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tiivistelmä

Yleisön sanansijat sanomalehdissä
Tutkimusraportissa avataan näkymää periaatteisiin ja käytäntöihin, 
joiden kautta lukijat pääsevät osallistumaan sanomalehtijournalismin 
tekemiseen 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen lopulla. Taus-
talla on sekä ammatillisissa että akateemisissa piireissä kasvanut kiin-
nostus yleisön roolin muutokseen, kun yleisö on monimuotoistunut ja 
fragmentoitunut, kun yhteiskunnassa yleensä on osallistamisen periaate 
vahvistunut ja kun verkkoviestintä on avannut uusia mahdollisuuksia 
vuorovaikutteiseen journalismiin ja toisaalta vertaisviestintään. Raport-
ti pyrkii tarjoamaan aineksia sanomalehtien käytännön kehitystyölle ja 
tutkimuksellisille jatkopohdinnoille.

Raporttia varten on koottu aineistoja Suomessa, seitsemässä muussa Eu-
roopan maassa sekä Israelissa ja Yhdysvalloissa. Kansallinen tutkimus-
hanke, Yleisö sanomalehtien voimavarana, toteutettiin 52 päivälehden 
sisältöpiirteiden analyysin, päällikkötoimittajien verkkokyselyn sekä 
valikoitujen teemahaastattelujen avulla. Kansainvälinen tutkimushanke, 
Professionals’ attitudes towards participatory journalism in Europe and the 
US, perustui pääosin noin 50 päällikkötoimittajan teemahaastatteluihin. 
Nämä edustivat yhteensä noin 20:tä lehteä. Raportin pääpaino on suoma-
laisten lehtien tilanteessa. 

Tutkimuksessa kävi ilmi, että periaatteellisella tasolla suomalaisissa sano-
malehdissä arvostetaan yleisöä tärkeänä journalismin voimavarana, eikä 
tässä joidenkin näkemysten mukaan ole viime vuosina tapahtunut mitään 
erityistä murrosta. Toisten näkemysten mukaan verkkoviestinnän myötä 
sanomalehdille on avautunut yhtäältä uusia mahdollisuuksia ottaa yleisö 
aiempaa paremmin mukaan lehtien tekemiseen ja toisaalta verkkovies-
tinnän vertaiskulttuuri suorastaan pakottaa sanomalehdet avautumaan 
yleisön suuntaan.

Sanomalehtien sisältöpiirteiden tarkastelu sekä päällikkötoimittajien 
haastattelut Suomessa ja ulkomailla kertoivat, että yleisön suuntaan on 
entistä enemmän avauduttu erityisesti journalistisen prosessin alku- ja 
loppuvaiheessa. Lukijoilta pyydetään vinkkejä sisällön rikastuttamisek-
si, ja toisaalta halutaan myös palautetta ja kommentointia. Varsinainen 
journalistinen sisällöntuotanto on edelleen tiukasti ammattilaisten käsissä 
lukuun ottamatta yksittäisiä kokeiluja tai sellaisia täydentäviä aineistoja 
kuin lukijakuvia. Sanomalehtien sisällä kyllä on lukijoille tarjolla omia 
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erillisiä alueita, joilla he saavat julki mielipiteensä tai voivat keskustella 
toistensa kanssa. Sanomalehtien uusissa suunnitelmissa ovat erilaiset 
verkon tarjoamat mahdollisuudet keskiössä, joskin lehdet aikovat jatkaa 
myös erilaisia kasvokkaisvuorovaikutukseen perustuvia käytäntöjä kans-
sakäymisessään yleisön kanssa.

Näyttää siltä, että sanomalehdissä Suomessa sekä ulkomailla kokeiluja 
yleisön osallistamiseksi ohjaavat satunnaistekijät enemmän kuin strate-
ginen ajattelu. Siksi sanomalehdet tarvitsisivat välineitä, joiden avulla hah-
mottaa tämän lohkon strategista ajatteluaan ja sen pohjalta konkreettista 
kehitystyötään. Raportissa hahmotetaankin yleisön osallistumiselle kol-
me funktiota: palautteen saaminen toimitukselle, toimituksen tuottaman 
journalismin täydentäminen ja yleisön horisontaalinen viestintä. Näiden 
funktioiden toteuttaminen edellyttää organisatorisia ratkaisuja toimituk-
sissa.
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summArY

Letting the audience have a say in newspapers
The research report opens up a view of traditions and practices through 
which readers get to have a say in the making of newspaper journalism 
towards the end of the 2000s. The background is in the increased interest 
among journalism professionals and researchers in a change in the role of 
the audience now that audience has become more diverse and fragmen-
ted while in society as a whole the principle of participation has gathered 
strength and online communication has opened up new opportunities for 
interactive journalism and, on the other hand, for peer communication.  
The report seeks to present material for the pursuit of practical develop-
ment work in newspapers and research-oriented further deliberations.

