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Tässä tutkielmassa selvitän, miten  tarinallisen feature-journalismin tapa käsitellä 
itsemurhaa suhteutuu itsemurhaa koskeviin suomalaisiin ja kansainvälisiin 
mediaohjeisiin. Tutkin sisällönanalyysin keinoin viittä tarinallista tekstijuttua, jossa 
käsitellään itsemurhaa tai sen yritystä, ja vertailen niiden tyyliä ja itsemurhan 
representaatioita mediaohjeisiin. Keskityin erityisesti juttujen tunteikkuuteen, 
tarinallisuuteen ja yksityiskohtaisuuteen sekä siihen, millaisena yhteiskunnallisena 
ilmiönä ne itsemurhan esittävät. Jutut ovat peräisin Helsingin Sanomista, Ilta-
Sanomista, Iltalehdestä, Aamulehdestä ja Yle Uutisten verkkosivuilta.

Itsemurha on journalismille vaikea aihe käsiteltäväksi, sillä tutkimusten mukaan 
itsemurhien runsas ja näyttävä uutisointi mediassa voi aiheuttaa yleisössä vaarallisen 
jäljittelyvaikutuksen riskin. Siinä missä uutisgenressä tunnutaan noudattavan ennen 
kaikkea mediaohjeiden rajoittavia kieltoja, korostuvat ”tarinallisen itsemurhafeaturen” 
tyylilajissa ohjeiden kannustavat puolet, kuten tabujen purkaminen ja ymmärryksen 
lisääminen.

Analyysini perusteella tulkitsen, että tarinallisen jutun kiinnostavuuden logiikka 
edellyttää jutulta sellaista jännitettä ja yksityiskohtaisuutta, joka ei ole täysin linjassa 
mediaohjeiden kanssa. Mitä tarinallisempaa ja eläytyvämpää tyyliä juttu edustaa, sitä 
enemmän siinä ilmenee ristiriitoja mediaohjeiden kanssa. Ristiriitoja aiheuttavat 
esimerkiksi kontekstoivan tiedon poissaolo, kuvaukset ja vihjaukset itsemurhan 
toteutustavoista, dramaattiset kaunokirjalliset tehokeinot sekä kertojan ja 
keskushenkilön näkökulmien sulautuminen.

Toisaalta tarinallisessa itsemurhafeaturessa pidättäydytään itsemurhan ihannoimisesta 
ja sen syiden yksinkertaistamisesta, ja juttujen voi nähdä lisäävän itsemurhia koskevaa 
ymmärrystä varsinkin elämysorientoituneen tiedonintressin näkökulmasta. Jutuissa on 
myös vahvaa yhteiskuntakritiikkiä varsinkin terveydenhuoltojärjestelmää kohtaan.

Avainsanat: eettiset ohjeet, feature-journalismi, itsemurha, itsetuhoisuus, 
journalistietiikka, laadullinen tutkimus, mediaetiikka, mediaohjeet, sisällönanalyysi, 
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1 JOHDANTO

”Kun ystävä teki itsemurhan, Viv Groskop kaivoi suurten 
venäläiskirjailijoiden viisaudet esiin – syntyi tavallista syvällisempi self help 
-opas” 1

”Kuolinsyyntutkija: Monimiljonääri Epstein teki itsemurhan hirttäytymällä” 
2

”Seksivideon takia pilkattu nainen päätyi itsemurhaan – Nyt Italia on 
kriminalisoimassa kostopornon, josta voi Suomessa saada sakkoja” 3

”Kolme ihmistä löydettiin kuolleena Salan kunnassa Ruotsissa – poliisin 
mukaan isä ampui kaksi lastaan ja itsensä” 4

”The Guardian: Samaa sukupuolta olevien avioliittojen laillistaminen 
vähensi homojen itsemurhia Tanskassa ja Ruotsissa” 5

Vuonna 2019 Suomessa teki itsemurhan 746 ihmistä (Findikaattori 2021). Määrää voi 

havainnollistaa siten, että jos kuolemat olisivat jakaantuneet tasaisesti vuoden 

jokaiselle päivälle, vuoden aikana olisi kuollut noin kaksi suomalaista joka päivä. 

Suuresta määrästä huolimatta kyseinen vuosi jatkoi suomalaisten itsemurhien 

suhteellisen tasaista laskusuuntaa (emt.). Samana vuonna Suomen luetuin päivälehti 

(Media Audit Finland 2021) Helsingin Sanomat käsitteli itsemurhaa lukuisissa erilaisissa 

yhteyksissä. Aiheiden ja lähestymistapojen moninaisuus näkyy jo yllä olevissa juttujen 

otsikoissa. Itsemurhat vilahtelevat niin kulttuuriarvosteluissa, kotimaan- ja 

1  https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000006249494.html Luettu 19.5.2021.
2  https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006207427.html Luettu 19.5.2021.
3  https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006103035.html Luettu 19.5.2021.
4 https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005975911.html Luettu 19.5.2021.
5 https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006311290.html Luettu 19.5.2021.
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ulkomaanuutisissa kuin myös erilaisissa feature-jutuissa ja mielipidekirjoituksissa. 

Itsemurha voi esiintyä sanomalehdissä ilmiöjutun pääaiheena, uutisaiheena 

julkisuuden henkilön kuollessa tai jonkun tehdessä murha-itsemurhan (Nikunen 2005), 

jonkin sosiaalisen ongelman (kuten kiusaamisen, syrjinnän, seksuaalisen ahdistelun tai 

köyhyyden) vakavuuden havainnollistajana tai vaikkapa osana haastateltavan 

henkilöhistoriaa tai kulttuurituotteen kuvausta.

Samaan aikaan suomalainen nykymedia ei uutisoi käytännössä lainkaan 

yksityishenkilöiden itsemurhista. Junan alle jäämisistä ja kadonneen henkilön ruumiin 

löytymisistä kertovissa pikku-uutisissa, joissa “poliisi ei epäile rikosta”, ei oikeastaan 

ikinä tarkenneta, johtiko kuolemaan sairauskohtaus, tapaturma tai esimerkiksi 

itsemurhapäätös. Tällaisten tapausten uutisointi perustuukin enemmän esimerkiksi 

itsemurhan aiheuttamaan liikennehaitan uutisoimiseen tai katoamistapauksen 

seuraamiseen loppuun asti.

Yksittäisiä itsemurhia ympäröivä mediahiljaisuus ei ole sattumaa, vaan siihen liittyy 

monia mediaetiikan kysymyksiä. Paitsi että Journalistin ohjeet velvoittavat toimittajia 

yksityiselämän suojelemiseen, itsemurha on erityisen vaikea uutisaihe eettiseltä 

kannalta. Itsemurhauutiset poikkeavat monista muista kuolinuutisista siinä, että niihin 

sisältyy jäljittelyn riski. Tutkimuksissa on todettu, että itsemurhien tarkan tekotavan ja 

-paikan kuvailu voi lisätä samankaltaisten itsemurhien määrää (THL 2020b) ja että 

esimerkiksi julkisuuden henkilöiden itsemurhien näyttävän uutisoiminen voi nostaa 

itsemurhien määrää uutisoinnin aikoihin (mm. Stack 2003).

Vaikka itsemurhauutisoinnin määrän vähentämisen on todettu ainakin joissakin 

tapauksissa vähentävän itsemurhia tehokkaammin kuin pelkkä uutisten laatuun 

puuttuminen (Stack 2003), ei täysi vaikeneminen itsemurhailmiöstä ole journalistisissa 

medioissa paras ratkaisu. Itsemurhia tapahtuu mediasta riippumattakin, ja monissa 

mediaohjeissa todetaan medialla olevan potentiaalia asiallisen tiedon ja toivon 

levittäjänä. Parhaimmillaan media voi tarjota yleisölle ymmärrystä itsemurhista 

ilmiönä, kannustaa ihmisiä hakemaan apua itsetuhoisiin ajatuksiin ja oireisiin sekä 

nostaa esille itsetuhoisuuden hoitoon liittyviä epäkohtia.
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Siinä missä uutispuolella mediaohjeista sovelletaan ennen kaikkea niiden 

pidättäytymiseen ja asiallisuuteen kehottavia kohtia, on itsemurhien laajempi ja 

ihmisläheisempi käsittely keskittynyt ennen kaikkea feature-sisältöihin. 

Itsetuhoisuudesta ilmiönä, siitä selviytymisestä ja sen aiheuttamasta tuskasta 

itsetuhoiselle ja tämän läheisille on huomattavasti helpompi löytää erilaisia 

featuremaisia ilmiö-, asiantuntija- ja henkilöjuttuja kuin varsinaista 

tiedonvälitysjournalismia edustavia juttuja, vaikka niitäkin toki on. Käytän tässä 

tutkimuksessa itsemurhia käsittelevistä feature-jutuista termiä itsemurhafeature.

Featureen liittyy sisäänkirjoitettu pyrkimys eläytyvään kerrontatapaan, 

ihmisläheisyyteen ja yksityiskohtaisuuteen (Kuutti 2012, 52). Tämä tekee tyylilajista 

tehokkaan välineen erilaisista mutkikkaistakin elämänkohtaloista sekä yksityisistä 

tunteista ja ajatuksista kertomiseen. Muodoltaan ja pituudeltaan featurella on 

enemmän vapauksia ja kokeilunvaraa kuin vaikkapa uutisilla. Osa feature-

journalisteista esimerkiksi ammentaa juttuihinsa tehokeinoja kaunokirjallisuudesta ja 

rakentaa juttunsa tarinalliseen muotoon (Lassila-Merisalo 2020). Itsemurhista kertova 

tarinallinen feature-juttu – tässä tutkimuksessa tarinallinen itsemurhafeature – saattaa 

esimerkiksi hyödyntää kohtausmuotoa kuvaillessaan ihmisen tekoja ja ajatuksia 

itsetuhoisina hetkinä tai käyttää jutuissa useita aikatasoja esittääkseen läheisten 

elämää ennen ja jälkeen perheenjäsenen itsemurhan. Näin tositapahtumista kertoviin 

juttuihin voi syntyä jopa elokuvallinen (Lassila-Merisalo 2020; 66, 77), elämyksellinen 

vaikutelma.

Itsemurha-aiheen runsas käsittely vapaamuotoisessa ja tunnepitoisessa feature-

journalismissa herättää perustellun kysymyksen siitä, miten itsemurhafeature 

suhteutuu mediaohjeisiin. Esimerkiksi terveydenhoitoalan ja journalismin toimijoiden 

yhdessä kokoamassa Reporting on Suicide -ohjeessa varoitetaan käsittelemästä 

itsemurhaa liian yksityiskohtaisesti ja samastuttavasti (ROS 2021a). Itsemurhan 

realistinen ja graafinen kuvaus voi ohjeen mukaan saada itsemurhan näyttämään 

joidenkin ihmisten silmissä “realistisemmalta” ja siten kenties madaltaa kynnystä sen 

toteuttamiseen (emt.). Featuren laatustandardeja noudattava juttu saattaa siis olla 

3



samaan aikaan olla mielenkiintoinen lukukokemus ja mediaohjeiden valossa 

mahdollisesti haitallinen.

Samaan aikaan, kun medialla on oltava vapaus käsitellä maailman pahuutta, 

murheellisia ihmiskohtaloita ja negatiivisia tunteita, siltä vaaditaan tiukkaa 

yhteiskunnallisen vastuunsa ymmärtämistä. Tässä laadullisessa tutkimuksessa pyrin 

selvittämään, miten tarinallinen itsemurhafeature toteuttaa tehtäväänsä ja 

vastuutaan, kun sitä peilaa itsemurhaa käsitteleviin mediaohjeisiin. Tarkastelen sitä, 

miten tarinallisten feature-juttujen tapa käsitellä itsemurhaa suhteutuu mediaohjeiden 

linjauksiin ja suosituksiin. Pohdin asiaa analysoimalla viittä tarinallista 

itsemurhafeature-juttua, jotka on julkaistu suomalaisissa journalistisissa medioissa. 

Yritän tunnistaa jutuista tarinallisen itsemurhafeaturen kerronnallisiin ratkaisuihin, 

tunteikkuuteen, yksityiskohtaisuuteen ja itsemurhailmiön representaatioon liittyviä 

ratkaisuja, jotka vaikuttavat siihen, missä määrin jutut ovat tai eivät ole linjassa 

mediaohjeiden kanssa. Tavoitteeni ei ole löytää kysymykseen dikotomista 

”turvallinen–epäturvallinen”-vastausta, vaan pikemminkin tarkastella, miten 

itsemurhia tarinallisessa featuressa tyypillisesti käsitellään ja millaisissa asioita 

mahdollisia ristiriitoja mediaohjeiden kanssa ilmenee.

Käyn tutkielmani alussa läpi median ja itsemurhan keskinäisiä suhteita, kuten 

journalistietiikkaa (luku 2), itsemurhien esiintymistä mediassa (luku 3) ja itsemurhaa 

koskevia mediaohjeita (luku 4). Tämän jälkeen käsittelen tunteiden merkitystä 

journalismissa (luku 5) ja tunnepitoista feature-journalismia (luku 6). Analyysivaiheessa 

(luku 7) vertailen mediaohjeiden linjauksia tutkimusaineistooni kuuluviin 

tekstiartikkeleihin sisällönanalyysin avulla. Lopuksi (luku 8) teen johtopäätöksiä ja 

kerron näkemykseni siitä, millaiseen asemaan tarinallinen itsemurhafeature sijoittuu 

suomalaisessa mediakentässä.
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2 JOURNALISTIETIIKKA JA ITSEMURHA

Mediaa on kutsuttu vaikutusvaltansa takia neljänneksi valtiomahdiksi. Vallan myötä 

sillä on myös vastuuta. Vallan, vastuun, harkinnan, etiikan ja valikoinnin elementit ovat 

läsnä jokaisessa tilanteessa, kun toimittaja ja toimitus tekevät päätöksiä jonkin asian 

julkaisemisesta tai julkaisematta jättämisestä, haastateltavien valinnasta ja kysymysten 

asettelusta, näkökulmista ja kuvituksista. Näissä valinnoissa toimittajia ohjaavat 

erilaiset lait, säännöt, normit ja tottumukset.

Myös itsemurha juttuaiheena kytkeytyy moniin eri käsityksiin siitä, mitä mediassa on 

soveliasta julkaista ja miten erilaisia ilmiöitä tulisi käsitellä. Suomessa media-ala on 

ottanut itsemurhien uutisointiin kantaa jo vuonna 1934, jolloin Suomen 

sanomalehtimiesten liitto (SSL, nykyään Journalistiliitto) käsitteli julkilausumassaan 

nimen julkaisemista murhasta tai itsemurhasta uutisoinnin yhteydessä (Mäntylä 2004, 

38). Lausuma ei tavoittanut suomalaisia toimittajia kovin laajalti, sillä suomalainen 

lehdistöala ei ollut kovin järjestäytynyttä vielä ennen 1960-lukua (emt.). Sittemmin 

itsemurhien oikeanlaista käsittelytapaa on pohdittu niin kansallisilla kuin 

kansainvälisilläkin journalistietiikan areenoilla, ja keskustelu jatkuu edelleen.

Journalistietiikaksi kutsutaan journalistin työtä ohjaavia yhteiskunnallisia ja 

ammatillisia tavoitteita sekä toimintaperiaatteita (Mäntylä 2004, 50). Termin alle 

lukeutuvat esimerkiksi erilaiset ammattikuntaa tai yksittäistä mediataloa koskevat 

eettiset ohjeistukset, sananvapautta ja tiedonjulkistusta koskevat lait sekä yksittäisten 

toimittajien ja toimitusten eettiset pohdinnat. Journalistietiikka ei ole olemassa vain 

alaa itseään varten, vaan medialla ajatellaan olevan tilivelvollisuus (accountability) 

tekemisistään (Koljonen 2013, 85). Denis McQuailin määritelmän mukaan 

tilivelvollisuus on sitä, kun media vastaa yhteiskunnalle julkaisujensa laadusta ja 

seurauksista joko vapaaehtoisissa tai pakollisissa prosesseissa (Koljonen 2013, 85-86).

Suomessa sananvapauslaki määrää, että viestintään ei saa puuttua enempää kuin on 

välttämätöntä (Mäntylä 2004, 10). Valtiovalta ei juurikaan puutu siihen, mistä asioista 
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media saa kertoa ja miten. Alan sisäinen sääntely onkin paljon lakeja 

yksityiskohtaisempaa, ja lehtijuttu voi olla moitittava, vaikka se ei rikkoisi lakeja (emt., 

13). Median itsesääntelyyn voi kuulua esimerkiksi eettisiä ohjeistuksia ja erilaisia 

toimintaa valvovia neuvostoja (Fengler ym. 2014, 21). Laatimalla ja valvomalla omia 

eettisiä linjauksiaan media-ala yrittää välttää tilanteen, jossa journalismia alettaisiin 

rajoittaa laissa nykyistä yksityiskohtaisemmin (Mäntylä 2004, 11).

Maailman ensimmäiset journalistien ammatilliset säännöstöt julkaistiin tulkinnasta 

riippuen joko Ruotsissa vuonna 1874, Yhdysvalloissa vuonna 1910 tai Ranskassa 

vuonna 1918 (Mäntylä 2004, 24-25). Ensimmäinen maailmansota vuosina 1914-1918 

kiihdytti lehdistön eettisten normistojen luomista, kun mediat ymmärsivät tärkeytensä 

yleisen mielipiteen muokkaajina (emt.). Suomeen median itsevalvontaelin perustettiin 

vuonna 1927, jolloin Suomen sanomalehdistön kunniaoikeisto aloitti toimintansa 

(Mäntylä 2004, 37). Kunniaoikeiston sääntöjen mukaan sen tuli esittää mielipiteensä 

vaikutuspiirissään olevien sanomalehtien “epärehellisistä tai muuten sanomalehdistön 

tai sanomalehtimiehen arvoa alentavista tapauksista” (emt., 37). Vuosien aikana 

kunniaoikeistolla oli useita sääntöjä (emt.), mutta suomalaisen lehdistön ensimmäistä 

eettistä koodia saatiin odottaa vuoteen 1957, jolloin työntekijäpuolen liitto SSL julkaisi 

Etikettisäännöt Suomen sanomalehtimiehille (Mäntylä 2004; 10, 37, 39). Sääntöjen 

kulmakivet olivat samat kuin nykyisissä Suomen ja lähes kaikissa ulkomaisissa 

ohjeistuksissa: niissä vaadittiin esimerkiksi tietojen oikeellisuutta, totuudellisuutta ja 

objektiivisuutta (emt., 39).

Kunniaoikeiston toiminta päättyi vuonna 1967, ja vuotta myöhemmin sen jatkajaksi 

perustettiin suomalaisen median nykyinen itsesääntelyelin Julkisen sanan neuvosto. 

Toisin kuin edeltäjässään, JSN:ssa on mukana työntekijöiden edustajien lisäksi myös 

kustantajien ja yleisön edustus. (Mäntylä 2004, 42.) Tämän jälkeen alan 

itsesääntelyohjeita on uusittu monesti ja ohjeistuksen nimi on vaihtunut useaan 

kertaan (emt., 43). Tällä hetkellä voimassa ovat Journalistin ohjeet vuodelta 2011.

JSN ja Journalistin ohjeet ovat edelleen merkittävimmät median itsesääntelyn 

instrumentit Suomessa, sillä valtaosa tiedotusvälineistä kuuluu JSN:n perussopimuksen 
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piiriin (JSN 2020a). JSN ottaa maksuttomien kanteluiden perusteella käsiteltäväkseen 

tapauksia, joissa perussopimukseen kuuluvan median epäillään rikkoneen hyvää 

journalistista tapaa tai rajoittaneen sananvapautta (JSN 2020b). Neuvostolta 

huomautuksen saavan tiedotusvälineen on julkaistava huomautus lyhyessä 

määräajassa (JSN 2020a). JSN julkaisee päätökset myös omilla nettisivuillaan. Vuonna 

2019 JSN sai 318 kantelua ja teki 57 päätöstä (JSN 2019, 3).

Suomalaisille toimittajille ammattietiikan noudattaminen on tutkitusti erittäin tärkeä 

asia. 2010-luvun alkupuolen kyselytietojen mukaan suomalaiset toimittajat pitävät 

ammattietiikkaa erittäin tärkeänä työtään ohjaavana tekijänä (Pöyhtäri, Väliverronen 

ja Ahva 2014, 17).

2.1 Itsemurha eettisissä ohjeissa

SSL:n  1930-luvulla  julkaiseman  julkilausuman  lisäksi  itsemurha  mainitaan  myös 

Suomen  lehdistön  ensimmäisessä  virallisessa  etiikkaohjeistuksessa  1950-luvulla. 

Ohjeistuksessa kiellettiin toimittajia kertomasta itsemurhasta, ”ellei se ole tapahtunut 

huomiota herättävissä olosuhteissa tai suuremman rikoksen yhteydessä” (JSN 1957). 

Samankaltainen kehotus  aiheen välttämiseen oli  vielä  uudistetuissa ohjeissa vuonna 

1968, mutta sittemmin ohjeissa luovuttiin yksityiskohtaisista juttujen aiheita koskevista 

kehotuksista.

Myöskään  nykyisistä  Journalistin  ohjeista  (2011)  ei  löydy  suoraan  linjauksia 

itsemurhien  käsittelyyn  mediassa.  Uutisoinnin  tyyliä  ajatellen  lähimmäksi  menevät 

kehotukset  yksityisyyden  suojelemiseen  (JO  27,  30-34)  sekä  kehotus  noudattaa 

hienotunteisuutta, kun uutisoidaan ja hankitaan tietoa sairaus- ja kuolemantapauksista 

sekä onnettomuuksien ja rikosten uhreista (JO 28).

Kysymykseen  siitä,  milloin  itsemurhasta  uutisointi  on  ammattietiikan  mukaista  ja 

milloin  ei,  löytyy  hankalammin  vastauksia.  Journalistin  ohjeet  tunnistavat  kyllä 

tilanteet, joissa uutisointi voi aiheuttaa sen kohteelle kielteistä julkisuutta ja ohjeistaa 

journalisteja esimerkiksi samanaikaiseen kuulemiseen ja kannanottojen julkaisemiseen 
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(JO 21-25). Ohjeissa ei kuitenkaan suoraan luetella rikostapausten ja -epäilyjen lisäksi  

aiheita, joista uutisointi itsessään olisi  mahdollisesti vahingollista jollekin osapuolelle 

tai tarkemmin määrittelemättömälle yleisölle.

Syksyllä 2020 Julkisen sanan neuvosto (JSN) julkaisi itsemurhien uutisointia koskevan 

”muistilistan” yhdessä muiden media-alan järjestöjen ja THL:n kanssa. Muistilistassa 

esimerkiksi kehotetaan toimittajia harkitsemaan itsemurhauutisoinnin tarpeellisuutta 

ja noudattamaan hienotunteisuutta.  JSN kuitenkin korostaa, että kyseessä ei ole 

Journalistin ohjeiden liite tai täydennys (JSN 2020c), eikä ohje siten velvoita toimittajia. 

(Käsittelen muistilistaa tarkemmin Mediaohjeet-luvussa.)

Monessa tapauksessa itsemurhauutisiin voi soveltaa yksityiselämää suojelevia ohjeita. 

Jo vuoden 1957 ohjeissa linjattiin, että toimittajan on suojeltava yksityiselämää. Aihe 

tuli  erityisen ajankohtaiseksi  1960-luvulla,  jolloin Suomessa löivät läpi  televisio sekä 

brittiläistä  ja  amerikkalaista  keltaista  lehdistöä  jäljitelleet  tabloid-lehdet  (Mäntylä 

2004, 40). Huomiota herätti varsinkin sydänsairaan kirjailijan Timo K. Mukan kuolema 

pian sen jälkeen, kun suurilevikkinen Hymy-lehti oli kirjoittanut paljastusjutun tämän 

yksityiselämän  vaikeuksista  (emt.).  Artikkelin  katsottiin  edesauttaneen  kirjailijan 

ennenaikaista kuolemaa. Seuraavana vuonna eduskunta hyväksyi rikoslain muutoksen, 

joka  mahdollisti  sakkotuomion  tai  enintään  kahden  vuoden  vankeusrangaistuksen 

langettamisen  yksityiselämän  loukkaamisesta.  Lainmuutos  sai  sittemmin  lisänimen 

”Lex  Hymy”.  (emt.;  Kosonen  2006,  22).  Mukan  kuolinsyynä  olivat  sydänongelmat 

(esim. Niiranen 2013, Määttänen 2020),  ei  graduni  aiheena oleva itsemurha,  mutta 

Hymy-lehti ei epäröinyt kirjoittaa myöskään itsemurhista (Siltanen 2015).

Nykyiset  Journalistin  ohjeet toteavat  muun  muassa,  että  yksityiselämän  erityisen 

arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on 

poikkeuksellista  yhteiskunnallista  merkitystä  (JO  27).  Tämän  perusteella  esimerkiksi 

itsemurhan tehneen henkilön läheistä voi  haastatella aiheesta, jos hän antaa siihen 

luvan. Silloinkin journalistin tulee huomioida, että haastateltava voi kertoa asioita, joita 

menehtynyt  henkilö  itse  ei  olisi  halunnut  julkisuuteen  tai  joiden  julkaisu  loukkaisi 

muiden omaisten yksityisyyttä. Yksityisyyden suoja on huomioitava myös silloin, kun 
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julkaistaan jo julkisuudessa olevaa aineistoa (JO 30). Varsinkin alaikäisten tapauksessa 

on noudatettava varovaisuutta (emt.).

Äkilliset, luonnottomat kuolemat (Koljonen 2013 , 175) ovat aina olleet journalismille 

tärkeitä uutisoinnin kohteita. Median tapa käsitellä kuolemaa on kuitenkin muuttunut 

Suomessa  vuosikymmenten  saatossa.  Vielä  1960-luvulla  oli  tavallista,  että 

onnettomuusuutisissa  kerrottiin  kuolleiden  ja  kadoksissa  olevien  ihmisten  nimet 

välittömästi, vaikka omaiset eivät olisi vielä kuulleet tapahtuneesta (emt., 177). 1960-

luvulla  ja  sitä  ennen  henkilöllisyyksillä  myös  spekuloitiin  ja  tunnistamattomista 

vainajista  julkaistiin  yksityiskohtaisia  tuntomerkkejä  (emt.).  2000-luvulla  nimien 

julkaisun tarpeellisuudesta onnettomuusuutisissa on keskusteltu, mutta asiaan ei ole 

syntynyt yhdenmukaista käytäntöä (emt., 178). Samaan aikaan kun uhrien koko nimien 

ja tunnistettavien kuvien julkaisu on harvinaistunut, ovat kuolleiden elämästä kertovat 

profiilijutut  yleistyneet  (emt.,  180)  ja  yksittäisistä  katastrofeista  kirjoitetaan 

huomattavasti enemmän kuin vielä muutama vuosikymmen sitten (emt., 143).

Journalistietiikan yhtenä  nyrkkisääntönä  voi  pitää  sitä,  että  yksityishenkilöiden 

yksityisasiat  ovat  kaikista  suojatuimpia  ja  julkisuuden  henkilöiden  julkisuudessa 

tekemät asiat ovat vapaata riistaa uutisoinnille. Ääripäiden väliin jää harmaita alueita, 

kuten  kuinka  suurta  yksityisyyden  suojaa  nauttii  kansanedustajan  tai  talouselämän 

tärkeän vaikuttajan yksityiselämä. Yleinen käsitys on, että vallankäyttäjien ja julkisten 

henkilöiden  yksityisistä  asioista  voi  uutisoida,  sillä  heitä  koskee  vaatimus  yleisen 

luottamuksen  säilyttämisestä  niin  julkisessa  kuin  yksityisessäkin  elämässä.  (Mäntylä 

2004, 151.) Toisaalta toimittajat huomioivat juttuja tehdessään usein myös sen, kuinka 

avoimesti julkisuuden henkilö itse on kertonut yksityiselämästään julkisuudessa (emt., 

150).

Jorma  Mäntylä  (2004,  152)  pitää  suomalaisen  median  yksityisyyden  ja  julkisuuden 

rajanvedon  käännekohtana  Kari  Kairamon  kuoleman  uutisointia  vuonna  1998. 

Helsingin  Sanomat  kertoi  tuolloin,  että  Nokian  pääjohtajana  toiminut  Kairamo  teki 

itsemurhan (emt.).  Otaksun,  että syynä kuolinsyyn kertomiselle oli  Kairamon asema 

tunnettuna  ja  yhteiskunnallisesti  merkittävänä  henkilönä.  Myös  1990-luvun 
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pankkikriisin  aikana  mediat  kertoivat  itsemurhan  tehneiden  henkilöiden  kuolinsyitä 

yleisen  edun  nimissä.  Mäntylä  viittaa  Nina  Tuomikosken  (1966)  pro  gradu 

-tutkielmaan,  jonka  mukaan  vuosina  1990–1995  tutkituista  87  itsemurhauutisesta 

tekijän  nimi  mainittiin  vain  niissä,  joissa  kuollut  oli  julkisuuden henkilö.  Tuolloinkin 

noudatettiin neutraalia uutiskieltä ja vältettiin voimakkaita tunneilmaisuja.  (Mäntylä 

2004, 152.) 6

Yksityisyyden ja julkisuuden rajanvetoja eivät tee ainoastaan journalistit.  Esimerkiksi 

vuodesta  2019  lähtien  suomalaisten  oikeustoimittajien  työtä  on  vaikeuttanut 

Poliisihallituksen  julkisuuskäsikirja,  joka  ohjeistaa  poliiseja  salaamaan 

esitutkintapöytäkirjojen  sisältöjä  aiempaa  tiukalla  kädellä  (Lehtinen  2020,  Reinboth 

2021).  Sinänsä  myönteinen  tavoite,  kansalaisten  yksityisyyden  suojaaminen,  voi 

käytännössä  johtaa  siihen,  että  toimittajat  eivät  pääse  esimerkiksi  arvioimaan 

viranomaisten  toimintaa.  Esimerkiksi  perhesurmista  uutisoitaessa  toimittajan  olisi 

olennaista  saada  tietää,  onko  perheen  vaarallinen  tilanne  ollut  etukäteen 

viranomaisten tiedossa ja onko perhettä yritetty auttaa.

