisin toistamista olivat perustelevat performatiivit, jotka kyseenalaistivat maakuntalehden uutisjournalismin doxaa ja hakivat toisenlaisia erotteluita. Tällöin esimerkiksi juttujen kiinnostavuus ja koskettavuus olivat keskeisiä perusteluja aiheiden ja käsittelytapojen valinnalle. Koska perusteleva performatiivisuus
luonnollisesti horjutti, jopa uhkasi juttutehtaan toimintaa mutta oli toimittajille erityisen tärkeää, sille oli luotu oma rajattu alueensa, viikonvaihdesivut.
Kuten edellä totesin, toisin toistamisen eri muotojen rajat eivät olleet aina selviä.
Esimerkiksi Risto, joka kirjoitti reilusti ylimittaisia juttuja, ja hänen kollegansa, jotka
mahduttivat ne sivuille, osallistuivat ensinnäkin artikuloivaan performatiiviin. He
osoittivat, että juttutehdas kykeni toimimaan myös toisin – vaikka se välillä tekikin
tiukkaa. Riston toisin toistamiseen liittyi kuitenkin lisäksi perustelevaa performatiivisuutta, sillä hän vetosi toiminnassaan siihen, että oli ”tutkijatyyppiä”. Hän siis
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haki performatiivilleen perusteluja muualta kuin uutisjournalismin doxasta, ja tämänkin muut ikään kuin siunasivat. Joskus oli myös epäselvää, missä kulki toisin
toistamisen ja uusintavan toiston raja, sillä vallitsevissa käytännöissäkin tapahtui
muutosta. Esimerkiksi se, että toimitus ei enää raportoinut paikallisen eliitin juhlatilaisuuksista, kuten koulun vuosijuhlista tai kaupunginjohtajan vastaanotosta, oli
vasta muuttumassa vallitsevaksi käytännöksi. Vaikka oli siis päätetty, että uusi vallitseva käytäntö oli jättää itse juhlat väliin, todellisuudessa uudet käytännöt hakivat
paikkaansa ja vaativat vielä artikuloivia performatiiveja, kuten kuvallisen jutun koulun juhlakulkueesta ja etusivun noston kaupunginjohtajan syntymäpäiväjutusta.
Muutos myös herätti kysymyksiä, pitäisikö juhlille suoda enemmän huomiota ja arvostusta – osa toimituksesta kaipasi niitä merkityksiä, joita aiemmat käytännöt olivat tuottaneet.

6.4.2 Yksilöllinen autonomia toisin toistamisen eri asteilla
Toisin toistaminen ylipäätään oli osoitus siitä, että toimittajilla oli työssään liikkumatilaa, yksilöllistä autonomiaa. Journalismiin sisältyi siis ainakin jonkinlaista pluralismia, joka synnytti liikettä toimituksen sisällä ja haastoi vallitsevia käytäntöjä.
Tunnistavat performatiivit olivat jopa melko yleistä. Vaikka ne usein kääntyivätkin jonkinlaiseksi yhteiseksi alistumiseksi vallitsevaan tilanteeseen, ne samalla pitivät
yllä jokaisen oikeutta kritisoida vallitsevaa tekemisen tapaa ja sen tuottamia merkityksiä. Lisäksi ne antoivat tavan jakaa huolta yhteisistä käytännöistä ja saada tuntumaa siitä, tunnistivatko myös muut samoja ongelmia. Siinä mielessä tunnistava performatiivisuus loi perustaa koko toimittajien yksilölliselle autonomialle.
Artikuloiva performatiivisuus oli ennen kaikkea uutistuotantoon, juttutehtaaseen
liittynyt tapa toistaa toisin. Koska se puuttui pitkälti tuotantoedellytysten määrittämään riittävään toistoon, se oli tavallaan haastavin toisin toistamisen muoto. Sen oli
yritettävä pysyä ainakin jotakuinkin tehtaan puitteissa ja pyrittävä löytämään ahtaaseen tilaan mahtuvia tapoja artikuloida toisin. Uutistuotannossa yksilöllinen autonomia oli kapeimmillaan eivätkä hyvätkään yritykset aina riittäneet siihen, että artikuloiva performatiivi olisi onnistunut loppuun saakka. Liikkumatilan saaminen vaati
paitsi sitkeyttä myös kykyä kuvitella, millainen artikuloiminen voisi olla mahdollista,
ja tarttua tilaisuuteen sen koittaessa. Toivoa pitivät yllä satunnaiset onnistumiset,
kuten Minnan uutissivuille tekemä juttu myrskybongarista tai Emilian ratkaisuja etsinyt juttu enduromoottoripyöräilystä yksityismetsässä.
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Perusteleva performatiivisuus näytti olevan monille toimittajille ammatillisesti
tärkeää. Se edusti vapauden, yksilöllisen autonomian aluetta, joka mahdollisti paitsi
journalismin uudelleenajattelemisen myös oman ammattitaidon kehittämisen, ehkä
jopa pyrkimisen kohti professionaalia virtuositeettia. Uutistoimituksessa erikoistoimittajat saattoivat kokea työssään yksilöllistä autonomiaa, mutta monille uutistoimittajille sen alue oli nimenomaan viikonvaihdesivuilla. Niiden feature-juttuja tehdessä oli mahdollista ikään kuin vaihtaa repertuaaria, jopa leikitellä doxalla. Juttutehtaan puitteissa keskeinen doksinen kiteytymä oli paikallisuus, mutta feature-jutuissa se vaihtui kiinnostavuuteen ja ”oma” viittasikin toimituksen oman uutisen sijaan toimittajan omaan, aiheeseen, jonka hän itse oli valinnut ja jota hän käsitteli
omalla tavallaan. Ajankohtaisuus ymmärrettiin laveammin kuin uutisissa, samoin
esimerkiksi yllättävyys, joka saattoi viikonvaihdesivuilla syntyä valitun aiheen poikkeuksellisuudesta suhteessa lehden aiheisiin yleensä (miesten kalsarit) tai näkökulmasta, johon lukija ei yleensä törmännyt (lentokone purettuna osiin huoltoa varten). Kirjoittaminen ei ollut samanlaista vaiettua vallitsevien käytäntöjen ohjaamaa
uusintamista kuin juttutehtaassa, vaan siitä keskusteltiin, toisinaan paljonkin. Vaikka
viikonvaihdesivut näyttivät palvelevan professionaalissa mielessä ennen kaikkea toimittajien vapauden tarvetta, ne tuottivat myös professionaalin journalismin näkökulmasta tärkeää ammattitaitoreserviä ja potentiaalista uudistumiskykyä. Kun samat
toimittajat tekivät vuoroin sekä uutis- että viikonvaihdesivujen juttuja, tämä potentiaali asettui myös uutistoimituksen ulottuville ja lisäsi mahdollisuuksia reflektoida
juttutehtaan käytäntöjä ja jopa pohtia mahdollisuuksia niiden toisin toistamiseen.

6.4.3 Ristipaineiden syyt
Performatiivisuuden teorian mukaan toisin toistamisen taustalla ovat toimijaan
kohdistuvat ristiriitaiset paineet. Toimituksessa yksi hyvä keino tunnistaa toisin
toistamista olikin etsiä aineistosta ristiriidoista kertovaa turhautumista tai tilanteita,
esimerkiksi konflikteja, joissa paineet jollain tapaa purkautuivat. Mutta mikä näitä
ristiriitaisia paineita ja turhautumista sitten tuotti?
Usein paineet syntyivät omasta asemasta toimituksessa ja siihen liittyvistä ammatillisista rajoitteista. Esimerkiksi uutistoimituksen yleistoimittajat väsyivät juttutehtaaseen, jossa oli ”lapioitava” ainakin juttu päivässä mistä tahansa eteen tulevasta aiheesta. Ristiriitoja aiheutui etenkin silloin, jos omat ammatilliset ambitiot olivat korkealla, kuten Sepon tapauksessa. Hän turhautui siihen, ettei saanut työskennellä ulkomaantoimittajana, ja toteutti tätä intohimoaan vapaa-ajalla omilla
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verkkosivuillaan. Päälliköiden kohdalla ristipaineita syntyi erilaisten roolien hankauksesta. Heidän vastuullaan oli toiminnan tehokas pyörittäminen, mutta samaan
aikaan heidän oli huolehdittava journalismista ja myös alaistensa mahdollisuuksista
toteuttaa niin profession ideaaleja kuin omia ammatillisia päämääriäänkin. Päälliköillä oli periaatteessa valtaa päättää, millaiseksi vallitseva toisto muotoutui, mutta
tätä vapautta rajoittivat jatkuvasti puitteet ja mediayhtiön vaatimukset, joista he olivat hyvin tietoisia.
Joskus ristipaineita aiheuttivat eteen tulleet tilanteet. Kun Emilia teki juttua rouvasta, jonka metsän enduromoottoripyörät olivat runnelleet, hän huomasi nopeasti,
ettei perinteinen vastakkainasettelun käytäntö toiminut jutussa. Hänen oli löydettävä toisenlainen ratkaisu saadakseen juttunsa tehtyä omia ammatillisia periaatteitaan tyydyttävällä tavalla. Martta puolestaan joutui hankalaan tilanteeseen, kun päälliköt olivat tekemässä hänen näkökulmastaan huonoa ratkaisua Radiomäelle suunniteltua taideteosta koskevien jatkojuttujen suhteen. Hän ei olisi halunnut toistaa
toisin, puuttua päälliköiden työhön, mutta lopulta hän koki sen ainoaksi mahdolliseksi ratkaisuksi sekä oman juttunsa että jatkojuttujen kokonaisuuden kannalta.
Hän yritti suorastaan kätkeä toisin toistamisensa. Artikuloivan performatiivin, ja
sitä kautta toimituksen hierarkkisen vallan, teki kuitenkin näkyväksi viimeistään se,
että päällikötkään eivät maininneet Martan osuutta siihen, miksi muuttivat aiemman
suunnitelmansa – vaikka päättivät julkaista molemmat jatkojutut samana päivänä
juuri Martan esittämällä tavalla.
Kaikkiaan toisin toistamisen syyt voi aineistossani jakaa kahteen pääryhmään.
Ensinnäkin juttutehtaan riittävä journalismi oli toisinaan ristiriidassa professionalismista ja sen ideaaleista kumpuavien päämäärien kanssa. Esimerkiksi juttujen kokeminen tylsiksi ja halu nostaa paikallisia ihmisiä ja näiden kokemuksia esiin viittasivat
siihen, että journalismin ei koettu palvelevan lukijoita riittävän hyvin. Taustalla voi
nähdä huolen profession rakenteellisesta autonomiasta, joka saattoi vaarantua, jos
riittävän toiston lopputulos ei palvellut riittävästi journalismin ideaaleja. Toiseksi
ristiriitoja syntyi toimittajien omien ammatillisten tavoitteiden ja juttutehtaan vallitseviin käytäntöihin vahvasti nojaavan tuotannon välille. Kokemus yksilöllisen autonomian rajoittamisesta aiheutti turhautumista. Nämä paineet purkautuivat etenkin
viikonvaihdesivujen juttuprojekteihin liittyneissä perustelevissa performatiiveissa.
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6.4.4 Profession tehtävät: ideaalinen ja dynaaminen toisto
Journalismiprofession tehtävänä on siis yhtäältä ylläpitää ja toisaalta jatkuvasti uudelleenmääritellä journalismin kenttää. Kun tämän professioteorian ajatuksen tuo
yhteen performatiivisuuden teoriasta kumpuavan toisin toistamisen käsitteen
kanssa, toisin toistamiset voi jakaa kahteen eri tyyppiseen toimintaan. Niillä molemmilla on oma dynamiikkansa ja professionalismin näkökulmasta keskeiset tehtävänsä niin kentän pysyvyyden kuin sen elinvoimaisuudenkin kannalta. Olen nimennyt nämä journalismin kenttään eri tavoin suhtautuvat toistot ideaaliseksi ja dynaamiseksi toisin toistamiseksi, lyhyemmin ideaaliseksi ja dynaamiseksi toistoksi.
Ideaalisen toiston (kuvio 7) tarkoituksena on ylläpitää kenttää ja huolehtia, että
journalismi säilyttää rakenteellisen autonomiansa.
Kuvio 7.