Vakavia  yhteiskunnallisia  epäkohtia  voi  jäädä  piiloon,  jos  esimerkiksi  tieto 

lastensuojelun  asiakkuudesta  salataan  toimittajille  toimitettavista  pöytäkirjoista 

(Reinboth  2021).  Vuonna  2020  HS:n  oikeustoimittaja  Susanna  Reinboth  nimettiin 

Suuren  Journalistipalkinnon  ehdokkaaksi  hänen  voitettuaan  keskusrikospoliisin 

Helsingin  hallinto-oikeudessa  rikollisjengin  jäsenten  nimien  salaamista  koskevassa 

asiassa (Suuri Journalistipalkinto 2021). Tämän gradun kirjoittamisen aikoihin oikeuden 

ratkaisu odottaa vielä lainvoiman saamista.

Oma eettisen pohdinnan aiheensa on se, millaiseen sävyyn kuolleista ihmisistä tulisi 

kirjoittaa julkisuudessa ja millaisia asioita heidän elämästään tulisi jutuissa painottaa.  

Esimerkiksi  Britannian yleisradioyhtiö BBC sai  vuoden 2021 alussa ankaraa kritiikkiä 

kuvailtuaan  menehtynyttä  tuottajaa  Phil  Spectoria  otsikossaan  ”lahjakkaaksi  mutta 

vialliseksi” (flawed). Kritiikin seurauksena BBC muokkasi otsikon uuteen uskoon: enää 

Spectoria  ei  nimitetty  vialliseksi,  vaan  hän  oli  ”murhasta  tuomittu  poptuottaja”. 

6 Koronapandemian  aiheuttaman  kirjastojen  sulkemisen  vuoksi  en  päässyt  itse  tarkastelemaan 
Tuomikosken tutkielmaa Tampereen yliopiston kirjastoon pyynnöstäni huolimatta.
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Aiheesta  kolumnoinut  Jussi  Lehmusvesi  pohtii,  että  Journalistin  ohjeiden  vaatimus 

totuudenmukaisuudesta  tulee  ottaa  huomioon  myös  kuolleita  kuvailtaessa 

(Lehmusvesi  2021).  Ei  ole  totuudenmukaista,  jos  kielteisistä  ominaisuuksistaan  tai 

rikoksistaan tunnetusta henkilöstä maalaillaan kuolinjutussa kritiikittömän herttainen 

kuva.

2.2 Suhtautuminen ohjeisiin

Itsemurhauutisoinnin  etiikkaa  pohdittaessa  on  tärkeää  huomioida,  millaisen 

etiikkakäsityksen pohjalta asiaa tarkastellaan.  Eettisten ohjeiden olemassaolo ei kerro 

vielä siitä, miten ohjeita tulkitaan ja sovelletaan käytännön työssä. Yhteisökeskeisesti 

ajatteleva toimittaja käsittää ammattikunnan yhteisesti sovittujen normien takaavan 

parhaan  lopputuloksen,  kun  taas  yksilökeskeinen  toimittaja  luottaa  ennen  kaikkea 

omaan  maalaisjärkeensä  ja  omaantuntoonsa  ja  ajattelee  siten  noudattavansa 

journalismin riippumattomuuden ihannetta (Koljonen 2013, 171).

Eettisiä  sääntöjä  voidaan pitää  universalistisina  eli  yleispätevinä,  kaikissa  tilanteissa 

pätevinä  ja  käytössä  olevina.  Toisessa  ääripäässä  sääntöihin  suhtaudutaan 

relativistisesti: jokainen eettistä harkintaa vaativa tilanne on ainutlaatuinen ja sääntöjä 

on siksi sovellettava tilanteesta riippuen. (emt., 86.)

Journalistieettisen pohdinnan voi jakaa myös velvollisuuseettiseen ja seurauseettiseen 

etiikkakäsitykseen.  Velvollisuuseettisessä eli  deontologisessa  etiikkakäsityksessä 

kiinnitetään huomiota itse toimintatapojen oikeellisuuteen tai moitittavuuteen. Teko 

on  oikein,  mikäli  sen  voisi  toivoa  olevan  yleinen  laki,  jota  kaikki  noudattavat 

vastaavissa  tilanteissa.  Tämän  kategorisen  imperatiivin  tunnetuin  muotoilija  on 

valistusfilosofi  Immanuel  Kant.  (Mäntylä  2004,  50.)  Toimittajien  tapauksessa 

velvollisuusetiikan noudattaminen merkitsee esimerkiksi totuudessa pidättäytymistä ja 

totuuden julkaisemista kaikissa tapauksissa, seurauksia miettimättä.

Seurausetiikassa eli  teleologisessa  etiikassa  kiinnitetään  päähuomio  tekojen 

seurauksiin.  Tätä  kantaa  edustava  toimittaja  voi  poiketa  totuudesta,  jos  totuuden 
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julkaisulla saattaisi  olla ikäviä seurauksia,  esimerkiksi  jos se voisi  loukata yleisöä tai  

mainostajia.  Etiikkakäsityksen  taustalla  on  utilitaristinen  eli  hyötymoraalinen  ajatus 

siitä, että teko on oikea, jos se aiheuttaa mahdollisimman paljon hyvää maailmaan. 

(emt.,  50.)  Seurauseettistä  periaatetta  voi  soveltaa  myös  tiedonhankintaan.  Tästä 

näkökulmasta toimittajan olisi jutun aineistoa hankkiessa mahdollista joustaa eettisistä 

ohjeista,  jos  tiedoilla  olisi  suurta  yhteiskunnallista  merkitystä  ja  niiden  julkaisulla 

huomattavan hyviä seurauksia (esim. Koljonen 2013, 171).

Kari Koljonen (2013, 88) kirjoittaa väitöskirjassaan, että tapauskohtainen harkinta on 

vallannut  tilaa  journalistien  työssä  sitä  mukaa,  kun  ammattikunnassa  on  siirrytty 

korkean modernin journalismista notkean modernin journalismiin. Siinä missä korkean 

modernin  yhteiskunnassa  ja  journalismissa  kansalaisia  ja  yleisöä  on  pidetty 

informoitavana massana, notkeassa modernissa rajat ovat hälventyneet ja yleisöstä on 

tullut  journalistien  kumppaneita  (Koljonen  2013,  64).  Samalla  ammattikunnan 

yhteisten,  yleispätevien  sääntöjen  toimivuutta  on  kyseenalaistettu.  Journalismin 

seurauksien pohtimisen on todettu näkyvän esimerkiksi siinä, että mediat vaikenevat 

asioista,  jotka  voisivat  aiheuttaa  haittaa  yksittäiselle  journalistille  tai  mediayhtiölle. 

Toisaalta mediat yhä paljastavat vallan väärinkäytöksiä ja hallinnon epäkohtia, joten 

kehityskulku ei ole yksiselitteinen. (Koljonen 2013, 88.)

Kansainvälisesti median sääntelyn muodoissa ja siihen suhtautumisessa on suuria 

eroja. Median tilivelvollisuuskulttuurin (Fengler ja Eberwein 2014, 34) kehittymiseen 

vaikuttaa esimerkiksi kunkin valtion historia ja suhtautuminen media-alaan 

kohdistuvaan sääntelyyn. Esimerkiksi Pohjois-Euroopassa ja Anglosaksisissa maissa, 

kuten Yhdysvalloissa ja Britanniassa, lehdistöneuvostoilla ja muilla tilivelvollisuuden 

välineillä on pitkä historia, kun taas Keski- ja Itä-Euroopassa lehdistöneuvostojen 

yleistymistä on jarruttanut kommunismin ajan jättämä epäluulo mediaan kohdistettua 

kontrollointia kohtaan (emt., 33–34). Autoritäärisissä arabimaissa, kuten Egyptissä, 

valtiovallan asettamat lehdistöneuvostot ovat toimineet pikemminkin hallinnon 

keinona säädellä mediaa mielensä mukaisesti (emt., 35).
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On myös huomioitava, että vaikka maassa ei olisi vahvaa media-alan sisäistä 

itsesääntelyä, voidaan median toiminnan läpinäkyvyyttä pyrkiä valvomaan ja 

toteuttamaan muilla tavoin. Esimerkiksi median toimintaa ruotivat kansalaisten tai 

journalistien blogit ovat Suomessa melko harvassa, mutta esimerkiksi Puolassa ja 

Romaniassa ne vahvistavat muuten heikkoja median itsetarkkailun järjestelmiä (emt., 

42).

Itsemurhaa koskevien mediaohjeiden voi nähdä edustavan velvollisuuseettistä 

käsitystä journalismista, sillä niissä pyritään luomaan yleispäteviä, lähes kaikissa 

tilanteissa noudatettavia linjauksia, joilla yritetään välttää ei-toivotut seuraukset. 

Toisaalta samaan aikaan ohjeisiin jäävä harkinnanvara toimittajalle edustaa 

seurauseettistä näkökulmaa, jossa toimittaja voi viime kädessä itse arvioida, onko 

tekeillä olevalla jutulla mahdollisesti enemmän hyviä kuin huonoja seurauksia. 

Toimittajan oma näkemys vaikuttanee siihen, kumpaa puolta ohjeista hän työssään 

korostaa, ohjeiden tarjoamia rajoja vai vapauksia.
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3 ITSEMURHA MEDIASSA

Itsemurhien historia saattaa hyvinkin olla yhtä pitkä kuin ihmiskunnankin. Itsemurhien 

määrä ja  suhtautuminen siihen on vaihdellut  ja  vaihtelee edelleen ajasta,  paikasta, 

yhteisöstä ja muista olosuhteista riippuen. Tässä luvussa kerron lyhyesti itsemurhasta 

ilmiönä sekä itsemurhien vastaisesta työstä Suomessa. Sen jälkeen käyn läpi, millaista 

tutkimustietoa  median  yhteydestä  itsemurhien  määrään  on  saatu  sekä  pohdin, 

pitäisikö median itsemurhajuttujen sääntelyssä suosia ennemmin tiukkoja kieltoja vai  

väljiä suosituksia.

Itsemurhaa on tutkittu useilla tieteenaloilla, kuten psykologian, filosofian, sosiologian 

ja  lain  piirissä.  Itsemurhan  tutkimiseen  keskittyvää  tieteenalaa  kutsutaan 

suisidologiaksi (suicidology). Maris ym. (2000, 30–31) määrittelevät itsemurhan olevan

1. tarkoituksellinen kuolema

2. jonka  henkilö  tekee  itse  itselleen  (eikä  esimerkiksi  jollekulle  muulle  tämän 

pyynnöstä)

3. joko  suoralla  toiminnalla  tai  epäsuorasti  (jälkimmäisestä  esimerkkinä:  ei  ota 

elintärkeää lääkettä, ei väisty lähestyvän junan tieltä). (Emt.)

Juuri tahallisuus toistuu käytännössä kaikissa itsemurhan määritelmissä. Itsemurhaksi 

ei  siis  lähtökohtaisesti  lasketa  kuolemia,  jotka  johtuvat  esimerkiksi  menehtyneen 

varomattomuudesta  tai  piittaamattomuudesta,  kuten  vaikkapa  uhkarohkeasta 

toiminnasta  liikenteessä  tai  liiallisesta  alkoholinkäytöstä.  Suomalaisen  Käypä  hoito 

-suosituksen  mukaan  kuolema  luokitellaan  Suomessa  itsemurhaksi,  “kun  se  on 

oikeuslääkärin  arvion  mukaan  seurausta  yksilön  omasta  tietoisesti  aloitetusta  ja 

toteutetusta teosta, jonka hän on tiennyt johtavan tai ainakin uskonut voivan johtaa 

kuolemaan” (Käypä hoito 2020).

Määritelmä  itsemurhasta  tahallisena  ja  aktiivisena  kuolemana  kuulostaa 

yksiselitteiseltä, mutta ei sitä aina ole. Tarkoituksellista pyrkimystä kuolemaan ei ole 

aina  helppo osoittaa  kuoleman jälkeen,  jos  kuollut  ei  ole  jättänyt  jälkeensä viestiä 
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(Maris ym. 2000, 31). Toisaalta henkilön käytöksessä on voinut ennen kuolemaa ilmetä 

halua sekä elää että kuolla,  kuten vaikkapa tulevien tapaamisten suunnittelua juuri 

ennen itsemurhaa tai sen yritystä (Maris ym. 2000).

Lähikäsite itsemurhalle on itsetuhoinen käytös. Käypä hoito -suosituksessa todetaan, 

että itsetuhoiselle käyttäytymiselle ei ole olemassa kansainvälisesti sovittua yhtenäistä 

termistöä.  Kyseinen  suositus  määrittelee  itsetuhoisuuden  ”pyrkimykseksi  tai 

käyttäytymiseksi, johon sisältyy itsensä vahingoittaminen tai tarkoituksellinen henkeä 

uhkaavan  riskin  ottaminen”.   Itsetuhoisuus  voi  esiintyä  myös  ajatuksen  tasolla 

kuoleman toiveina. Itsemurhayrityksellä tarkoitetaan itseen kohdistettua vahingollista 

tekoa,  johon  liittyy  jonkinasteinen  toive  kuolemasta.  Keskeytyneeksi 

itsemurhayritykseksi  kutsutaan  läheltä  piti  -tilannetta,  jossa  itsemurhayrityksen 

keskeyttää ulkopuolinen henkilö tai tapahtuma. (Käypä hoito 2020.)

3.1 Miksi itsemurhia tehdään?

Itsemurhien  taustalla  on  useita  erilaisia  syitä  ja  yllykkeitä,  ja  sitä  kuvaillaan  usein 

monitekijäiseksi  prosessiksi  (Käypä  hoito  2020).  Tutkimuksissa  on  todettu  joitakin 

yleisiä  ja  yhdistäviä  tekijöitä,  jotka  voivat  ennustaa  henkilön  itsemurha-alttiutta  ja 

joihin puuttumalla  kuolemia voitaisiin pystyä ehkäisemään.  Itsemurhilla  on havaittu 

olevan  yhteys  mielenterveyden  ongelmiin,  erityisesti  masennukseen,  ja  alkoholin 

käyttöön liittyviin ongelmiin (Maris ym. 2000, 46-47; WHO 2019; Käypä hoito 2020). 

Tilastollisesti  itsemurhan  todennäköisyyttä  lisää,  jos  henkilön  synnyinperheessä  on 

tapahtunut itsemurhia ja jos tämä elää sosiaalisesti eristäytynyttä elämää (Maris ym. 

2000,  47).  Itsemurhaan  kuolemista  ennustaa  voimakkaimmin  se,  jos  henkilö  on  jo 

aiemmin yrittänyt itsemurhaa (WHO 2019). Valtaosa maailman itsemurhista tehdään 

muualla kuin rikkaissa maissa (emt.).

Myös  elämän  äkillisillä  kriiseillä  voi  olla  vaikutusta  itsemurhayrityksiin.  Maailman 

terveysjärjestön  WHO:n  mukaan  monen  itsemurhan  taustalla  on  esimerkiksi 

ihmissuhteisiin,  terveyteen  ja  taloustilanteeseen  liittyviä  äkillisiä  kriisejä  ja  ihmisen 

alentunutta  kykyä  käsitellä  paineita.  Tällaisia  kriisejä  voivat  olla  esimerkiksi  ero 
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kumppanista tai krooninen kipu tai sairaus. Myös eristäytymisen tunteen, konfliktien, 

katastrofien,  väkivallan,  hyväksikäytön  ja  menetysten  tiedetään  liittyvän  vahvasti 

itsetuhoiseen käyttäytymiseen. Syrjintää kokevilla vähemmistöillä itsemurhaluvut ovat 

korkeita.  WHO  listaa  tällaisiksi  vähemmistöiksi  esimerkiksi  pakolaiset, 

alkuperäiskansat, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt ja vangit. (WHO 2019.)

Toisaalta  äkillisten  kriisien  vaikutus  itsemurha-alttiuteen  ei  ole  mitenkään 

automaattista.  Marisin  ym.  (2000,  38-39)  mukaan  itsemurhia  tehdään  harvoin 

pelkästään  akuutin  kriisin  johdosta.  Yleensä  taustalla  on  ihmisen  elämän  aikana 

kertyneitä  biologisia,  psykologisia,  sosiaalisia  ja  ympäristöön  liittyviä  tekijöitä,  jotka 

lisäävät  itsemurha-alttiutta.  Tällaisia  voivat  olla  mielenterveysongelmien  lisäksi 

esimerkiksi  aiemmat  elämänkriisit,  huonot  kokemukset  ihmissuhteissa  ja  tarpeiden 

täyttymättä  jäämistä.  Suisidologiassa  tällaista  itsemurha-alttiutta  lisäävää 

henkilöhistoriaa kutsutaan itsetuhoiseksi elämänkaareksi (suicidal career). (Emt.)

Itsemurhia on tehty kautta historian myös esimerkiksi  uskonnollisista,  poliittisista ja 

yhteiskunnallisista  syistä.  Emile  Durkheim  tarkasteli  itsemurhia  sosiologian 

näkökulmasta  1800-luvulla  klassikkoteoksessaan  Itsemurha  (Durkheim  1985). 

Durkheim  totesi,  että  psykologisten  tekijöiden  lisäksi  itsemurhiin  vaikuttaa 

merkittävästi  sosiaalinen  todellisuus.  Itsemurha  ei  johdu  ihmiselämän  vaikeuksista 

sinänsä (em.,  483) eikä sitä voi  pitää vain yksilötason ongelmana,  vaan se on koko 

yhteiskunnan  ongelma.  Tärkeäksi  itsemurha-alttiuteen  vaikuttavaksi  tekijäksi  hän 

nimesi yksilön kiinnittyneisyyden sosiaalisiin yhteisöihin ja näiden yhteisöjen tiiviyden 

asteen.  Itsemurha-alttiutta  lisää  Durkheimin  mukaan  niin  liian  vähäinen  kuin 

liiallinenkin kiinnittyminen yhteisöihin (Durkheim 1985).

Lähes kaikissa maailman maissa miehiä kuolee itsemurhaan naisia enemmän (Lester 

2014,  10),  ja  näin  on  myös  Suomessa.  Vuonna  2019  kolme  neljästä  itsemurhaan 

kuolleesta  suomalaisesta  oli  miehiä  (Findikaattori  2021).  Sekä  miehillä  että  naisilla 

itsemurhan tehneiden keski-ikä oli Suomessa samana vuonna 47 vuotta, ja lähes joka 

neljäs itsemurhaan kuollut oli  vähintään 65-vuotias (emt.).  Muihin Euroopan maihin 

verrattuna  nuorten  itsemurhakuolleisuus  on  Suomessa  korkeaa  (emt.).  15–19-
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vuotiailla  itsemurha  on  maailmanlaajuisesti  kolmanneksi  yleisin  kuolinsyy.  (WHO 

2019), ja Suomessa alle 25-vuotiaat muodostavat itsemurhan tekijöistä 15 prosenttia 

(Findikaattori 2021).

3.2 Itsemurhien ehkäisy

Puhe itsemurhan tekijöiden mielenterveysongelmista ja elämänkriiseistä voi johtaa 

helposti ajatukseen, että itsemurha on yksilön yksityinen ongelma. Tosiasiassa jo 

itsemurhien määrä ympäri maailman tekee niistä merkittävän yhteiskunnallisen 

ongelman, kuten Durkheimkin (1985) totesi. Yksittäinen itsemurha myös koskettaa 

suurta joukkoa ihmisiä, kuten yksilön mahdollista lähipiiriä sekä erilaisia työ-, opiskelu- 

ja harrastusyhteisöjä. Itsemurhan mahdollinen käsittely paikallisyhteisössä, 

viestintävälineissä tai sosiaalisessa mediassa laajentaa vaikutuksen piirin vielä 

laajemmalle, ja itsemurhan suremisen ja julkisen käsittelyn tavat vaikuttavat edelleen 

siihen, kuinka paljon itsemurhia tehdään tulevaisuudessa. Kyseessä on sekä yksityinen 

että yhteinen tragedia, ja itsemurhien vastainen työ onkin tärkeää kansanterveydestä 

huolehtimista.

Koska itsemurhilla on monia taustatekijöitä, niiden ehkäisy kuuluu monien eri 

yhteiskunnan ja terveydenhuollon toimijoiden alaan. Vaikka Käypä hoito -suositus 

itsemurhien ehkäisyyn ja itsemurhaa yrittäneen hoitoon julkaistiin Suomessa vasta 

vuonna 2020 (Käypä hoito 2020), on itsemurhien vastaista työtä tehty jo kauan sitä 

ennen. Suomi käykin hyväksi esimerkiksi maasta, jossa itsemurhien ehkäisystä on 

otettu vahvaa yhteiskunnallista vastuuta. Vielä sotien jälkeisen rakennemuutoksen 

aikaan itsemurhien määrä nousi Suomessa neljän vuosikymmenen ajan ja itsemurhia 

peitti puhumattomuuden ilmapiiri (Aittokoski 2020). Vuosina 1986-1996 Suomessa 

toteutettiin kansallinen itsemurhien ehkäisyn projekti (THL 2021b), johon kuului 

itsemurhan tabuluonteen hälventämistä, osaamisen kehittämistä ja ehkäisytyön 

vastuun laajentamista eri alojen ammattilaisille, kuten lääkäreille, sosiaalityöntekijöille, 

opettajille, papeille ja poliiseille (Aittokoski 2020). Itsemurhien määrän kansallinen 

huippu koettiin vuonna 1990, jolloin 1520 suomalaista tappoi itsensä, mutta sen 
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jälkeen itsemurhien määrä lähti nopeaan laskuun (emt.). 1990-luvun jälkeen 

itsemurhakuolleisuus on puolittunut (THL 2021b).

Paraikaa Suomessa on käynnissä vuoteen 2030 jatkuva Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitoksen THL:n koordinoima kansallinen mielenterveysstrategia ja itsemurhien 

ehkäisyohjelma, jossa pyritään muun muassa kehittämään hoitoa, tukemaan 

riskiryhmiä sekä vaikuttamaan itsemurhakeinoihin ja itsemurhaa koskeviin asenteisiin 

(Vorma 2020).

Ehkäisyohjelman tavoitelista kuvaa hyvin itsemurhien ehkäisyn laaja-alaisuutta. 

Päätökset aseiden, lääkeaineiden ja muiden itsemurhan tekovälineiksi kelpaavien 

välineiden saatavuudesta vaikuttavat siihen, kuinka helppoa itsetuhoisen henkilön on 

käydä synkästä tuumasta toimeen (Käypä hoito 2020, THL 2021a). 

Mielenterveyspalveluiden tarjonta ja niiden kehittäminen suositusten mukaisesti on 

yhteydessä pienentyneeseen itsemurhakuolleisuuteen (Käypä hoito 2020). Perustason 

terveydenhuollon henkilöstön kouluttamisen on havaittu olevan tärkeää siinä, että 

itsetuhoinen käyttäytyminen voidaan tunnistaa terveydenhuollossa (emt.). Myös 

esimerkiksi siltojen ja junaratojen rakentamiseen ja infrastruktuuriin sekä sairaaloiden 

ja vastaanottokeskusten sisustukseen liittyvillä ratkaisuilla voidaan vähentää 

itsemurhia (THL 2021a).

3.3 Median yhteys kuolemantapauksiin

Ennen  kuin  siirryn  käsittelemään  itsemurhien  medianäkyvyyden  vaikutuksia 

itsemurhien  määrään,  pohjustan  aihetta  kertomalla  yleisesti  median  vaikutuksista 

tosielämän  kuolemantapauksiin.  Journalismin  itsesääntelyn  tarkoituksena voi  nähdä 

sekä  journalismin  hyvän  laadun  varmistamisen  että  sen  aiheuttamien  vahinkojen 

minimoimisen.  Eettiset  ohjeet  ohjaavat  mediaa  ja  lehdistöneuvoston 

kantelujärjestelmä mahdollistaa median väärinkäytösten käsittelyn jälkikäteen, mutta 

kaikkia haittavaikutuksia ei ole mahdollista korjata jälkeenpäin. Joskus myös huolella 

laadittu  ja  eettisiä  ohjeita  noudattava  juttu  voi  aiheuttaa  haastateltavalle  tai  jutun 

kohteelle haittaa, jos siinä esimerkiksi kritisoidaan henkilön toimintaa tai mielipiteitä,  
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esitetään henkilö kielteisessä valossa taikka paljastetaan tästä arkaluonteisia tietoja.  

Äärimmillään jutun julkaisu voi mutkien kautta johtaa jopa ihmishenkien menetykseen: 

jutun kohteen terveys voi pettää, hän saattaa surmata itsensä tai median paljastusten 

raivostuttamat kanssaihmiset voivat surmata hänet.

Suomalaisen  median  historiassa  tunnetaan  tapauksia,  joissa  kielteisen  julkisuuden 

kohteeksi joutunut henkilö on menehtynyt pian mediaryöpytyksen jälkeen esimerkiksi 

itsemurhaan  tai  terveysongelmiin.  Tällaiset  tapaukset  ovat  liittyneet  esimerkiksi 

rikosepäilyistä  tai  henkilön  tuomituista  rikoksista  uutisoimiseen  (Kaukonen  2020), 

mutta myös vaikkapa sosiaalisessa mediassa esitettyihin kommentteihin. Esimerkiksi 

muotisuunnittelija  Teri  Niitti  sai  lokaa  niskaansa  journalistisessa  ja  sosiaalisessa 

mediassa julkaistuaan sosiaalisen median päivityksen, jossa arvosteli lastaan julkisesti 

imettänyttä äitiä ja liitti julkaisuun tämän kuvan (emt., 24). Niitti menetti kohun takia 

työmahdollisuuksia ja kärsi omien sanojensa mukaan terveysongelmista. Seuraavana 

vuonna hän kuoli sairauskohtaukseen (emt., 24) vain 43-vuotiaana (Sharma 2017).

Mediakohuissa  on  yleensä  vaikea  saada  lopullista  varmuutta  siitä,  mikä  osuus 

uutismedian tai sosiaalisen median julkisuudella on ollut henkilön kuolemaan. Jutulla 

voi olla haitallisia vaikutuksia myös siitä huolimatta, että sen katsotaan olevan linjassa 

Journalistin  ohjeiden  kanssa.  Esimerkiksi  vuonna  2009  JSN  totesi  7  päivää  -lehden 

noudattaneen hyvää  journalistista  tapaa  uutisoidessaan Sig-yhtyeen laulajaan  Matti 

Inkiseen  kohdistuneesta  esitutkinnasta,  jossa  poliisi  epäili  häntä  lapsipornon 

lataamisesta ja levittämisestä (Kaukonen 2020). JSN:n mukaan jutussa ei ollut virheitä 

ja Inkinen sai itse kommentoida asiaa jutussa (Kaukonen 2020). Vaikka journalistien 

oma  itsesääntelyelin  ei  nähnyt  tapauksessa  moitittavaa,  julkisessa  keskustelussa 

rikosepäilyjä koskevien tietojen vuotamista ja julkaisemista kritisoitiin (esim. ”Pekka 

Sauri vaatii selvitystä…” 2009), erityisesti koska Inkinen katosi jutun julkaisun jälkeen ja 

löytyi myöhemmin hukuttautuneena (Kaukonen 2020).
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3.3.1 Vaarana Werther-vaikutus

Kun  puhutaan  median  mahdollisista  vaikutuksista  itsemurhien  yleisyyteen, 

mielenkiinnon  kohteena  eivät  yleensä  ole  edellä  kuvatun  kaltaiset  yksittäiset 

tapaukset,  joissa  median  toiminnalla  ja  uutisoinnilla  uskotaan  olevan  yhteys 

julkisuuden  kohteena  olleen  henkilön  kuolemaan.  Sen  sijaan  kiinnostus  kohdistuu 

yksittäisten  itsemurhien  uutisoinnin  ja  ylipäätään  itsemurha-aiheen  mediakäsittelyn 

tuomiin muutoksiin itsemurhien määrässä. Useissa tutkimuksissa eri puolilla maailmaa 

on  todettu,  että  itsemurhien  medianäkyvyydellä  on  yhteys  itsemurhien  määrän 

lisääntymiseen.

Aiheen  tutkimuksen  uranuurtaja,  sosiologi  David  P.  Phillips  (1974,  343)  havaitsi 

yhdysvaltalaisia  ja  brittiläisiä  lehtiä  tutkiessaan,  että  itsemurhasta  kertominen 

laajalevikkisen lehden sivuilla  lisäsi  itsemurhien määrää seuraavien viikkojen aikana 

verrattuna  vastaavaan ajankohtaan aiempina vuosina.  Suurempi  lisäys  tapahtui,  jos 

samasta itsemurhasta kerrottiin etusivulla useana päivänä ja useassa lehdessä (emt., 

345). Phillips nimesi ilmiön  Werther-vaikutukseksi (Werther effect) Johann Wolfgang 

von  Goethen  romaanin  päähenkilön  mukaan.  Vuonna  1744  julkaistussa  Nuoren 

Wertherin kärsimykset -romaanissa sydänsuruista kärsivä päähenkilö ampuu itsensä, ja 

kirjan julkaisun jälkeen itsemurhat lisääntyivät useissa Euroopan maissa (Phillips 1974,  

340). Erityisesti lisääntyivät nuorten miesten ampumalla tekemät itsemurhat (emt.).

Ilmiötä  on  selitetty  usein  sosiaalisen  oppimisen  teorialla.  Henkisesti  sairastunut 

ihminen voi lukea lehdestä, että joku on päättänyt ratkaista vaikean elämäntilanteensa 

tekemällä itsemurhan, ja päättää matkia tätä käytöstä. Eräiden selitysmallien mukaan 

jäljittelyvaikutuksen todennäköisyyteen vaikuttaisi se, millaisiin ihmisiin median yleisö 

identifioituu. Tästä olisi kyse esimerkiksi silloin, jos ihmisten havaittaisiin jäljittelevän 

enemmän julkkisten kuin tavallisten tallaajien itsemurhia. Selitysmallien kolmas luokka 

keskittyy  uutisten  sijaan  yleisön  tuntemuksiin,  kuten  siihen,  aiheuttavatko 

itsemurhauutiset  enemmän jäljittelyä  silloin,  kun  yhteiskunnassa  menee yleisestikin 

huonosti. (Stack 2003, 238.)
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Toisaalta,  kuten esimerkiksi  Steven Stack (2003, 238) ja Elizabeth B.  Ziesenis (1991, 

235-236)  huomauttavat,  tutkimustulokset  itsemurhauutisoinnin  vaikutuksista  ovat 

ristiriitaisia.  Osassa  tutkimuksissa  itsemurhauutisoinnilla  ei  ole  löydetty  lainkaan 

yhteyttä  itsemurhien  määrän  muutoksiin  (Stack  2003,  238).  Lisäksi  useissa 

tutkimuksissa on pystytty toteamaan vain itsemurhauutisoinnin ja itsemurhakuolemien 

ajallinen  yhteys,  mutta  ei  sitä,  ovatko  itsemurhan  tehneet  ylipäätään  nähneet  tai 

lukeneet kyseisiä uutisia (emt.).  Psykologian kriisiteoriaan tukeutuva Ziesenis  (1991, 

237)  esittää,  että  mediassa  esitetyt  itsemurhakertomukset  voivat  olla  osatekijänä 

kriisiin  joutuneen  ihmisen  itsemurhapäätöksen  taustalla.  Hän  pitää  tätä 

todennäköisempänä kuin oletusta, että ihmiset vain matkisivat median teonkuvauksia 

itsemurhista sellaisia luettuaan (emt.).

Stackin  toteuttama meta-analyysi  42 tutkimuksesta  kertoo,  että  itsemurhia lisäävät 

eniten julkkisten ja poliitikkojen itsemurhista kertominen ja todellisista itsemurhista 

kertominen fiktiivisten sijaan (Stack 2003., 238-239). Jälkimmäinen viittaa siihen, että 

analysoiduissa  tutkimuksissa  ei  havaittu  jäljittelyvaikutusta  vuonna  1984  tv:ssä 

esitettyjen,  nuorten  itsemurhia  kuvaavien  elokuvien  tapauksessa.  Tuloksista  voi 

päätellä, että tosielämän tapaukset ja tutut julkisuuden henkilöt herättävät yleisössä 

enemmän samastumista kuin esimerkiksi fiktiiviset hahmot (emt., 238-249). Toisaalta 

aivan  viime  aikoinakin  julkaistuissa  tutkimuksissa  on  todettu,  että  fiktiivisten 

mediaesitysten  vaikutuksesta  itsemurhariskiin  ei  ole  tarpeeksi  tutkimustietoa,  jotta 

asiasta voisi sanoa mitään varmaa suuntaan tai toiseen (Scalvini 2020).

Julkkistenkaan kuolemien vaikutusten laajuudesta ei  ole yksimielisyyttä.  Siinä missä 

Phillips  (1974)  totesi  omassa  tutkimuksessaan,  että  laaja  uutisointi  elokuvatähti 

Marilyn  Monroen  itsemurhasta  lisäsi  itsemurhia  kyseisen  kuukauden  aikana  12 

prosenttia  kansallisesti,  totesi  Stack  meta-analyysissaan  laajan  itsemurhauutisoinnin 

yleensä  nostavan  itsemurhien  määrää  kansallisesti  vain  2,51  prosenttia 

uutisointikuukauden aikana (Stack 2003, 238).

Sivuhuomiona mainittakoon,  että Stackin meta-analyysin  mukaan jäljittelyvaikutusta 

havaittiin enemmän yrityksen tasolle  jääneissä itsemurhayrityksissä kuin kuolemaan 
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asti  johtaneissa  (emt.,  249).  Tämän  Stack  pohtii  johtuvan  mahdollisesti  siitä,  että 

jäljittelyvaikutuksille olisivat alttiimpia ihmiset,  jotka ovat epävarmempia itsemurha-

aikeensa kanssa (emt.). Stack kuitenkin toteaa asian vaativan lisätutkimuksia.

Tutkimusten  ristiriitaisuuksista  huolimatta  Stackin  (2003,  240)  meta-analyysin 

perusteella  vaikuttaa  siltä,  että  ainakin  joskus  tehokkain  tapa  puuttua 

itsemurhauutisoinnin jäljittelyvaikutuksiin on puuttua uutisoinnin määrään ennemmin 

kuin  laatuun.  Lisäksi  internet-aika  tuo  omat  kysymyksensä  itsemurhajuttujen 

vaikutuksiin. Vanhatkin jutut voivat jäädä nettiin kiertämään pitkäksi aikaa eikä niiden 

vaikutus  rajoitu  tietylle  maantieteelliselle  alueelle,  mikä  tuo  haasteita  vaikutusten 

tutkimiselle  (Sisask  ja  Värnik  2012,  133).  Juttujen  leviämistä  netissä  rajoittaa  ja 

mahdollistaa se, millä kielellä jutut on kirjoitettu.

3.3.2 Mahdollisuutena Papageno-vaikutus

Kun  kerran  useiden  tutkimusten  mukaan  itsemurhauutisointi  voi  lisätä  itsemurhia, 

olisiko  medialta  vastuullisinta  pidättäytyä  kokonaan  aiheesta  kertomisesta?  Ei 

välttämättä.  On  nimittäin  havaittu,  että  tietynlaisella  uutisoinnilla  voi  olla 

päinvastainen, itsemurhia vähentävä vaikutus, vaikka näitä myönteisiä vaikutuksia ei 

olekaan tutkittu yhtä paljon kuin haittavaikutuksia (Sisask ja Värnik 2012, 131–132). 

Median  itsemurhia  ehkäisevistä  vaikutuksista  käytetään  nimeä  Papageno-vaikutus 

(Papageno effect). Nimi on poimittu Mozartin Taikahuilu-oopperasta, jossa nuori mies 

Papageno aikoo hirttää itsensä, kun luulee menettäneensä rakastettunsa (emt., 131; 

Niederkrotenthaler ym. 2018, 234. Viime hetkellä hänet pelastaa kolme poikaa, jotka 

auttavat häntä löytämään vaihtoehtoisia selviytymisen tapoja (Sisask ja Värnik 2012, 

131-132; Niederkrotenthaler ym. 2018, 234).

Papageno-vaikutuksen  nimesi  ja  sen  olemassaolon  todisti  empiirisesti  ensimmäistä 

kertaa Thomas Niederkrotenthalerin tutkimusryhmä vuonna 2010 (Niederkrotenthaler 

ym.  2018;  Kogler  ja  Noyon  2018).  Itävaltalaisia  sanomalehtiä  tutkiessaan  ryhmä 

havaitsi itsemurhien vähentyneen sellaisten juttujen julkaisun aikoihin, joissa kuvataan 

yksilöä, joka ensin miettii itsemurhaa mutta löytää sen sijaan elämäänsä myönteisiä 
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selviytymistapoja (Niederkrotenthaler ym. 2018, 241). Tällaisissa jutuissa ei siis kuvattu  

lainkaan itsemurhaa tai itsemurhan yritystä (emt.). Itsemurhan harkinnan kuvailu voi 

antaa  itsetuhoiselle  lukijalle  samastumiskohteen  ja  voimistaa  viestiä  siitä,  että 

itsemurhaa  ei  tarvitse  yrittää  ja  että  elämä  voi  jatkua  kaikesta  huolimatta  (emt.).  

Yllättäen  tutkimuksessa  ei  havaittu  samaa  vaikutusta  ei  jutuilla,  joissa  kerrottiin 

asiantuntijoiden  näkemyksiä  tai  lääketieteellisiä  faktoja  itsemurhasta  (emt.). 

Tutkimusryhmä  selittää  asiaa  sillä,  että  jutuissa  asiallinen  tieto  esiintyi  usein 

sensaatiomaisessa kontekstissa ja juttujen sanomasta tuli siten ristiriitainen (emt).

Papageno-vaikutusta  todenneet  tutkimukset  puhuvat  sen  puolesta,  että  täyskiellon 

sijaan medioiden tulisi kiinnittää huomiota itsemurhan uutisoinnin määrään, tapoihin 

ja sisältöihin. Niederkrotenthalerin tutkimusryhmä toteaakin, että median mahdollinen 

rooli  itsemurhien  ehkäisyssä  puoltaa  itsemurhaa  koskevien  mediaohjeiden 

noudattamista (emt., 242).
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4 MEDIAOHJEET ITSEMURHIEN KÄSITTELYYN

Itsemurhan  mediakäsittelyä  varten  laaditut  ohjeet  koostuvat  pääasiassa 

kahdenlaisesta  sisällöstä:  uutisointia  rajoittavista  käskyistä  ja  suosituksista  sekä 

mediakäsittelyn  myönteisistä  mahdollisuuksista  kertovista  ja  asialliseen  käsittelyyn 

rohkaisevista  osioista.  Ohjeissa  painotetaan  ennen  kaikkea  median  pidättäytymistä 

tiettyjen asioiden ja yksityiskohtien kertomisesta, millä pyritään estämään itsemurhan 

jäljittelyvaikutuksen  syntymistä  ja  itsemurhaa  koskevien  myyttien  sekä  väärien 

käsitysten  leviämistä.  Tämän  lisäksi  useissa  ohjeissa  kannustetaan  toimittajia 

tekemään  juttuja  itsemurhista  ilmiönä  ja  kertomaan  varsinkin  myönteisiä 

selviytymistarinoita.  Taustalla  on  ajatus  siitä,  että  mediakäsittely  voi 

jäljittelyvaikutuksen aiheuttamisen sijaan päinvastoin auttaa vähentämään itsemurhia 

ja lisäämään tietoisuutta selviytymiskeinoista, jos käsittelytapa vain on asiallinen.

Jo  mediaohjeiden  olemassaolon  itsessään  voi  ajatella  mahdollistavan  juttujen 

tekemisen itsemurhista. Jos toimittajat tietäisivät itsemurhien mediakäsittelyllä olevan 

mahdollisesti  haitallisia  vaikutuksia  mutta  heillä  ei  olisi  juttujen  tekoon  ohjeita, 

yksinkertaisin  ja  turvallisin  ratkaisu  olisi  pidättäytyä  kokonaan  tekemästä  juttuja 

aiheesta.  Terveys-  ja  media-alan  auktoriteettien  ja  järjestöjen  laatimat  ohjeet 

tarkentavat,  millaiset  käsittelytavat  ovat  haitallisia  ja  jättävät  siten  mahdollisuuksia 

muunlaisille journalistisille lähestymistavoille.

Tässä  luvussa  kerron itsemurhaa koskevien mediaohjeiden taustoista,  luonteesta ja 

sisällöistä kuuden mediaohjeen perusteella. Itsemurhaa käsitteleviä ohjeistuksia ovat 

tehneet niin kansalliset kuin myös ylikansalliset toimijat. Aiheesta vaikuttavat olevan 

kiinnostuneita terveys- ja mielenterveystoimijoiden lisäksi myös media-alan järjestöt ja 

työntekijät itse sekä valtioiden välisen tason toimijat.
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Tarkastelussani kansallisia  ohjeiden  laatijoita  edustavat  Terveyden  ja  hyvinvoinnin 

laitos  (THL),  suomalaiset  mediajärjestöt  kuten  Journalistiliitto  ja  Paikallislehtien 

Päätoimittajayhdistys  ry,  sekä  Suomen  mielenterveys  ry  (Mieli  ry).  Tarkastelemieni 

ylikansallisten  mediaohjeiden  laatijoita  ovat  Maailman  terveysjärjestö  (WHO)  ja 

eurooppalainen  itsemurhien  ehkäisyhanke  Euregenas,  johon  osallistui  11  maata. 

Reporting on Suicide -sivuston (ROS, lyhenne omani) ohjeiden taustalla on laaja joukko 

media-alan  ja  itsemurhien  ehkäisyn  ammattilaisia,  kuten  kansainvälisiä  itsemurhien 

ehkäisyjärjestöjä,  julkisen  terveyden  järjestöjä,  journalismioppilaitoksia, 

mediaorganisaatioita  ja  internet-turvallisuuden asiantuntijoita.  Ohjeista  kaikki  paitsi 

WHO:n ja ROS:n ohjeet ovat suomeksi.

Itsemurhauutisointia  käsittelevien  mediaohjeiden  taustalla  vaikuttaa  vahvasti 

asiantuntijatieto ja tieteellinen konsensus itsemurhauutisoinnin mahdollisista riskeistä. 

Useissa  ohjeissa  perustellaan  ohjeen  linjauksia  tutkimustiedolla.  Mediaohjeiden 

laadinta  vaikuttaa  koordinoidulta  työltä  siinäkin  mielessä,  että  ohjeet  muistuttavat 

suuresti  toisiaan  siinä,  millaisia  linjauksia  ne  antavat  itsemurhista  uutisointiin  ja 

millaisia uhkia tai mahdollisuuksia ne näkevät aiheen mediakäsittelyllä olevan. Ohjeissa 

esimerkiksi kehotetaan toimittajia pidättäytymään itsemurhan tekotavan kertomisesta 

(tai ainakin sen yksityiskohtaisesta kuvailusta),  ja kaikissa ohjeissa Mieli  ry:n ohjetta  

lukuun ottamatta nimetään jäljittelyn riski yhdeksi uutisointiin liittyväksi uhaksi. (Mieli 

ry:n  ohje  käsittelee  mielenterveysasioista  uutisoimista  ja  vain  sivuaa  itsemurhia 

koskevia  sisältöjä.  Isoissa  kysymyksissä  se  on  silti  linjassa  muiden  ohjeiden 

periaatteiden kanssa.)

Ohjeita  vertailtaessa  tulee  vaikutelma,  että  itsemurhauutisoinnin  pääperiaatteista 

vallitsee  suomalaisissa  ja  kansainvälisissä  ohjeissa  yksimielisyys,  vaikka  ohjeiden 

sävyssä  ja  velvoittavuuden  asteessa  onkin  joitakin  eroavaisuuksia.  Suomalainen 

toimittaja  voikin  siis  tulostaa  minkä  tahansa  esittelemistäni  ohjeista  ja  teipata  sen 

tietokoneensa  yläkulmaan  vailla  huolta  siitä,  että  jokin  toinen  ohje  antaisi  täysin 

erilaisia toimintaohjeita.
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Taulukko 1. Tarkastelemieni mediaohjeiden taustatahot, nimet ja linkit. ROS-sivuston jälkimmäinen ohje 
on lisäys ensimmäiseen. Journalistiliiton ja muiden mediajärjestöjen ohje löytyy useilta eri sivustoilta ja 
sen nimi ja sanamuodot vaihtelevat.

Taustataho Ohjeen nimi Linkki

Euregenas-hanke "Itsemurhien ehkäisyn 
työkalupaketti media-alan 
ammattilaisille"

https://surunauha.net/wp-
content/uploads/EUREGENAS_Itsem
urhien_ehk%C3%A4isyn_ty
%C3%B6kalupaketti_media-
alan_ammattilaisille.pdf  

Maailman terveysjärjestö 
(WHO)

“Preventing Suicide. A 
Resource for Media 
Professionals, update 
2017”

https://apps.who.int/iris/bitstream/
handle/10665/258814/WHO-MSD-
MER-17.5-eng.pdf  

Mieli ry “Kuinka viestiä 
mielenterveydestä ja sen 
häiriöistä? Työkalupakki 
toimittajille ja viestijöille”

https://mieli.fi/fi/mielenterveysseur
a/medialle/kuinka-viesti%C3%A4-
mielenterveydest%C3%A4-ja-sen-h
%C3%A4iri%C3%B6ist%C3%A4-ty
%C3%B6kalupakki  

Reporting on Suicide (ROS) 1) "Best Practices and 
Recommendations for 
Reporting on Suicide"

2) ”Online Media”

1)https://reportingonsuicide.org/rec
ommendations/  

2)https://reportingonsuicide.org/onl
inemedia/  

Suomen Journalistiliitto, 
Paikallislehtien 
Päätoimittajayhdistys, 
Aikakauslehtien 
päätoimittajat, 
Päätoimittajien yhdistys, 
Suomen Kaupunkilehtien 
Päätoimittajat ja Julkisen 
sanan neuvosto

“Itsemurhasta uutisoinnin 
muistilista toimittajille”,

”Muistilista itsemurhista 
uutisointiin”

1) https://thl.fi/fi/-/medialla-on-
tarkea-rooli-itsemurhien-ehkaisyssa-
asiallinen-uutisointi-itsemurhista-
torjuu-vaaria-oletuksia  

2)https://www.jsn.fi/uutiset/toimitt

ajille-avuksi-muistilista-itsemurhista-

uutisointiin/  

3)https://journalistiliitto.fi/fi/mediall

e-muistilista-itsemurhien-

uutisointiin/  

Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos (THL)

“Itsemurhien ehkäisy ja 
uutisointi mediassa: 
Työkalupaketti media-alan 
ammattilaisille”

http://urn.fi/URN:NBN:fi-
fe2016062922166 

Mediaohjeita  laativien  tahojen  kirjo  kertoo  itsemurhan  luonteesta  globaalina, 

monialaisena  ongelmana.  Itsemurhia  tehdään  kaikkialla  maailmassa,  ja  tutkimusten 
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perusteella  itsemurhauutisoinnilla  on  samanlaisia  riskejä  maasta  ja  mantereesta 

riippumatta.  Tämä  mahdollistaa  sen,  että  monikansallisia  ehkäisyprojekteja  ja 

kansainvälisiä  ohjeita  kannattaa  ylipäätään  toteuttaa  sekä  selittää  ohjeiden 

samankaltaisuuden  niin  suomalaisella  kuin  kansainväliselläkin  tasolla.  Lisäksi  on 

pantava  merkille,  että  useissa  tutkimissani  ohjeissa  on  hyödynnetty  useiden alojen 

asiantuntijoita.  Itsemurhan  mediakäsittelyn  ongelmien  ratkaisua  ei  siis  pidetä  vain 

terveysalan tai vain media-alan vastuuna, vaan yhteisenä ponnisteluna.

Esimerkiksi  THL  on  ollut  mukana  Euregenas-hankkeessa,  ja  THL:n  ohje  (Solin  ja 

Partonen 2016)  sisältääkin  paitsi  tietoa  hankkeesta ja  linkin Euregenasin  ohjeeseen 

(joka tosin  ei  enää sijaitse  kyseisessä osoitteessa),  myös paikoin tismalleen samoja 

lauseita  Euregenasin  ohjeen  (Dumon  ja  Portzky  2020a)  kanssa.  Suomalaisten 

mediajärjestöjen  ohje  pohjautuu  THL:n  toimittamaan  “tietopakettiin”,  vaikka  onkin 

mediajärjestöjen  itsensä  muotoilema  (esim.  JSN  2020c).  Lisäksi  Mieli  ry  linkkaa 

ohjeessaan (Mieli ry 2021) THL:n ohjeeseen. Euregenasin ohjeen (Dumon ja Pportzky 

2020a) todetaan pohjautuvan katsaukseen aiemmin julkaistuista mediaohjeista sekä 

lisäksi  kolmeen  nimettyyn  mediaohjeeseen,  joihin  kuuluu  esimerkiksi  WHO:n  ohje 

(WHO 2017).

Tutkimistani  ohjeista  vanhinta  perua  on  WHO:n  ohje,  joka  on  alun  perin  julkaistu 

vuonna  1999  mutta  josta  tarkastelen  tässä  yhteydessä  toista  päivitettyä  versiota 

vuodelta  2017.  Euregenasin  ohjeessa  ei  kerrota  ohjeen  julkaisuajankohtaa,  mutta 

jotain voi päätellä siitä, että Euregenas-hanke oli käynnissä vuosina 2012–2014. THL:n 

suomenkielinen  ohje  on  ladattu  sosiaali-  ja  terveysministeriön  hallinnonalan 

julkaisuarkisto  Julkariin  vuonna  2016.  Uusin  ohjeista  on  mitä  todennäköisimmin 

suomalaisten  mediajärjestöjen  ohje,  joka  julkaistiin  syyskuussa  2020.  Mieli  ry:n  ja 

Reporting on Suiciden ohjeiden julkaisuajankohdat eivät ole tiedossa.

Kaikki  tässä  tutkimuksessa  käsittelemäni  mediaohjeet  ovat  löydettävissä  verkosta. 

Ohjeet esitetään teksti- tai kuvamuodossa laatijatahon kotisivuilla7 tai vaihtoehtoisesti 

7Euregenasin  sivuilla  olevat  linkit  suomenkielisiin  ohjepaketteihin  (Euregenas  2021)  eivät  toimineet 
gradua  tehdessäni  maalis-toukokuussa  2021.  Onnistuin  kuitenkin  löytämään  linkin  ohjepakettiin  
itsemurhan tehneiden läheisten vertaistukijärjestö Surunauha ry:n sivuilta (Surunauha ry 2021). Ohje 
muistuttaa  Euregenasin  sivuilta  löytyvää  englanninkielistä  versiota  (Dumon  ja  Portzky  2020b),  joten 
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ladattavana  pdf-tiedostona.  Mieli  ry:n  ohjetta  lukuun  ottamatta  kaikkien 

tarkastelemieni  ohjeiden  ytimen  muodostaa  ohjelista,  joissa  tiivistetään  käskyin  ja 

kehotuksin, miten toimittajat voivat välttää haitallisia itsemurhauutisointia tai millaista 

on  hyvä  uutisointi.  Listan  tai  listojen  lisäksi  ohjeissa  tyypillisesti  taustoitetaan  ja 

perustellaan  käskyjä  kertomalla  itsemurhien  mediakäsittelyä  koskevasta 

tutkimustiedosta.

Suomalaisten  mediajärjestöjen  ohje  on  julkaistu  ainakin  JSN:n  (JSN  2020c), 

Journalistiliiton (Heijari 2020) ja THL:n sivuilla (THL 2020b). Mediajärjestöjen sivuilta 

ohje on mielestäni hieman hankalasti löydettävissä, sillä en huomannut niihin olevan 

JSN:n tai  Journalistiliiton sivuilta selkeitä linkkejä, vaan ne löytyivät hakutoiminnolla 

uutisosiosta.  THL esittää “muistilistan” pdf-tiedostona,  Journalistiliitto kuvana ja JSN 

samanlaisena tekstinä  kuin  uutisenkin.   THL:n  sivuilla  ohjeesta  käytetään  kahta  eri 

versiota, joista toinen on sama kuin mediajärjestöillä8 ja toinen on tiiviimpi versio (THL 

2020b),  jossa  osa  ohjeista  on  muutettu  suosituksista  käskyiksi.  Kerron  näistä 

muotoiluista lisää tuonnempana.

ROS-sivuston ohje  on  saatavilla  sekä  ladattavana  pdf:nä  että  verkkosivulta  tekstinä 

hieman laajemmassa muodossa. Verkkosivuston ohje (ROS 2021a) on näistä kahdesta 

mielestäni  hyödyllisempi,  sillä  siinä  annetaan  konkreettisia  esimerkkilauseita  ja 

perusteluita ohjeiden tueksi. Ohjeen yksi osio on omistettu itsemurhien uutisoimisen 

erityispiirteisiin  online-ympäristössä,  ja  lisäksi  sivulta  löytyy  laajempi  erillinen  ohje 

(ROS 2021b) samasta aiheesta.

WHO:n ja Euregenasin ohjeet poikkeavat muista siinä, että ne ovat laajoja, yli 20 sivun 

mittaisia  pdf-tiedostoja.  Niissä  annetaan  käytännöllisten  ohjeluetteloiden  lisäksi 

runsaasti tietoa median ja itsemurhien suhteesta sekä perustellaan annettuja ohjeita. 

Tällaiset  taustoittavat  ohjeet  voivat  toimia  toimittajien  koulutuksen  ja 

kouluttautumisen materiaalina paremmin kuin pelkät ohjelistat.

arvioin sen luotettavaksi.
8Linkki pdf-tiedostoon sivulla:
https://thl.fi/fi/web/mielenterveys/mielenterveyden-edistaminen/itsemurhien-ehkaisy.
Luettu 20.5.2021.
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Kuva 1. Kuvakaappaus Reporting on Suicide -sivuston mediaohjeen ”Best Practices and 
Recommendations for Reporting on Suicide” verkkosivujen versiosta (Reporting on Suicide 2021a). 
Ohjeen pdf-versiossa ei ole lause-esimerkkejä tai Why-selitteitä.

4.1 Ohjeiden sävy ja velvoittavuus

Ohjeissa on eroja siinä, miten velvoittavina ne esittävät itsensä. THL:n ja Euregenasin 

ohjeet kuuluvat ohjeista velvoittavimpien luokkaan. Velvoittavuuden vaikutelma 

syntyy ohjeiden käskymuodoista, jotka eivät jätä tilaa neuvottelulle tai 

harkinnanvaralle. Esimerkiksi THL ohjeistaa painokkaasti: “Painota, että itsemurha on 

ehkäistävissä”, “Ota läheisten tunteet huomioon ja kunnioita niitä”. Sävy itsemurhista 

uutisointia kohtaan on samaan aikaan varoittava että kannustava. Yhtäällä ohjeissa 

varoitetaan jäljittelyvaikutuksen riskistä ja kehotetaan arvioimaan tarkoin uutisen 

arvoa verrattuna sen vaaroihin. Toisaalla molemmat ohjeet tunnistavat median olevan 

tehokas keino yleisen tietoisuuden kasvattamiseen ja tabujen purkamiseen.

THL:n ohje suoraan kehottaa mediaa “uutisoimaan itsemurha-aikeisesta 

käyttäytymisestä”. Kannustavuuden ja varoittavuuden yhdistelmä kertoo uskosta sekä 

jäljittelyvaikutuksen toteaviin tutkimustuloksiin että toimittajien ammattietiikkaan ja 

perehtymiskykyyn. Toimittajia velvoitetaan siis osallistumaan itsemurhien 

ehkäisytyöhön yhtäältä pidättäytymällä huonoista uutisoinnin tavoista ja toisaalta 

tekemällä asiallisia uutisia.

Käskylistoja sisältyy myös ROS-sivuston ohjeeseen. Ohjeeseen kuuluu kaksi listaa, joista 

toinen koostuu viidestä myönteisestä kehotuksesta ja toisen muodostavat “vältä 

tekemästä näin”- ja “tee sen sijaan näin” -tyyppiset ohjeparit, joissa kerrotaan ensin 
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jokin vältettävä ilmaisutapa tai sisältöohje ja sitten hyvä käytäntö, jolla sen voi korvata. 

Tiukkojen kieltojen välttäminen ja vaihtoehtojen esittäminen haitallisille ilmaisu- ja 

esitystavoille luo ohjeeseen myönteistä sävyä. Vaikka huonoilla käytännöillä, kuten 

vääränlaisella kielenkäytöllä, kerrotaan olevan vaarallisia riskejä, pysyy sävy silti 

enemmän suostuttelevana ja suosittelevana kuin julistavana tai painostavana.

Suosittelevaa esittämistapaa noudattavat myös WHO ja Mieli ry. Mieli ry:n lyhyessä 

ohjeessa ei ole tiukkoja käskyjä, vaan siinä käytetään pehmeämpiä sanamuotoja, kuten 

“tulisi esittää”, “tulee välttää” ja “on tärkeä painottaa”. WHO:n ohjelista annetaan 

käskymuodossa, mutta vaikutelmaa pehmentävät ohjeiden laajat perustelut, joiden 

“should”-muotoilu (suom. tulisi, pitäisi) luo suostuttelevan vaikutelman.

Journalistijärjestöjen ohjeen yhteydessä JSN:n ja Journalistiliiton sivuilla painotetaan, 

että ohje ei ole lisäys tai liite Journalistin ohjeisiin, vaan toimittajien työn 

helpottamiseen tarkoitettu “muistilista”. Tämä tarkoittaa, että neuvot eivät velvoita 

toimittajia, vaan ohjeistus jää suosituksen ja vinkkaamisen tasolle - siitä 

poikkeamisesta ei esimerkiksi voi esimerkiksi kannella Julkisen sanan neuvostolle. 

Kanta on linjassa journalismin sananvapautta koskevien näkemysten kanssa. JSN:n ja 

Journalistiliiton julkaisema versio ohjeesta ylläpitää toimittajien omaa tapauskohtaista 

harkinnanvaraa myös sanamuodoillaan. Esimerkiksi itsetuhoisuuteen liittyvistä 

tukipalveluista kehotetaan kertomaan, “jos uutisen yhteyteen luontevasti sopii”. 

Itsemurhan tekotavan ja tarkan tekopaikan mainitsemista tulee niin ikään välttää, “jos 

niiden kertomiseen ei ole erityistä perustetta”. Toimittajille jätetään siis 

mahdollisuuksia poiketa ohjeista perustellusti. (JSN 2020c, Heijari 2020.)