Ideaalinen toisto huolehtii, että profession ideaalit toteutuvat käytännöissä.
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Ideaaliseen toistoon sisältyy huoli juttutehtaan riittävän journalismin ja profession
ideaalien välisestä kuilusta, ja se pyrkii muokkaamaan vallitsevia käytäntöjä niin, että
ideaalit täyttyisivät niissä entistä paremmin.
Ideaalista toistoa oli nähtävissä ennen kaikkea tunnistavissa ja artikuloivissa performatiiveissa. Ne tunnistivat riittävän toiston, tekivät näkyväksi sen puutteita ja artikuloivat toistoja, joissa profession ideaalit toteutuivat paremmin kuin riittävissä
toistoissa. Niiden tavoitteena oli korostaa objektiivisuuden, eettisyyden, ajankohtaisuuden ja yhteiskunnan palvelemisen ihanteita ja näin vahvistaa journalismin kentän olemassa olevaa ja rajaa ja profession rakenteellista autonomiaa. Esimerkiksi
Emilian juttu, jossa hän etsi selityksiä ja ratkaisuja metsänomistajan ja moottoripyöräilijöiden ristiriitatilanteeseen eikä lähtenyt kärjistämään vastakkainasettelua, nojasi
objektiivisuuden (tai puolueettomuuden), eettisyyden ja yhteiskunnan palvelemisen
ideaaleihin. Martan puuttuminen päälliköiden työhön ja halu saada oman juttunsa
julki suunniteltua aiemmin taas perustui ajankohtaisuuden korostamiseen. Riston
ylimittaisten juttujen taustalla voi nähdä etenkin tiedon oikeellisuuteen ja perusteellisuuteen pyrkivää objektiivisuuden ja eettisyyden tavoittelua.
Riston toiminnassa on kuitenkin nähtävissä myös dynaamisen toiston (kuvio 8)
piirteitä. Kun hän sanoi olevansa tutkijatyyppi, hän haki perusteluja toiminnalleen
journalismin kentän ulkopuolelta, tieteen ja tutkimuksen kentältä. Dynaaminen
toisto toimiikin juuri näin, se tuo journalismin kentälle vaikutteita muilta kentiltä.
Näin se toteuttaa journalismiprofession toista tehtävää, kentän jatkuvaa uudelleenmäärittelyä.
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Kuvio 8.

Dynaaminen toisto tuo journalismin kentälle vaikutteita muilta kentiltä.

Perustelevat performatiivit tuottivat usein dynaamista toistoa. Viikonvaihdesivujen
feature-jutut, jotka pyrkivät tarjoamaan elämyksiä ja herättämään lukijan kiinnostuksen, saattoivat ammentaa esimerkiksi taiteen tai viihteen kentiltä, kirjallisuuden
kerrontatavoista tai kuvataiteen visuaalisuudesta. Sepon kotisivut, joille hän teki ulkomaanjuttuja, hyödynsivät teknologian kenttää. Vaikka dynaaminen toisto ammensi muilta kentiltä, se oli kuitenkin pystyttävä perustelemaan journalismin ideaaleilla – journalismin kentän ulkopuolelta tuleva aines oli ikään kuin kuljetettava kentälle näiden ideaalisten porttien läpi. Tätä kautta ratkaisut asettuivat osaksi journalismin laajempaa doxaa, profession omaa logiikkaa.
Dynaaminen toisto on siis keskeistä kentän uudelleenmäärittelyn kannalta. Sen
toteutuminen edellyttää toimittajien yksilöllistä autonomiaa, joka antaa heille mahdollisuuden etsiä ja kokeilla uudenlaisia ratkaisuja ja tekemisen tapoja ja koetella
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journalismia. Tästä näkökulmasta viikonvaihdesivut olivat journalismin elinvoimaisuuden kannalta ensiarvoisen tärkeitä, sillä ne antoivat toimittajille mahdollisuuden
kehittää ammattitaitoaan ja professionaalia mielikuvitustaan. Olennaista oli myös
se, että iso osa toimittajista teki näitä juttuja, sillä uutistoimittajillekin oli järjestetty
mahdollisuus irrottautua välillä juttutehtaasta ja siirtyä tekemään featurea. Tämä sai
aikaan sen, että syntyi myös jaettua ymmärrystä toisenlaisista käytännöistä ja niiden
tuottamista merkityksistä sekä mahdollisuuksista jäsentää maailmaa toisin kuin juttutehtaassa – silti journalismiprofession doxan puitteissa pysyen.

6.4.5 Toisin toistaminen ohjaa huomion toimijuuteen
Olen lukenut ja analysoinut etnografista tutkimusaineistoani toisin toistamisen käsitteen valossa, ja mielestäni se on osoittautunut hyödylliseksi näkökulmaksi. Se on
johtanut tarkastelemaan havaintoja toisin kuin perinteiset, niin sanotut ensimmäisen aallon etnografiat (Cottle 2000), jotka keskittyivät pitkälti mediaorganisaatioiden vaatimuksiin sekä profession rakenteelliseen autonomiaan ja valtasuhteisiin.
Toisin toistamisen idea on herkistänyt havaitsemaan etenkin toimintaan sisältyvää,
käytäntöjä muovaavaa toimijuutta. Tätä kautta se on avannut mahdollisuuden uusille
jäsennyksille, joiden kautta tarkastella toimituksen käytäntöjä ja niissä tapahtuvaa
toimintaa yhtäältä professionalismin ja toisaalta kenttäteorian valossa.
Toimijuuden korostaminen on mielestäni hedelmällistä, vaikka on myös selvää,
että toisin toistamisen uuttamiseen esiin aineistosta liittyy aina tutkijan tulkintaa –
siitä huolimatta, että olen tulkinnoissani nojannut paitsi omaan näkemykseeni myös
performatiivin saamaan vastaanottoon toimituksessa. Toisin toistamisen tunnistaminen tekee näkyväksi toimijoiden valtaa ja vastuuta, ja tätä kautta se voi myös
mahdollistaa entistä tietoisemman kamppailun professionaalin journalismin määrittelystä – mikä kuuluu performatiivisuuden teorian ja siitä juontuvan tutkimusotteen
luonteeseen. Käsitteen arvo on kuitenkin ennen kaikkea siinä, että se auttaa näkemään yksilöllisen autonomian hetkiä ja hahmottamaan niiden edellytyksiä ja vaikutuksia. Perinteinen, profession rakenteelliseen valtaan keskittyvä näkemys professionalismista johtaa helposti näkemään ilmiön ylhäältä asetettuna, kahlitsevana ja
toimintaa rajoittavana. Siihen verrattuna toisin toistamisen idea korostaa toimijuutta
ja käytäntöjen joustavuutta ja luo käsitystä professionalismista dynaamisena ilmiönä.
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7

MALLI: PROFESSIONALISMIN DYNAMIIKKA

Tämä tutkimus nojaa ajatukseen, että journalismiprofessiolla on kaksiosainen tehtävä: sen täytyy sekä puolustaa journalismin kenttää että jatkuvasti uudistaa sitä
(Waisbord 2013, 88–93 ja 229–233). Tavoitteena on ollut ymmärtää entistä paremmin, kuinka tämä tapahtuu toimitusten arjessa, käytäntöjen tasolla. Etnografisen aineiston kuvauksen ja tulkinnan päämääränä on ollut kehittää malli, jonka avulla tutkia professionaalin journalismin jokapäiväistä rakentumista, professionalismia performatiivisena toimintana.
Journalismiprofession jaettu tietämisen tapa, doxa (Waisbord 2013, 130–138,
Bourdieu 1990, 66–68), määrittää profession kentän, ja kentän uudelleenmääritteleminen edellyttää liikettä doxassa. Doxa saa konkreettisen muotonsa journalismin
käytännöissä, joissa yhdistyy kolme ulottuvuutta: itse toiminta, sen materiaaliset
puitteet ja näihin liittyvät merkitykset (Ahva 2017 ja 2018). Juuri käytännöissä doxa
on jatkuvassa vuoropuhelussa konkreettisen toiminnan ja sen materiaalisten puitteiden kanssa. Siksi ajattelen, että arkisten käytäntöjen yksityiskohtainen tarkastelu voi
avata hyödyllisen näkymän journalismin ytimeen ja siihen, kuinka professionaalia
journalismia ylläpidetään ja rakennetaan työn mikrotasolla, yksittäisten toimittajien
arjessa.
Käytäntöjen tarkastelussa ja journalismin rakentumista kuvaavan mallin rakentamisessa olen hyödyntänyt performatiivisuuden teoriaa (Butler 2006). Sen mukaan
tuotamme yhteisen todellisuutemme jatkuvalla toistolla. Kun ajatuksen siirtää toimitustyöhön, journalistiset käytännöt näyttäytyvät toistoina, jotka tuottavat journalismin ja käsityksemme siitä. Performatiivisuuden teorian mukaan suurin osa toiminnastamme on rutiininomaista, uusintavaa toistoa, joka ylläpitää vallitsevia käsityksiä. Teorian mukaan ei ole olemassa mitään toiston pohjana olevaa ”aitoa” ja
”alkuperäistä” asioiden tilaa, ja tähän perustuen jokaisessa teossa on läsnä muutoksen mahdollisuus: toistojen jatkuvuus tekee ne alttiiksi poikkeaville toistoille eli toisin toistamiselle. Juuri toisin toistaminen haastaa vallitsevia käsityksiä ja voi myös
muuttaa niitä.
Vaikka performatiivisuuden teoria on alkujaan luotu kuvaamaan sukupuolen rakentumista, sen radikaali konstruktionismi sekä kiinnostus valtaa, todellisuuden
tuottamista ja mikrotason toimintaa kohtaan (Pulkkinen 1998, 58; 87–102) antavat
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hyvän lähtökohdan tarkastella myös journalismin rakentumista. Teorian tarjoaman
käsitteistön avulla voi tutkia käytäntöjen tasolta lähtien, miten professio toteuttaa
tarkoitustaan eli sekä ylläpitää että uudistaa journalismia arkisessa työssä. Samalla
avautuu näkökulma siihen, millaisia valtasuhteita tähän toimintaan sisältyy niin toimituksen sisällä kuin toimituksen ja muun yhteiskunnan välilläkin.
Tässä luvussa vedän yhteen lukujen 2 ja 3 teoreettisia näkökulmia sekä lukujen 5
ja 6 empiirisiä tuloksia. Samalla esittelen professionalismin ja performatiivisuuden
teorioita yhdistämällä kehittelemäni mallin (kuvio 9) journalismiprofession kentän
sisäisestä dynamiikasta, jonka tuloksena professionaali journalismi rakentuu.
Kuvio 9.

Journalismiprofession kentän sisäinen dynamiikka.
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Aluksi käsittelen ylläpitävää eli uusintavaa toistoa, jonka olen journalismin rakentumista kuvaavassa mallissa nimennyt riittäväksi toistoksi. Sen jälkeen käyn läpi muutospotentiaalia sisältävän toisin toistamisen, josta erotan mallissa kaksi eri muotoa,
ideaalisen ja dynaamisen toiston. Tarkastelen journalismin kolmen erilaisen toiston –
riittävän, ideaalisen ja dynaamisen – merkitystä journalismin kentän puolustamisessa ja uudistamisessa sekä niiden suhdetta journalismin doxaan. Luvun lopussa arvioin näin aikaansaamaani mallia ja pohdin, millaisen kuvan se antaa professionalismista ja sen merkityksestä journalismille ja millainen tämä kuva on suhteessa aiempiin professionalismista esitettyihin näkemyksiin.