Kiinnostava yksityiskohta on, että THL:n sivuilla samasta journalistijärjestöjen ohjeesta 

on julkaistu kaksi eri versiota. Ensimmäinen niistä on sanatarkasti sama kuin järjestöjen 

julkaisema ohje, mutta toista on tiivistetty siten, että ohjeista syntyy velvoittavampi 

vaikutelma (THL 2020b). “Jos uutisen yhteyteen luontevasti sopii” -maininta on jätetty 

pois tukipalveluiden yhteystiedoista puhuttaessa, samoin “erityisten perusteiden” 

mahdollisuus tekotavan ja -paikan julkaisemisessa (emt.). Ero on ensi vilkaisulla pieni, 
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mutta tarkemmin ajateltuna merkittävä. Journalistijärjestöjen ohjeessaan toimittajille 

jättämä liikkumatila kapenee THL:n versiossa.

On huomioitava, että vaikka joidenkin ohjeiden kiellot ovat tiukkoja ja toisten lähinnä 

suosituksia, ohjeita sovelletaan aina toimitus- ja toimittajakohtaisesti. Yksi toimittaja 

voi tulkita suosittelun kielloksi ja toinen kiellon suositteluksi, riippuen toimittajan 

suhtautumisesta omaan työhön ja ylhäältäpäin annettuun ohjaukseen. Mediaohjeet 

eivät siis vielä itsessään muuta journalismin tekemisen tapoja, vaan toimittajien ja 

toimitusten halukkuus tulkita ja soveltaa niitä painaa paljon. Oma kysymyksensä on, 

kuinka tietoisia toimittajat ylipäätään ovat eettisten ohjeiden olemassaolosta ja kuinka 

tunnollisesti niitä noudatetaan. Henkilökohtaisen havaintojeni perusteella 

suomalaisissa medioissa on sisäistetty hyvin ajatus siitä, että yksittäisistä 

itsemurhatapauksista ei lähtökohtaisesti tule uutisoida, mutta sen sijaan tieto aihetta 

käsittelevien ohjeiden olemassaolosta tai tarkasta sisällöstä ei välttämättä ole yhtä 

itsestään selvästi hallussa.

Stack (2003) sai meta-analyysissaan kahtalaisia tuloksia siitä, kuinka hyvin valistuksella 

voidaan vaikuttaa medioiden itsemurhauutisoinnin käytäntöihin. Esimerkiksi 1990-

luvun alussa Sveitsissä itsemurhien haitalliset käsittelytavat (kuten itsemurhien 

näkyvyys etusivuilla ja kuvissa sekä skandaalinkäryiset muotoilut tekstissä) vähenivät 

lehdissä sen jälkeen, kun median edustajille oli järjestetty lehdistötilaisuus 

itsemurhauutisoinnin etiikasta (emt., 239). Toisaalta samaan aikaan itsemurhaa 

käsitelleiden juttujen määrä peräti kolminkertaistui, mikä oli vastoin medialle 

esitettyjä, uutisoinnista pidättäytymiseen kannustaneita ohjeita (emt.). Medioissa oli 

siis omaksuttu ohjeiden yksi osa-alue ja tingitty toisesta, medialle kenties vähemmän 

mieluisasta puolesta. Voi tosin olla niinkin, että näkyvä kampanjointi itsemurhien 

turvallisen mediakäsittelyn puolesta toimi samalla näkyvänä “mainoksena” 

juttuaiheelle: kun koko maan toimittajia muistutetaan itsemurhien olemassaolosta, 

lienee väistämätöntä, että ilmiö alkaa näyttää toimittajien silmissä tärkeältä ja 

synnyttää monta juttuideaa. Tärkein kysymys lienee, mikä on valistuksen vaikutus 

uutisoinnin turvallisuuteen pitkällä aikavälillä, ei vain hetkellisesti kampanjoinnin 

jälkeen.
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4.2 Ohjeiden suhde itsemurhan julkisuuteen

Julkisuus liittyy median toimintaan monin tavoin. Paitsi että media itse julkistaa asioita 

ja nostaa niitä siten yleiseen tietoisuuteen ja julkiseen keskusteluun, media on myös 

riippuvainen erilaisten julkisuuden piirissä tai sen rajalla toimivien tahojen ja 

viranomaisten tiedotuksesta ja läpinäkyvyydestä. Julkisuuden tärkeää roolia 

demokratian ja yhteiskuntaelämän perusedellytyksenä on korostanut teoreetikoista 

kenties tunnetuimpana filosofi ja yhteiskuntateoreetikko Jürgen Habermas (Seppänen 

ja Väliverronen 2013, 72).

Yksittäisten itsemurhien ja itsemurhailmiön asema julkisuudessa ei ole yksiselitteinen, 

vaan itsemurhan voi nähdä samaan aikaan yksityisenä ja julkisena ongelmana. 

Itsemurhaa koskevien mediaohjeiden tärkeä tehtävä onkin varmistaa, että 

joukkoviestimissä – julkisuuden tärkeällä areenalla – käytävä keskustelu itsemurhista ei 

aiheuta ongelmien pahenemista ja kenties voisi jopa auttaa itsemurhien ehkäisyssä.

Tutkimani mediaohjeet tunnistavat itsemurhien yhtä aikaa yksityisen ja julkisen 

luonteen pääosin hyvin. Yhtäältä ohjeissa korostetaan, miten tärkeää suojella yleisöä 

jäljittelyvaikutukselta ja taata menehtyneiden läheisille oikeus yksityisyyteen, mutta 

toisaalta ohjeissa painotetaan median mahdollisuuksia tabujen purkajana ja uusien 

kuolemien ehkäisijänä, mikäli aihetta käsitellään julkisessa keskustelussa asiallisesti. 

Itsemurhasta uutisointi voi myös olla keino tunnistaa niiden taustalla olevia muita 

yhteiskunnallisia ongelmia. Ohjeet yrittävät siis samaan aikaan suitsia huonoja 

(jäljittelyvaikutusta aiheuttavia) uutisoinnin tapoja ja antaa medialle vinkkejä hyvien 

(itsetuhoisuudelta suojaavien ja myyttejä murtavien) kerrontatapojen harjoittamiseen.

Useissa ohjeissa tuntuu vallitsevan ajatus, että median ei tulisi uutisoida yksittäisistä 

itsemurhista, mutta aihepiiriin liittyvät elämänmyönteiset haastattelut ja 

asiantuntijajutut voivat olla hyödyllisiä. Itsemurhia ei pidetä kokonaan salattavana 

aihepiirinä, vaan ilmiölle voi antaa myös julkisuutta, jos jutuissa painottaa 

itsetuhoisuudesta ja kriiseistä selviytymisen tapoja, ei kuoleman syitä, toteutustapaa ja 

dramaattisuutta. Esimerkiksi THL:n ohjeessa toimittajaa kehotetaan sekä “miettimään 
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kahdesti” itsemurhasta uutisoimista että “uutisoimaan itsemurha-aikeisesta 

käyttäytymisestä”. Avainkäsite lienee “itsemurha-aikeinen”: esimerkiksi Euregenasin 

ohjeessa (Dumon ja Portzky 2020a) viitataan tutkimukseen, jonka mukaan 

itsemurhakriisistä selviytyneiden henkilöiden tarinoiden kertomisella mediassa on 

itsemurhia vähentävä vaikutus (Niederkrotenthaler ym. 2010).

Ohjeista syntyy vaikutelma, että kyseessä todellakin on paitsi vaikea ja vaarallinen, 

myös tärkeä ja jopa palkitseva juttuaihe. Vaikenemisen sijaan paras ratkaisu olisi, 

ohjeita tulkiten, että media käsittelisi itsemurhaa harvoin ja turvallisesti - ja 

mahdollisesti jossakin muussa tyylilajissa kuin uutisessa.
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5 TUNTEET JOURNALISMISSA

Tutkiessaan  yhdysvaltalaisen  arvostetun  Pulitzer-palkinnon  saaneita  juttuja  Karin 

Wahl-Jorgensen havaitsi, että suuri osa palkituista jutuista pyrkii herättämään lukijassa 

tunteita.  Jutut käsittelivät  yleensä asioita,  joissa on jo itsessään vahva tunnelataus, 

kuten elämän ja kuoleman kysymyksiä (emt., 46) sekä lasten sairauksia (emt.; 48–49, 

54).  Tällaisista  aiheista  kirjoittavan  toimittajan  ei  tarvitse  erikseen  perustella 

lukijalleen, miksi  aihe on koskettava (emt.)  tai  tärkeä,  vaan aiheesta saa liikuttavan 

jutun  jo  vähäeleisellä  tapahtumien  kuvauksella.  Myös  itsemurha  kuuluu  tällaisten 

tunnepitoisten aiheiden joukkoon.

Tunteet  ovat  journalismissa  läsnä  lähes  kaikkialla.  Oli  kyseessä  sitten  talous-  tai 

urheilu-uutinen,  kulttuuriarvostelu  tai  gallup,  jutut  voivat  herättää  lukijassa 

monenlaisia  tunteita  ja  mahdollisesti  myös  esittää tunteiden kuvauksia.  Esimerkiksi 

uutisia on perinteisesti jaoteltu koviin ja pehmeisiin uutisiin sen mukaan, millainen sija 

tunteilla  ja  niiden  esittämisellä  on  jutuissa.  Niin  sanotut  kovat  uutiset  pyrkivät 

vetoamaan lukijan järkeen, kun taas pehmeissä uutisissa korostetaan jutussa esiintyviä 

ja sen lukijassa herättämiä tunteita.

Vielä  muutama  vuosikymmen  sitten  oli  harvinaista,  että  uutisissa  esitettiin 

tunnereaktioita. Nykyään tilanne on toinen. Totuuden ja  yleisen  tiedon välittämisen 

rinnalle  ovat  nousseet  tunteet  ja  henkilökohtaiset kokemukset,  vaikka  jälkimmäisiä 

saatetaankin  yhä  toisinaan  pitää  paheksuttavina  kaupallisuuden  ja  viihteellisyyden 

merkkeinä.  Toisaalta  tunteiden  sisällyttämisessä  journalismiin  on  nähty  myös 

mahdollisuuksia.  On  pohdittu,  voisiko  tunteikas  journalismi  osallistaa  yleisöään  ja 

auttaa sitä ymmärtämään maailmaa tavoilla, joihin tiukan faktapohjainen journalismi 

ei välttämättä kykene. (Koljonen 2013, 141–143.)

Tunteiden  paikkaa  journalismissa  on  perusteltu  paitsi  tunteellisten  juttujen 

kiinnostavuudella yleisön silmissä, myös elämän kaikkien puolien tallettamisella. Koska 

ihmiset  kokevat  elämässään  tunteita,  voi  niistä  kertomisen  ajatella  kuuluvan 

34



neutraaliin ja totuudenmukaiseen raportointiin siinä missä ulkoisten tapahtumienkin 

(Schmidt 2021, 14). Jopa “kovina” pidettyjen uutisaiheiden takana on tuntevia ihmisiä. 

Politiikassa  riemuitaan  ja  petytään,  taloustilanne  vaikuttaa  ihmisten  hyvinvointiin, 

oikeudenkäynneissä puidaan yksityishenkilöiden keskinäisiä tekoja ja suhteita hyvinkin 

yksityiskohtaisesti.  Jotain  olennaista  jäisi  puuttumaan,  jos  tunteista  vaikenisi. 

Tunteiden  esittämistä jutuissa voi  siis  pitää osana toimittajan ammattitaitoa  (Wahl-

Jorgensen 2019, 37–38).

Tunteiden  roolin  lisäksi  toisen  keskustelun  aihe on  se,  miten  ja  mitkä  tunteet 

journalismissa  näkyvät.  Perinteisesti  jutun  tunteet  ovat  lähtöisin  haastateltavalta: 

haastateltava  voi  esimerkiksi  kuvailla  tunteitaan  tai  käyttää  tunnepitoisia  sanoja 

puheenvuoroissaan,  tai  sitten  haastateltavan  elämäntarina  voi  herättää  lukijassa 

tunteita ihan jo traagisten ja samastuttavien tapahtumiensa takia, vaikka tapahtumista 

kerrottaisiin toteavaan sävyyn. Toimittajan tunteiden näkymistä jutussa sen sijaan on 

vältetty,  sillä  sellaisen  on  nähty  olevan  ristiriidassa  median  objektiivisuuden  tyylin 

kanssa  (Wahl-Jorgensen  2019;  30,  37,  39).  Tämä  kuitenkin  riippuu  paljon  jutun 

tyylilajista. Parhaimmillaan toimittajan etäisen ja näkymättömän roolin rikkominen voi 

nostaa  jutun  uudelle  vaikuttavuuden ja  koskettavuuden  tasolle,  jos  genre  sen vain 

sallii.

Erityisessä asemassa tunnekuvaukset ja tunteiden herättäminen ovat  ihmisläheisessä 

ja  kokeilevassa  feature-journalismissa.  On mielenkiintoista,  että samaan aikaan kun 

journalismin ihanteena pidetään yleisesti neutraaliutta ja asiakeskeisyyttä, media-alan 

merkittävät palkinnot menevät usein tunteikkaille jutuille (emt., 37-38). Aihevalinnan 

lisäksi  jutun  tunteikkuuden  asteeseen  voi  vaikuttaa  esimerkiksi  sanavalinnoilla, 

kerronnallisilla jännitteen luomisen keinoilla (emt., 50–52) ja kuvituksella (Sipola 1998). 

Wahl-Jorgensenin  tutkimuksen  perusteella  tyypillisessä  Pulitzer-palkitussa  jutussa 

kuvaillaan ensin tarinallisin keinoin jonkun yksilön kertomus, josta sitten laajennetaan 

jonkin suuremman sosiaalisen tai yhteiskunnallisen ongelman käsittelemiseen (Wahl-

Jorgensen 2019; 43, 49).  Tarinallisuus onkin monien feature-juttujen ominaispiirre, ja 

tarinallisista jutuista käytetään omaa termiään tarinallinen journalismi.
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Tässä  luvussa  käsittelen  tunteiden  esiintymistä  ja  ilmenemistä  mediassa  yleisesti.  

Seuraavassa  luvussa  siirryn  tarkastelemaan  feature-journalismin  ja  tarinallisen 

journalismin ominaispiirteitä ja haasteita.

5.1 Tausta uudessa journalismissa

Tunteiden  valtavirtaistumisen  journalismissa  voi  karkeasti  arvioida  alkaneen  1960-

luvulla.  Suomessa  yleistyivät  tuolloin  televisio  ja  tabloid-lehdet,  ja  Yhdysvalloissa 

paikalliset  toimittajat  alkoivat  korostaa  tunteilla  olevan  merkitystä  myös 

sanomalehdissä  (Schmidt  2021).  Yhdysvalloissa  tärkeänä  käänteenä  voi  pitää 

Washington  Post  -sanomalehteen  vuonna  1969  perustettua  Style-osiota,  jonka 

aikakauslehtimäisissä jutuissa keskityttiin uutistapahtumien ja julkisten asioiden sijaan 

viihdyttävyyteen ja ihmisten yksityiselämän kannalta kiinnostaviin  aiheisiin (Schmidt 

2021, 7). Toisaalta lehti halusi uudessa osiossakin säilyttää pesäeron viihteellisempiin 

tabloid-lehtiin: juttujen tuli olla sivistyneitä, selkeitä ja realistisia (emt., 7). Tunteiden 

murtautuminen viihdelehdistöstä  sanomalehteen kelpaavaksi  sisällöksi  oli  yksi  askel 

matkalla tunnesisältöjen normalisoitumista myös niin kutsutussa vakavassa mediassa. 

Vuonna 1977 tunteisiin ja ihmiskohtaloihin keskittyvä “uusi journalismi” sai eräänlaisen 

alan  sisäisen  siunauksen,  kun  Pulitzer-palkintoon  perustettiin  oma  kategoriansa 

feature-jutuille (emt., 8). Uusi journalismi herätti kiinnostusta ympäri maailman ja on 

vaikuttanut journalistien suhtautumiseen työhönsä myös Suomessa (Räty 1998, 137–

138, 150).

Tunteellisuus kulki  ja kulkee edelleen käsi  kädessä tarinallisuuden ja kirjallisuudesta 

lainattujen tehokeinojen kanssa. Uuden journalismin ajan kriitikkojen pelko siitä, että 

tyylikikkailuihin  keskittyminen  saisi  toimittajat  unohtamaan  journalismin  hyveistä 

tärkeimpiin kuuluvan faktantarkistuksen ei ollut aivan aiheeton: vuonna 1981 kävi ilmi, 

että  Washington  Postin  Pulitzer-palkittu  juttu  8-vuotiaasta  huumeriippuvaisesta 

lapsesta oli  toimittaja  Janet Cooken sepittämä (Schmidt 2021,  9).  Tapaus  tuskin oli 

ensimmäinen  eikä  myöskään  viimeinen  laatuaan  journalismin  historiassa.  Silti  on 

helppo  uskoa,  että  juuri  tunteikkaita,  dramaattisia  yksilötarinoita  arvostava 
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journalistinen kulttuuri voi johtaa kiusaukseen tarinan väärentämisestä. Nimettömän 

yksilötarinan keksimisestä ei liene myöskään yhtä helppoa jäädä kiinni kuin vaikkapa 

mullistavan uutistapahtuman satuilemisesta.

Cooken tapauksen jälkeen uudelle journalismille haluttiin luoda vahvemmat säännöt ja 

epäeettisiä journalistisia käytäntöjä haluttiin kitkeä. American Society for Newspaper 

Editors -järjestön perustamassa kilpailussa palkittiin ansioituneita sanomalehtijuttuja ja 

niiden  kirjoittajia  haastateltiin  muun  muassa  tunteikkaiden  juttujen  kirjoittamisen 

käytännöistä. Tällaisen institutionaalisen ohjauksen, hyvien käytäntöjen ja näkemysten 

jakamisen sekä toimituksissa tapahtuneen tunteikkuuden normalisoimisen myötä oli 

tunteikas  tarinankerronta  muuttunut  1990-luvun  alkuun  mennessä  vakiintuneeksi 

käytännöksi pienen piirin erikoisuuden sijaan. (Emt., 9–11.)

Tarinallisen journalismin tunteikkuus haastoi  Yhdysvalloissa sellaisia objektiivisuuden 

takeena  pidettyjä  elementtejä  kuin  juttujen  neutraalius,  puolueettomuus  ja 

tulkinnoista  pidättäytyminen.  Samaan  aikaan  se  kuitenkin  vahvisti  objektiivisuuden 

toisia ulottuvuuksia, kuten faktoissa pitäytymistä ja oikeudenmukaisuutta. (Emt., 14.)

5.2 Kiinnostus kehollisuuteen ja affekteihin

Tunteista  ja  kokemuksista  kiinnostuttiin  1900-luvun  loppupuolella  muuallakin. 

Humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen piirissä 1990-luvulla herännyttä ja 

yhä jatkuvaa kiinnostusta tunteisiin, kokemuksiin ja aisteihin kutsutaan affektiiviseksi  

käänteeksi  (Koivunen  2008,  5).  Käänne  on  nähty  kansainvälisenä  kiinnostuksen 

siirtymisenä kielen ja merkkien tutkimuksesta - mielen alueesta - kehon kokemusten ja 

tunteiden tutkimiseen (emt., 5–6). Kyseessä on eräänlainen vastaveto niin kutsutulle 

lingvistiselle  käänteelle:  affektiivisuuden  tutkimus  kääntää  katseen  pois  lingvistisen 

käänteen  edustamista  kielestä  ja  representaatiosta,  kohti  ruumiillisuutta  ja 

materiaalisuutta (Kontturi & Taira 2007, 43).

On kuitenkin kyseenalaista, missä määrin tämä “käänne” on näkynyt Suomessa. Anu 

Koivunen  (2008,  5)  argumentoi  reilut  10  vuotta  sitten,  että  suomalaisessa 
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mediatutkimuksessa  ei  ollut  vielä  tuolloin tapahtunut  affektiivista  käännettä,  vaan 

päinvastoin  tunteita  käsiteltiin kotimaisessa  tutkimuksessa  liian  vähän.  Koivunen 

halusikin,  että  tunteet,  kokemukset  ja  aistimellisuus  otettaisiin  vakavasti  ja  niitä 

pidettäisiin  tärkeänä  kulttuurin  ja  yhteiskunnan  tutkimuksen  aiheena.  Tätä  varten 

tarvitaan sanaston ja tutkimusmenetelmien kehittämistä. (Emt.)

Suomen kielen arkisessa  käytössä  sanat  tunne ja  emootio tarkoittavat  käytännössä 

samaa.  Akateemisen keskustelun piirissä  käsitteet  toisinaan erotetaan toisistaan,  ja 

niiden  kanssa  saman  aihealueen  alle  yhdistetään  myös  termi  affekti.  Kaikki  kolme 

käsitettä liittyvät  tunteiden ja kehollisuuden ilmenemiseen yhteiskunnassa ja niiden 

akateemiseen tutkimiseen.  Affektilla  viitataan  eräiden teoreetikkojen mukaan myös 

kehon kykyyn vaikuttaa ja vaikuttua asioista (Rantasila 2008, 35). Affektiksi voi kutsua 

esimerkiksi  sitä,  kun  innostuvan  ihmisen  syke  kohoaa,  posket  punoittavat  ja  ääni 

nopeutuu - tai yhtä lailla epämääräisiä epämukavuuden ja ahdistuksen tunteita, joille 

ei  osaa antaa selkeää syytä tai  nimeä (emt.,  4).  Journalismin,  median ja  viestinnän 

tutkimuksessa affekteista kiinnostuminen tarkoittaa sitä, että esimerkiksi lehtitekstejä 

ei  tutkittaisi  vain  niiden  sanojen,  diskurssien  tai  representaatioiden  tasolla,  vaan 

huomio  kiinnitettäisiin  siihen,  millaisia  tunteita  jutut  pitävät  sisällään  ja  millaisia 

kehollisia reaktioita ne herättävät.

Tutkimukseni  sivuaa  affektien  tutkimista,  sillä  itsemurhafeaturella  on  aiheensa  ja 

tyylilajinsa  puolesta  suuret  mahdollisuudet  vaikuttaa  lukijaansa  tunteellisesti  ja 

kehollisesti. Monet tätä tutkimusta varten lukemani itsemurha-aiheiset jutut herättivät 

minussa ensimmäisillä lukukerroilla esimerkiksi surun ja toivottomuuden tunteita, kun 

eläydyin  niissä  kerrottuihin  tapahtumiin.  Lukiessani  huomasin  sykkeeni  nousevan, 

ilmeeni  muuttuvan  ja  oloni  olevan  yleisesti  levoton  tai  ahdistunut.  Tarinallisen 

itsemurhafeaturen  affektiivisuudesta  huolimatta  affektiteorian  käyttö  jää  tässä 

tutkimuksessa pieneksi sivujuonteeksi. Tutkimukseni kannalta minun ei ole mielekästä 

lähteä selvittämään tarkemmin, mitkä itsemurhafeaturen herättämät tunteelliset tai 

keholliset  reaktiot  ovat  mielestäni  tunnetta  ja  mitkä  affektia,  varsinkin  kun 

journalismin tutkimuksessa sanoja käytetään usein toistensa synonyymeina (emt., 5), 

saati  missä  tunteen  ja  affektin  raja  mahdollisesti  kulkee.  Siksi  en  syvenny  tämän 
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tarkemmin  affektiteorian  lukuisiin  määritelmiin  ja  teoreetikkoihin.  Tärkeämpää  on 

käsitys siitä, että kirjoitettu teksti voi vaikuttaa lukijaansa monin tavoin tämän kehossa 

ja  pään  sisällä  ja  että  nämä  vaikutukset  on  hyvä  ottaa  huomioon  tutkittaessa 

sensitiivisiä aiheita käsitteleviä mediaesityksiä.

Noudatan  tässä gradussa  Anna Rantasilan (2013,  5)  tavoin Sara  Ahmedin (2010)  ja 

Margaret Wetherellin käsitystä, jonka mukaan tunne ja affekti ovat saman ilmiön eri  

ilmenemismuotoja  ja  jatkuvasti  vuorovaikutuksessa  keskenään.  Käsitän  affektin 

kehossa  ilmeneväksi  kokemukseksi,  jota  on  kuitenkin  mahdotonta  täysin  erottaa 

päänsisäisestä  tunteesta.  Rantasilan  näkemystä  noudattaen  en  pidä  diskurssia  ja 

affektia  toisensa  poissulkevina  tutkimuskäsitteinä,  mitä  tulee  mediaesitysten 

tutkimiseen. Joukkoviestinnän esityksiä olisi vaikea tutkia ilman että tutkittaisiin myös 

niiden diskursiivista eli kielen ja merkkien tasoa (Rantasila 2013, 46). Rantasila pitää 

loogisena,  että tutkittaessa affektin rakentumista uutisissa affektia käsitellään myös 

kielen tasolla olevana ilmiönä (emt., 45–46). Jos näin ei tehtäisi, tutkimuksesta saattaisi 

tulla  epäkonkreettista  tunnelmien  kuvailua  ja  affekti  jäisi  mystiseksi, 

paikantamattomaksi voimaksi (emt.).

Rantasilan tavoin käsitän affektin olevan läsnä kaikenlaisissa journalistisissa jutuissa, 

myös niissä, joissa ei käytetä tunneilmaisuja. Niistä pidättäytyminen on omanlaistaan 

affektin rakentamista. Kyse ei siis ole siitä, että joihinkin juttuihin olisi lisätty affektia ja  

joihinkin ei, vaan jutun näkökulmat, haastateltavien valinnat, kuvat, sanat ynnä muut 

ratkaisut luovat siihen aina jonkinlaista affektiivisuutta. Joissakin jutuissa affektiivisuus 

on vain “julkilausutumpaa” kuin toisissa jutuissa. (Emt., 117.) Uutisjuttu, jossa on kuva 

itkevästä  lapsesta,  on  helpompi  tunnistaa  affektiiviseksi  kuin  juttu,  jossa  on  kuva 

hallituksen ministereistä  tiedotustilaisuudesta  naama peruslukemilla.  Silti  affekti  on 

läsnä molemmissa jutuissa ja kuvissa.

On  tietenkin  huomioitava,  että  lehtijutut  eivät  ole  lääkeruiskuja,  jotka  välittäisivät 

jonkin  tunteen  lukijaan  sellaisenaan  juuri  toimittajan  tarkoittamalla  tavalla  –  saati 

samalla tavalla, mitä minä tutkijana tai liikuttumiseen taipuvaisena lukijana koen. Jo 

ihmisen oma mielentila vaikuttaa siihen, kuinka hän kokee maailman ympärillään ja 
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kuinka  helposti  muiden  ihmisten  tai  vaikka  lehtitekstien  tunteet  tarttuvat  häneen 

(Ahmed 2010, 36). Ei siis voi sanoa, että jutussa oleva affektiivinen kuvailu tai jokin 

sanavalinta laukaisisi  jokaisessa lukijassa samanlaisen tunteen tai  ylipäätään mitään 

tunnetta.  Tämän  tutkielman  viitekehyksessä  on  kuitenkin  mielekästä,  että  voin 

tunnistaa  ja  osoittaa  jutuista  tunteikkuuden  siemenen  sisältäviä  aihe-,  sana-  ja 

rakennevalintoja sekä pohtia,  millainen vaikutelma kokonaisuudesta lukijalle  syntyy. 

Ovathan  itsemurhaa  käsittelevät  mediaohjeetkin  kirjoitettu  sillä  oletuksella,  että 

tietynlaisilla  itsemurhasta  kertomisen  tavoilla  on  todellista  vaikutusta  ihmisten 

hyvinvointiin ja toimintaan.

5.3 Tunteiden hyödyt ja haitat lehtijutussa

Miksi lehtijutuissa sitten esiintyy ei vain vaivihkaisia, vaan myös aukikirjoitettuja ja 

jutun päärooliin pääseviä tunteita? Wahl-Jorgensenin mukaan tunteet voivat muun 

muassa saada lukijan kiinnostumaan jutusta (Wahl-Jorgensen 2019, 37), auttaa tiedon 

välittämisessä (emt., 32) ja lisätä jutun aitouden tunnetta (emt., 66). Toisin sanoen 

huolella rakennettu tunnesisältö voi auttaa jutun elinkaaren jokaisessa vaiheessa, 

lukijoiden huomion herättämisestä aina yhteiskunnallisiin muutoksiin asti. Juttu, joka 

on samaan aikaan kiinnostava lukukokemus että yhteiskunnallisesti merkittävä, 

hyödyttää mitä todennäköisimmin myös lehden myyntiä ja arvostusta.

Sitä paitsi harva yhteiskunnallinen ilmiö typistyy numerotietoihin ja faktoihin. Jos 

esimerkiksi suomalaisten köyhyyttä tarkasteltaisiin vain tilastojen valossa, syntyisi 

ilmiöstä jokseenkin yksipuolinen mielikuva. Köyhyyteen ja köyhänä elämiseen liittyy 

lukematon määrä tunteita ja kokemuksia, joista vain pieni osa päätyy lehtien sivuille. 

Haastattelu, jossa pienituloinen suomalainen kertoo toimeentulovaikeuksien 

herättämästä ahdistuksesta, voi herättää tietoisuutta ilmiöstä aivan eri tavalla kuin 

pelkkä numerotieto köyhyysrajan alapuolella elävien ihmisten määrästä Suomessa.

Lisäksi erilaiset lukijat ovat kiinnostuneita erilaisista sisällöistä. Ilkka Malmberg käytti 

journalismin fakta- ja tunnesisältöjen jaotteluun käsitettä journalismin kahdesta 

tiedonintressistä (Malmberg 1998, 43). Faktoja etsivät lukijat (niin kutsutut uroot) ovat 
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kiinnostuneita nimistä, numeroista ja määristä, kun taas eläytymispainotteiset lukijat 

(niin sanotut naaraat) haluavat tietää, miltä asiat tuntuvat ja mitä ne merkitsevät 

(emt.). Käytän tässä gradussa uros-naaras-termien sijaan Lassila-Merisalon (2020, 97) 

samasta ilmiöstä käyttämiä korrektimpeja termejä faktaorientoituneet ja 

elämysorientoituneet lukijat. Jaottelua voi käyttää kuvaamaan ei vain lukijoiden, vaan 

myös toimittajien kiinnostuksen kohteita ja asennoitumista työhönsä (Malmberg 1998, 

45, 47). Faktaorientoituneen toimittajan faktaorientoituneelle yleisölle suuntaama 

juttu voi kuvata vaikkapa itsemurhaa tilastojen (kuinka monta itsemurhaa minäkin 

vuonna), rahamäärien (paljonko itsetuhoisuuden hoito maksaa yhteiskunnalle) ja 

asiantuntijahaastattelujen avulla. Vaikka jutun tiedot olisivat prosentilleen oikein, 

saattaa elämysorientoitunut lukija kokea jutun paitsi tylsäksi, myös vajavaiseksi - 

puuttuuhan jutusta kuvaus siitä, millaista on itsetuhoisista ajatuksista kärsivän ihmisen 

ja tämän läheisten elämä. Kyse ei ole siitä, että yksi orientaatio olisi toista parempi tai 

että jokaiseen juttuun pitäisi saada kumpaankin tiedonintressiin vetoavia elementtejä9. 

Omien tiedonintressiensä tiedostaminen voi kuitenkin hyödyttää niin toimittajaa 

työssään kuin kiinnostavia mediasisältöjä etsivää lukijaakin.

Koljonen (2013) esittää, että journalismin rituaalisen puolen merkitys on kasvanut 

yhteiskunnassa ja että median kyky luoda yhteisöllisyyttä on ohittanut tärkeydessään 

faktapohjaisuuden. Esimerkiksi suuronnettomuuksissa journalismin yksi tärkeä tehtävä 

on luoda yleisölle mielikuvaa siitä, että onnettomuuden herättämät vaikeat tunteet 

ovat yhteisiä ja opettaa, miten niistä selvitään. Koljosen mukaan ainakin iltapäivä- ja 

aikakauslehdet tuntuvat ottaneen tehtäväkseen käydä katastrofien aiheuttamaa surua 

ja järkytystä läpi yleisön kanssa. (Emt., 164–165.) Journalismi ei siis toimi vain tiedon 

välittäjänä, vaan myös tavallisen ihmisen tunteiden tunnistajana ja tunnustajana, mitä 

ei pidä varsinkaan katastrofin kokeneessa yhteiskunnassa väheksyä.

9 Tosin  hyvänä  esimerkkinä  molempien  elementtien  yhdistämisestä  itsemurhafeaturessa  toimii  
Aittokoski 2020.
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5.3.1 Tunteikkuuden riskit

Ei ole yksiselitteistä, että tunnesisällöillä lehtijutussa olisi automaattisesti hyödyllisiä 

vaikutuksia yleisöä tai yhteiskuntaa ajatellen. Vaikka tunteikas yksilön kertomus voi 

toimia jutussa hyvänä sisäänheittäjänä mahdollisesti monimutkaisenkin ilmiön 

käsittelyyn, on tällaista jutun rakentamisen mallia myös kritisoitu. Esimerkiksi 

Stephanie Shapiro on arvostellut kurjuuskertomuksilla mässäilyä ja sanonut 

kaunokirjallisuuden keinoja lainailevien, tunnereaktioita laskelmoivien lehtijuttujen 

olevan enemmänkin lukijan tunteiden manipuloimista kuin tiedon tarjoamista (Shapiro 

2006).

Vaikka lehtijutussa esitettävä tunteikas tapaus olisi totta, se ei välttämättä ole 

edustava esimerkki kyseisestä ilmiöstä (Silfverberg 2020, 29). Kuohuttava kertomus 

jonkin julkisen järjestelmän toimimattomuudesta ja oman onnensa nojaan jääneestä 

kansalaisesta voi jättää varjoonsa sen tosiasian, että sama systeemi toimii yleensä 

hyvin ja on auttanut suurta määrää muita ihmisiä (Mäkelä 2020, 28). Varsinkin 

terveydenhuollon toimimattomuutta käsittelevissä tunteikkaissa yksilökertomuksissa 

on ongelmana, että terveydenhuollon työntekijät tai viranomaiset eivät saa 

kommentoida julkisuudessa yksittäisen ihmisen tapausta (Karttunen 2020, 73). Vaikka 

lehtijutussa kerrottaisiinkin faktatietoa aiheena olevasta ilmiöstä laajemmin ja 

korostettaisiin jutussa kuvatun tapauksen harvinaisuutta, lukijan mieleen jäänee 

todennäköisemmin kohahduttava kertomus ja (usein jutun alkuun sijoitettu) yksilön 

kokemus (emt., 70–71).

Näin yksittäistapauksesta kertominen ei yksiselitteisesti lisääkään lukijan ymmärrystä 

maailmasta, vaan voi ylikorostaa harvinaisia tapauksia ja saada maailman 

vaikuttamaan esimerkiksi turvattomammalta kuin se onkaan (emt., 70).

Tunteikkaat yksilötarinat eivät välttämättä johda siihen, että jutun lukenut yksilö 

aktivoituisi tavoittelemaan yhteiskunnallista muutosta. Voi käydä päinvastoin: 

rakenteellisten ongelmien sijaan huomio saattaa keskittyä jutun herättämiin tunteisiin 

lukijassa tai jutun kuvaaman yksilön ominaisuuksiin, esimerkiksi siihen, onko jutun 

42



kuvaama köyhä henkilö tarpeeksi ahkera ja nöyrä ansaitakseen lukijan sympatian 

(Mäkelä 2020, 30–32).

Voi myös kysyä, mitä käy ihmisille ja ihmisryhmille, joiden elämä ei mahdu liikuttavan 

tai inspiroivan, helposti lehtijutuksi tai sosiaalisen median päivitykseksi taipuvan 

kulttuurisen kertomuksen raameihin. Ansaitsevatko vain reippaat, haastatteluissa 

supliikisti esiintyvät ja kertomuksen sankarin rooliin soveltuvat ihmiset tulla nähdyiksi 

mediassa ja tunnustetuiksi yhteiskunnassa? Entä jäävätkö jotkin rakenteelliset, 

globaalit tai muuten monimutkaiset ongelmat vaille mediahuomiota, jos niistä ei saa 

rakennettua tunnepitoista, ihmisen kokoista yksilökertomusta (Raipola 2020, 294–

295)?

Yksilöiden tunteisiin keskittyvä journalisti voi huonossa tapauksessa unohtaa aiheensa 

yhteiskunnallisten kytkösten käsittelyn ja voimistaa ahdistusta sen lievittämisen sijaan, 

ja tunteikkaita tarinoita lypsävä toimittaja saattaa antaa julkisuutta sellaisille ihmisille, 

jotka eivät kykene arvioimaan oman toimintansa seurauksia (Koljonen 2013, 66). 

Tietojen hankkiminen kriiseissä kuolleiden lähiomaisilta ja henkiin jääneiltä uhreilta 

onkin herättänyt kiistaa journalistien ja kriisipsykologien välille. Parinkymmenen viime 

vuoden aikana psykologit ovat ryhtyneet vaatimaan kriisien uhrien ja omaisten 

suojaamista julkisuudelta ja vastustamaan varsinkin tunteellisten kysymysten 

esittämistä haastatteluissa (emt.; 181, 207). Koljosen mukaan toimittajat itse ovat 

pitäneet tätä sananvapauden rajoittamisena (emt., 181).

Tutkimushaastattelujen mukaan journalistit itse pitävät tärkeänä, että 

katastrofiuutisissa on mukana tunteita. Toimittajien mielestä surua käsittelevät jutut 

auttavat yleisön jäseniä työstämään omaa suruaan, ja uhrien ja omaisten näkökulma 

auttaa ymmärtämään surmien seurauksia. (Emt., 207.) Toisaalta Koljosen mukaan 

toimittajien eettisissä pohdinnoissa katastrofijournalismista on havaittu seurausetiikan 

korostumista velvollisuusetiikan rinnalla, ja uutisoinnin seurauksia mietitään niin 

uhrien hyvinvoinnin kuin oman yhtiön taloudellisen menestyksenkin kannalta (emt., 

207–208).
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Kenties kaikista moitittavimpina voi pitää tapauksia, joissa juttuun haetaan 

tarinallisuutta ja tunteikkuutta mielikuvituksen voimalla, totuuspohjasta tinkimällä. 

Esimerkiksi jo kuolleen henkilön ajatuksista ja yksityisistä asioista kertoessaan 

toimittaja on vaikean paikan edessä, kun jutun sisältöä ei voi tarkistaa asianosaisella 

(esim. Lassila-Merisalo 2020, 108–109). Varoittavaksi esimerkiksi aiheesta käy Lännen 

Median lehdissä vuonna 2017 julkaistu juttu Isisiin liittyneestä ja sittemmin tiettävästi 

kuolleesta turkkilaismiehestä (Lännen Median juttua on käsitellyt omassa jutussaan 

Aarola 2017). Jutun alussa toimittaja kuvailee miehen valokuvausreissua Ylläksellä 

järvenjäällä hyvin tarkasti ja aistivoimaisesti, “tympiintyneestä” mielentilasta aina 

miehen hiihtotyyliin ja kuulohavaintoihin asti (Aarola 2017). Toimittaja ei kuitenkaan 

ole voinut todellisuudessa tietää, missä järjestyksessä jutussa kuvaillut asiat todella 

tapahtuivat tai tapahtuiko kaikkia niitä lainkaan. Tällainen tapahtumien värittäminen ja 

dramatisoiminen on ristiriidassa Journalistin ohjeiden kanssa. Ohjeet edellyttävät, että 

lukijan on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta (JO 17).

5.3.2 Kun lehtijuttu järkyttää

Joskus jutussa kuvatut asiat ovat lukijalle yksinkertaisesti liikaa, ja hyväkin juttu voi 

jäädä kesken sen aiheen tai tyylin järkyttävyyden vuoksi. ”Liian” järkyttävän 

materiaalin raja on tietysti tulkinnanvarainen, ja saman asian toteaminen tekstissä 

saattaa herättää vähemmän huomiota kuin asian esittäminen valokuvassa tai videolla 

(esim. Harjunaro 2021). Tekstimuotoinen pikku-uutinen kaukaisen maan terrori-iskusta 

tuskin herättää suurimmassa osassa lukijoita suuria tunteita, mutta vaikutelma 

muuttuu heti, jos jutun yhteydessä on kuva ruumiista, vakavasti haavoittuneista 

ihmisistä tai jokin uhreihin viittaava symboli, kuten talon raunioihin puoliksi 

hautautunut lapsen lelu. Medioilla riittääkin tasapainoteltavaa rankkojen juttuaiheiden 

käsittelemisessä tavalla, joka ei karkota lukijoita ahdistavuuden vuoksi.

Usein kaikkein järkyttävimmät asiat ovat uutiskriteereillä mitattuna tärkeimpiä 

jutunaiheita. Emme välttämättä muistaisi esimerkiksi natsi-Saksan keskitysleirejä, jos 

media aktiivisesti välttelisi pahoittamasta kenenkään mieltä. Monen toimittajan 
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ammatti-identiteettiin kuuluukin ajatus, että medialla on velvollisuus “ravistella” ja 

herätellä ihmisiä yhteiskunnan parantamiseksi (Juntunen 2009, 35). Toimituksissa 

sovellettavat uutiskriteerit suosivat paitsi äkillisistä, usein myös epämieluisista 

tapahtumista kertomista. Tieliikenteen tavallinen sujuminen ei ole uutinen, mutta 

kuolonkolari on. Totuudenmukaisuuteen pyrkiminen merkitsee myös surullisista, 

järkyttävistä, epäreiluista ja vastenmielisistä asioista raportoimista, ja niistä kertomista 

voi pitää yhteiskunnallisesti jopa tärkeämpänä kuin myönteisistä asioista kirjoittamista. 

Itsemurhasta kertovien feature-juttujen voi nähdä kuuluvan tähän kategoriaan.

5.4 Journalismin tunteet utilitarismin näkökulmasta

Miten journalismin herättämiä tunnekokemuksia sitten tulisi arvottaa? Onko iloa 

tuottava lehtijuttu aina roskaa ja pahaa mieltä tuottava juttu timanttia? Journalismin 

tehtävää maailmassa voi yrittää arvioida käyttämällä aiemmin sivuttua utilitarismin 

käsitettä. Tällöin kysymys kääntyy muotoon, millaista journalismin pitäisi olla, jotta se 

tuottaisi mahdollisimman paljon hyvää maailmaan.

Utilitarismiopista ja sen kenties tunnetuimman edustajan, filosofi Millin ajatuksista on 

tehty monia keskenään ristiriitaisia tulkintoja. Kiistaa on käyty muun muassa siitä, 

miten tekojen tuottamia hyviä seurauksia tulisi arvottaa. Esimerkiksi John C. Merrill on 

tulkinnut Millin sanoja siten, että hyvä teko tuottaa mielihyvää mahdollisimman 

monelle (Mäntylä 2004, 53). Siten esimerkiksi viihdelehtien pinnalliset jutut olisivat 

arvokkaampia journalistisia tuotteita kuin analyyttiset aikakauslehtiartikkelit, koska 

viihdejutut tuottavat iloa useammille lukijoille (emt.). Tällaista tulkintaa vastustaa Lee 

Anne Peck, joka korostaa Millin oppia nautintojen hierarkiasta. Korkeammat henkiset 

nautinnot tuottavat enemmän onnellisuutta kuin populaarijournalismin kaltainen 

pinnallinen viihde, jonka Peck katsoo tuottavan vain alemman tason nautintoa. 

(Mäntylä 2004, 53.) Milliä tuleekin pitää ennen kaikkea velvollisuusetiikan edustajana, 

tämän utilitarismia koskevista teksteistä huolimatta (emt., 54). Mäntylä korostaa, että 

Mill kannatti totuuden selvittämistä ja uskoi tosiasioiden löytyvän, kun vastakkaiset 
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mielipiteet kohtaavat (emt., 55). Suomen Journalistin ohjeissa sama ajatus esiintyy 

samanaikaisen kuulemisen periaatteen muodossa (emt.).

Samoilla linjoilla on viestinnän teoreetikko John D. Peters. Hänen Mill-tulkintansa on, 

että yhteiskunta tarvitsee julkisuutta kehittyäkseen ja siksi myös pahojen ja ikävien 

asioiden tulee olla julkisia, vaikka ne aiheuttaisivat ihmisille tuskaa (Mäntylä 2004, 54). 

Poikkeuksen sääntöön muodostavat lapset. Heitä pitää Millin mukaan suojella 

maailman pahuudelta, jotta he voivat kasvaa sivistyneiksi aikuisiksi ja käsitellä 

maailman pahuutta vasta sitten (Mäntylä 2004, 55). On ehkä liian yksioikoista vetää 

syy-seuraus-suhde lapsuuden viattomuuden ja aikuisuuden sivistyneisyyden välille, 

mutta on totta, että journalistisissa medioissa on paljon lapsille sopimatonta sisältöä, 

kuten kuvauksia raa’asta väkivallasta. Esimerkiksi Mannerheimin lastensuojeluliitto 

(2020) suosittelee suojelemaan lapsia uutisilta, jotka voivat järkyttää heitä.

Millin ajatuksia soveltaen voisi siis todeta, että myös itsemurhista kertomisella on 

mediassa aikansa ja paikkansa aiheen rankkuudesta huolimatta. Itsemurha on 

yhteiskunnallinen ilmiö, josta eettisesti harkitulla tavalla kertominen voi lisätä 

tietoisuutta ja auttaa ehkäisemään itsetuhoisuutta, vaikka yleisö kokisi juttujen äärellä 

myös vaikeita tunteita. Yhteiskunnallisen muutoksen ja ihmishenkien pelastamisen 

mahdollisuus tekisi siis jutusta arvokkaan siitä huolimatta, että juttu ei viihdyttäisi 

lukijaansa julkkisjuorujen tavoin. Lukijan mielihyvän sijaan päämääränä on terveyden 

ja hyvinvoinnin lisääminen yhteiskunnassa – olkoonkin, että jutuista pyritään 

tekemään myös hyviä lukukokemuksia.

Toisaalta ”viihdyttävyyttä” ei kannata määritellä vain kevyiden juttuaiheiden kevyeksi 

käsittelyksi. Esimerkiksi kauhuelokuvien ja true crime -genren fanit tietävät, että 

turvallisessa ympäristössä koetut kauhun väristykset voivat tuottaa mielihyvää ja 

raa’atkin rikosdokumentit tarjota elämyksiä ja aivopähkinöitä. Elämysorientoitunut 

lukija ei välttämättä ole kiinnostunut yhteiskunnan muuttamisesta tai itsensä 

sivistämisestä itsemurhafeaturea lukiessaan, vaan vaikkapa suurien tunteiden 

kokemisesta ja nautinnollisesta järkyttymisestä turvallisen etäisyyden päästä jutussa 
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kuvatuista tapahtumista – siis viihtymisestä. Erilaisia mediaesityksiä ei siis voi 

yksiselitteisesti asetella Peckin nautintojen hierarkian eri asteille.

47



6 FEATURE-JOURNALISMI JA TARINALLISUUS

Tunteiden  käsittely  ja  niiden  esittäminen  journalismissa  on erityisesti  feature-

journalismin alaa  (esim.  STT  2021).  Samalla  moni  itsemurhien  eettiseen 

mediakäsittelyyn  liittyvistä  ongelmista kytkeytyy  juuri  feature-tyylilajin 

ominaispiirteisiin.  Mediaohjeissa  ei  pääsääntöisesti  oteta  kantaa  siihen,  millaisia 

tunteita itsemurhajutuissa on suotavaa ilmaista. Sen sijaan monet niistä keinoista, joita 

feature  käyttää  tunnevaikutusten  synnyttämiseen  ja  välittämiseen,  voivat 

huolimattomasti  hyödynnettyinä  aiheuttaa  ristiriitoja  ohjeiden  kanssa.  Erityisen 

selvästi tämä ilmenee tarinarakennetta hyödyntävissä feature-jutuissa.

Laajimman määritelmän mukaan featurena voi pitää kaikkia “ei-uutismaisia” juttuja, 

varsinkin  viihteellisiä  sellaisia  (Kuutti  2012,  40;  Wheeler  2009,  2).  Tiedotusopin 

professori Pertti Hemánus lainaa norjalaista journalismin professoria Jo Bech-Karlsenia 

toteamalla,  että  uutinen edellyttää  etäisyyden  ottamista  ja  feature-reportaasi 

myötäelämistä (Hemánus  1992,  11).  Siinä  missä  uutinen pyrkii  tiiviyteen ja  sisältää 

(ensimmäisessä  lauseessaan)  uutiskärjen,  feature-juttu  saa  olla  pitkä  ja  tyyliltään 

vapaamuotoinen (Kuutti 2012, 40; Uutismedian liitto 2021). Uutisella on uutisarvoa, 

kun  taas  featurella  lupa  keskittyä  jo  uutisoitujen  asioiden  taustoittamiseen  (Kuutti 

2012,  40)  tai  asioihin,  joissa  ei  ole  uutisarvoa,  mutta  jotka  ovat  muulla  tavoin 

mielenkiintoisia.  Uutinen  keskittyy  tapahtumiin  ja  faktoihin,  kun  taas  feature-juttu 

korostaa  tunteiden  ja  yksilön  kokemusten  läsnäoloa  jutussa  (esim.  STT  2021), 

tosiasioissa silti pitäytyen. Feature voi siis olla uutista ajattomampi ja monipuolisempi 

(Kuutti 2012, 40).

Esimerkiksi  mediatutkija  Steen  Steensen  määrittelee  feature-journalismin 

kattokäsitteeksi,  joka  pitää  sisällään  useita  alalajeja  (Steensen  2011,  49).  Feature-

perheeseen  kuuluvat  hänen  mukaansa  esimerkiksi  ihmisläheiset  “human  interest” 

-jutut,  reportaasit,  julkkisten henkilökuvat,  värikkäästi  kirjoitetut  taustoittavat  jutut, 

lifestyle-tarinat ja henkilökohtaiset kolumnit. Steensenin mukaan ne kaikki vastaavat 
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lukijoiden tarpeeseen  kokea  viihdettä  ja  kokea  yhteyden  tunnetta  muihin  ihmisiin, 

mutta ne tekevät sen erilaisilla retorisilla keinoilla (emt., 51).

Sanomalehdet ja uutisjournalismi ovat yhä enenevässä määrin omaksuneet feature-

juttujen  tyyli-  ja  keinovalikoimaa  myös  uutisten  kertomiseen  (emt.,  56),  ja  alan 

kirjoitusoppaissa featuresta puhutaan yhä useammin arvokkaana laatujournalismina, 

ei suinkaan ”tyhmentävänä” viihteenä (emt., 50). Sanomalehtien sisällöistä on tulossa 

Steensenin mukaan yhä kuluttajalähtöisempää, intiimimpää ja tarinamaisempaa (emt., 

60), siis featuremaisempaa. Suomessa uutisjournalismin etenevästä tarinoittamisesta 

ja henkilöimisestä kirjoitti esimerkiksi Simo Sipola 1990-luvun lopulla (Sipola 1998, 92). 

Tiukka jako asia- ja viihdejournalismiin tuntuu aikansa eläneeltä myös siksi, että uusia 

tyylilajeja  syntyy  jatkuvasti  eivätkä  ne  kaikki  suinkaan  mahdu  olemassaoleviin 

lokeroihin (esim. Steensen 2011, 50).

6.1 Tarinallisuus featuressa

Tässä  tutkielmassa analysoimani jutut  edustavat  tarinallista  feature-journalismia. 

Tyylilajista käytetään myös nimiä  narratiivinen journalismi (Krieken ja Sanders 2019, 

12),  tarinallinen  journalismi  (Lassila-Merisalo  2020)  ja  kaunokirjallinen  journalismi 

(Lassila-Merisalo  2009).  Tarinallisesta  journalismista  ensimmäisen  suomenkielisen 

opaskirjan kirjoittanut Maria Lassila-Merisalo korostaa,  että ”tarina” itsessään ei ole 

journalistinen juttutyyppi, vaan ominaisuus, jota jutussa voi olla paljon tai vähän (emt., 

15). Yksinkertaisimmillaan tarinallisuus voi ilmetä esimerkiksi lyhyen jutun aloittavana 

anekdoottina  (emt.,  41).  Itse viittaan  tarinallisella  journalismilla  juttuihin,  joissa 

tarinarakenne ja kaunokirjalliset tyylikeinot ovat merkittävässä roolissa eikä niitä voisi 

helposti poistaa jutusta ilman, että jutun koko tyyli tai sisältö muuttuisi.

Tarinallisen journalismin tunnuspiirteisiin kuuluvat tarinankerronnalliset tavat käyttää 

esimerkiksi  kertojaääntä,  näkökulmaa,  hahmoja,  juonta,  miljöitä  tai  kronologiaa 

kerrottaessa  todellisista  tapahtumista  (Krieken  ja  Sanders  2019,  12).  Todellisuutta 

tarkastellaan jutussa subjektiivisen filtterin läpi eli joko toimittajan tai jonkun jutussa 

kuvatun  henkilön  silmin.  Lassila-Merisalo  (2020,  41)  lisää  omassa  määritelmässään 
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muutoksen  yhdeksi  kertomuksen  edellytykseksi.  Muutos  kumpuaa  usein  siitä,  että 

ihminen kokee ulkoa tai sisältä päin tulevan ristiriidan tai ongelman (emt., 41).

Lassila-Merisalo kutsuu kaunokirjallista journalismia “faktaksi fiktion keinoin” (Lassila-

Merisalo 2009, 12) ja korostaa, että kertomus itsessään ei ole faktatiedon vastakohta 

vaan  sen  ystävä  (emt.,  41).  Tarinamuoto  voi  havainnollistaa  vaikeaselkoisia  ja 

abstrakteja  asioita  tavalla,  joita  hyvin  kirjoitettukaan  raportti  ei  kykene  (Lassila-

Merisalo 2020, 40).

Toisaalta  henkilöjuttua  tekevällä  toimittajalla  voi  olla  suuri  kynnys  kyseenalaistaa 

hänelle  avautuvan  haastateltavan  elämäntarinan  käänteiden  todenperäisyys  (emt., 

107),  jos  ei  hyvän  tarinan  tärveltymisen  pelosta,  niin  ainakin  kohteliaisuussyistä. 

Faktantarkistuksen  unohtuminen  onkin  Lassila-Merisalon  mukaan  yksi  tarinallisen 

journalismin vaaroista (emt., 107). Muita uhkaavia kompastuskiviä ovat tapahtumien 

erilaisten  syy-seuraus-suhteiden  ylitulkitseminen  (emt.,  108)  ja  liiallinen  tunteiden 

tuputtamisen juttuun (emt., 111).

6.2 Featuren suhde mediaohjeisiin

Vaikka itsemurhaa käsittelevissä mediaohjeissa annetaan paikoin tarkkojakin 

kehotuksia vältettävistä tai suositeltavista kertomisen tavoista, vain harvasta ohjeesta 

käy ilmi, mille mediavälineelle, julkaisualustalle tai juttutyypille ohjeet on tarkoitettu. 

Tutkimissani ohjeissa puhutaan pitkälti joko itsemurhasta “uutisoimisesta” tai 

“raportoimisesta”, ja julkaisualustoihin viitataan ennen kaikkea printtilehtiin ja 

tekstimuotoisiin verkkojulkaisuihin liittyvillä sanoilla, kuten esimerkiksi antamalla 

neuvoja jutun otsikointiin, kuvittamiseen ja sijoitteluun lehdessä.  WHO:n (2917) ohje 

tarkentaa käsittelevänsä printin ja verkon lisäksi myös radiolähetyksiä, ja Mieli ry 

(2021) puhuu laveasti ”(i)tsemurhasta kertovasta sisällöstä”.

Tulkitsen mediaohjeita siten, että ne ovat sovellettavissa myös feature-juttuihin. Kaikki 

itsemurhaa käsittelevät journalistiset jutut rakentavat jollakin tavalla kulttuurisia ja 

yksilöllisiä mielikuvia itsemurhasta ilmiönä, ja siksi niillä kaikilla on vastuu olla 
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ruokkimatta haitallisia mielikuvia ja minimoida jäljittelyvaikutuksen riski. Ei riitä, että 

lehden uutisessa käsitellään julkisuuden henkilön itsemurhaa hienotunteisesti ja 

asiallisesti, jos seuraavana päivänä julkaistava kulttuurisivujen analyysi antaakin 

ymmärtää kyseisen itsemurhan olleen julkkikselle ainoa mahdollinen – ja oikeastaan 

aika romanttinenkin – ratkaisu vaikeassa elämäntilanteessa. Mediajulkaisu ei voi ajaa 

kaksilla rattailla, mitä tulee itsemurhien riskin pienentämiseen.

Siinä missä ohjeiden esittämät kiellot ja varovaisuuskehotukset tuntuvat kohdistuvan 

ennen kaikkea uutisiin, myönteiset suositukset vaikuttavat viittaavan 

featuremaisempiin tyylilajeihin. Esimerkiksi THL:n suositus ”(k)riisistä selviytyneiden 

tarinoiden” (Solin ja Partonen 2016) kertomiseen osoittaa tarinallisen, henkilövetoisen 

journalismin suuntaan. Myös moni muu ohjeiden kehotus on helpompi täyttää feature-

tyylilajissa kuin uutisjutussa. Itsetuhoisuudesta irti päässeen tai itsemurhaan kuollutta 

läheistä surevan henkilön elämäntarina ei useinkaan ole uutinen, mutta voi toimia 

lähtökohtana tietoa ja vertaistukea tarjoavalle, ihmisläheiselle feature-jutulle.

Toisaalta mediaohjeiden voi nähdä myös rajoittavan tarinallisen featuren tyypillisiä 

piirteitä. Selkeimmät ”rajoitteet” ovat kehotukset pidättäytyä itsemurhan 

dramatisoinnista, yksityiskohtaisuudesta ja skandaalinkäryisestä tai romantisoivasta 

esittämistavasta. Yhtä lailla kiellettyä on itsemurhan esittäminen normaalina 

ratkaisuna vastoinkäymisiin. Feature-kirjoittajan tulee siis rajoittaa tapoja joilla 

kuolemaa käsittelee, keinoja joilla herättää lukijassa kiinnostusta ja myötätuntoa sekä 

kielenkäyttöä jolla kuljettaa tarinaa.

Varsinkin henkilöjutuissa olennaista on keskushenkilön luonteen ja elämänvaiheiden 

kuvailu tavalla, joka saa lukijan viihtymään, eläytymään tai kokemaan erilaisia tunteita. 

Mediaohjeet kuitenkin painottavat välttämään kuolleen henkilön esittämistä liian 

samastuttavalla tavalla, sillä samankaltaisuuden kokemus vahvistaa 

jäljittelyvaikutuksen riskiä. Samaistumisen välttämiseksi ROS:n ohje kehottaa 

toimittajaa pidättäytymään liian yksityiskohtaisista kuvauksista kuolleen henkilön 

elämästä ja kuolemasta (ROS 2021a). Näihin kuuluvat esimerkiksi tarkat kuvaukset 
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kuolleen henkilön harrastuksista ja tämän kokemista vaikeuksista (emt.). Feature-juttu, 

jossa näistä ei mainittaisi mitään, saattaisi kuitenkin tuntua lukijasta oudolta.

Toisaalta Euregenasin ohjeen mukaan jäljittelyvaikutuksen riskiä nostaa jo se, että 

lukija on samaa sukupuolta ja saman ikäinen kuin jutun itsemurhan uhri (Dumon ja 

Portzky 2020a). Siinä missä uutisjutussa on mahdollista viitata onnettomuuden, 

henkirikoksen tai itsemurhan uhriin tarkemmin määrittelemättömänä “henkilönä”, 

varsinkin tarinallisissa feature-jutuissa tuntuisi erikoiselta, jos lukijalle ei kerrottaisi 

tarinan keskushenkilöstä sukupuolta ja edes summittaista ikää, vaikka tämä 

esiintyisikin jutussa peitenimellä.