7.1

Riittävä toisto

Valtaosa toistosta on luonnollisesti nimenomaan uusintavaa (Butler 1993, 4–14).
Professionalismin näkökulmasta tällöin on kyse toistosta, joka takaa journalismin
jatkuvuuden ja ylläpitää sen kenttää. Luvussa 5 käsittelin toimitusta tehtaana, joka
on määritellyt tuotannolleen riittävän tason. Nimesin uusintavan toiston riittäväksi
toistoksi sen pohjalta, kuinka se suhteutuu profession doxaan ja etenkin siinä kulloisenkin muotonsa saaviin jaettuihin ideaaleihin (ks. kuvio 9).
Riittävässä toistossa eri tahojen valta ja erilaiset intressit, niin toimituksen ulkoisiin kuin sisäisiinkin suhteisiin liittyvät, sovittuvat yhteen ja syntyy vallitsevia käytäntöjä. Eri tahojen intressit toteutuvat niin, että myös alisteisemmassa asemassa
olevien on mahdollista löytää käytännöille perustelut ja hyväksyä ne, jopa puolustaa
niitä. Kun esimerkiksi käytännöt, jotka selvästi palvelevat mediayhtiön etua, ovat
toisesta näkökulmasta hyödyllisiä toimittajien kannalta, näiden on järkevää osallistua kyseisten käytäntöjen ylläpitämiseen.
Riittävä toisto määritellään aina toimituksen organisaatiossa, mutta tätä tehtäessä
on otettava huomioon ympäröivän yhteiskunnan odotukset ja puitteet. Toimituksen määrittelyihin vaikuttavat keskeisesti sille annetut resurssit, joista päättää mediayhtiö. Vaikka muiden tahojen odotukset ja ehdot eivät ole yhtä suoria, ne ovat silti
merkittäviä: journalismilta odotetaan joidenkin aiheiden, kuten poliittisen päätöksenteon tai yritysten merkittävien hankkeiden, seuraamista, mutta tämän lisäksi erilaiset intressiryhmät usein toivovat myönteistä suhtautumista toimiinsa. Taloudellisten ja poliittisten voimien lisäksi muun muassa käytössä oleva tekniikka, ympäröivän yhteiskunnan tiedontuotanto ja vaikkapa visuaalinen kulttuuri asettavat kaikki
ehtoja sille, millainen journalismi on mahdollista ja toivottavaa. Yhteiskunnan muiden kenttien logiikat pyrkivät siis jatkuvasti vaikuttamaan journalismin kentän
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logiikkaan. Joissakin asioissa ja tilanteissa, esimerkiksi omaa mediayhtiötä käsittelevissä jutuissa tai vallanpitäjien syntymäpäivähaastatteluissa, journalismiprofessiolla
saattaa olla vain kapeasti valtaa journalismin kentän määrittelyyn, mutta ahtaudesta
huolimatta käytännöt on pystyttävä perustelemaan edes jollain tapaa tyydyttävästi
myös profession näkökulmasta.
Jotta toimituksen vallitsevat käytännöt olisivat journalistisia, niiden on riittävästi
ja uskottavasti ilmennettävä profession ideaaleja. Jaetut ideaalit – yhteiskunnan palveleminen, objektiivisuus, eettisyys ja ajankohtaisuus – ovat keskeisiä kentän säilymisen kannalta, sillä niillä journalismi perustelee tuottamansa tiedon erityisyyden ja
sitä kautta oman oikeutuksensa (Deuze 2005). Ideaalit ovat kuitenkin abstraktioita.
Toiminnan tasolla ne voivat toteutua monin eri tavoin, ja ajan mittaan niiden merkitysten voi nähdä muuttuneen: vaikkapa ”objektiivisuus” on edelleen suomalaistoimittajille keskeinen ammatillinen arvo, mutta kun se aiemmin on merkinnyt tiedon
olennaisuutta ja monipuolisuutta, nykyisin jopa yksittäisiä tapauksia korostava tarinallisuus sopii osaksi objektiivista journalismia (Koljonen 2013b, 65–91; Pöyhtäri
ym. 2016). Ideaalien toteutuminen ja niistä käytännöissä tuotetut tulkinnat ovatkin
aina neuvottelun tulosta.
Myös riittävä toisto perustellaan ideaaleilla: sen on toteutettava ideaaleja riittävästi, jotta journalismin autonomia säilyy ja professio pystyy puolustamaan kenttäänsä. Riittävässä toistossa ideaalit toteutuvat siinä määrin, että journalistit voivat
sitoutua käytäntöihin – vaikka ne eivät heitä täysin tyydyttäisikään. Doxa ilmenee
sisäistettynä, jopa kehollistettuna tietona: esimerkiksi uutistilanteessa toimittaja ryhtyy välittömästi tiedonhankintaan, asiaa juuri miettimättä tai suunnittelematta. Erottelu ja asioiden tärkeysjärjestys tulevat selkäytimestä, eikä niitä kyseenalaisteta. Käytännöt eivät kenties tuota ammatillista ylpeyttä, mutta ne voi jollain tapaa hyväksyä
tai niitä voi ainakin sietää. Niitä oikeuttavien periaatteiden osittainenkin toteutuminen merkitsee enemmän kuin käytäntöjen ja periaatteiden välinen kuilu.
Toimituksessa riittävän toiston raja tunnistetaan. Jos siihen ei ylletä, jutun, toimittajan tai toimituksen ylipäätään katsotaan epäonnistuneen. Tällaista tapahtui, kuten luvussa 5 kävi ilmi. Epäonnistumisia ei kuitenkaan voi tapahtua usein, sillä riittävässä toistossa toimitus määrittelee minimin, joka toiminnassa on saavutettava.
Jos epäonnistuminen on toistuvaa, on joko siirrettävä riittävän rajaa niin, että siihen
ylletään toimintaa muuttamatta, tai muutettava käytäntöjä niin, että olemassa olevat
vaatimukset täyttyvät. Jos rajaa siirretään, uusi rajanveto on edelleen pystyttävä oikeuttamaan profession ideaaleilla.
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7.1.1 Voima ja riskit
Riittävän toiston vahvuus siis piilee siinä, että se palvelee paitsi niin profession ja
mediayhtiön kuin yhteiskunnan muidenkin tahojen päämääriä ja varmistaa journalismin jatkuvuuden. Kaiken uusintavan toiston tapaan se myös kätkee valtasuhteita,
jotka sen ovat tuottaneet. Tämän ansiosta vallitsevat käytännöt vaikuttavat niin itsestään selviltä, että niitä ei kyseenalaisteta. Esimerkiksi toimittajien työn painottuminen päivävuoroihin vaikuttaa selviöltä ja palvelee niin mediayhtiön ja toimittajien
kuin viranomaistenkin monia tavoitteita. Niinpä kukaan ei lopulta kysy, ketkä olisivat lähteitä ja millaista journalismia syntyisi, jos työtä tehtäisiinkin pääasiassa iltaisin.
Performatiivisuuden teorian mukaan vallitsevan toiston lujuus perustuu juuri siihen, että valta kätkee itsensä (Butler 1993, 4–14). Journalismin etnografisen tarkastelun valossa asia ei kuitenkaan näytä aivan näin yksinkertaiselta. Vaikuttaa pikemminkin siltä, että toimittajat kyllä tiedostavat riittävän toiston vajavaisuuden ja se
turhauttaa heitä. Tästä huolimatta he sietävät tilannetta. Kyse on siis jollain tavalla
tietoisesta valinnasta ja alistumisesta pikemminkin kuin siitä, että valta onnistuisi
”huijaamaan” toimittajia. Richard Sennettin (2008, 218–222) mukaan työhön liittyvän turhautumisen sietäminen kertoo, että ammattilainen työstää ongelmaa ja etsii
siihen ratkaisua. Näin ajateltuna sietäminen on olennaista, sillä sen aikana toimija
hakee ja pohjustaa keinoja voidakseen muuttaa käytäntöjä, toistaa toisin. Riittävään
toistoon liittyvä turhautuminen ja sen sietäminen luovat siis edellytyksiä toisin toistamiselle.
Journalististen käytäntöjen heikkouksia kestetään myös siksi, että se on yksi tapa
säilyttää ja puolustaa professiota. Jos puutteita alkaisi voimakkaasti nostaa esiin ja
arvostella, kritiikki voisi heikentää journalismin uskottavuutta ja kääntyä horjuttamaan kenttää. Sietäminen on valmistautumista reflektiiviseen toimintaan, joka ei sisällä vain vallitsevien käytäntöjen kritiikkiä vaan myös kokeiluja ja käytännöllisiä ehdotuksia siitä, miten ongelmat voitaisiin arjessa ratkaista.
Riittävä toisto riittää professiolle niin kauan kuin se uusintaa ammattikunnan
ideaaleja ja näin ylläpitää kenttää. Se kuitenkin tekee tämän tavalla, josta seuraa kahdenlaisia riskejä. Ensinnäkin ideaalien toteutuminen voi muuttua näennäiseksi,
minkä seurauksena kentän rajat alkavat hämärtyä ja kenttä rapautua. Näin käy, jos
riittävää toistoa perustellaan ideaaleilla, mutta todellisuudessa niiden toteutuminen
käytännöissä jää selvästi ja jatkuvasti vajaaksi. Omassa aineistossani näin tapahtui
esimerkiksi silloin, kun toimittajat tekivät kunnallishallintoon liittyviä uutisia, joita
he sanoivat tärkeiksi mutta jotka he samaan aikaan kokivat tylsiksi – niin tylsiksi,
että eivät olisi itsekään niitä lukeneet. Uutiset näyttivät palvelevan yhteiskuntaa,
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mutta ideaalin toteutuminen käytännöissä jäi vajaaksi. Tässä näkyy myös se, miten
toimittajat sietivät vallitsevaa tilannetta: he tunnistivat vajeen sanoessaan juttuja tylsiksi, mutta silti he hyväksyivät tilanteen ja myös jatkoivat sen ylläpitämistä. Abstraktit ideaalit voidaan määritellä monin eri tavoin, mutta kenttä ei kestä tilannetta,
jossa riittävän toiston tuottamat merkitykset jäävät jatkuvasti etäälle profession olemassaolon julkisista perusteista. Siksi on tärkeää, että sietäminen jossain vaiheessa
muuttuu aktiivisemmaksi reflektioksi ja toiminnaksi. Jos ideaali muuttuu kuolleeksi
kirjaimeksi, kentän puolustaminen on epäonnistunut ja journalismin autonomia
vaarantunut. Professionaaliin toimintaan sitoutuneet toimittajat tunnistavat intuitiivisesti tämän riskin.
Toinen riittävään toistoon liittyvä riski on journalismin luutuminen. Riittävä
toisto uusintaa profession ideaaleja, ja näin tapahtuu silloinkin, kun ympäröivä yhteiskunta ja sen journalismille asettamat vaatimukset muuttuvat. Vaikka ideaalit kaipaisivat uudelleenmäärittelyä, riittävä toisto ei tähän kykene vaan pyrkii säilyttämään ne ennallaan. Se siis säilyttää journalismin kenttää ennallaan joskus silloinkin,
kun kentän olisi syytä uudistua. Syvään juurtuneet käytännöt toki auttavat osaltaan
selviämään muutoksista ja kriiseistä, mutta niistä voi tulla myös rasite, jos ne rajoittavat journalismin kykyä vastata uusiin tarpeisiin. Jos journalismi pitäytyy vanhassa
käytännössä, se puolustaa kentän vanhoja rajoja ja erotteluja, vaikka autonomian
säilyttämiseksi olisi tärkeämpää olla piirtämässä uusia.
Riittävän toiston pohjalla on pyrkimys säilyttää profession autonomia, ja siksi
toisto pyrkii täyttämään ainakin minimivaatimukset sen turvaamiseksi. Toimittajien
ammatilliselle itsenäisyydelle tai doxaa venyttävälle ja sillä leikittelevälle mielikuvitukselle siinä ei ole sijaa (omatoimisuudelle ja ahkeruudelle kylläkin). Voikin todeta,
että riittävässä toistossa professio, sen sisäistetty doxa, ohjaa toimittajia eivätkä
nämä ole itsenäistä valtaa käyttäviä, yksilöllistä autonomiaa toteuttavia toimijoita.
Toimittajat tuottavat kyseenalaistamatta doksista journalismia, jota aineistossani
edustivat etenkin paikallisuutta eri tavoin korostavat omat uutiset, ja hyväksyvät
ajan, tilan ja teknologian tuotannolle asettamat puitteet sekä tavan, jolla journalistiset käytännöt on niihin sovitettu.

7.2

Ideaalinen toisto

Toisin toistamisen ensimmäisen muodon olen nimennyt ideaaliseksi, koska se
orientoituu näkyvästi kohti profession jaettua ideaalia (ks. kuvio 9). Nimitän ideaalista toisin toistamista tiiviisti ideaaliseksi toistoksi. Ideaalinen toisto kritisoi riittävää
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toistoa. Se kantaa huolta profession jaetun ideaalin toteutumisesta ja kuilusta, joka
tuon ideaalin ja riittävän toiston tuottamien merkitysten välille uhkaa revetä. Ideaalinen toisto huolehtii ennen kaikkea profession rakenteellisesta autonomiasta, joka
takaa journalismin oikeutuksen. Riittävä toistokin pyrkii omalla tavallaan säilyttämään journalismin kenttää: se hakee kompromissia kentän sisäisen itsemääräämisen
ja ulkoisten paineiden välillä sopeutumalla muiden toimijoiden ehtoihin ja odotuksiin, mutta tulkitsee näin muodostuneet käytännöt niin, että ne täyttävät ainakin
journalismin minimivaatimukset. Ideaalinen toisto sen sijaan pyrkii aktiivisesti vahvistamaan profession näkökulmaa käytäntöjen määrittelyssä ja laajentamaan toimittajien itsemääräämisen alaa kentän sisällä korostamalla ideaaleja – jotka viime kädessä puolustavat kentän ulkorajaa. Ideaalisen toiston tavoitteena on puolustaa
kenttää ja pitää sen rajan selvänä ja vahvana. Siinä ideaalit eivät asetu vaatimuksiksi
vaan peruspilareiksi, joita tulisi edelleen vankentaa.
Riittävän toiston jatkuvuus asettaa sen koko ajan alttiiksi sitä kritisoiville toisin
toistamisille. Edellä totesin empiirisen aineistoni osoittavan, että toimittajat eivät
aina allekirjoita riittävän toiston tuottamia merkityksiä, mutta he saattavat tästä
huolimatta sietää sitä ja osallistua jopa itseään hiertävien tulkintojen uusintamiseen.
Toisin toistaminen voi lopulta toteutua siksi, että tilanne ylittää sietokyvyn tai että
tarjoutuu tilaisuus koetella toimintatapaa, jonka on kokenut ainakin jossain määrin
ongelmalliseksi. Toimintaympäristön muutokset voivat antaa mahdollisuuksia ja
kimmokkeita myös sellaiseen ideaaliseen toistoon, joka perustuu enemmänkin arvaamatta avautuneeseen mahdollisuuteen kuin vahvasti koettuihin ristiriitoihin tai
riittämättömyyden tunteeseen.