Juuri tämä samastuttavuuden ja eläytymisen haittojen minimoiminen lienee feature-

kirjoittajalle vaikein tehtävä itsemurhista kirjoitettaessa, ovathan molemmat 

olennaisessa osassa esimerkiksi henkilöjutuissa. Kiinnostavan ja samalla turvallisen 

itsemurha-aiheisen jutun tekeminen vaatii toimittajalta siis huolellista harkintaa, 

millaisia yksityiskohtia, luonnekuvauksia ja syy-seuraus-yhteyksiä hänen kannattaa 

jutussa kuvata.

Jutun ei tarvitse olla tunteeton ollakseen turvallinen. Mieli ry kehottaa suoraan 

toimittajia esittämään itsemurhan “murheellisena” asiana mutta korostamaan, että 

itsemurha on ehkäistävissä (Mieli ry 2021).
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7 TARINALLISEN ITSEMURHAFEATUREN 
TARKASTELUA

Tässä luvussa tutkin sisällönanalyysin keinoin, millaista tarinallinen itsemurhafeature 

on ja miten se suhteutuu mediaohjeiden linjauksiin. Ennen juttujen analysointia 

muodostin itselleni muutamia esioletuksia featuren hyödyistä ja haitoista itsemurhan 

käsittelyssä.

Oletusteni mukaan juttutyypin hyötyinä voi pitää ainakin seuraavia mahdollisuuksia:

1. Kokemusten kuvaaja.  Todellisuus ei  koostu vain tiedosta ja faktoista,  vaan se on 

myös  kokemuksia  ja  tunteita.  Yksilöllisten  ja  yhteisöllisten  elämänkokemusten 

havainnollistamiseen  juuri  tarinallinen  feature on  omiaan.  Feature-juttujen  uutista 

pidempi  mitta  mahdollistaa  näiden  tuntemusten  ja  itsemurhaan  johtaneiden 

kehityskulkujen tarkastelun perusteellisesti.

2.  Suurien  linjojen  kuvaaja. Feature-juttujen  pituuden  ansiosta  itsemurhaa  voidaan 

kuvata myös historiallisena ja monialaisena, sosiaalisena ilmiönä useista näkökulmista.

3. Tarinalliset tyylikeinot tukevat aihetta. Feature mahdollistaa kaunokirjallisuudesta, 

retoriikasta ja muista tekstilajeista lainattujen kerrontakeinojen käytön eri tavalla kuin 

tiiviyteen,  yksiselitteisyyteen ja  selkeyteen tähtäävät  uutisjutut.  Esimerkiksi  useiden 

rinnakkaisten aikamuotojen  ja  tavallisesta  poikkeavien  kertojaratkaisujen käyttö  voi 

paitsi  auttaa  havainnollistamaan itsetuhoisuuden useita eri  puolia  ja kehityskulkuja, 

myös tehdä jutusta kiehtovan lukukokemuksen.

4.  Oppiminen  ja  vertaistuki. Mediaa  käytetään  paitsi  tiedon  hankkimiseen,  myös 

viihtymiseen,  eläytymiseen  ja  jopa  vertaistuen  saamiseen.  Parhaimmillaan  feature-

juttu voi antaa lukijalleen sellaista tietoa ja “kokemusta” itsetuhoisuudesta, jollaista 

hän ei pelkkää tilastotietoa lukemalla saisi: ymmärrystä tunnetasolla ja yksilön tasolla, 

eläytymisen kautta.  Itsetuhoiselle  ihmiselle  voi  esimerkiksi  olla  vaikuttava  kokemus 
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lukea jostakusta toisesta henkilöstä,  joka on toipumassa itsetuhoisista ajatuksista ja 

kertoo löytäneensä elämäänsä paljon hyviä asioita itsetuhoisten toimintamallien tilalle.

Toisaalta  featuressa  voi  olla myös mahdollisia  vaaranpaikkoja  itsemurhien suhteen. 

Niihin saattavat kuulua esimerkiksi seuraavat ominaisuudet:

1.  Rankat  tunteet  tulevat  lähelle. Tarinallisesti  ja  tunteikkaasti  kerrottu  traaginen 

itsemurhatarina saattaa keskittyä vellomaan jutun henkilöiden kurjissa kohtaloissa ja 

unohtaa  kertoa  lukijalle,  että  itsemurhat  ovat  estettävissä.  Kaunokirjallinen  kuvailu 

yhdistettynä raskaaseen aiheeseen saattaa tuoda aiheen jopa liian lähelle lukijaa: jutun 

keskushenkilön  paha  olo  vyöryy  lukijan  päälle  ja  jättää  jälkeensä  lannistuneen, 

toivottoman  olon.  Tällainen tunteikkuus  voi  olla  jopa vaarallista  silloin,  jos  lukijalla 

itsellään  on  itsetuhoista  historiaa  ja  jos  hän  voi  kokea  vahvaa  samastumista  jutun 

kuvaamaan toivottomaan tarinaan.

2.  Yksinkertaistukset. Erilaiset  tyypilliset  kertomusmuotit  saattavat  yksinkertaistaa 

todellisuuden  monimutkaisia  ilmiöitä.  Itsemurhajutuissa  tällaisia  juttujen  taustalla 

erottuvia  mallitarinoita  (Mäkelä  ym.  2020,  38)  voisivat  olla  esimerkiksi  sydänsuruja 

potevan  nuorukaisen  itsemurha  ja  enkelimäisen  viattoman  lapsen  koettelemukset. 

Todellisuus  on  yleensä  mallitarinoita  monimutkaisempi,  ja  itsemurhan  taustalla  on 

yleensä  useita  syitä.  Journalistinen media  ei  saa  esittää  terveydestä  ja  sairaudesta 

yksinkertaistuksia vain siksi, että kertomuksesta tulisi vetävämpi.

3.  Kertomuksen  edustavuus. Yksilön  kertomukseen  keskittyminen  voi  huonossa 

tapauksessa  jättää  varjoon  toisia  näkökulmia.  Esimerkiksi  suomalaisen 

terveydenhuollon  toimimattomuutta  kuvaavissa  itsemurhafeature-jutuissa  ei  aina 

selvennetä lukijalle, kuinka hyvin jutussa kuvattu yksittäistapaus edustaa todellisuutta - 

onko kyseessä ollut traaginen mutta harvinainen yksittäistapaus vai  kuvaako tapaus 

laajemminkin esimerkiksi terveyspalvelujen nykytilaa.

4. Yksityiskohdat sensitiivisissä aiheissa. Tarinallisuus ja feature elävät yksityiskohdista, 

mutta runsas yksityiskohtaisuus voi olla ristiriidassa itsemurhan turvallisen käsittelyn 

kanssa.  Esimerkiksi  itsemurhayrityksen  tarkasta  ja  aistivoimaisesta  kuvauksesta  voi 
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saada  hienon  kohtauksen  tarinalliseen  juttuun,  mutta  mediaohjeissa  kehotetaan 

kuitenkin yksiselitteisesti välttämään itsemurhan tekotavan kertomista.

Hyötyjen ja haittojen lisäksi feature-journalismilla on myös rajoitteita.  Haastatteluihin 

pohjautuva feature voi vaatia haastateltavalta paljon aikaa, vaivaa ja kärsivällisyyttä, 

jos  toimittaja  janoaa  yksityiskohtaisia  kuvauksia  mahdollisesti  jo  vuosikausia  sitten 

tapahtuneista  asioista  (Nousiainen  1998,  127–128).  Tämä  saattaa  paitsi  karsia 

huonomuistiset  ja  vähemmän  viitseliäät  haastateltavat  prosessista  pois,  myös 

vaikuttaa  feature-jutun  luotettavuuteen,  jos  merkittävä  osa  jutusta  pohjautuu 

yksittäisen henkilön muistoihin. Läheisen kuoleman tai omien mielenterveysongelmien 

muistelu  voi  olla  haastateltavalle  hyvinkin  rankkaa,  ja  toimittajan  tunnetaidot 

tilanteessa voivat vaikuttaa paitsi jutun onnistumiseen, myös haastateltavan vointiin 

haastattelun jälkeen.

Vielä  selkeämmin  featuren  rajoitteet  tulevat  vastaan  äärimmäisen  ajankohtaisissa 

politiikkaan  ja  talouteen  liittyvissä  jutuissa.  Eduskunnan  päätöksentekoa  nuorten 

mielenterveyspalvelujen  rahoittamisesta  voisi  ilman  muuta  kuvailla  myös  featuren 

tyylilajissa,  mutta  rahavirtojen  liikkeiden ja  mielenterveyspalvelujen nykytilan sijaan 

kuvaus  luultavasti  luisuisi  luontevammin  yksittäisten  kansanedustajien  ja  heidän 

henkilökemioidensa kuvailuun.

Eri journalismin genrejä ei kannata tarkastella toistensa kilpailijoina, vaan mieluummin 

täydentäjinä. Esimerkiksi Ilta-Sanomat julkaisi vuoden 2019 lopulla lasten ja nuorten 

mielenterveysongelmia  käsittelevän  juttusarjan,  johon  kuului  niin  feature-henkisiä 

henkilöhaastatteluja kuin asiantuntijahaastattelujakin. Juttusarjan loppuvaiheilla lehti 

kyseli poliitikoilta, miten mielenterveysongelmia voitaisiin hoitaa paremmin jatkossa. 

Feature-jutut  siis  nostivat  esiin  epäkohtia,  joihin  vaadittiin  myöhemmin  ratkaisuja 

poliitikkojen  asiapitoisissa  haastatteluissa.  Näin  featuren  voi  siis  ajatella  toimineen 

lukijoiden  ja  poliitikkojen  herättelijänä  ja  aiheen  tärkeyden  perustelijana.  Jutun 

julkaisun  jälkeen  kansanedustaja  Mari  Rantanen  (ps.)  kertoi  lehdelle  tehneensä 

eduskunnassa keskustelualoitteen lasten ja nuorten mielenterveysongelmista juuri IS:n 
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juttusarjan  avausjutun  (tutkimusaineistooni  kuuluva  Appelsin  2019)  innoittamana 

(Vesala 2019).

7.1 Aineistona viisi lehtijuttua

Tutkimusaineistoni koostuu viidestä tarinallisesta itsemurhafeature-jutusta. Niistä 

kahdessa jutussa kerrotaan itsemurhasta ja kolmessa sen yrityksestä tai useista 

yrityksistä.

Aloitin aineiston keruun tarkastelemalla eräiden sanomalehtien ja iltapäivälehtien 

verkkoarkistoja erilaisilla itsemurhaan ja itsemurhauutisointiin liittyvillä hakusanoilla, 

tarkoituksenani kasvattaa omaa käsitystäni itsemurhan mediakäsittelyn 

ilmenemismuodoista. Käytin hakusanoina esimerkiksi itsemurh*-hakutermiä, “oman 

käden kautta” -kiertoilmaisua sekä poliisin työhön ja tiedotuskäytäntöihin liittyviä 

ilmaisuja kuten “ei epäile rikosta” ja “ei tiedota enempää”. Rajasin hakuni koskemaan 

vuonna 2019 julkaistuja juttuja, sillä kyseinen vuosi oli viimeisin kokonainen 

kalenterivuosi, kun aloitin gradun teon syksyllä 2020.

Juttuja tutkiessani kävi ilmi, että itsetuhoisuus ja mielenterveys olivat kyseisenä 

julkaisuvuonna kenties tavallista näkyvämmin esillä suomalaisessa mediassa. Ilta-

Sanomat julkaisi loppuvuodesta laajan juttusarjan nuorten mielenterveysongelmista (IS 

2021), ja Helsingin Sanomat sai Mieli ry:n palkinnon mielenterveysaiheiden 

ansiokkaasta käsittelystä (Lehmusvesi 2019). Näiden tapausten toteaminen vain 

vahvisti ajatustani siitä, että tutkimusaiheeni on tärkeä ja ajankohtainen.

Käydessäni läpi itsemurha-aiheisia juttuja havaitsin feature-juttujen muodostavan 

niistä merkittävän osan. Kun mediaohjeita tutkiessani havaitsin niiden mahdolliset 

ristiriidat featuren tyypillisten ominaisuuksien kanssa, kiinnostuin siitä, miten tarkasti 

ohjeistettu itsemurha-aihe esiintyy feature-jutuissa, jotka ovat tyyliltään 

vapaamuotoisia ja tunteikkaita.  Tässä vaiheessa päätin rajata tutkimukseni juuri 

feature-juttujen tutkimiseen. Myöhemmin, perehdyttyäni featuren lukuisiin alalajeihin, 

totesin juuri tarinallisen featuren olevan kiinnostavin kohde tälle tutkimukselle, sillä 
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niissä itsetuhoisuutta, itsemurhia ja itsemurhayrityksiä vaikutettiin kuvattavan 

yksityiskohtaisemmin ja suuremmalla eläytymisellä kuin muissa jutuissa. 

Tutkimuskysymykseni tarkentui täten seuraavanlaiseksi: Miten tarinallisten feature-

juttujen tapa käsitellä itsemurhaa suhteutuu itsemurhaa koskeviin mediaohjeisiin?

Palasin tarkastelemaan itsemurhajuttuja ja pyrin etsimään aiemmin läpikäymieni 

juttujen joukosta tarinallisia feature-juttuja, jotka arvioni mukaan edustaisivat 

tarinallisen itsemurhafeaturen moninaisuutta ja ominaisuuksia laajemminkin. 

Lopputuloksena syntynyttä viiden jutun aineistoani ei voi yleistää edustamaan 

suomalaisten journalististen medioiden itsemurhafeaturen kirjoa kokonaisuudessaan, 

mutta arvioni mukaan se voi tuoda esille muutamia tyypillisiä tapoja, joilla aihetta 

mediassa lähestytään.

Mainittakoon, että tutkimusten mukaan (Niederkrotenthaler ym. 2018, 241) 

itsemurhia ehkäisevät parhaiten jutut, joissa kerrotaan itsetuhoisesta kriisistä 

selviytymisestä ilman, että jutussa kuvattu henkilö on päätynyt yrittämään itsemurhaa. 

Jos olisin siis halunnut tutkia mahdollisimman “turvallisia” juttuja, minun olisi 

kannattanut koostaa aineistoni jutuista, joissa tarinan keskushenkilö esimerkiksi kertoo 

harkinneensa synkimpinä hetkinään itsemurhaa mutta joka luopui ajatuksesta 

saatuaan apua ja löydettyään myönteisiä pärjäämiskeinoja elämäänsä. Tällaiset jutut 

kertovat ennen kaikkea itsetuhoisuudesta, eivät juuri itsemurhasta. Jos haluan tutkia, 

miten juuri itsemurhista kerrotaan mediassa, on välttämätöntä, että aineistoni jutuissa 

itsemurha esiintyy muutenkin kuin harkinnan tasolla, eli joko yrityksenä tai kuolemaan 

johtaneena tekona. Samalla aineistosta rajautuvat pois jutut, joissa pääfokus on 

keskushenkilön päihderiippuvuudessa tai syömishäiriössä, vaikka molempiin voikin 

liittyä itsetuhoisia piirteitä.

Tutkimani viisi juttua ovat peräisin Helsingin Sanomista, Ilta-Sanomista, Iltalehdestä, 

Aamulehdestä ja Yle Uutisten verkkosivuilta.

Helsingin Sanomien juttu on julkaistu syyskuussa 2019 ja se on tarinallinen 

henkilöjutun ja asiantuntijahaastattelun yhdistelmä. Jutun otsikko on ”Kaksi vuotta 

sitten Pete Heininen heräsi kylpyhuoneen lattialta ja päätti sittenkin soittaa itselleen 
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ambulanssin: ‘Pahimmista syvyyksistä voi päästä ylös’” (Vihavainen 2019). (Tästä 

eteenpäin käytän jutusta nimeä Pete-juttu.) Lehden verkkosivujen Kotimaa-osion 

jutussa nelikymppisen helsinkiläisen Heinisen mielenterveyden paranemisesta 

itsemurhayrityksen jälkeen kerrotaan tiiviiseen, pääosin tunnelmoimattomaan sävyyn 

ja tunteiden sijaan tapahtumiin keskittyen. Jutun tunnepitoisuutta vähentävät 

Heinisen haastattelua katkova asiantuntijahaastattelu, jossa Mieli ry:n asiantuntija 

kertoo suomalaisten itsemurhista esimerkiksi yhdistyksen teettämän kyselyn pohjalta. 

Lopun faktalaatikossa lukijalle annetaan neuvoja itsemurhaa harkitsevan henkilön 

auttamiseen ja annetaan Mieli ry:n kriisipuhelimen numero ja päivystysajat. 

Visuaalisina elementteinä jutussa on kaksi valokuvaa Heinisestä kesäisissä 

kaupunkimaisemissa sekä infograafi suomalaisten miesten ja naisten 

itsemurhamääristä 2000-luvulla. Juttu on aineistoni lyhyin noin 9400 merkin 

pituudellaan.

Aamulehden juttu on nimeltään ”Mirva Pohjanen yritti itsemurhaa ensimmäisen 

kerran 16-vuotiaana, mutta lopulta alkoi hidas toipuminen: ‘On huolestuttavaa, että 

tuska on trendikästä’” (Kilponen 2019) (myöhemmin Mirva-juttu), ja se julkaistiin 

syyskuussa 2019 lehden verkkosivujen Ihmiset-osiossa. Jutussa Pohjois-Pohjanmaalta 

syntyisin oleva 24-vuotias Mirva Pohjanen kertoo jo teini-iässä alkaneesta 

itsetuhoisesta oireilustaan, johon kuuluu useita itsemurhayrityksiä, sekä lukuisista 

asioinneistaan terveydenhuollossa. Haastatteluhetkellä Pohjasen toipumisen kerrotaan 

olevan hyvässä vauhdissa ja hänen suhtautuvan tulevaisuuteensa toiveikkaasti. Jutun 

keskelle sijoitetussa Tausta-otsikoidussa faktalaatikossa kerrotaan perus- ja 

numerotietoja suomalaisista itsemurhista sekä annetaan kriisipuhelimen numero sekä 

hätänumero. Jutun kahdessa valokuvassa Pohjanen poseeraa puolipilvisellä 

joentörmällä ja yhdessä lähikuvassa hän katsoo kuvasta poispäin, suu hieman auki kuin 

olisi juuri sanomassa jotain. Pituutta jutulla on noin 10 690 merkkiä.

Iltalehden ”’Auta, äiti’” (Aalto 2019) (myöhemmin Auta äiti -juttu) on julkaistu 

kotimaan uutisosiossa toukokuussa 2019. Jutussa haastateltu Monica Tiisala kertoo 20-

vuotiaana itsemurhan tehneestä Kaisla-tyttärestään ja lukuisista yrityksistä saada 

terveydenhuollosta apua tämän itsetuhoisuuteen. Neljästä kuvassa kahdessa Tiisala 
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nojailee hymyilevänä puunrunkoon ulkona ja kahdessa seisoo tai istuu olohuonetta 

muistuttavassa sisätilassa kattokruunun lomitse kuvattuna. Jutun yhteyteen on lisätty 

arkistovideo, jossa pappi-terapeutti antaa ohjeita masentuneen läheiselle, sekä alan 

järjestöjen laatima ja kääntämä lista itsemurhaan kuolleen läheisen oikeuksista. Jutun 

lopulla on myös lehden yhteydenottolomake, johon lukijaa pyydetään kertomaan 

kokemuksensa hoidon saamisen vaikeuksista vakavissa mielenterveysongelmissa. 

Avuntarjoajien yhteystietoja ei kerrota jutussa, mutta niitä on koottu lehden toiseen 

juttuun, johon linkataan jutun lopussa Lue myös -listassa. Merkkejä jutussa on noin 

10300.

Ilta-Sanomien Kotimaa-osiossa marraskuussa 2019 julkaistu juttu aloitti lehden Kun 

nuori mieli särkyy -juttusarjan, joka käsitteli nuorten mielenterveysongelmia. Otsikko 

kuuluu seuraavasti: ”Kristiina, 16, oli lahjakas kympin tyttö, joka rakasti piirtämistä. 

Hän halusi elää, hän halusi parantua, hänellä oli unelmia. Ne jäivät toteutumatta. 

Kuinka monta kristiinaa on?” (Appelsin 2019) (myöhemmin Kristiina-juttu). Jutussa 

kerrotaan Kirsi-äidin ja Kristian-vanhempien haastatteluun, terveydenhuollon 

asiakirjoihin ja osittain toimittajan omiin muistoihin pohjautuen helsinkiläisestä 

Kristiina-tytöstä (sukunimiä ei kerrota), joka yritti pitkään itsetuhoisesti oireiltuaan 

itsemurhaa 16-vuotiaana. Yritys johti Kristiinan vaikeaan vammautumiseen.

Jutun kuvitus koostuu neljästä kotialbumi-tyyppisestä valokuvasta, neljästä kuvasta 

Kristiinan tekemistä maalauksista sekä kuvituskuvamaisista valokuvista punaisista 

ruusun terälehdistä. Kotialbumikuvista yksi esittää Kristiinaa lapsena ja on ainoa, jossa 

tämän kasvot näkyvät. Kahdessa kuvassa Kristiina poseeraa lomamatkalla veden 

äärellä auringonpaisteessa, toisessa ystävän kanssa. Neljännessä kuvassa Kristiinan 

maalaama omakuva roikkuu keltaisella seinällä hoitokodissa, jonne Kristiina päätyi 

itsemurhayrityksensä jälkeen. Jutun lopussa on linkki Ilta-Sanomien kyselyyn nuorten 

mielenterveysongelmista sekä linkki lehden juttuun, jossa kerrotaan auttavien tahojen 

yhteystietoja. Itse jutussa yhteystietoja ei kerrota. Juttu on aineistoni laajin noin 26000 

merkin pituudellaan.
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Yle Uutisten NRK:lta kääntämä juttu perustuu NRK:n toimittajien tutkimuksiin nuorten 

itsetuhoisten tyttöjen Instagram-ryhmästä, johon jutun keskushenkilö kuului, ja on osa 

aihetta käsitellyttä juttusarjaa. Alkuperäisen jutun kirjoittajat palkittiin jutusta 

European Press Prize -kilpailun tutkivan journalismin luokassa. Jutussa kerrottiin myös 

muiden nuorten tarinoita, mutta Ylen kerrotaan saaneen lupa vain Andrine-tytön 

tarinan julkaisemiseen. Yle julkaisi jutun heinäkuussa 2020 otsikolla ”Trigger Warning: 

17-vuotias Andrine vietti elämänsä viimeiset hetket Instagramissa – ’Istun autossa ja 

itken, koska elokuva on ohi ja niin on elämänikin’” (Kjølleberg ja Moland 2020) 

(myöhemmin Trigger Warning -juttu).

Jutun aineistona on käytetty itsemurhan tehneen Andrinen muistiinpanoja ja 

sosiaalisen median päivityksiä, Andrinen Heidi-äidin haastattelua (sukunimiä ei 

kerrota) sekä lapsi- ja nuorisopsykiatrian sairauskertomuksia. Juttu kuvaa Andrinen 

itsetuhoista nuoruutta ja hoitohistoriaa sekä tämän toimintaa sosiaalisessa mediassa. 

Paikoin järkyttävä kuvitus on muodostettu Andrinen Instagram-tililtä otetuista 

kuvakaappauksista, kotialbumikuvasta Andrinesta lapsena sekä kuvista Heidistä 

istumassa sohvalla ja selaamassa Andrinen puhelinta. Kuvakaappauksia Instagram-

päivityksistä on seitsemän, joista yksi toistuu jutussa kahdesti. Päivityksissä esiintyy 

erilaisia sisätiloja, Andrinen selfieitä sekä viillelty käsivarsi. Jutun lopussa on useita 

yhteystietoja auttaviin puhelimiin ja päivystävään chattiin, sähköpostitse saatu 

kommentti Andrinea hoitaneen sairaanhoitopiirin lastensuojeluviraston johtajalta sekä 

tietoja siitä, miten Instagram-yhteisön toiminta on muuttunut jutun julkaisun jälkeen.  

Merkkejä on noin 23740.

Luin kaikki jutut julkaisujen verkkosivuilla. Jotkut jutuista on voitu julkaista saman 

konsernin sisällä myös muissa lehdissä, ja varmuudella näin on tapahtunut ainakin 

Anna Kilposen (2019) ja Pirkko Aallon (2019) jutuille. Tämän tutkimuksen kannalta ei 

ole olennaista, missä lehdessä juttu on julkaistu alun perin, mutta asia on hyvä pitää 

mielessä, ennen kuin tekee liian suoria johtopäätöksiä esimerkiksi iltapäivä- tai 

sanomalehtien julkaisulinjoista.
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Yle Uutisten verkkosivuilta aineistoon valitsemani juttu on alun perin julkaistu Norjan 

yleisradioyhtiö NRK:n sivuilla, josta se on muokattu ja käännetty suomeksi (Kjølleberg 

ja Moland 2020). Vaikka juttu kuvaa norjalaista nuorta ja Norjan 

terveydenhuoltojärjestelmää, Ylen julkaisupäätös liittää sen osaksi suomalaista 

itsemurhafeaturen kenttää. Julkaisupäätös kertoo myös itsemurhan ja toisaalta jutussa 

kuvatun sosiaalisen median luonteesta valtioiden rajat ylittävinä ja ympäri maailman 

kiinnnostavina ilmiöinä.

Ilmoittamani juttujen merkkimäärät eivät ole tarkkoja, sillä niiden selvittäminen 

tekstinkäsittelyohjelmaan kopioimalla osoittautui yllättävän kankeaksi työksi. 

Summittaiset merkkimäärät auttanevat silti hahmottamaan, kuinka laajoista jutuista 

on kyse. Merkkimäärät sisältävät välilyönnit.

7.2 Menetelmänä sisällönanalyysi

Sisällönanalyysi on tyypillinen analyysimenetelmä laadullisen tutkimuksen lukuisissa 

eri perinteissä (Tuomi ja Sarajärvi 2018, 103). Laadullinen analyysi on feature-

journalismin tavoin kattotermi monipuoliselle tutkimuskentälle (emt., 13), jonka eri 

perinteet eivät ole täysin selvärajaisia (emt., 15). Laadullinen eli kvalitatiivinen analyysi 

soveltuu tutkimusongelmani ratkaisuun määrällistä eli kvantitatiivista tutkimusotetta 

paremmin. Tarkoitukseni ei nimittäin ole havainnoida tilastollisia todennäköisyyksiä ja 

aineistooni kuuluvien lehtijuttujen keskinäisiä eroja, vaan tutkia aineistoa 

kokonaisuutena, josta on löydettävissä sisäinen logiikka (Alasuutari 2011, 38). Suuren 

otoksen sijaan mielekkäämpää on ottaa tarkasteluun rajattu juttujoukko, jonka katson 

etukäteisperehtymiseni valossa edustavan riittävän hyvin laajemman joukon 

ominaisuuksia. Laadullisen analyysin vaatimuksiin kuuluu, että sen tuloksena syntyvän 

tulkinnan tulisi kyetä kuvaamaan ja selittämään koko aineistoa ilman poikkeuksia 

(emt., 39).

Alasuutarin mukaan laadullinen analyysi voidaan erottaa teoreettisesti kahteen 

vaiheeseen, jotka kuitenkin käytännön tutkimustyössä kytkeytyvät erottamattomasti 

toisiinsa (emt.). Vaiheet ovat havaintojen pelkistäminen ja arvoituksen ratkaiseminen 
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(emt.) eli tulosten tulkinta (emt., 44). Havaintojen pelkistämisen vaiheessa aineistoa 

ensin tarkastellaan tietystä teoreettis-metodologisesta näkökulmasta käsin, jonka 

jälkeen havainnot pyritään tiivistämään harvempiin tai jopa vain yhteen yhdistävään 

havaintoon (emt., 40). Tämä tarkoittaa, että aineistosta yritetään tunnistaa koko 

aineistoa kuvaavia yhteisiä piirteitä tai säännönmukaisuuksia. Tietyn teoreettisen 

tarkastelukulman valitseminen auttaa rajaamaan havainnot tutkimuksen kannalta 

olennaisiin asioihin, ja teoriaan sopiva tutkimusmetodi auttaa tuottamaan näitä 

havaintoja (emt., 82). Havaintojen pohjalta tutkija tekee merkitystulkinnan 

tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä (emt., 44). Tätä kutsutaan tulosten tulkinnaksi 

(emt.). Tulkintojen teossa otetaan avuksi aiempi tutkimus ja kirjallisuus aiheesta (emt., 

46).

Metodiksi kutsutaan käytäntöjä, joiden avulla tutkija tuottaa havaintoja, ja sääntöjä, 

joilla havaintoja tulkitaan (emt., 82). Tässä tutkimuksessa metodina käyttämäni 

sisällönanalyysi soveltuu hyvin tutkimukseen, jossa tarkastellaan laadullista aineistoa 

jostakin tarkkaan rajatusta näkökulmasta käsin (Tuomi ja Sarajärvi 2018, 104). 

Sisällönanalyysi sallii minun keskittyä aineistossa juuri minua kiinnostaviin asioihin eli 

itsemurhan tarinallisiin esittämistapoihin ja niihin liittyviin tunteisiin sekä näiden 

havaintojen luokitteluun. Lukiessani tarinallisia itsemurhafeature-juttuja yritin 

tunnistaa niistä säännönmukaisuuksia liittyen niiden tarinallisuuden tasoon ja 

kerronnan ominaisuuksiin sekä juttujen kuvaamaan maailmankuvaan. Tämä tapahtui 

useiden lukukertojen myötä.

Laadullista sisällönanalyysia ei lähtökohtaisesti ohjaa mikään tietty teoria, mutta 

samaan aikaan siihen voi suhteellisen vapaasti soveltaa erilaisia teoreettisia 

näkökulmia (emt., 103). Omaa tutkimustani voi pitää teorialähtöisenä 

sisällönanalyysina (emt.), sillä analyysini pitkälti pohjautuu aineiston vertailuun 

itsemurhaa käsitteleviin mediaohjeisiin. Kiinnitin juttuja lukiessani siis erityistä 

huomiota mediaohjeissa mainittujen kehotusten, rajoitusten ja teemojen 

esiintymiseen aineistossa ja siihen, toteutuivatko mediaohjeiden linjaukset aineistossa 

vai eivät.
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Vaikka mediaohjeissa ei oteta suoraan kantaa siihen, millaisia tunteita ja tarinankaaria 

itsemurhajutuissa sopii tai ei sovi esittää, pidän juttujen tunneilmapiiriä ja juonen 

kuljetukseen liittyviä valintoja merkittävinä vaikuttajina siinä, millaisena 

representaationa jutut toimivat itsemurhailmiölle. Itsemurhafeaturen kokonaiskuvan 

kannalta tärkeää on esimerkiksi selvittää, tarjotaanko genressä toiveikkaita vai 

epätoivoisia kuvauksia itsetuhoisuudesta selviytymisen mahdollisuuksista. Hyödynnän 

jutun tunteikkuuden tarkastelussa osittain affektiteoriaa.

Totesin juttuja tarkastellessani, että tarinallisuutta on järkevää ajatella juttutyypin 

sijaan asteikkona: tarinallisuutta voi olla jutussa enemmän tai vähemmän. Havaintoni 

on linjassa Lassila-Merisalon (2020, 15–16) käsityksen kanssa. Aineistoa 

tarkastellessani havaitsin voivani jakaa jutut vahvan tarinallisuuden, kohtalaisen 

tarinallisuuden ja lievän tarinallisuuden luokkiin.

Havainnoituani aineistoa siirryin vertailemaan niitä tarkemmin mediaohjeisiin ja 

tutkimaan, miten tarinankerronnaltaan ja sävyltään erilaiset jutut suhteutuvat 

mediaohjeiden kieltoihin ja suosituksiin ja kieltoja sekä toisaalta rohkaisuja ja 

kannustuksia itsemurhasta kertomiseen. Luin jutut useaan kertaan ja kirjasin niistä 

tekemiäni havaintoja ylös. Käytin apuna listaa teemoista, joiden esiintymistä ja 

vahvuutta yritin kustakin jutusta tunnistaa. Tämän jälkeen sijoitin yksittäisistä jutuista 

tekemäni havainnot taulukkoon, mikä helpotti juttujen vertailua keskenään ja 

yhteyksien havaitsemista niiden välillä.

7.3 Tarinallisuuden asteet

Tutkimani jutut voi jakaa kerrontatavoiltaan kolmeen ryhmään: vahvan tarinallisiin, 

kohtalaisen tarinallisiin ja lievän tarinallisiin. Vahvan tarinallisissa jutuissa tarinan flow 

on sujuvaa ja tapahtumia kuvaillessa voidaan käyttää runollista kieltä ja proosamaista 

rakennetta ennakointeineen, käänteineen ja kliimakseineen. Jutuissa on vahva jännite 

ja niissä eläydytään haastateltavien kokemuksiin, eikä tarinaa keskeytetä esimerkiksi 

taustoittavilla asiantuntijakommenteilla. Toimittaja saattaa tukeutua kerronnassaan 

haastateltavien sitaatteihin ja näiden puheiden referointeihin, mutta kohtauksissa 
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tapahtumista kerrotaan lukijalle suoraan ja kohosteisesti, suorastaan elokuvallisesti 

(Lassila-Merisalo 2020; 66, 77). Jutussa voi olla useita aikatasoja ja siinä voidaan 

seurata useiden henkilöiden tarinoita rinnakkain.

Lievän tarinallisissa jutuissa kaunokirjallisia elementtejä on vähemmän ja niin 

kutsuttuja informatiivisia elementtejä enemmän. Juttu saattaa alkaa eläytyvällä 

kohtauksella henkilöhaastateltavan elämästä mutta siirtyä sitten pitkiksi ajoiksi 

siteeraamaan asiantuntijahaastateltavaa ja tilastotietoa ilmiöstä. Henkilön 

elämänvaiheista voidaan kertoa novellimaisen sijaan luettelomaisesti, ja kielenkäyttö 

on asiallisempaa kuin vahvan tarinallisuuden jutussa. Tarinan flow’ta voidaan katkaista 

paitsi faktaosuuksilla, myös näkökulman ja kerrontatyylin valinnoilla: haastateltava voi 

esimerkiksi kertoa viiden vuoden takaisista tekemisistään ja kommentoida niitä 

samalla kriittisesti tai vähättelevästi, mikä tempaisee lukijan tarinan kuvaamasta 

hetkestä takaisin haastatteluhetkeen.

Kohtalaisen tarinalliset jutut puolestaan sijoittuvat vahvan ja lievän tarinallisuuden 

välimaastoon. Jutussa voidaan esimerkiksi kuvata keskushenkilön tärkeitä 

elämäntapahtumia yksityiskohtaisesti mutta samalla siten, että kertojan ja 

keskushenkilön äänet on erotettu toisistaan ja lukijalle on vahvan tarinallisia juttuja 

selkeämpää, mistä alkaa keskushenkilön kokemus ja mistä kertojan näkemys.

Vahvimman tarinallisuuden jutut ovat samalla niitä, joissa lopputulos on onneton eli 

joissa itsetuhoinen henkilö tekee itsemurhan tai vammautuu itsemurhayrityksen 

seurauksena. Jutuissa, joissa itsetuhoisuudesta selvitään elossa ja ilman vakavia 

pysyviä vammoja, tarinallisuuden aste on yleensä kohtalainen tai lievä, joskaan ei aina. 

Tämä voinee liittyä siihen, että dramaattisia tositapahtumia on helppo kuvata 

tarinamuodossa. Kuolema ja vammautuminen on helppo käsittää aristoteelisen 

draaman kaaren kliimaksin (emt., 77) tai lopun paikoiksi, kun taas toipumistarinoissa 

haastateltavien selviytymisprosessi voi olla käynnissä yhä haastattelun hetkelläkin eikä 

tarinalle löydy välttämättä yhtä selviä käännekohtia ja lopputulemia. Hitaasti mutta 

varmasti etenevä hiljaisen toiveikas toipumistarina ei myöskään taivu samanlaiseksi 
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mukaansatempaavaksi kertomukseksi kuin vaikkapa jännitteisenä kuvattu kamppailu 

hoidon saamiseksi.

7.4 Tarinamuoto tukee tunteikkuutta

Vahvan tarinallisuuden jutut ovat tyypillisesti myös vahvan tunteellisia juttuja. 

Itsetuhoisuudesta kertovat jutut ovat jo lähtökohtaisesti aiheeltaan tunteikkaita, mutta 

tunnevaikutusta säätelevät myös lukuisat jutun kerronnassa tehdyt ratkaisut, eivät 

vain kuvatut tapahtumat. Tästä käy esimerkiksi Kristiina-juttu, joka loppumetreille asti 

huijaa lukijan uskomaan, että Kristiina olisi menehtynyt itsemurhayrityksessään. Juttu 

tekee tämän pimittämällä lukijalta tietoa, jättämällä tapahtumakulkujen kuvaukseen 

aukkoja ja esittämällä pahaenteisiä ennakointeja tulevista tapahtumista.

”Kristiina täytti 16 vuotta 1. tammikuuta 2017 ja keskellä yötä kaikki 
nostivat hänelle maljan. Kukaan ei voinut tuona yönä kuvitellakaan, että 
laseja kilauteltaisiin yhdessä viimeistä kertaa.” (Appelsin 2019.)

Itsemurhafeaturen aiheen huomioiden ei ole ihme, että erilaiset pahan olon ja 

negatiivisten tunteiden kuvaukset ovat jutuissa erityisen paljon esillä. Tässäkin näkyy 

kuitenkin ero eri tarinallisuuden astetta edustavissa jutuissa: vahvan tarinallisissa 

jutuissa sekä negatiivisia että positiivisia tunneilmauksia ja -kuvauksia on enemmän 

kuin heikomman tarinallisissa. Heikon tarinallisuuden jutuissa tunteita käsitellään 

ulkokohtaisesti ja käsitteellisesti esimerkiksi haastateltavan sitaattien ja epäsuoran 

kerronnan avulla, kun taas vahvemman tarinallisuuden jutuissa tunteita kuvaamaan ja 

herättämään käytetään esimerkiksi kohtausmuotoa ja tunteiden kuvauksille annetaan 

enemmän tilaa tekstissä. Affektiivisuus on siis läsnä kaikissa itsemurhafeature-jutuissa, 

mutta toisissa se nousee selkeämmin näkyville. Samaa asiaa voi kuvata myös niin, että 

vahvan tarinallisuuden jutuilla on suurempi potentiaali vaikuttaa lukijaan tunteellisesti 
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kuin vähemmän tarinallisilla jutuilla ja lukija pääsee vielä vahvemmin vaikuttumaan 

jutun äärellä.

Tunteista eniten esillä jutuissa ovat suru, pelko, katkeruus, epätoivo ja toivo. Suru ja 

pelko kohdistuvat jutuissa kuolleen omaisen muisteluun tai pelkoon läheisen tai 

itsensä puolesta. Katkeruus liittyy toimimattomaksi koettuun terveydenhuoltoon. 

Epätoivon ja toivon vaihtelu luo juttuihin vahvan jännitteen ja ne vaihtelevat tarinan 

eri vaiheissa. Niissä jutuissa, joissa itsetuhoisuudesta on selvitty elossa ja 

vammautumatta, läsnä on myös helpotus toipumisesta. Otaksun, että juuri negatiiviset 

tunteet ovat niitä, jotka toimivat lukukokemuksessa affektiivisimmalla tasolla ja 

tuntuvat lukijan kehossa asti esimerkiksi jännittyneisyytenä, hengityksen tihenemisenä 

ja jopa kyynelinä. Kielteisten tunteiden kokeminen ei sinänsä ole välteltävä asia, vaan 

parhaimmillaan tunteita herättävä lukukokemus voi tuntua lukijasta puhdistavalta tai 

vapauttavalta.

Fiktiivisistä tarinoista poiketen tarinallisen lehtijutun ei tarvitse seurata 

kirjallisuustieteistä tuttua aristoteelistä (tai mitään muutakaan) draaman kaarta, koska 

tosielämä ei useinkaan sellaiseen taivu (Lassila-Merisalo 2020, 77). Siitä huolimatta 

ajatus kertomuksesta, joka etenee alusta kehittelyn kautta huippukohtaansa ja 

laskeutuu siitä kohti loppua on läsnä useissa aineistoni jutuissa. Tutkimissani jutuissa 

kerronta etenee pääasiassa kronologisesti eli aikajärjestyksessä lukuun ottamatta 

juttujen alkuja, joissa kuvataan tyypillisesti dramaattinen kohtaus suurin piirtein 

tapahtumien keskivaiheilta, itsemurhayritystä edeltäviltä tai seuraavilta hetkiltä. 

Tyypillisesti jutuista löytyy myös jonkinlainen käännekohta (Lassila-Merisalo 2020, 77) 

esimerkiksi keskushenkilön olon selkeän heikkenemisen tai paranemisen muodossa. 

Useiden juttujen kliimaksi (emt.) sijoittuu keskushenkilön itsemurhan tai itsemurhan 

yrityksen kuvaukseen, ja sen paikka vaihtelee jutusta riippuen joko jutun alku- tai 

loppupuolelle.

Juttujen tarinallisuuden ja tunnevaikutuksen muodostumiseen vaikuttavat myös 

jutuissa hyödynnetyt mallitarinat sekä intertekstuaaliset viittaukset esimerkiksi 

mytologioiden ja populaarikulttuurin kuvastoihin. Mallitarina tarkoittaa tuttua 
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kertomusmuottia, jolla on vakiintunut kaava, tietynlaiset henkilöhahmot ja usein 

helposti tulkittava opetus (Mäkelä ym. 2020, 38). Aiempien kertomusten, kuvastojen ja 

kulttuuristen mallitarinoiden hyödyntäminen lehtijutussa ei toimi vain jutun 

koristeluna tai mielenkiinnon lisääjänä, vaan sillä on syvempää merkitystä siinä, 

millaisia merkityksiä ja assosiaatioita ne tuovat itsemurhaan aiheena ja itsetuhoisen 

henkilön tarinaan.

Aineistossani näkyvin yhteys kulttuurisiin kuvastoihin on äidin surun kuvaaminen. 

Lastaan surevan äidin kuvasto on suomalaiselle lukijalle tuttua esimerkiksi Raamatusta 

Neitsyt Marian kuvauksista sekä Kalevalasta Lemminkäisen äiti -kertomuksesta. Vaikka 

mikään tutkimistani jutuista ei suoraan viittaa kyseisiin myyttisiin kertomuksiin, on 

lapsensa puolesta kamppailevan äidin tarina meille kulttuurisesti niin tuttu, että 

samanlaista asetelmaa esittävät journalistiset jutut asettuvat ikään kuin samaan 

kulttuuriseen jatkumoon niiden kanssa. Käsitys äidinrakkauden voimasta 

(”isänrakkaus”-käsitettä ei juuri näy käytettävän) ja äidistä lapsen ensisijaisena 

hoivaajana ovat niin syvälle juurtuneita, että lukijan on helppo tunnistaa ja uskoa 

itsetuhoisen lapsen äidin kokema tuska ilman suurempaa vakuuttelua. IS:n Kristiina-

jutussa äidinrakkauden kuvaus laajenee hengelliseksi, sukupolvien ketjua korostavaksi 

kohtaukseksi Kirsi-äidin ajatuksissa.

”Kristiinan äiti ei ole uskovainen eikä edes kuulu kirkkoon, mutta silti 
hänelle tuli tunne, ettei Kristiina ollut pimeällä hetkellään yksin. Että Kirsin 
oma syöpään kuollut äiti ja suvun muut edesmenneet, rakastavat naiset 
kannattelivat törmäyksessä lasta. Levittivät kätensä tämän suojaksi, kun 
juna vyöryi päälle.” (Appelsin 2019.)

Toteamus kirkkoon kuulumattomuudesta kuvaa hyvin sitä, millainen asema kulttuurin 

vakiintuneilla kuvastoilla ja myyteillä on yhteiskunnassa: ne voivat tulla mieleen ja 

auttaa jäsentämään järisyttäviä elämänkokemuksia silloinkin, kun niiden 

maailmankuvauksiin ei varsinaisesti usko.
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7.5 Eläytyvä ja etäännyttävä kerronta

Jutuissa, joista itsemurhayrityksestä on selviydytty ja siitä ollaan toipumassa, 

haastateltavana on usein itsemurhan yrittäjä itse, ei esimerkiksi tämän läheinen. 

Itsetuhoinen henkilö voi reflektoida haastattelussaan menneisyyden ajatus- ja 

toimintamallejaan, kokemuksiaan ja tunteitaan ja suhtautua niihin itsekriittisesti. 

Runsaasti käytettynä tällainen kommentointi jutussa vähentää jutun tarinallisuutta, 

etäännyttää lukijaa tapahtumista ja katkaisee tarinan flow’ta – ja samalla eettiseltä 

kannalta ajateltuna tarjoaa lukijalle suhteellisuudentajua siihen, että jutussa kuvatut 

haastateltavan menneisyyden ajatukset ja toimintatavat eivät välttämättä olleet 

järkeviä tai ainoita mahdollisia vaihtoehtoja ratkaista itsetuhoinen kriisi. (Tästä esitän 

kuvaavan esimerkin myöhemmin Romantisoiminen-osiossa.) Tarinallisuuden astetta 

säätelevät siis osaltaan kertoja- ja näkökulmaratkaisut ja eläytymisen aste.

Esimerkiksi vahvan tarinallisessa Trigger Warning -jutussa kertoja ei ole näkyvästi esillä 

(kertojan läsnäolon tasosta ks. Lassila-Merisalo 2020, 45-53), vaan kertojan ääni ikään 

kuin sulautuu (emt., 48) jutussa kuvatun masentuneen Andrine-tytön näkökulmaan. 

Välillä juttu laajentaa perspektiiviä esittämällä esimerkiksi lastenkodin työntekijöiden 

kokemuksia Andrinen hoitamisesta. Kaiken kaikkiaan juttu ei yritä selitellä tai 

kontekstoida Andrinen synkkiä ajatuksia esimerkiksi kuvaamalla niitä jostakin tietystä 

mielenterveyden häiriöstä johtuviksi tai kertomalla niiden harvinaisuudesta. Ajatuksia 

esitetään jopa hyvin suoraan esimerkiksi siteeraamalla Andrinen Instagram-päivityksiä. 

Seuraavassa katkelmassa Andrinen kuulema päänsisäinen ääni ja kokemus uhkaavasta 

mielikuvitusolennosta esitetään vahvasti tytön omasta näkökulmasta käsin, jos ei 

todellisina niin ainakin todellisen kaltaisina. Terveydenhuollon diskurssi ja harhoille 

annetut diagnoosit loistavat poissaolollaan.

”Andrine kuulee päässään äänen. Se on Stemmen, Ääni. Se voi kuulua 
yhtäkkiä ja käskeä häntä tappamaan itsensä.
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Äänen mukana kulkee pieni tyttö, jota Andrine kutsuu Dagnyksi. 
Päiväkirjaansa hän piirtää kuvan hahmosta, joka voisi olla kauhuleffasta. 
Sen silmät on revitty päästä ja suu tikattu kiinni.

Ääni on aiheuttanut Dagnyn vammat, ja jos Andrine ei tee, kuten se käskee, 
se tekee hänelle saman.

Häivyttääkseen Äänen päästään, hänen pitää satuttaa itseään, Andrine 
selittää. Hänen pitää joko viillellä itseään tai nielaista vaarallisia esineitä.” 
(Kjølleberg ja Moland 2020.)

Eläytyvät kuvaukset itsetuhoisuudesta voivat auttaa varsinkin elämysorientoitunutta 

lukijaa ymmärtämään mielen sairauksia eri tavalla tai jopa paremmin kuin kliiniset 

oirekuvaukset. Samalla tällainen vahvan eläytyvä, karmiva ja kontekstoimaton kuvaus 

voi paitsi ahdistaa lukijaa, myös luoda itsetuhoisuudesta mielikuvaa dramaattisena, 

mystisenä ilmiönä. Mediaohjeet kehottavat välttämään itsemurhan mystifioimista ja 

dramatisoimista.

Etäännyttävät kertojaratkaisut ja tarinallisuutta vähentävä rakenne vähentävät myös 

jutun tunteikkuutta, vaikka jutussa kerrottaisiinkin suuria tunteita herättävistä asioista, 

kuten itsemurhayrityksistä. Informatiiviseen sävyyn kirjoitetussa jutussa, jossa 

kerronta on etäännyttävää ja toteavaa, tunteellinen vaikutus lukijaan on 

huomattavasti heikompi kuin vahvemman tarinallisuuden jutussa, jossa tapahtumista 

kerrotaan ikään kuin lähietäisyydeltä. Eron huomaa esimerkiksi vertailtaessa lievää 

tarinallisuutta edustavaa Pete-juttua ja vahvan tarinallista Trigger Warning -juttua, 

joissa kerrotaan jutun keskushenkilön ensimmäisistä itsetuhoisista oireista hyvin 

erilaiseen sävyyn.

”Itsemurhien ja niiden yritysten taustalla on usein masennus. Niin oli Pete 
Heiniselläkin, vaikka hän ei sitä itse tunnistanut. Hän muistaa kuitenkin 
ajatelleensa itsetuhoisesti jo teini-ikäisenä.

‘En itse tiedostanut ja tunnistanut masennusta, koska se oli minulle niin 
luonnollinen olotila.’
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Heininen sai diagnoosin vasta 32-vuotiaana mutta lopetti lääkkeiden 
syömisen heti alkuun. Hän harrasti mieluummin extremelajeja, jotka 
nostivat mielialaa.” (Vihavainen 2019.)

”Andrine oli 14, kun hän alkoi viillellä itseään. Se alkoi kesäloman jälkeen. 
Loma oli hänen mielestään ollut raskas.

Piilossa kaikilta hän viilteli itseään yhä useammin, ja viillot muuttuivat 
syvemmiksi ja pahemmiksi. Hän sanoi saavansa siitä adrenaliinipiikin.

Se oli tapa, jota hän käytti hallitakseen tuhoisia ajatuksiaan.

‘Tuntuu kuin minut olisi lukittu huoneeseen, ja itseni vahingoittaminen on 
ainoa tapa päästä ulos huoneesta’, Andrine kuvaili psykologille.

Hän latasi Instagramiin kuvan viilloista käsivarsissaan ja kirjoitti: ‘Tosi 
huomionhakuista. En selviä tästä.’” (Kjølleberg ja Moland 2020.)

Pete-jutussa keskushenkilön nuoruuden itsetuhoisuutta kuvaillaan niukasti, 

faktapohjaisesti ja lääketieteen termeillä, kun taas Trigger Warning -jutussa kuvailu on 

yksityiskohtaista, dramaattista ja kokemuspohjaista. Juttujen eroissa ei ole kyse vain 

tyylivalinnoista, vaan ne kertovat juttujen eroavista lähtökohdista ja tavoitteista. Pete-

juttuun on valittu haastateltaviksi itsetuhoisuudestaan selvinnyt aikuinen sekä 

mielenterveysalan asiantuntija, ja juttu kuvailee ennen kaikkea itsetuhoisuudesta 

toipumista, ei itse oireilua (Vihavainen 2019). Trigger Warning taas keskittyy 

kuvaamaan juuri oireilua ja sen kehittymistä yksilön näkökulmasta (Kjølleberg ja 

Moland 2020). Itsetuhoisuuden kokonaisvaltaiseksi ymmärtämiseksi on tärkeää, että 

media voi kertoa näistä ilmiön lukuisista eri puolista ja lisätä ymmärrystä niin oireista 

kuin parantumisestakin.

7.6 Suhteet yhteiskuntaan

Jutun esityskeinojen lisäksi tärkeää on myös, mitä kerrotaan. Käyn seuraavaksi läpi, 

miten itsemurhafeaturessa kuvaillaan suhteita yhteiskuntaan. Aineistosta nousivat 

esiin varsinkin suhteet terveydenhuoltoon ja perheeseen.
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7.6.1 Terveydenhuolto taistelukenttänä

Terveydenhuoltoa kuvataan itsemurhafeaturessa pääosin kielteisessä valossa. Jutuissa 

toistuu usein kaava, jossa pahoinvoiva henkilö hakeutuu itsenäisesti tai perheensä 

avustuksella julkisen terveydenhuollon palvelujen piiriin toiveenaan saada apua 

oloonsa, mutta apu jää joko saamatta tai se koetaan vääränlaiseksi. Terveydenhuollon 

henkilökunta saatetaan kokea osaamattomaksi ja tylyksi, mutta ennen kaikkea koko 

terveydenhuollon järjestelmä näyttäytyy jutuissa usein kömpelönä, vaikeasti 

saavutettavana, hitaana, mokailevana ja tehottomana järjestelmänä. Kuvaustapa on 

suhteellisen samanlainen riippumatta siitä, kuvataanko jutussa itsemurhaa vai sen 

yritystä. Positiivisimmillaankin suhtautuminen terveydenhuoltoon on ristiriitainen.

Kriittisyys terveydenhuoltoa kohtaan voi selittyä osin journalistisen median logiikalla, 

joka suosii yhteiskunnan epäkohdista kertomista systeemin sujuvuudesta 

raportoimisen sijaan, mutta osin myös tarinallisuuteen kuuluvalla konfliktin 

vaatimuksella. Kiinnostava tarina edellyttää jonkinlaisen ristiriidan tai konfliktin 

olemassaoloa, ja itsemurhafeaturessa tällaisia konflikteja kuvataan paitsi itsetuhoisen 

henkilön sisäisinä konflikteina, myös avun tarvitsijan ja terveydenhuollon välisenä 

kohtaamattomuutena. Lisäksi näkökulmaan vaikuttavat valinnat haastateltavista: 

jutuissa ovat useammin tai enemmän äänessä läheiset kuin terveydenhuollon 

henkilöstö (jota voi sitoa vaitiolovelvollisuus) ja asiakirjat. On myös huomioitava, että 

tutkimusaineistoni rajaus juttuihin, joissa tapahtuu itsemurha tai sen yritys, korostanee 

entisestään juttuja, joissa terveydenhuollon koetaan epäonnistuneen.

Parhaimmillaan lehtijutussa kuvattu traaginen kohtalo kuvaa todellisia systeemin 

vikoja ja voi tuoda niille tarpeellista julkista huomiota. Toisaalta jutusta voi jäädä 

hämäräksi se, kuinka yleinen siinä kuvattu kohtalo on suuremmassa mittakaavassa 

(Silfverberg 2020, 29). Tämä vaara on myös itsemurhafeaturessa, jossa 

yksilökertomusta ei suinkaan aina suhteuteta suurempaan mittakaavaan. Kristiina-

jutun otsikossa peräti pohditaan jutussa kuvatun tapahtumakulun yleisyyttä kysymällä 

”Kuinka monta kristiinaa on?”. Vaarallisimmillaan itsemurhafeaturen dramaattinen 
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yksilökertomus voi luoda lukijalle mielikuvan, että terveydenhuollosta on turha edes 

yrittää hakea apua.

Toisaalta rakentavaa kritiikkiä esittävän itsemurhafeaturen voi nähdä sisältävän 

näkyvästi tai piilotetusti myös toivon näkökulman: kun tragedialle esitetään syitä ja 

syyllisiä, epäkohtien voi ainakin toivoa korjaantuvan tulevaisuudessa. Huomattavasti 

lohduttomampi vaikutelma lukijalle jää jutuista, joissa itsemurha näyttäytyy pahan 

olon vääjäämättömänä seurauksena terveydenhuollon lukuisista väliintuloista 

huolimatta (esim. Trigger Warning -jutussa).

7.6.2 Perhe ja läheiset

Itsetuhoisuus on kriisi paitsi yksilölle, myös yhteisölle ja läheisille. Tämä käsitys ilmenee 

myös aineistoni jutuissa. Tutkimissani jutuissa itsemurhaa yrittäneen tai itsemurhan 

tehneen perhettä kuvaillaan pitkälti itsetuhoista ihmistä kannattelevana ja suojelevana 

voimana, mutta joissakin jutuissa perhe myös syventää kriisiä tai ei ole jutussa 

juurikaan läsnä. Nuoren itsetuhoisen henkilön läheisinä ja tukijoina esiintyvät ennen 

kaikkea omat vanhemmat. Sisarukset ja ystävät jäävät nimeämättömiksi ja sivuosaan. 

Romanttisia suhteita jutuissa ei juuri kuvata, mihin voi osaltaan vaikuttaa se, että 

aineistoni jutuissa itsetuhoiset henkilöt ovat melko nuoria ja haastateltavina ovat 

osassa jutuista heidän vanhempansa.

Perheen kannatteleva voima ei ilmene jutuissa terveydenhuollosta erillisenä, vaan 

ennen kaikkea siinä, että vanhemmat kamppailevat saadakseen lapselleen 

ammattiapua. Juttujen esittämissä kertomuksissa lähdetään siis liikkeelle suomalaiseen 

terveydenhuoltoon koetusta luottamuksesta, kunnes jutun lukuisat käänteet saavat 

aikaan muutoksen keskushenkilöiden maailmankuvassa. Alun luottamuksen kuvaus 

myös muodostaa pohjan juttujen myöhemmin esittämälle terveydenhuollon kritiikille. 

Pohdinnan ja kritiikin aiheita ovat juuri järjestelmän toimimattomuuteen liittyvät asiat, 

ei esimerkiksi kotikasvatus tai vanhempien oma käytös suhteessa lapseen. Näin 

yksittäisten perheiden kohtaloista, jotka kerrotaan mediassa tarinallisesti, tulee 

yhteiskuntakriittisiä todistuksia systeemin vioista.
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Terveydenhuollon tärkeyden korostaminen jutuissa on asiallista tietoa, jonka voi 

kuvitella helpottavan monen lukijan oloa: ei-ammattilaisen ei tarvitse osata ja jaksaa, 

vaan se on ammattilaisen tehtävä. Toisaalta samaan aikaan terveydenhuollon 

ongelmista lukeminen voi tuottaa olon, että läheisten päinvastoin on oltava valmiita 

näkemään rutkasti vaivaa saadakseen läheiselle ammattiapua, joka hänelle kuuluisi - 

eikä sekään välttämättä riitä.

Itsemurhafeaturessa esiintyvä perhe voi olla myös väsynyt auttamaan tai jopa pahan 

olon lisääjä. Mirva-jutussa yhdeksi pahoinvointia lisänneeksi tekijäksi itsetuhoisen 

Mirvan elämässä nimetään vanhempien riitaisat välit. Mirvan ensimmäinen 

itsemurhayritys tapahtuu kotona käydyn riidan päätteeksi, ja kodista muuttuu Mirvan 

toipumista tukeva ympäristö vasta, kun vanhemmat muuttavat erilleen. Trigger 

Warning -jutussa esiintyy sankariäidin sijaan äiti, jonka voimat eivät riitä tyttären 

voinnin tarkkailuun. Itsemurhafeaturessa voi olla vaivihkaa läsnä myös normatiivista 

“kunnollisen perheen” määrittelemistä, kun vanhemmat pohtivat toimiaan suhteessa 

lapseensa ja terveydenhuoltoon.