7.2.1 Torjuu rapautumista, ei luutumista
Ideaalinen toisto ei ole ainoastaan toisin toistamista, vaan sillä on myös uusintava
puolensa. Samalla kun se kritisoi riittävän rajaa, se väistämättä uusintaa vallitsevaa
käsitystä profession ideaaleista. Se on siis toisin toistamista suhteessa toimituksen
käytäntöihin mutta uusintavaa toistoa suhteessa profession ideaaleihin ja niiden doksisiin tulkintoihin. Ideaalinen toisto ylläpitää professionalismia ja jaettuja käsityksiä siitä, millaiset abstraktit ideaalit journalismia oikeuttavat ja millaisia käytäntöjen tulisi olla,
jotta ne tuottaisivat oikeanlaisia merkityksiä.
Ideaalisessa toistossa professionalismin voi nähdä toimittajien yhteiseksi resurssiksi, joka ylittää toimitusten ja yritysten rajat. Se antaa toimittajille itsenäistä toimintakykyä ja sitä kautta valtaa toimituksen käytäntöihin. Kun doxa riittävässä
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toistossa ilmenee selkäytimestä tulevina toimintamalleina, ideaalisessa toistossa
doxa merkitsee sisäistettyjä mutta tunnistettuja ”opinkappaleita”, joita kohti käytäntöjä pyritään viemään. Ideaalinen toisto edellyttää toimittajilta paitsi doxan sisäistämistä myös toiminnan tasolla ilmenevää yksilöllistä autonomiaa ja kykyä reflektoida,
suhtautua kriittisesti vallitseviin käytäntöihin ja kuvitella, millaiset käytännöt paremmin tukisivat ideaaleja. Reflektointi ei välttämättä tarkoita arkisesta toiminnasta ja
sen päämääristä puhumista tai niiden jäsentynyttä pohtimista. Se voi olla toimintaa,
joka itsessään sisältää kritiikkiä vallitsevaa toimintatapaa kohtaan, siis toisin toistamista. Tuon toiminnan johtotähtenä on selvä ajatus: jos toimisimme hiukan toisin,
olisimme enemmän journalisteja. Ideaalinen toisto vaatiikin sellaista käytäntöjen
hallintaa, joka antaa mahdollisuuden muunnella ja venyttää totuttuja toimintatapoja.
Tämä puolestaan ei onnistu ilman itsenäisyyttä suhteessa toimituksen organisaatioon, josta käsin riittävän hyvä määrittyy.
Ideaaliseen toistoon sisältyvä reflektio tekee näkyväksi vallitsevien käytäntöjen
tuottamia merkityksiä ja sitä, miten ne ovat rakentuneet ja ketä ne oikeastaan palvelevat. Näin se voi horjuttaa vallitsevaa valta-asetelmaa. Tämä kuitenkin sallitaan,
sillä ideaalien ja sitä kautta autonomian puolustaminen on lopulta kaikkien tahojen
kannalta järkevää – ilman sitä koko journalismin kenttä vaarantuisi. Journalismin oikeutuksen kannalta ideaalinen toisto onkin aivan keskeistä, sillä se vahvistaa kentän
rajoja ja estää näin kenttää rapautumasta. Se torjuu riittävään toistoon liittyvää riskiä
siitä, että käytännöt menettäisivät uskottavuutensa ja alkaisivat palvella liian vahvasti muiden tahojen kuin profession päämääriä ja ideaalien toteutuminen muuttuisi
näennäiseksi. Jos riittävän toiston voi nähdä profession ja muiden journalismiin vaikuttavien tahojen – kuten mediayrityksen ja yhteiskunnan poliittisten, taloudellisten
ja teknologisten vallankäyttäjien – vaatimuksista syntyneeksi kompromissiksi, niin
ideaalisessa toistossa puolestaan näkyy nimenomaan profession kamppailu vallasta
määritellä journalismia: professio pyrkii huolehtimaan, että muut tahot eivät muuta
journalismin kentän logiikkaa vaan sitä ohjaa edelleen journalismin doxa.
Vaikka ideaalinen toisto vahvistaa kentän rajoja, luutumisen riskiä se ei poista.
Koska ideaalinen toisto on uusintavaa suhteessa profession ideaaleihin, se ylläpitää
olemassa olevaa kenttää ja vahvistaa sen rajoja. Muuttuvassa yhteiskunnassa ideaalinen toisto voikin muuttua kahleeksi: se pyrkii säilyttämään kentän ennallaan myös
silloin, kun kenttää ympäröivät yhteiskunnalliset voimat ovat liikkeessä ja journalismikin kaipaisi uudelleenmäärittelyä. Vaikka ideaalinen toisto edellyttää toimittajilta
reflektiivisyyttä suhteessa riittävän hyvään, se ei sisällä profession ideaalien ja niiden
määrittelyjen kriittistä arviointia. Näin ideaalinen toisto tavallaan osoittaa, että
vaikka professionalismi yhtäältä antaa toimittajille toimintakykyä suhteessa arkisiin
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käytäntöihin, toisaalta professionalismi voi jopa haitallisella tavalla rajoittaa toimijoiden kykyä käyttää ammatillista mielikuvitustaan ja synnyttää uusia ajatuksia siitä,
mitä journalismi voisi olla. Aineistossani maakuntalehden toimittajat kyllä pyrkivät
huolehtimaan siitä, että professionaalin journalismin doxa ja siihen sisältyvät tulkinnat ideaaleista toteutuivat, he halusivat esimerkiksi tehdä kovia talousuutisia paikallisista aiheista. Sen sijaan doksisen, omaa aluetta esimerkiksi ulkopuoliselta kritiikiltä
varjelevan paikallisuuden kyseenalaistamista tai uudelleenmäärittelyä aineistossa ei
esiintynyt.

7.3

Dynaaminen toisto

Jälkimmäistä toisin toistamisen muotoa nimitän dynaamiseksi, sillä ideaalisesta toistosta poiketen se pyrkii kyseenalaistamaan ja uudelleenmäärittelemään myös profession jaettuja ideaaleja ja sitä kautta koko journalismin kenttää (ks. kuvio 9). Dynaamisuus viittaa juuri liikkeeseen kentällä: dynaaminen toisto pitää kentän aktiivisena,
kun ympäröivä yhteiskunta muuttuu. Dynaaminen toisto suhtautuu kriittisesti journalismin ideaaleihin ja ammentaa uusia ajattelutapoja ja vaikutteita yhteiskunnan
muilta kentiltä. Kun yhteiskunnalliset voimat ovat liikkeessä, dynaaminen toisto
pyrkii uudelleenmäärittelemään journalismin kenttää hakemalla virikkeitä, vaikutteita ja vastauksia uusiin kysymyksiin oman kentän ulkopuolelta. Se kysyy, missä
journalismin kentän rajojen suhteessa muihin kenttiin pitäisi uudessa tilanteessa
kulkea ja miten ideaalien tulisi määrittyä, jotta journalismi lunastaisi oikeutuksen
omaan kenttäänsä ja autonomiaansa.
Käytännöissä ideaalinen ja dynaaminen toisto usein kietoutuvat yhteen. Vaikka
dynaaminen toisto kyseenalaistaa ideaaleja, sillä on tiivis suhde niihin: uudet ratkaisut ja periaatteet on aina pystyttävä perustelemaan suhteessa profession jaettuihin
ihanteisiin, vaikka ehdotetut käytännöt ja toimintatavat eivät ensi näkemältä kentän
doxaan sopisikaan. Dynaamiset, ulkopuoliset ja jossain määrin vieraat elementit on
sovitettava osaksi aiempaa doxaa, jotta kenttä säilyy ehjänä eivätkä uudet kokeilut ja
käytännöt syö pohjaa vallitsevilta käytännöiltä.
Tässä piilee dynaamisen toiston – ja samalla koko performatiivisuuden teorian –
paradoksi: samalla kun toisin toistaminen pyrkii horjuttamaan vallitsevaa tilannetta,
se tulee samalla ylläpitäneeksi sitä. Vaikka teoria kieltää minkään ”alkuperäisen” tai
”luonnollisen” asiantilan olemassaolon (Butler 2006, 54–80; Roman-Lagerspetz
2008, 265) toisin toistaminen on lopulta aina ”toisin” tekemistä vain suhteessa
aiempaan, ”perittyyn” toistoon. Aiempien toistojen voima luo käsityksen niiden
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luonnollisuudesta, ja ne alkavat edustaa sitä, mihin nähden toistetaan toisin. Samalla
tullaan määritelleeksi aiempi toisto vakiintuneeksi, ”alkuperäiseksi” suhteessa uuteen ja erilaiseen toistoon, ja vahvistaneeksi sen asemaa. Performatiivisuuden teoria
myös tunnustaa vallitsevan toiston vahvan aseman, sillä sen mukaan toisin toistaminen ei voi koskaan täysin hylätä vallitsevaa tilannetta (Butler 1993, 1–23). Näin ajateltuna profession jäsen voi siis kyseenalaistaa ja muokata journalismin doxaa esimerkiksi tuomalla siihen uusia elementtejä tai tulkintoja, mutta siitä ei voi kokonaan
irtautua.
Aiempaan toistoon liittyvä teoreettinen paradoksi ei kuitenkaan toiminnan tasolla tee tyhjäksi sitä, että dynaaminen toisin toistaminen on profession säilymisen
kannalta keskeistä, aivan kuten riittävä ja ideaalinen toistokin. Kun riittävä toisto
pyrki säilyttämään kenttää ja ideaalinen toisto myös puolustamaan sitä, voi ajatella, että
dynaaminen toisto pitää sitä elinvoimaisena. Ilman dynaamista toistoa kenttä luutuu ja
profession olemassaololta voi lopulta kadota pohja. Vaikka dynaaminen toistokin
on perusteltava ideaaleilla ja sovitettava osaksi doxaa, se paitsi sulauttaa uusia ilmiöitä journalismin olemassa olevaan doxaan myös pikkuhiljaa muovaa tuota esioletusten järjestelmää. Lisäksi se ylläpitää kentän monipuolisuutta, silloinkin kun siihen
liittyvät käytännöt ovat marginaalisia. Näin tapahtuva kentän rikastaminen, muokkaaminen ja uudelleenmäärittely on sitä tärkeämpää mitä kiivaammin ympäröivä
yhteiskunta muuttuu.
Dynaaminen toisto ei näe yhteiskunnan muita kenttiä vain ulkoisten paineiden
luojina tai omaa kenttää uhkaavina tekijöinä, joilta on puolustauduttava rakentamalla yhä vahvempia muureja. Vaikka omaa kenttää on varjeltava, dynaaminen
toisto suhtautuu muihin kenttiin uteliaan kiinnostuneesti ja näkee niissä mahdollisuuksia. Se voi poimia vieraalta kentältä herkullisinta tai kiinnostavinta pääomaa ja
tuoda sen osaksi omaa kenttää – jota uudet elementit parhaassa tapauksessa vahvistavat. Dynaamista toistoa voi kutsua myös heterodoksiseksi (Deer 2014, 123–124),
sillä se ei pidä journalismiprofession omaa vallitsevaa doxaa lopullisena ”oikeaoppisuutena” vaan on valmis koettelemaan sitä ja ehkä leikittelemäänkin sillä.

7.3.1 Vaarana kentän sumeneminen
Vaikka dynaaminen toisto estää journalismia luutumasta, siihenkin sisältyy riski:
kun toisto hakee aineksia muilta kentiltä, on aina olemassa vaara, että uudet, ulkoa
tulevat vaikutteet saavatkin liikaa valtaa journalismin kentällä ja alkavat sumentaa
kentän rajoja. Jos esimerkiksi journalismin kiinnostavuus ja viihteellisyys
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vahvistuvat ja niiden kustannuksella yhteiskunnan palvelu kyseenalaistuu, dynaaminen toisto ei enää toteutakaan journalismin ideaaleja riittävästi. Silloin koko kentän
autonomia vaarantuu.
Dynaaminen toisto vaatii toimittajilta laajaa yksilöllistä autonomiaa, joka yltää
jopa rakenteellisen autonomian rajan yli. Se edellyttää myös toimijuutta, jonka taustalla voi ajatella olevan professionaalia mielikuvitusta (Kunelius ja Ruusunoksa
2008), kykyä kuvitella, mitä journalismi voisi olla. Juuri dynaamisessa toistossa voi
nähdä ammatillista virtuositeettia: kun rutiinit tuntee läpikotaisin, prosessia voi
myös muokata ja muuttaa (Sennett 2002, 30–33). Käytäntöjen hallitseminen antaa
mahdollisuuden toiminnalliseen reflektioon ja jopa vaikutteiden hakemiseen muilta
kentiltä, ja uudenlainen toiminta muovaa käytäntöjä niin, että ne alkavat tuottaa
myös aivan uusia merkityksiä. Vaikka toisto tuottaisi uusia merkityksiä, sen on samaan aikaan mahdollistettava myös aiempia tulkintoja. Edes dynaaminen toisto ei
voi kokonaan irtisanoutua vallitsevasta tilanteesta, joka takaa journalismin autonomian. Uusien merkitysten mahdollistaminen saa kuitenkin aikaan liikettä vallassa ja
tekee näin tietä muutokselle.

7.4

Kerroksinen doxa

Olen tässä tutkimuksessa luonut käsitteellisen mallin, joka kuvaa journalismin professionalismia etnografisen aineiston pohjalta, toimitustyön käytäntöjen kautta.
Malli osoittaa, kuinka arjessa paitsi ylläpidetään journalismin olemassa olevaa kenttää ja vallitsevaa doxaa myös haastetaan sitä. Suurin osa toistosta on uusintavaa, riittävää toistoa, joka ylläpitää journalismin tuotantoa ja takaa sen jatkuvuuden. Ideaalinen toisto on reflektiivistä suhteessa riittävän hyvään, mutta uusintaa vallitsevaa
doxaa. Dynaaminen toisto puolestaan koettelee kriittisesti myös doxaa, mutta senkin on suhteutettava perustelunsa jaettuihin ideaaleihin.
Tässä kappaleessa pohdin ensin, millaisen kuvan malli luo journalismin kentästä,
sen doxasta ja ideaalien roolista. Sen jälkeen jälkeen arvioin performatiivisuuden
teorian käyttämistä mallin luomisessa. Lopuksi tarkastelen vielä, miltä journalismiprofessio näyttää empirian pohjalta luodun mallin valossa, sekä pohdin, mitä eri
teorioiden yhdistely antaa professionalismin tarkastelulle.
Kuvio 9 tiivistää, miten käytäntöjen puitteissa tapahtuvat erilaiset toistot tuottavat erilaisia doxan alueita: synnyttävät riittävän tason, vahvistavat ideaaleihin nojaavaa kentän rajaa ja lopulta jopa hakevat aineksia muilta kentiltä ja muokkaavat journalismin doxaa. Doxa siis jakautuu sisäisiin kehiin, joiden keskiössä ovat
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kehollistuneet käytännöt ja niiden tuottama riittävä toisto. Niitä seuraa profession
ideaalien doksisten tulkintojen kehä, joka pyrkii muokkaamaan käsitystä riittävästä
ja säilyttämään kentän autonomian. Uloimpana on dynaamisen doksisuuden kehä,
jolla sijaitsevat journalismin kentälle pyrkivät, muilta kentiltä tulevat vaikutteet. Seuraavassa paneudun malliin yksityiskohtaisemmin.

7.4.1 Doxa muokkautuu ja jäsentyy
Kuvioon 9 kiteytetty malli siis esittää, että journalismin kentän raja voi siirtyä.
Pierre Bourdieu’n kenttäteoriaa on kritisoitu determinismistä, siitä että se painottaa
kentän säilymistä eikä juuri näe mahdollisuuksia kentän muutoksille (mm. Thomson 2014). Empiirisen aineiston pohjalta syntynyt mallini ei kuitenkaan tue käsitystä, että kenttä olisi ”rautahäkki”. Bourdieu itsekin sanoo, että kentän rajat ovat
sen toimijoiden jatkuvan kilpailun kohteena (Bourdieu ja Wacquant 1995, 127), ja
myös käsitteet kentän dynaamisuuden ymmärtämiseen löytyvät Bourdieu’ltä itseltään. Ensin on kuitenkin syytä sanoa muutama sana journalismin doxasta ja ideaaleista sekä niiden suhteesta.
Profession doxa on journalismin kentällä pelattavan pelin henki, usein tiedostamattomien esioletusten ja erottelujen järjestelmä. Se on myös kehollistettua tietoa:
se ilmenee fyysisenä toimintana arjen journalistisissa käytännöissä. Doxa näyttäytyy
helposti itsestäänselvänä ja arkijärkisenä toimintana ja kätkee sen tosiasian, että vallitsevan doxan määrittävät ne pelaajat, joilla on kentällä valtaa (pääomaa). Doxa on
juuri se tekijä, joka liittää toimijoiden habitukset kenttään ja yhdistää toimijat toisiinsa: he sitoutuvat yhteiseen peliin, jota doxa määrittää, mutta jonka kulloinenkin
kulku on lopulta tuntematon. (Deer 2014; Bourdieu 1990, 66–69; Bourdieu ja Wacquant 1995, 125–127.)
Journalismin ideaalit näyttäytyvät doxan kulmakivinä, mutta ideaalit eivät yksinään ole yhtä kuin doxa. Ideaalit ovat periaatteita, jotka ainakin jossain ylevässä
muodossa tiedostetaan ja myös lausutaan julki, kun kentän olemassaoloa perustellaan ja oikeutetaan. Niiden julkilausutut, usein liki liturgiset muodot ovat myös laajasti jaettuja ja yhdistävät jossain määrin koko länsimaisen journalismin kenttää
(Deuze 2005). Erilaisissa ympäristöissä (eri maissa, eri välineissä, eri lajityypeissä)
muut kentät kuitenkin vaikuttavat journalismin kenttään eri tavoin. Ympäristöjen
erot tuottavat erilaisia journalistisia kulttuureita (Ahva 2010, 94–97), joissa myös
valtasuhteet ja pelit ovat jossain määrin erilaisia. Vaikka ne kuuluvat laajassa mielessä samalle journalismin kentälle, niiden doxat ovat jossain määrin erilaisia.
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Sitoutuminen ideaaleihin kuitenkin takaa pysymisen länsimaisen journalismin kentällä sen laajimmassa merkityksessä.
Ideaalien toimivuus näyttää empiriaan pohjaavan mallin valossa perustuvan niiden joustavuuteen ja sitkeyteen. Ne ovat kuin ohutta mutta vahvaa hämähäkinseittiä, joka pitää kenttää koossa. Kun ideaaleja uusinnetaan käytännöissä, ne voivat
saada monia eri merkityksiä ja painottua eri tavoin, mutta seitti joustaa ja pitää kentän koossa. Journalismin kentälle päästäkseen seitti on läpäistävä. Pierre Bourdieun
mukaan kentän rajat merkitään aina ”enemmän tai vähemmän institutionalisoituneilla ’sisäänpääsyesteillä’” (Bourdieu ja Wacquant 1995, 128), ja juuri tällaisena ”sisäänpääsyesteenä” ideaalien seittiä voi pitää. Päästäkseen journalismiprofession jäseneksi ei tarvitse täyttää muodollisia vaatimuksia, mutta ideaalit on hyväksyttävä ja
sisäistettävä myös toiminnan tasolla. Tämä osoitetaan sosiaalistumalla kentälle ja
ansaitsemalla siellä jo olevien toimijoiden riittävä tunnustus.
Toisto muovaa seittiä jatkuvasti. Jos muut kentät yrittävät saada yliotetta riittävästä toistosta, seitti uhkaa revetä. Ideaalinen toisto kuitenkin paikkaa ja vahvistaa
sitä. Dynaaminen toisto puolestaan pyrkii tuomaan seitin sisään uusia elementtejä,
mutta niin, että verkko kenties venyy muttei repeydy.
Mutta entäpä sitten kentän muuttuminen, miten se voi tapahtua? Mallin perusteella se edellyttää ainakin dynaamista toisin toistamista, mutta yksinään se ei riitä,
sillä kenttä määrittyy viimekädessä sen toimijoiden välisessä kamppailussa. Bourdieu kutsuu ortodoksiseksi eli puhdasoppiseksi tilannetta, jossa doxa tunnistetaan ja
tiedostetaan mutta myös hyväksytään ja sitä noudatetaan. Journalismissa ideaalinen
toisto pitää yllä tämänkaltaista tilannetta. Ortodoksisen vastakohta on heterodoksinen
(Deer 2014, 123–124). Siinä tilanteessa toimijat suhtautuvat doxaan reflektiivisesti,
näkevät että se voisi olla myös toisenlainen ja tuovat siihen vieraita elementtejä
muilta kentiltä. Tämä ”kerettiläinen” toiminta on dynaamista toistoa, joka on kentän muovaamisen edellytys. Yksin se ei kuitenkaan riitä. Jotta kentän toimijat pystyisivät haastamaan doxan, dynaamisten toistojen on riitettävä muodostamaan vastavoima, toimijoiden jaettavissa oleva allodoxa (Bourdieu 1998, 74–75).
Tutkimuksen empiirisessä aineistossa oli nähtävissä, että 2000-luvun alun maakuntalehdissä vastavoimaksi uutisjournalismin doxalle oli noussut viikonvaihdesivujen feature-journalismin allodoxa, joka painotti muun muassa journalismin kiinnostavuutta sekä asioiden taustoittamista ja tekemistä ymmärrettäviksi. Margareta
Melin (2008, 125–130 ja 154–155) on havainnut vastaavaa allodoksisuutta ruotsalaisissa ja brittiläisissä toimituksissa ja liittänyt sen journalismin sukupuolittuneisuuteen: vallitsevaa doxaa ylläpitivät Melinin tutkimissa toimituksissa uutisjournalismia
hallitsevat miehet, kun taas allodoxan puolesta kamppailivat naiset. Samankaltaista
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allodoxaan liittynyttä sukupuolittuneisuutta oli nähtävissä myös omassa aineistossani.
Bourdieu suhtautuu nihkeästi heterodoksisuuden mahdollisuuksiin, sillä sekin
toimii aina vallitsevan doxan kautta (Deer 2014, 123–124). Samoin tulkitsen omaa
aineistoani: dynaamisen toistonkin on sovituttava ideaaleihin. Bourdieu’n mukaan
doxaa voi vaurioittaa vain vakava kriisi, mutta sellainenkaan ei välttämättä murra
doxaa (Deer 2014, 122–123). Melin (2008, 222) havaitsi kuitenkin journalismin doxan ajan myötä muuttuneen sekä Ruotsissa että Britanniassa ja allodoxan vakiinnuttaneen paikkansa kentällä. Myös monet journalismin suuntaukset tai liikkeet – esimerkiksi kirjallisuudesta ammentaneen New Journalismin, politiikan kentältä vaikutteita hakeneen kansalaisjournalismin tai teknologiaan ja tilastotieteeseen nojaavan datajournalismin – voi nähdä heterodoksisuuden kautta syntyneinä allodoxina,
jotka ovat ainakin osin vakiinnuttaneet asemansa journalismin kentällä ja myös
muokanneet vallitsevaa doxaa.
Käytäntöjen empiirinen tarkastelu antaa siis journalismin kentästä dynaamisemman kuvan kuin Bourdieu’n kenttäteoria, joka näkee doxan varsin muuttumattomaksi. Lisäksi se antaa välineitä ymmärtää doxan sisälle jäsentyviä kehiä tai alueita
sekä niiden välisiä jännitteitä, joissa kentän dynamiikka ilmenee. Osansa tähän kentästä syntyneeseen kuvaan on myös performatiivisuuden teorian hyödyntämisellä
arjen käytäntöjen tarkastelussa.