”Olivatko he liian kilttejä? Olisiko pitänyt lyödä nyrkki pöytään? Yksi 
läheisistä pohti, olisiko Kaisla saanut apua, jos Tiisala [äiti] olisi mennyt 
lääkärin vastaanotolle kaljakassin kanssa.

- Mutta tuskin sellainen äiti olisi edes lähtenyt tyttärensä mukaan. [Äidin 
sitaatti.]” (Aalto 2019.) (Hakasuluissa olevat selvennykset tutkijan.)

Auta äiti -jutussa tehdään näin eroa kelvottomiin “kaljakassin” kanssa kulkeviin 

perheisiin, joiden rappiollisuus kenties herättää terveydenhuollon puuttumaan 

perheen pahoinvointiin, ja “kilttien” ihmisten kunnollisiin perheisiin, jotka eivät saa 

apua sinnikkyydestään huolimatta. Lyhyt kuvaus laajenee vanhemman itsereflektiosta 

kokonaisen yhteiskunnan representaatioksi.

Aikuisia itsetuhoisia kuvaavissa jutuissa lapsuudenperhe on vähemmän läsnä. Pete-

jutussa merkittävämmäksi tekijäksi keskushenkilön hyvinvoinnille muodostuu 

73



sosiaalisten suhteiden olemassaolo ylipäätään, tulevat ne elämään sitten työn, 

ystävyyden tai parisuhteen kontekstista (Vihavainen 2019).

Perheenjäsenen tai muun läheisen itsetuhoisuus voi herättää myös erilaisia 

epäreiluuden tai vihan tunteita (Surunauha ry 2020, 5–6). Juttuaineistossani läheisten 

kielteisiä tunteita itsetuhoista henkilöä kohtaan ei kuitenkaan juurikaan ilmaista. 

Perheenjäsenet kuvailevat itsemurhan tehnyttä tai sitä yrittänyttä henkilöä rakastavilla 

ja kaipaavilla ilmaisuilla, ja vihan tunteet kohdistuvat lähinnä terveydenhuoltoon.

7.7 Itsetuhoiset kympin tytöt

Itsemurha kuvataan tutkimissani jutuissa traagisena tapahtumana, jolla on monia 

taustatekijöitä ja johon pitäisi ainakin periaatteessa olla mahdollisuus saada apua 

terveydenhuollossa. Nämä ominaisuudet ovat linjassa itsemurhaa käsittelevien 

mediaohjeiden kanssa. Itsemurhaa ei normalisoida eikä esitetä elämän 

vastoinkäymisten automaattisena lopputuloksena. Jutuissa ei esiinny varsinaisesti 

myöskään itsemurhan ihannointia, mutta osassa jutuista kuitenkin kuvataan 

itsetuhoista nuorta henkilöä ihannoivaan sävyyn. Itsetuhoisilla tytöillä kuvataan olevan 

tunnollisuuden, kiltteyden, taiteellisuuden ja kauneuden kaltaisia hienoja 

ominaisuuksia. Jutuissa, joissa lapsen elämäntarinaa kerrotaan vanhemman suulla, 

kuvaukset itsetuhoisen lapsen tai nuoren varhaisista vaiheista noudattelevat paljolti 

kympin tytön ihannekuvaa - joskus jopa aukikirjoitetusti.

”Kristiina oli aurinkoinen pikkulapsi. Täynnä hymyä, kuvissa suu korvissa. 
Taitava piirtäjä, jolla oli myös uskomaton kielikorva. Jo 3-vuotiaana hän 
rallatteli ulkoa ulkomaisiakin kappaleita.” (Appelsin 2019)

”Kaisla oli tyttö, jonka tunsi varmaan koko kylä. Hän työskenteli kaupassa ja 
jäätelökioskilla, kitki hukkakauraa ja harrasti kesäteatteria.

– Kaisla oli tyypillinen kympin tyttö, ahkera, iloinen ja vastuuntuntoinen.
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Näitä ominaisuuksia ei perhe kuitenkaan häneltä vaatinut. Ne tulivat 
tytöstä itsestään.” (Aalto 2019.)

Itsemurhafeaturessa tällaiset kuvaukset saattavat yhtäältä kuvata vanhempien 

arvostusta lapsiaan kohtaan ja toisaalta viestiä lukijalle, että pahoinvointi ei tee 

ihmisestä vähemmän rakastettavaa. Menneisyyden hyvinvoinnin kuvaus luo juttuun 

myös jännitettä: miksi ja miten lapsi päätyy myöhemmin oireilemaan itsetuhoisesti? 

Itsetuhoisen lapsen tai nuoren runsas suitsutus voi kuitenkin antaa lukijalle vaarallisen 

lupauksen siitä, että itsetuhoinen käytös tai viimeistään kuolema takaa ymmärrystä ja 

huomiota (Silfverberg ja Nikkanen 2013). Lisäksi ylistävä kerrontatapa saattaa 

tahattomasti esittää itsetuhoisuuden koulumenestykseen, tunnollisuuteen, 

taiteellisuuteen ja tyttöyteen kuuluvaksi ominaisuudeksi.

Jutuissa, joissa pääasiallisena tai ainoana haastateltavana on ollut itsetuhoisen lapsen 

vanhemman sijaan itsetuhoinen aikuinen itse, menneen itsen kuvauksista löytyy 

enemmän rosoisuutta.

“Naapurissa asui yksi ystävä, mutta muuten hän [Mirva Pohjanen] kertoo 
olleensa ‘hirvittävän ujo ja ihmiskammoinen’.” (Kilponen 2019.) 
(Hakasuluissa oleva selvennys tutkijan.)

”’Masentuneena olin tosi jyrkkä, elin omassa kuplassani enkä ottanut muita 
juurikaan huomioon. (...)’” (Vihavainen 2019.)

Sävyeron voi spekuloida johtuvan esimerkiksi siitä, että itseä kohtaan on helpompi olla 

kriittinen kuin omaa rakasta lasta, tai että haastatteluun suostunut, itsetuhoa 

omakohtaisesti kokeneella aikuisella on saattanut olla aikaa ja mahdollisuuksia pohtia 

menneisyyttään kriittisessä valossa esimerkiksi ammattiauttajan pakeilla.
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Itsemurhayrityksen seurauksia kuvataan featuressa pääosin asiallisesti. Yrityksen ei 

kuvailla ratkaisevan ihmisen ongelmia, ja ainoana myönteisenä seurauksena jutuissa 

saatetaan esittää, että lapsi saa vanhemmiltaan hoivaa yrityksen jälkeen. Toisaalta 

tällaista hoivan saamisen kokemusta ei kuvailla aikuisista itsetuhoisista kertovissa 

jutuissa.

7.8 Romantisoiminen ja sen kritiikki

Itsemurhan ihannoimisen lähikäsite on itsemurhan romantisoiminen. Erotan nämä 

termit toisistaan määrittelemällä itsemurhan ihannoimisen hyväksyväksi ja 

kannustavaksi suhtautumiseksi itsemurhaan ja romantisoinnin hieman 

ristiriitaisemmaksi tavaksi nähdä itsemurhassa katkeransuloista runollisuutta tai karua 

kauneutta. Edellä mainitussa mytologioiden kuvastojen käytössä voi olla osin kyse 

samasta ilmiöstä.

Tarinallisessa featuressa on romantisoinnin vaaraa juuri itsetuhoisen henkilön 

ihannoivassa kuvailussa. Tutkimissani lehtijutuissa tätä esiintyi paitsi itsetuhoisen 

nuoren myönteisten luontenpiirteiden kuvauksina, myös niin kutsutun ”kuolleen 

naisen troopin” (esim. Raja-aho 2017) käyttönä. Mielikuvaa ikiuneen nukkuneesta 

tyrmäävän kauniista naisruumiista on vaikea lähteyttää vain yhteen mytologiaan tai 

teokseen, mutta länsimainen lukija ja katsoja voi tunnistaa sen esiintymismuotoja 

esimerkiksi kuvataiteesta (Raja-aho 2017, 34) ja rikosfiktiosta (Raja-aho 2017). 

Televisiohistoriasta kenties tunnetuin esimerkki troopista on Twin Peaks 

-mysteerisarjan hahmo Laura Palmer, jonka alaston, kaunis ruumis on sarjassa tärkeä 

visuaalinen elementti (Raja-aho 2017, 33–34). Lehtijutuissa ajatus kuolleen tai 

kuolemaa lähellä olevan naiskehon traagisesta kauneudesta vilahtaa esimerkiksi IS:n 

jutun kuvauksessa itsemurhaa yrittäneestä Kristiinasta:

”Kun Kristiina nostettiin tajuttomana ambulanssiin, hän oli erittäin 
vakavasti loukkaantunut, mutta hänen kasvonsa ja pitkäsormiset 
piirtäjänkätensä olivat vahingoittumattomat.” (Appelsin 2019.)
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Kuvauksessa kiinnitetään huomiota nuoren naisen kehon ulkonäköön ja erityisesti sen 

perinteisesti viehättävinä pidettyihin osiin, kuten kasvoihin ja taiteilijuuteen viittaaviin 

käsiin. Kuvailematta jäävät esimerkiksi kehon toiminnot, kuten hengitys ja pulssi.

Featuressa voidaan myös kyseenalaistaa itsemurhan romanttisuutta, jos 

kertojaratkaisu sallii tapahtumien tarkastelun etäisyyden päästä. Mirva-jutun 

keskushenkilö kertoo yrittäneensä tehdä ensimmäisestä itsemurhayrityksestään 

“romanttisen”, mutta samaan hengenvetoon toteaa pitävänsä ajatusta nykyään 

järjettömänä.

”– Otin kaikki masennuslääkkeeni, koska luulin, että niillä saa tapettua 
itsensä. Laitoin hienon mekon päälle ja yritin tehdä siitä romanttista, mitä 
se ei missään mielessä ollut.” (Kilponen 2019.)

Jutun välittämä vaikutelma olisi erilainen, jos nuoren Mirvan yritys tehdä itsemurhasta 

romanttinen tapahtuma esitettäisiin teini-ikäisen ajatuksiin eläytyen eikä sitä 

problematisoitaisi haastateltavan tai kertojan suulla. Itsekriittiset “luulin”- ja “ei 

missään nimessä ollut” -ilmaisut (emt.) luovat romantisoivaan käsitykseen etäisyyttä, 

jonka ansiosta lukijalle voi samaan aikaan esittää itsetuhoisen henkilön 

ajatuksenjuoksua ja samalla ilmaista kritiikkiä sitä kohtaan. Ilman lisätutkimuksia on 

tosin vaikea sanoa, toimiiko tällainen kuvaus todella purkamaan nuorten naisten 

itsemurhia ympäröivää myyttisyyden auraa vai vahvistaako se sitä tahattomasti 

tarjoamalla lukijalle jälleen yhden mielikuvan kaunistautuvasta itsetuhoisesta tytöstä.

7.9 Kuolintavasta ja itsemurhaviesteistä kertominen

Itsemurhan toteutustavan kuvaamista tai sen vahvaa vihjaamista ei vältellä 

itsemurhafeaturessa yhtä tiiviisti kuin uutisjutuissa. Tämä on mahdollisesti selkein 
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ristiriita mediaohjeiden ja tarinallisen itsemurhafeaturen välillä. Tarkkaa rajaa 

itsemurhan tekotavan “suoran” ja “epäsuoran” kertomisen välille on hankala vetää, ja 

parempi olisi kenties puhua ilmeisestä ja vähemmän ilmeisestä ilmaisutavasta. 

Ilmeisellä ilmaisutavalla tarkoitan paitsi tekotavan suoraa kertomista (kuten Mirva-

jutussa mainittua lääkkeiden yliannostuksen ottamista), myös kuvauksia, jotka yhdessä 

kontekstin kanssa paljastavat tekotavan (esimerkiksi Auta äiti -jutussa elvytysyritys 

näköalatornin juurella). Tekotavan kertomisen lisäksi eroja on siinä, kuinka eläytyvästi 

yrityksestä kerrotaan. Tässäkin jakolinja vaihtelee tarinallisuuden asteen mukaan siten, 

että tarinallisimmissa jutuissa itsemurhayrityksestä tai sitä edeltävistä tai seuraavista 

hetkistä kerrotaan eläytyvämmin ja yksityiskohtaisemmin kuin vähemmän tarinallisissa 

jutuissa.

”On 28. tammikuuta 2017. Pimeää. Päivän lämpö on viilennyt pakkaseksi. 
(...) Aurinko on laskenut jo ennen puoli viittä. Se nousee seuraavana 
aamuna puoli yhdeksältä. Mutta sitä valoa helsinkiläinen koulutyttö 
Kristiina ei odota. Hänen mielensä on täynnä mustaa. Oranssi juna 
lähestyy.” (Appelsin 2019.)

Toisaalta itsemurha saatetaan kuvailla myös etäämmältä jonkun ulkopuolisen henkilön 

kautta. Tällöin jännite ja mielikuva tapahtumista muodostuu esimerkiksi 

aistihavaintojen avulla.

”Henkilökunta etsii Andrinen ja yrittää puhua hänelle. Jonkin ajan kuluttua 
hän lupaa avata oven.

Vaikuttaa siltä, että Andrine rauhoittuu. Työntekijät lähtevät alakertaan. 
Sitten Andrinen huoneesta kuuluu kova kolaus.

Tulee aivan hiljaista.

Kun työntekijät palaavat yläkertaan, Andrine ei enää vastaa.” (Kjølleberg ja 
Moland 2020.)
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Itsemurhayritysten kuvailemisen tai kuvailematta jättämisen lisäksi jutuissa esiintyy 

eläytyviä mainintoja itsetuhoisesta oireilusta, kuten viiltelystä. Jutuissa myös 

siteerataan ja referoidaan itsemurhaviestejä ja sellaisiksi laskettavia sosiaalisen median 

päivityksiä, vaikka mediaohjeet suosittelevat pidättäytymään sellaisesta. Sen sijaan 

itsemurhan toteutuspaikat jätetään suositusten mukaisesti tarkentamatta tai 

nimeämättä.

Sekä itsetuhoisuuden oireiden kuvaukset sanoin ja kuvin sekä suoraan siteeratut 

itsemurhaviestit ovat juttujen kenties affektiivisimpia elementtejä. Itse koen vaikeaksi 

olla tuntematta puistatusta Trigger Warning -jutun äärellä, kun juttu siteeraa pitkiä 

pätkiä Andrinen toivottomia Instagram-päivityksiä ja käyttää kuvituksenaan päivityksiä, 

joissa Andrine esimerkiksi esittelee viiltelyarpiaan. Juuri kehon satuttamisen 

konkreettiset kuvaukset ovat uskoakseni itsemurhafeaturessa aineistoa, joka kaikista 

helpoimmin tuntuu lukijan kehossa asti.
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8 LOPUKSI

Itsemurhafeaturella on erityinen paikkansa muiden suomalaisessa mediassa 

itsemurhia käsittelevien juttutyyppien joukossa. Havainnollistaakseni aiheen käsittelyn 

erilaisia lajityyppejä kehitin kaksiulotteisen kentän, jonka avulla juttutyyppejä voi 

vertailla tutkimukselleni tärkeiden ominaisuuksien perusteella.

Kuva 2. Itsemurhan esitystapojen ideaalityyppejä kuvaava kaksiulotteinen kenttä.

Kentän vaakasuuntainen akseli kuvaa jutun esitystapaa eli sitä, missä määrin juttu 

edustaa tarinallista tai informatiivista esitystapaa. Pystysuuntainen akseli kuvaa 

puolestaan jutun sisältöä ja sävyä: esitetäänkö itsetuhoisuus ja sen ehkäisy 

toiveikkaassa vai epätoivoisessa valossa. Kenttään sijoittamani jutut ovat itsemurhaa 
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käsittelevien juttujen ideaalityyppejä, joita tunnistin perehtyessäni aiheen 

esiintymiseen suomalaisissa medioissa.

Itsemurha esiintyy mediassa hyvinkin erilaisissa tyylilajeissa ja tunnelatauksissa, ja 

uutisten ja feature-juttujen peruserot ilmaisun vapaamuotoisuuden tai asiallisuuden 

sekä tunteiden esittämisen välillä näkyvät myös itsemurhasta kerrottaessa. 

Yksityishenkilön itsemurhan uutisointi (silloin harvoin kun sitä edes uutisoidaan) ja 

uusimmista itsemurhaa koskevista tilastotiedoista kertominen edustavat 

rationaalisinta laitaa, siinä missä syväluotaava henkilöhaastattelu tai tarinallinen 

artikkeli voivat kaunokirjallisine tehokeinoineen muistuttaa jopa novellia.

Toivon ja epätoivon aste jutuissa riippuu yleensä siitä, missä määrin itsemurhien 

kuvataan olevan vältettävissä yksilön tai yhteiskunnan tasolla, sekä jutun sisältämistä 

toivon ja epätoivon ilmaisuista. Epätoivon laitaa edustavat yleensä itsemurhan 

tehneen henkilön omaisten haastattelut sekä erilaiset uutis- ja kommenttijutut 

julkisuuden henkilön itsemurhan herättämistä tunnereaktioista faneissa, kollegoissa ja 

esimerkiksi toimittajissa. Kenttää tulkitessa täytyy huomioida, että suru ei tarkoita 

välttämättä epätoivoa, ja surua on mahdollista käsitellä jutuissa lempeään, 

toiveikkaaseen sävyyn. Epätoivoisiksi kutsun juttuja, joissa itsemurhaa kuvaillaan 

vääjäämättömänä ja jopa rakenteellisena lopputulemana tietynlaiselle yksilölle tai 

ihmisjoukolle, eikä jutussa esitetä perusteita odottaa tähän tulevan muutosta. 

Toiveikkaissa jutuissa taas korostetaan itsetuhoisuuden ehkäisemisen ja siitä 

toipumisen keinoja ja esitetään myönteisiä selviytymistarinoita.

Havaintojeni mukaan suomalaisen median jutut painottuvat tarinallisen epätoivoisiin 

juttuihin ja informatiivisen toiveikkaisiin juttuihin. Sen sijaan kentän kahteen muuhun 

äärinurkkaan on vaikeampi löytää juttuja. Tulkitsen tämän siten, että tragediat koetaan 

mediassa helpommin tarinallistettavaksi juttuainekseksi kuin onnelliset 

toipumiskertomukset, ja itsemurhien vastaisesta työstä kertominen tapahtuu 

helpommin ei-tarinallisten numero- ja tilastojuttujen kuin kertomusten avulla.

81



8.1 Kategorisia kieltoja vai joustavia suosituksia?

Nähdäkseni toimittajat ovat hyödyntäneet tarinallista itsemurhafeaturea ansiokkaasti 

havainnollistamaan itsetuhoisuuden eri puolia oireilusta toipumiseen, sosiaalisesta 

ilmiöstä yksilön kokemukseen, lasten näkökulmasta aikuisten näkökulmaan. Niin ikään 

suurta huomiota on annettu terveydenhuollon ongelmille itsetuhoisuuden hoidossa. 

Itsemurhafeature täyttää siis jokseenkin hyvin mediaohjeiden myönteiset kehotukset 

itsemurhasta kertomisesta: aiheesta ei ole vaiettu vaan ymmärrystä oireista ja 

toipumisesta on pyritty lisäämään. Itsemurhaa ei siis voi kutsua tabuksi suomalaisessa 

journalistisessa mediassa.

Samaan aikaan on ilmeistä, että vahvan tarinallinen itsemurhafeature kulkee 

hyväksyttävyyden ja moitittavuuden rajalla, mitä tulee mediaohjeiden esittämiin 

rajoituksiin ja kieltoihin. Mitä mukaansatempaavampaa ja tarinallisempaa tyylilajia 

juttu edustaa, sitä enemmän se tuntuu rikkovan tai vähintään testailevan näitä 

rajoitusluonteisia suosituksia. Vahvan tarinallisissa jutuissa on ilmeisen vaikeaa esittää 

itsemurha ja siihen johtaneet tekijät mediaohjeiden toiveiden mukaisesti ilman 

dramatisointia ja samaan aikaan säilyttää jutun tarinallinen imu ja elämyksellisyys. 

Vähemmän tarinallisissa jutuissa dramatiikkaa puretaan etäännyttävillä 

kerrontaratkaisuilla, kuten haastateltavan itsereflektoivilla kommenteilla tai 

asiantuntijan lausunnoilla.

Lisäksi hapuilua esiintyy myös täsmällisissä jutun yksityiskohtaisuuteen liittyvissä 

kielloissa, kuten kielloissa välttää kertomasta itsemurhan tekotapaa ja itsemurhaviestin 

sisältöä. Tyypillisesti itsemurhan tai sen yrityksen kuvaus tai vihjaaminen vie jutuista 

melko vähän tilaa ja eikä tarkalla tekotavalla ole merkitystä jutun draaman kaaren 

kannalta. Tieto olisi siis helppo jättää pois jutun kokonaisrakenteen kärsimättä, ja siksi 

on harmillista, että tekotavan kertomista yhä esiintyy. Epäsuorien kerrontatapojen 

käyttö viittaa siihen, että toimittajat olisivat tietoisia tekotavan kertomisen 

mahdollisista haitoista, mutta jostain syystä eivät olisi malttaneet jättää tietoa 

kertomatta.
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Toisaalta samaan aikaan vahvan tarinallisissakin jutuissa on sisäistetty itsemurhan 

monimutkaisen ja traagisen luonteen kuvaukseen liittyvät kiellot ja kehotukset. 

Jutuissa ei normalisoida tai ihannoida itsemurhaa eikä yksinkertaisteta sen 

taustatekijöitä. Sen sijaan itsetuhoisten nuorten ylitsevuotava kehuminen jutuissa voi 

luoda haitallisia assosiaatioita esimerkiksi ihailtavan koulumenestyksen ja kauneuden 

sekä itsetuhoisuuden välille.

Jutuissa esiintyvät voimakkaat ahdistuksen ja muiden kielteisten tunteiden kuvaukset 

yhtäältä antavat lukijalle mahdollisuuden ymmärtää itsetuhoisen ajatusmaailmaa, 

mutta laajassa mitassa ja voimakkaasti dramatisoituina niiden voi nähdä olevan 

ristiriidassa mediaohjeiden dramatisoinnin välttämiskehotuksen kanssa. Tämäkin 

ristiriita liittyy juuri vahvan tarinallisuuden juttuihin, joissa haastateltavan ja kertojan 

puhe helposti sulautuvat. Ratkaisu ei välttämättä ole jättää itsetuhoisten ajatusten 

kuvailua pois, vaan uskoakseni ajatusten kontekstointi sekä haastateltavan, 

asiantuntijan ja kertojan äänien ajoittainen erottaminen toisistaan parantaisivat 

juttujen turvallisuutta.

Tulkitsen havaintojani niin, että toimittajilla ja toimituksilla on kyllä mielenkiintoa 

esittää itsemurha ilmiönä todenmukaisessa valossa, mutta samaan aikaan tarinallisen 

jutun kiinnostavuuden logiikka edellyttää jutulta sellaista jännitettä ja 

yksityiskohtaisuutta, joka ei ole linjassa mediaohjeiden kanssa. Hyvä tarina ei 

kuitenkaan saisi koskaan mennä turvallisuuden ja mediaetiikan edelle, vaikka tarkoitus 

olisikin sivistää lukijaa ja ravistella päättäjiä toimimaan.

Mediaohjeet  kehottavat  miettimään  aina  tapauskohtaisesti,  onko  itsemurhasta 

uutisointi  varmasti  tarpeen.  Olisiko  siis  turvallisinta  ja  selkeintä,  jos  yksittäiset 

toimitukset  tai  vaikkapa  koko  JSN:n  jäsenkunta  päättäisivät  täysin  pidättäytyä 

itsemurhista kertomisesta? Vastaukseni on: ei. Itsemurhat ovat maailmanlaajuinen ja 

Suomessakin vakava ongelma, joka ei katoa, vaikka aihetta lakattaisiin käsittelemästä 

mediassa  (Ziesenis  1991,  241).  Vaikenemalla  aiheesta  media  osallistuisi  itsemurhan 

tabuluonteen  ylläpitämiseen  sekä  jättäisi  käyttämättä  vaikutusvaltansa  ja 

mahdollisuutensa kertoa aiheesta asiallista, paikkansapitävää tietoa.

83



Kategorisissa  uutisointikielloissa  on  vaara,  että  ne  voivat  jättää  kerralla  piiloon 

useitakin  merkittäviä  ilmiöitä  ja  yhteiskunnallisia  epäkohtia.  Täysi  vaikeneminen 

itsemurhista  julkisessa  keskustelussa  voisi  samalla  hämärtää  esimerkiksi  käsitystä 

mielenterveysongelmien, syrjinnän, köyhyyden ja päihderiippuvuuksien vakavuudesta. 

Tästä  on  nähty  esimerkki  Uudessa-Seelannissa,  jossa  on  vuodesta  2006  lähtien 

herättänyt  keskustelua  laki,  joka  kieltää  mediaa  kertomasta  juuri  minkäänlaisia 

yksityiskohtia itsemurhista ilman kuolinsyyntutkijan lupaa (Gavaghan ja King 2013, 82; 

Jenkin ym. 2020). Lehdistöllä ei siis ollut lupaa mainita itsemurhatapauksia silloinkaan, 

kun  maan  lakivaliokunta  perusteli  kyberkiusaamisen  vastustamiseen  suunniteltuja 

toimia useilla maassa tapahtuneilla itsemurhilla (Gavaghan ja King 2013, 83). Tiettyjä 

yksilöityjä  itsemurhatapauksia  luettelemalla  valiokunta  painotti  kyberkiusaamisen 

vastaisen työn tärkeyttä, mutta media ei voinut näitä kertomuksia julkistaa.

Ei  ole tietenkään oikein, jos yhteiskunnallisia epäkohtia herätään korjaamaan vasta, 

kun  niiden  on  todettu  aiheuttavan  ihmisissä  itsetuhoisuutta.  Itsetuhoisuuden 

havaitseminen on äärimmäinen merkki  yhteiskunnan ongelmista ja siitä kertominen 

painava viesti  kansalaisille ja päättäjille. Tässä toimittajan tulee kuitenkin pitää kieli 

keskellä  suuta  ja  muistaa,  että  pelkkä  hyvä  tarkoitus  ei  tee  jutusta  hyödyllistä  tai 

turvallista.  Kuten  Niederkrotenthaler  ym.  (2010,  241)  tutkimuksessaan  toteavat, 

asiantuntijasitaatit  eivät  auta,  jos  juttu  samaan  aikaan  mässäilee  itsemurhan 

shokkiarvolla.

Samaan tapaan kuin vaikkapa terrorismista kertominen voi inspiroida uusia ihmisiä 

terroritekojen ja ääriliikkeiden pariin, myös itsemurhasta uutisoinnissa on vaaransa. 

Kumpaakaan aihealuetta (tai muita niitä vastaavia aiheita) ei voi silti jättää 

mediapimentoon. Sen sijaan toimittajilta on vaadittava entistä enemmän, jotta 

tulenarkoja asioita voidaan käsitellä mediassa asiallisilla, hyödyllisillä ja eettisesti 

kestävillä tavoilla.
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8.2 Itsemurhafeaturen tulevaisuuden haasteet

Entä ovatko vahva tarinallisuus, kiinnostavuus ja turvallisuus sovitettavissa yhteen? On 

totta, että samaan aikaan kuin HS:n lievän tarinallinen Pete-juttu edustaa aineistoni 

turvallisimpia kerrontatapoja (itsemurhan tekotapaa ei edes vihjata, pääpaino on 

toipumisella, tarinaa kontekstoidaan asiantuntijahaastattelulla), se ei ole 

lukukokemuksena yhtä jännittävä, mieleenpainuva ja elämyksellinen kuin vahvemman 

tarinalliset lajitoverinsa.

Mielestäni itsemurhaa voi ja pitää edelleen käsitellä mediassa myös tunteiden ja 

tarinoiden, ei vain asiantuntijatiedon, kautta. Itsetuhoisuutta henkilökohtaisesti ja 

läheisen kautta kokeneiden ihmisten puheenvuorot ovat tärkeitä itsemurhan ehkäisyn 

kannalta, ja niiden kertomiseen tarinallinen feature soveltuu erinomaisesti. 

Mediaohjeiden suosituksia ja kehotuksia pidän nykyisellään riittävinä sisällöltään ja 

velvoittavuudeltaan, ja niiden muokkaamisen sijaan panostaisin niiden 

tunnettavuuden lisäämiseen järjestöissä, toimituksissa ja journalismin oppilaitoksissa. 

Tärkeintä olisi journalistien ja toimitusten tietämyksen parantaminen ja asenteisiin 

vaikuttaminen.

Toivon, että tämä tutkielma voi pieneltä osaltaan laajentaa näkemyksiä siitä, miten 

”viihdyttävänä” pidetty feature-journalismin juttutyyppi soveltuu vakavien, synkkien ja 

arkaluontoisten aiheiden käsittelyyn. Tunteet ja tarinat eivät ole journalismissa vain 

työkaluja tai yhteiskuntakritiikin enemmän tai vähemmän toivottuja sivutuotteita. Ne 

eivät ole vaaratonta höttöä, mutta eivät toisaalta itsessään vaarallisiakaan. Aina 

journalismin parissa koetut tunteet eivät ole miellyttäviä eivätkä kaikki tarinat selkeitä 

saati inspiroivia. Silti niiden tarjoamat kokemukset ja merkitykset voivat omalta 

pieneltä osaltaan tehdä elämästä elämisen arvoista.

Aamulehden jutussa Mirva Pohjanen kertoo, että alkoi ihannoida kuolemaa jo 

alakouluikäisenä. ”Koska en puhunut siitä, kukaan ei ollut sanomassa minulle, että se ei 

ole normaalia”, hän toteaa (Kilponen 2019). Lauseellaan hän tiivistää samalla sen, 

miksi laadukasta itsemurhafeaturea tarvitaan.
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