7.4.2 Reflektion voima
Performatiivisuuden teoria on tutkimuksessani osoittautunut toimivaksi välineeksi
journalismin arjen tarkasteluun. Se on auttanut näkemään ensinnäkin sen, miten
vallitseva tilanne rakentuu. Se on nostanut esiin riittävän toiston, ympäröivien kenttien paineessa syntyneen käytännön ratkaisun, jonka toimijat hyväksyvät, vaikka välillä pitkin hampain. Ajatus toisin toimisesta puolestaan on tuonut esiin itse toimintaan sisältyvän reflektiivisyyden.
Aineistoni tarkastelu osoittaa myös, miten keskeistä toimijoiden itsenäisyys oli.
Reflektiivisyyttä ei syntynyt ilman yksittäisten toimijoiden aktiivisuutta. Pienetkin
teot asettuivat osaksi laajempaa professionaalia vallankäyttöä ja olivat mukana määrittämässä profession kenttää. Vastarannankiisket, jotka kirjoittivat aina liian pitkiä
juttuja tai joiden mielestä toimituksessa joutui tekemään ”semmosta paskaa” (luku
5.4), näyttäytyivät kritiikin kannalta keskeisinä henkilöinä, jotka jatkuvasti haastoivat
muitakin reflektoimaan toimintaa ja sen mielekkyyttä. Vaikka heidän toimintaansa
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olisi yritetty leimattu hankalaksi ja epäprofessionaaliksi, he yhtäkaikki saivat jatkaa
sitä osana toimitusta.
Judith Butlerin luoma performatiivisuuden teoria koskee alkujaan sukupuolen
tuottamista. Butleria (2006, 26) mukaillen voikin kysyä, mitä teorialle on tapahtunut, kun sen avulla on koettanut saada otetta journalismista. ”Sukupuoli” on monella tapaa erilainen kenttä kuin ”journalismi”. Journalismi ei ole kaiken läpäisevä,
ihmisten identiteettejä muokkaava kahtiajaon järjestelmä, jonka varaan yhteiskuntajärjestykset rakentuvat. Se on huomattavasti pienempi, rajallisempi ja institutionalisoidumpi kenttä kuin sukupuoli, eikä samalla tavalla luonnollistunut. Journalismin
ideaalit on sanallistettu, niillä on olemassa julkilausutut sisällöt ja perustelut, mikä
tekee näkyväksi riittävän toiston – sukupuolen osalta tämä kaikki on kätketympää.
Tutkimuksen kohteen rajautuminen journalismiin on yksinkertaistanut ja konkretisoinut myös teoriaa, mutta samalla se on myös jossain määrin latistanut sitä.
Kun äärikonstruktiivinen, kaiken alkuperäisen kieltävä ajattelu kohdistuu sukupuoleen, näkökulma on todella kumouksellinen. Sen sijaan journalismin näkeminen rakentuneeksi ei ole oikeastaan alkuunkaan radikaali ajatus.
Joitakin Butlerin teorian puolia olen jättänyt tästä työstä syrjään, sillä ne eivät yksinkertaisesti näytä olevan läsnä journalismissa. Identiteettiin liittyvät kysymykset
jäivät ulkopuolelle, koska tarkastelu keskittyi journalistisiin käytäntöihin ja journalismin määrittelyyn. Lisäksi esimerkiksi abjektin käsite jäi kokonaan sivuun. Abjektilla
Butler tarkoittaa ulkopuolelle työnnettyjä asioita, esimerkiksi nais–mies-kahtiajakoon sopimattomia ruumiita, jotka muodostavat normaalin ruumiin määrittelemiseksi vaadittavan epänormaalin (Butler 1993, 15–16 ja 2006, 225). Aineistostani
aivan vastaavia abjekteja on vaikea hahmottaa, sillä radikaalisti epänormaali ei mahtunut järjestäytyneelle kentälle tai ainakaan sisään toimituksiin – jos jokin olisi ollut
täysin poikkeavaa, se ei olisi enää toteuttanut ideaaleja eikä näin ollen olisi ollut
journalismia.
Uusintavaan toistoon journalismin empiirinen tutkimus avasi erilaisen näkökulman kuin sukupuolentutkimus. Butlerilla on vahvasti läsnä ajatus, että vallitsevissa
käytännöissä valta peittää jälkensä ja tämän vuoksi myös uusintavaan toistoon osallistuvat nekin, jotka ovat alistetussa asemassa ja joiden etua uusintaminen ei lopulta
palvele. Toimitustyössä tilanne näytti kuitenkin toiselta. Toimittajat olivat hyvinkin
tietoisia puutteista, joita pelkkään riittävään toistoon liittyi. He kuitenkin sietivät tilannetta, sillä se oli sen hetken oloissa paras mahdollinen tapa toteuttaa omia intressejään. Vallitsevat käytännöt näyttivätkin olevan enemmän kompromissi kuin alistussuhde, sillä niiden uusintaminen palveli myös profession, ja tätä kautta sen jäsenten, etuja ylläpitämällä kenttää.
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7.4.3 Kolmas logiikka
Tutkimus on etenkin 2010-luvulla kiinnostunut siitä, miten journalismiprofessio
määrittelee rajojaan (boundary work) – ketkä kelpuutetaan journalismin tekijöiksi tai
mitkä alustat ja julkaisumuodot hyväksytään osaksi kenttää, millaiset tekijät ja julkaisut taas rajataan sen ulkopuolelle (ks. Lewis 2012; Carlson ja Lewis 2015; Carlson
2017, 29–49). Myös tässä työssä syntynyt malli käsittelee kentän määrittelyä ja korostaa sitä, että professionalismi ei ole ainoastaan kentän rajan puolustamista ja
vahvistamista vaan myös sen jatkuvaa uudelleenmäärittelyä, reflektiivistä ja dynaamista, kenttää uudistavaa toimintaa. Toimittajat käyttävät valtaa määritelläkseen
journalismia, tuovat siihen elementtejä muilta kentiltä ja kamppailevat erilaisten
journalismikäsitysten puolesta, haastavat kentän doxaa. Tämä edellyttää paitsi profession autonomiaa myös toimijoiden itsenäisyyttä ja kykyä käyttää journalistista
mielikuvitusta – juuri ne mahdollistavat reflektion ja dynaamisen toiston, joka tuo
kentälle vieraita, heterodoksisia aineksia.
Professionalismi ei siis näyttäydy mallissa vain kentän rajoista, journalismin monopolista ja profession jäsenten etuoikeuksista kiinnostuneena ilmiönä (Larson
2013 [1977]; Konttinen 1998) – eikä myöskään tietoon ja edistykseen nojaavana,
yhteiskuntaa eteenpäin vievänä voimana (Durkheim 1990 [1893]; Parsons 1951).
Pikemminkin se toimii aidosti kolmantena logiikkana (Freidson 2001), markkinoiden
ja byrokratian vastavoimana, jota eivät ohjaa liikevoiton tavoittelu tai hallinnon
säännöt. Logiikan ytimenä toimii journalismin doxa (Waisbord 2013, 130–138). Tämän ajattelun mukaan kolmannen logiikan legitimoi kansalaisten luottamus (Freidson 2001, 197–222; Waisbord 2013, 125–127). Tämä on journalismin näkökulmasta
keskeistä. Koska journalismin monopoli tiedonvälityksessä on 2000-luvun murroksen myötä mennyttä, luottamustakaan on turha hakea siitä monopoliin perustuneesta asemasta, joka journalismilla ennen oli. Luottamukseen perustuvaa auktoriteettia on etsittävä uusista suunnista (Carlson 2017), mikä ei onnistu vain kentän rajoja puolustamalla vaan vaatii dynaamisuutta ja heterodoksisuutta.
Journalismin sopeutumisen kannalta tärkeään rooliin nousevatkin vallitsevan doxan haastavat allodoxat, jotka edellyttävät dynaamista toistoa ja sen kautta muilta
kentiltä ammennettua heterodoksisuutta (vrt. Zelizer 1993; 2017, 176–192). Voikin
siis ajatella, että professionalismin tehtävä ei suinkaan ole vain puolustaa kenttää
vaan pitää sitä hallitusti epävakaana. Kun epävakaus on profession käsissä, se tekee
kentästä elastisen ja kykenevän reagoimaan muutoksiin ympäröivässä yhteiskunnassa.

222

8

EPILOGI: MALLIN SOVELTAMINEN

Tässä väitöskirjassa olen teoreettista käsitteistöä ja empiiristä aineistoa yhdistämällä
kehittänyt journalismin professionalismista mallin, joka painottaa toimijuutta ja näkee journalismin kentän ennen kaikkea toimijoiden tuottamana ja ylläpitämänä.
Halu tarkastella professionalismia arkisen toiminnan perspektiivistä on noussut
paitsi siitä, että tutkijat ovat peräänkuuluttaneet toimijuutta painottavia teoretisointeja, myös omasta tarpeestani ymmärtää toimittajien vapautta ja etenkin vastuuta
journalismista. Aineiston, johon tämä työ nojaa, keräsin jo 2000-luvun alussa. Sen
jälkeen alkanut murros on mullistanut journalistista työtä ja sen käytäntöjä. Näissä
loppusanoissa tuon kehittämäni, journalismiprofession sisäistä dynamiikkaa kuvaavan mallin keskusteluyhteyteen sekä journalismin 2000-luvun murroksen että nykyisen journalistisen työn ja sen tutkimuksen kanssa.
Tutkimukseni tarjoaa näkökulman, joka painottaa toimittajien yksilöllisen autonomian ja etenkin tekojen merkitystä niin journalismin säilymisen kuin sen uudistumisen ja elinvoimaisuudenkin kannalta ja korostaa työhön sisältyvän reflektiivisyyden merkitystä. Oman työn reflektointi, pienienkin ammatillista ahdistusta aiheuttavien seikkojen sanoittaminen, jakaminen ja purkaminen puhumalla mutta ennen
kaikkea omaa toimintaa muuttamalla voi olla merkityksellistä koko journalismiprofession näkökulmasta. Oman kentän ideaalien ylläpitämiseksi on kamppailtava, sillä
etenkin talouden logiikka on vahva ja saa helposti yliotteen kentästä. Samaan aikaan
on kuitenkin oltava avoin myös kentän ulkopuolelta tuleville vaikutteille, jotta journalismi pystyy uudistumaan ja vastaamaan ympärillä tapahtuviin muutoksiin. On
pohdittava, miten kentän ulkopuolisia vaikutteita voisi hyödyntää journalismissa,
mitä lisäarvoa ne voisivat tuoda.
Väitän, että kehittämäni malli yltää yli sen kontekstin, jonka pohjalta se on syntynyt. Vaikka mallin empiirisenä pohjana on suomalaisen maakuntalehden 2000-luvun alun toimitus, joka sellaisenaan on jo painunut historiaan, mallin selitysvoima ei
rajoitu vain tuohon yhteen miljööhön ja historialliseen hetkeen. Aineiston avulla
olen tuonut yhteen, nyansoinut ja pelkistänyt käsitteitä kolmesta eri teoriaperinteestä, kenttä-, professio- ja performatiivisuusteoriasta. Tämän vuoksi malli on
paitsi empiriaan pohjaava myös teoreettinen ja menetelmällinen, ja siksi sen avulla
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voi jäsentää myös journalismin murrosta ja toimitustyön nykykäytäntöjä. Tarkastelukohteen vaihtuessa malli voi kehittyä.
Kehittelemieni käsitteiden näkökulmasta journalismin vuosituhannen alun murros näyttäytyy kentän sisäisenä valtakamppailuna, jossa journalismiprofession doxa
joutui koetukselle. Nykytila puolestaan vaikuttaa heterodoksisemmalta ja moniarvoisemmalta kuin murrosta edeltänyt aika, mikä houkuttaa soveltamaan toimintaa
korostavaa mallia nykyisiin journalistisiin käytäntöihin. Työn lopuksi pohdin, miten
journalismin 2000-luvun murros ja jotkin nykyjournalismin piirteet jäsentyvät kehittämäni mallini avulla ja kuinka mallin avulla voisi jatkossa analysoida journalismiprofession toimintaa.

8.1

Luutunut kenttä murroksessa

Journalismin 2000-luvun murrosta selitetään yleensä tekijöillä, jotka liittyvät keskeisesti talouteen, teknologiaan ja professioiden asemaan. Murros on ollut globaali, ja
esimerkiksi Yhdysvalloissa se alkoi jo 1990-luvulla (Nerone ja Barhurst 2003; Paterson ja Domingo 2008), mutta Suomessa sen voi nähdä koittaneen toden teolla
vasta 2000-luvulla. Murroksen taustalla on ensinnäkin median markkinoituminen,
joka oli alkanut jo 1980-luvulla mutta vahvistui, kun mediayhtiöiden talous ja kilpailu tiukkenivat ensin vuosituhannen vaihteessa it-kuplan puhkeamisen vuoksi ja
sitten vuonna 2008 alkaneen taantuman takia (Herkman 2009, 32–42). Markkinoitumisen myötä mediaorganisaation valta suhteessa journalismin tekemiseen näyttää
kasvaneen ja toimittajien vaikutusmahdollisuudet kaventuneen (Örnebring 2008;
Nikunen ja Vehmas 2011, Koljonen 2013b; Pöyhtäri ym. 2016). Toinen murrokseen vaikuttanut tekijä on digitalisoituminen. Se alkoi tuntua vahvasti suomalaisessa
lehdistössä viimeistään vuonna 2007 (Kivioja 2018, 112) ja on mullistanut toimitustyötä monin tavoin aina lähdekäytännöistä yleisösuhteeseen. Etenkin 2000-luvun
ensimmäisellä vuosikymmenellä toimittajat kokivat ammattitaitovaatimusten kasvaneen teknologian osaamisen suhteen (Jyrkiäinen 2008, 54–55; Nikunen ja Vehmas
2011, 40). Jatkuvasta muutoksesta ja kiireestä syntyi myös kokemus työn pinnallistumisesta (Nikunen ja Vehmas 2011; Davis 2010). 2010-luvulla verkkoanalytiikka
tuli vahvasti osaksi toimitustyötä ja muutti etenkin journalismin suhdetta yleisöön
(mm. Tandoc 2014 ja 2015; Tandoc ja Thomas 2015; Cherubini ja Nielsen 2016).
Kolmas journalismin murroksen osatekijä liittyy professionalismin kriisiin. Professioiden asema ylipäätään on heikentynyt (Konttinen 1998, 40–47; Evetts 2013), ja journalismiprofessiota on horjuttanut lisäksi sen valta-aseman murtuminen
224

tiedonvälityksessä. Julkisuuteen ei enää tarvitse kulkea portinvartijan kautta, vaan
kuka tahansa voi julkaista aineistoa sosiaalisessa mediassa tai etsiä tietoja eri lähteistä. On herännyt kysymys, mihin toimittajia oikeastaan tarvitaan.
Toimituksissa työn jatkuvat muutokset ovat hallinneet 2000-luvun ensimmäisiä
vuosikymmeniä. Koska kehittämäni professionalismimalli lähtee käytäntöjen tarkastelusta, sen avulla myös murrosta voi katsoa toimitusten arjen näkökulmasta. Samalla se tarjoaa yleistä muutospuhetta käsitteellisemmän näkökulman vuosituhannen alun aikaan. Journalismin jokapäiväisessä tekemisessä kaikki edellä esitetyt murroksen osatekijät – markkinoituminen, digitalisaatio ja professionalismin kriisi – nivoutuvat toisiinsa. Käytäntöjen kannalta keskeisimmät muutokset näyttävät tapahtuneen taloudessa ja teknologiassa (Pöyhtäri ym. 2016, 7–11). Näiden alueiden kentät ovat olleet muutoksessa, samoin kuin journalismin kenttä, ja rajankäynti kenttien välillä on vilkastunut. Kun lehtien tilausmäärät alkoivat laskea eikä verkkojournalismista saatu tuloja, mediayhtiöiden talous kriisiytyi. Tässä tilanteessa aiempi,
kentän toimijoiden hiljaiseen konsensukseen perustunut riittävä toisto ei enää tyydyttänytkään yhtiöitä. Ne kohdistivat paineita toimituksiin, mikä vaikutti etenkin resursseihin ja tätä kautta työn puitteisiin. Käytäntöjen materiaalinen ulottuvuus, johon kuuluvat käytössä oleva aika, tila ja teknologia, muuttui. Kun työn tahti kävi
entistä kiivaammaksi, käytäntöjen symbolinen ulottuvuus, niiden merkitykset, eivät
ehtineet sovittua yhteen uuden materiaalisen ulottuvuuden kanssa. Profession näkökulmasta toiminnan ja merkitysten välinen yhteys katkeili, kun muuttuneita käytäntöjä ei kyetty riittävän vahvasti perustelemaan profession ideaalien kautta. Niille
ei pystytty tarjoamaan tyydyttäviä julkilausuttuja perusteluja, jotka olisivat nojanneet
objektiivisuuden, eettisyyden, ajankohtaisuuden ja julkisen palvelun ihanteisiin. Syntyneessä tilanteessa riittävä toisto ei enää tyydyttänyt toimittajiakaan.
Se, että tiedonvälityksen valta-asema murtui samaan aikaan, syvensi ongelmaa.
Ideaaleista oli tuotettava uusia tulkintoja – määriteltävä uudelleen vaikkapa uutisjournalismin ajankohtaisuutta ja palvelutehtävää maailmassa, jossa on Twitter
(Noppari 2013) – ja sisäistettävä uusia jaotteluja ja erotteluja osaksi profession doxaa. Kun doxa ei kyennyt mukautumaan kentän muutoksiin, profession voima
journalismin kentällä heikkeni ja muut toimijat saivat aiempaa enemmän vaikutusvaltaa.
Murroksen alussa monet toimittajat olivat muutosvastarintaisia, halusivat keskittyä printtilehden tekemiseen ja kokivat kaiken verkkotekemisen ylimääräiseksi ja
turhaksi (ks. Cawley 2008; Robinson 2011; Ryfe 2012). Verkkotekemisen vieroksumista ja printin merkityksen korostamista perusteltiin usein laadun vaalimisella ja
sillä, että menetyksistä huolimatta painettu lehti tuotti rahaa – toisin kuin
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verkkojournalismi, jota jaettiin ilmaiseksi. Muutosvastarinnan ja printtiin keskittymisen voi kuitenkin nähdä ainakin osin ideaaliseksi toistoksi, vallinneen doxan puolustamiseksi ja pyrkimykseksi ylläpitää kenttää. Muutosten keskellä painetusta lehdestä tuli kiinnekohta, jonka kautta pyrittiin turvaamaan profession rakenteellista
autonomiaa.
Uusien käytäntöjen ja vaatimusten kritisoiminen edusti tunnistavaa performatiivisuutta, toisin toistamisen ensimmäistä astetta, joka nimeää ongelmia ja tekee niitä
näkyviksi. Se pyrki osoittamaan, mikä aiemmissa, koetelluissa käytännöissä oli profession kentän kannalta olennaista, ja pitämään siitä kiinni. Murroksen jatkuessa
journalismiprofessio alkoi saada jälleen otetta kentästään, ja tässä auttoi toisin toistamisen seuraava aste, artikuloiva performatiivisuus. Se on merkinnyt uusien käytäntöjen muokkaamista toiminnan kautta sellaisiksi, että profession ideaalien voidaan
nähdä toteutuvan niissä. Sen ansiosta käytännöt, jotka ulkoisesti saattavat poiketa
aiemmista huomattavastikin, tuottavat kuitenkin liki samoja merkityksiä. Esimerkiksi lukijoita houkuttelevassa verkko-otsikoinnissa harhaanjohtavat tai katteettomat klikkiotsikot ovat vähentyneet ja tilalle ovat tulleet pitkät, usein paperilehden
ingressejä muistuttavat otsikot. Vaikka nekin pyrkivät koukuttamaan lukijan, tavoitteena on myös perinteisen printtiotsikoinnin tapaan antaa kuva jutun todellisesta sisällöstä. Käytäntöjä on siis toiminnan kautta muokattu ja ikään kuin sanoitettu uudelleen niin, että niiden tuottamat merkitykset eivät ole karanneet liian kauas. Ideaalit toteutuvat monelta osin entisen kaltaisina journalismissa, jonka tekemisen puitteet – aika, tila ja teknologia – ovat toisinaan hyvinkin erilaiset kuin 2000-luvun
alun toimituksessa.
Ideaalinen toisto on ollut keskeistä journalismiprofession kentän puolustamisen
kannalta, mutta se on myös pitänyt yllä kentän vanhoja rajoja, vaikka yhteiskunta ja
sen tarpeet ovat muuttuneet. Sen vuoksi professionalismi on voinut näyttäytyä
myös muutoksen jarruna. Murroksen myötä journalismin kentän elinvoiman säilyttäminen on alkanut vaatia aiempaa enemmän dynaamista toistamista, joka kyseenalaistaa doxaa, ammentaa vaikutteita oman kentän ulkopuolelta ja tuottaa uusia tulkintoja ideaaleista. Ennen murrosta etenkin uutistoimituksen käytännöt olivat hyvin
vakiintuneita ja doxan ytimessä ollutta uutisjournalismia varjeltiin ulkoisilta vaikutteilta ja muutoksilta. 2000-luvun murros osoitti, että siltä osin journalismin kenttä
oli luutunut. Murroksen alussa journalismin lähtökohtia kyseenalaistava ja muokkaava perusteleva performatiivisuus, toisin toistamisen voimakkain aste, oli vaikeaa osin
siksi, että myös ympäröivä yhteiskunta muuttui nopeasti ja monin eri tavoin. Syntyi
ikään kuin ristiaallokko, jossa oli hankalaa nopeasti löytää muilta kentiltä sopivia, tilanteen ratkaisemista edistäviä vaikutteita ja tuoda niitä osaksi journalismin kenttää.
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Osin tilanteen kankeus johtui siitä, että toimittajien yksilöllinen autonomia oli uutisjournalismin vahvan aseman vuoksi hyvin kapea eikä autonomian puolustaminen
sallinut performatiivisia poikkeamia, toisin toistamisia. Mallini valossa näyttääkin
keskeiseltä, että jo 2000-luvun alussa juttutehtaan rinnalla tehtiin myös viikonvaihde- ja erikoissivuja, joiden feature-journalismissa voitiin irtautua uutisjournalismin käytännöistä, kokeilla ja jopa leikitellä. Tätä kautta doxaan tuotiin uusia aineksia – tai ainakin pidettiin kentän monimuotoisuutta yllä sen laidalla. Toimittajilla oli
yksilöllistä autonomiaa, jonka turvin he pystyivät kehittämään toimijuuttaan ja sitä
kautta myös valmiuttaan määritellä journalismia uudelleen.

8.2

Doxa liikkeessä

Journalismiprofession doxa on 2000-luvun mittaan muuttunut, siihen on tuotu elementtejä kentän ulkopuolelta. Yksi esimerkki tästä on kiinnostavuuden nousu journalismin johtotähdeksi ja sen seuraukset, kuten analytiikan hyödyntäminen yleisön
kiinnostuksen ymmärtämiseksi ja journalististen ratkaisujen tekeminen klikkausten
tai lukuaikojen perusteella (Heikkilä ym. 2012, 13–57). Kiinnostavuus oli keskeinen
elementti 2000-luvun alun viikonvaihde- ja erikoissivujen feature-journalismissa, ja
murroksen myötä sen voi nähdä vaikuttaneen myös uutisjournalismin doxaan.
Kiinnostavuuden vaatimuksen vahvistuessa uutisjournalismissa ovat painottuneet
muun muassa tarinallisuus (esim. Mäkelä ja Karttunen 2020), joka ammentaa fiktion kentältä, taustoittaminen ja kontekstoiminen (esim. Fink ja Schudson 2014),
jotka sisältävät elementtejä tieteen ja tutkimuksen kentiltä, ja maailman ymmärtäminen ja tulkitseminen (esim. Kunelius ja Väliverronen 2012), jotka taas hakevat vaikutteita myös politiikan kentältä. Lukijoiden kiinnostuksen ja huomion tavoittelu
vaikkapa verkko-otsikoinnissa puolestaan käyttää markkinoinnin kentältä tuotuja
keinoja.
Doxan muuttuminen näkyy myös nuorten toimittajien suhtautumisessa journalismiin ja sen tekemiseen. Vaikka nuoret eivät ole yhtenäinen joukko, heidän keskuudessaan kentän uudet ainekset ovat todennäköisesti helpommin havaittavissa
kuin kokeneiden, asemansa vakiinnuttaneiden journalistien parissa, joista osaa voi
pitää vallitsevan doxan ruumiillistumina. Pauliina Lehtosen (2013, 104–109) tutkimien nuoret toimittajien parissa esimerkiksi niin sanotut visionäärit suhtautuivat
journalistisen työn keskeisiin teemoihin eri tavoin kuin perinteiset journalistit. He
kokivat olevansa keskustelunherättäjiä, laittoivat oman persoonansa peliin, pitivät
tärkeänä verkostoja, joita he usein loivat sosiaalisessa mediassa, ja halusivat tehdä
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journalismia yhdessä yleisön kanssa. Objektiivisuus tai kantaaottamattomuuskaan ei
ollut heille yhtä keskeistä kuin perinteisille journalisteille, tärkeämpänä he pitivät läpinäkyvyyttä niin omien kantojensa kuin journalististen työprosessien suhteen. Katkonaiseen työuraan valmistautuneet nuoret eivät kiinnittyneet tiukasti toimituksiin
tai edes journalismiin vaan korostivat muuntautumiskykyä ja itsensä markkinoimista ja pitivät mahdollisena työskentelemistä myös muissa viestintään liittyvissä
tehtävissä.
Visionäärien voi nähdä edustaneen vallitsevaa tilannetta haastavaa allodoxaa,
josta 2010-luvun kuluessa on tullut yhä enemmän valtavirtaa. Journalismia ”myydään” yleisölle aiempaa enemmän toimittajapersoonilla, joilla on usein omat faninsa
ja seuraajansa sosiaalisessa mediassa. Eivätkä nämä persoonat suinkaan ole vain
nuoria toimittajia tai journalisteja, jotka rakentaisivat uraansa mediayhtiöiden ulkopuolella; he ovat usein oman välineensä keskeisiä tuotteita, joiden näkemyksiä ja
maailmankuvaa mediayhtiö myy yleisölle. Allodoxasta on tullut vallitsevaa doxaa,
joka on aiempaa laajempi ja monimuotoisempi, heterodoksisempi. Heterodoksisella
kentällä käydään kuitenkin jatkuvasti ja aiempaa enemmän kamppailua siitä, millaisia tulkintoja ideaalit voivat saada ja missä kulkevat kentän rajat. Journalismiprofessio voi esimerkiksi hyväksyä toimittajien mielipiteellisyyden kolumni- ja blogiteksteissä, mutta pitää tiukasti kiinni siitä, että mielipiteiden perustana olevat faktat pitävät.
Professio näyttää myös tiedostavan aiempaa paremmin sen, että omaa kenttää
on määriteltävä jatkuvasti uudelleen. Esimerkkinä tästä voi pitää Julkisen sana neuvoston lokakuussa 2019 laatimaa lausumaa uutisautomatiikan ja personoinnin merkitsemisestä5. Antamallaan lausumalla neuvosto halusi määritellä tiedotusvälineiden
algoritmien käytön – kuten uutisrobotit, vaalikoneet ja lukijalle kohdennetut juttusuositukset – journalismin keinoksi ja ottaa sen itsesääntelyn piiriin (Grundström
ym. 2019). Näin haluttiin antaa yleisölle varmuus siitä, että tiedotusvälineet toimivat
algoritmeja käyttäessään avoimesti ja vastuullisesti. Kun tietojen hankkimisen avoimuudella on aiemmin viitattu juttujen lähteisiin, nyt avoimuuden vaatimus ulotettiin myös tietoihin, joita journalismi kerää yleisöstään personointia varten. Teknologian kehitys ja siitä seurannut yhteiskunnan muutos asettaa siis myös journalismille
uusia vaatimuksia, joiden täyttämiseksi doxan on ulotuttava kattamaan aivan uudenlaisia alueita.

5 Julkisen sanan neuvosto antoi 30.10.2019 Journalistin ohjeita laajentavan Lausuman uutisautomatiikan ja personoinnin merkitsemisestä 2019. http://www.jsn.fi/lausumat/lausuma-uutisautomatiikanja-personoinnin-merkitsemisesta-2019/
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8.3

Uusia kysymyksiä

Vaikuttaa siis siltä, että journalismin kenttä on 2020-luvulle tultaessa muuttunut
aiempaa epävakaammaksi ja heterogeenisemmäksi, kenties pysyvästi. Yksittäisessä
toimituksessakin vallitsevan doxan tunnistaminen saattaisi olla hankalampaa kuin
2000-luvun alun ”juttutehtaassa”, ideaalien ja doxan suhde kenties monimutkaisempi ja ulkopuolisten vaikutusten dynamiikka monisyisempää kuin tuolloin. Tässä
tutkimuksessa kehitetty malli tarjoaa kuitenkin välineet ja kielen, jonka avulla voi
pyrkiä ymmärtämään myös nykyistä professionaalia journalismia toiminnasta lähtien. Sen soveltaminen edellyttää etnografista aineistoa, josta on ensin pyrittävä tunnistamaan vallitseva doxa. Sen jälkeen malli voi auttaa löytämään doxasta riittävän
hyvän ja ideaalisen alueita ja jäljittämään sitä, kuinka journalismi nykyisin ammentaa
aineksia muilta kentiltä ja mitä nämä kentät ovat. Mallin kaikki kolme professionaalia journalismia jäsentävää käsitettä – riittävä, ideaalinen ja dynaaminen toisto – voivat auttaa löytämään vastauksia ajankohtaisiin, nykyjournalismia koskeviin kysymyksiin.
Riittävän toiston kautta voi lähestyä journalismin ja siihen käytännöissä yhä tiukemmin punoutuvien mediayhtiön taloudellisten tavoitteiden suhdetta. On jopa
väitetty, että mediateollisuus pilaa journalismin ja ilman yhtiöiden turmiollista vaikutusta journalismi kukoistaa ja täyttää yhteiskunnallisen tehtävänsä (Deuze 2019).
Yhtiöiden on myös nähty hyväksikäyttävän journalismiprofession arvovaltaa ja pakottavan toimittajat tuottamaan journalismin muistuttavaa mutta yhteiskunnallisessa mielessä ala-arvoista ”churnalismia” eli välittämään hallinnon ja muiden sisällöntuottajien tiedotteita yleisölle lähes sellaisinaan (Vos 2019). Näiden väitteiden
taustalla on muun muassa tieto siitä, miten toimitukset analytiikan avulla seuraavat
juttujen saamia lukijamääriä, lukuaikoja ja eri artikkeleiden tuottamia tilauksia. Talouden logiikka alkaa helposti ohjata yhä vahvemmin journalismia, elleivät journalistit itse ala hyödyntää analytiikan tuottamaa tietoa professionaaleista lähtökohdista
(Duffy ym. 2018; Blanchett Neheli, 2018). Toiminnasta liikkeelle lähtevän professionalismin mallin avulla voi kysyä, millaiset puitteet ohjaavat riittävän hyvän journalismin tuottamista, kenen vallassa sen määrittäminen on ja miten professio perustelee sitä omasta näkökulmastaan – pyrkiikö se vetämään rajaa mediaorganisaation
vaatimuksille, perusteleeko se valintoja omista lähtökohdistaan vai onko se kenties
omaksunut mediayhtiön perustelut.
Ideaalisen toiston jäljittäminen voi vastata kysymykseen siitä, miten toimittajat nykyisin määrittelevät journalismin ideaalit, millaisia tulkintoja he käytännöissä tuottavat niistä. Tätä kautta voi löytää vastauksia myös siihen, miten professionaali
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journalismi itse perustelee olemassaoloaan ja puolustaa autonomiaansa (ks. esim.
Carlson 2017). Suomalaistoimittajien on todettu ymmärtävän objektiivisuuden pikemminkin puolueettomuudeksi (Pöyhtäri ym. 2016), mutta mitä se merkitsee käytännössä, miten puolueettomuutta konkreettisesti toteutetaan? Journalismin läpinäkyvyyttä on maailmalla pidetty niin keskeisenä uutena ideaalina, että sitä on
kutsuttu jopa ”uudeksi objektiivisuudeksi” (ks. Vos ja Craft 2017). Käytännössä läpinäkyvyys on kuitenkin jäänyt enimmäkseen juhlapuheiden tasolle – toimitusten
arjessa se on ilmennyt rajallisina, jopa mekaanisina toimina, kuten verkkojuttujen
linkittämisenä jutun lähteiden julkituomiseksi (emt.; ks. myös Manninen 2019, 41–
44). Journalismin julkilausutuista ideaaleista tekee kiinnostavia juuri se, että niiden
kirjain voidaan täyttää toimituksissa monin eri tavoin – ja ideaalien julkilausutut
muodot voivat jopa peittää sen, miten ideaaleja käytännöissä tulkitaan ja illaisia arvoja tavoitellaan.
Entä millaista dynaamista toistamista toimituksissa nykyisin ilmenee? Jos kenttä on
aiempaa monipuolisempi, sallivampi ja notkeampi, onko dynaaminen toisto arkistunut – ja onko sen merkitys jollain tapaa muuttunut? Vaikka dynaaminen toisto ei
kenties ole enää yhtä poikkeuksellista ja uutisjournalismin ulkopuolelle rajattua kuin
vuosituhannen alussa, käsite auttaa tarkastelemaan doxassa tapahtuvaa liikettä. Esimerkiksi verkkojournalismin on alkujaan nähty edustaneen vastavoimaa perinteisen
journalismin doxalle, mutta sittemmin sulautuneen osaksi vallitsevaa doxaa – ja samalla aiheuttaneen liikettä journalismin yhteisessä doxassa, esimerkiksi kasvattaneen teknologisen osaamisen arvostusta (Siapera ja Spyridou 2012). Mallin avulla
etnografinen aineisto voisikin tuoda valoa paitsi vallitsevaan doxaan myös siihen,
millaiset allodoxat sitä haastavat ja miten ja mistä uutta pääomaa journalismin kentälle haetaan. Entä kuinka doxa ja allodoxat sovittuvat yhteen – onko rinnakkaiselo
järjestetty samaan tapaan harmonisesti mutta tiukasti karsinoiden kuin uutis- ja viikonvaihdesivujen suhde vuosituhannen alussa, vai syntyykö käytäntöjen tasolla eri
näkemysten välisiä törmäyksiä ja kuinka niissä toimitaan?
Näihin kysymyksiin vastaaminen voi auttaa viemään myös itse mallia eteenpäin.
Maakuntalehtien toimitustyöstä ei esimerkiksi 2000-luvun alussa hahmottunut selviä abjekteja, joilla performatiivisuuden teoriassa tarkoitetaan ulossuljettuja, sopimattomia ruumiita ja kohteita, joiden ”epänormaalius” auttaa ”normaalin” määrittelyssä (Butler 1993, 15–16 ja 2006, 224–226). Toimitustyössä abjektit voisivat olla
käytäntöjä ja toimijoita, jotka pyritään rajaamaan journalismin ulkopuolelle ja jotka
sopimattomuudellaan asettavat rajoja sille, mikä on hyväksyttävää. Tätä kautta ne
auttavat journalismin määrittelyssä. Jos abjekti hyväksytäänkin osaksi itseä, se merkitsee identiteetin muutosta (Butler 2006, 224–226). Journalismin abjekteja ovat
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kenties olleet vaikkapa tavallisten kansalaisten ottamat valokuvat, joiden julkaiseminen tiedotusvälineissä on uhannut journalismin auktoriteettia. Nykyisin niitä on
kuitenkin jatkuvasti lehtien verkkosivuilla, ja se on muuttanut journalismin identiteettiä. Mutta mitkä olisivat tämänhetkisiä abjekteja ja millaiseksi journalismi niiden
kautta itseään määrittelee?

8.4

Toimijuus merkitsee valtaa – ja vastuuta

Tässä työssä kehittämäni professiomalli on yksi yritys vastata tutkimuksen piirissä
virinneisiin pyrkimyksiin ymmärtää toimijuutta (Cottle 2000) ja huomioida journalistista perspektiiviä. Yksilöiden toiminnan kautta se näkee myös professionalismin
dynaamisena ilmiönä, ei kaavoihinsa kangistuneena, luutuneen institutionaalisen
journalismin puolustajana. Malli osoittaa, että professionalismi voi olla toiminnan
tasolla voimavara, joka antaa journalisteille myös yksilöllistä autonomiaa ja sitä
kautta valtaa, joka mahdollistaa virtuositeetin, luovan ja journalismia uudistavan toiminnan.
Vallasta seuraa myös vastuu. Samalla kun malli näkee toimijoiden vallan, se
muistuttaa, että jokaisella on myös vastuunsa journalismista. Jos journalismin ylipäätään haluaa säilyvän elinvoimaisena, malli velvoittaa reflektoimaan omaa työtään. Jos työ tuottaa ammatillista ahdistusta, sitä on syytäkin purkaa toiminnaksi –
jos muut jakavat samat ongelmat, performanssilla on mahdollisuus muuttua merkitykselliseksi performatiiviksi, joka on merkityksellinen myös journalismin puolustamisen ja uudistamisen kannalta. Murroksen myötä ammatillisesta tyytymättömyydestä omaan työhön tai välineeseen vaikuttaa tulleen melko pysyvää ainakin toimittajien puheissa. Se voi olla seikka, jota ei kannata sivuuttaa liian kevyesti tai kuitata
loputtomaksi nurinaksi. Pikemminkin voi olla syytä niin toimituksissa kuin tutkimuksenkin piirissä kiinnittää huomiota sen kohteisiin ja potentiaalisiin ratkaisuihin
ahdistuksen purkamiseksi. 2000-luvun alussa tutkimissani toimituksissa vitsailtiin,
ettei viikonvaihdesivuja suinkaan tehty lukijoiden toiveesta; ne perustettiin – osin
pitkäänkin jatkuneen mediayhtiön johtoon kohdistuneen taivuttelun jälkeen – siksi,
että toimittajat halusivat niitä. He halusivat toteuttaa omia juttuprojektejaan ja sitä
kautta tyydyttää ammatillista kunnianhimoaan. Jälkikäteen katsottuna sivut olivat
keskeisiä journalismin elinvoimaisuuden kannalta. Viikonvaihdesivujen juttuja tehdessään toimittajat nauttivat yksilöllisestä autonomiastaan ja hyödynsivät vapauttaan tekemällä journalismia hyvin toisin kuin uutissivuilla. Näin he tuottivat journalismille kykyä uudistua.
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Vaikka journalismin doxa nykyisin olisikin kokonaisuutena laajempi kuin vuosituhannen alussa, yksittäisessä, institutionaalista journalismia tuottavassa uutistoimituksessa puitteet voivat yhä olla ahtaat ja työ tehdasmaista. Niinpä myös 2020-luvun toimituksessa on hyvä pysähtyä esittämään journalismin kannalta olennainen
kysymys: Missä yksilöllinen autonomia toteutuu nyt, missä journalistit ottavat vastuuta professionaalin journalismin kyvystä muuntautua vastaamaan myös yhteiskunnan tulevia vaatimuksia?
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