For the purposes of the report data was collected from Finland, seven 
European countries, Israel and the USA. The national research project The 
Audience as a Resource of the Newspapers included an analysis of the con-
tent features of 52 dailies, an online questionnaire for chief editors and 
selected thematic interviews. The international research project Professio
nals’ Attitudes Towards Participatory Journalism in Europe and the USA was 
largely based on thematic interviews with 50 chief editors representing a 
total of some 20 papers. The main focus of the report is on the situation of 
the Finnish newspapers.

It emerged from the research that in principle the Finnish newspapers 
value the audience as an important journalistic resource and that, accor-
ding to some views, there has been no radical change with this tradition 
in recent years. In the views of others, with the advent of online commu-
nication, the newspapers have encountered significant new opportunities 
to include the audience more in the making of the newspaper, and on the 
other hand the peer culture of online communication actually compels the 
papers to be more open towards the audience.

The examination of the content features of the newspapers and the inter-
views with professional journalists in Finland and abroad revealed that 
journalism is indeed more open to the audience, especially in the initial 
and final stages of the journalistic process. The audience is invited to pro-
vide tips to enrich content and on the other hand feedback and comment 
are elicited. The actual journalistic content production remains firmly in 
the hands of the professionals, with the exception of isolated experiments 
and such supplementary material as readers’ photographs. Inside the pa-
pers there are, however, areas dedicated to readers to articulate their opin-
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ions and exchange views. The opportunities afforded by the net are at the 
core of the newspapers’ future plans, even though they intend to continue 
in their dialogue with the audience using various practices based on face-
to-face interaction.

It would appear that in newspapers in Finland and abroad experiments 
in letting the audience have a say are driven more by incidental factors 
than strategic thinking. Thus, the newspapers need tools to assist their 
strategic thinking in this sector, and to base their concrete development 
thereon. The report outlines three functions of audience participation: 
getting feedback to the newsroom, augmenting journalism produced by 
the newsroom, and horizontal communication of the audience. Fulfilling 
these functions entails organisational solutions in the newsroom.
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1. joHdAnto

1.1 Tutkimuksen tausta

Nyt raportoitavan tutkimuksen suunnitelmassa asetettiin tavoitteeksi 
tuottaa katsaus suomalaisten sanomalehtien yleisövuorovaikutukseen 
liittyvistä käytännöistä ja suhteuttaa suomalaista tilannetta alan kansain-
väliseen kehitykseen. Ajatuksena oli, että tällainen tietopaketti antaisi 
pohjaa viestimissä tehtävälle tämän alueen kehitystyölle. Niin ikään tut-
kimusta perusteltiin teeman ajankohtaisuudella myös akateemisen jour-
nalismintutkimuksen näkökulmasta.

Ammatillinen ja akateeminen kiinnostus yleisön sanansijoihin, siihen 
miten yleisöstä hankitaan tietoa toimitusten käyttöön ja miten lukijat voi-
vat itse osallistua journalististen medioiden sisältöjen muovaantumiseen, 
on lisääntynyt viime vuosina useistakin syistä. Ensinnäkin taustalla on 
yleisön arvo- ja makuprofiilien ainakin oletettu monimuotoistuminen, 
minkä vuoksi olisi tarpeen tunnistaa erilaisia yleisösegmenttejä ja näi-
den kiinnostuksen kohteita. Toinen tärkeä taustatekijä on osallistumisen 
ja kuulemisen merkityksen kasvu poliittisessa kulttuurissa. Journalismin 
yhteiskunnallisen roolin kannalta ei ole enää riittävää, että asiantuntijat 
kertovat päätöksistä ja suunnitelmista, vaan myös päätösten kohteiden 
ja osallisten on saatava näkökulmansa julkisuuteen. Kolmas taustatekijä 
ovat verkkoviestinnän avaamat uudet mahdollisuudet julkiseen keskuste-
luun ja vuorovaikutukseen sekä vertaisviestinnän ja sosiaalisen median 
antamat uudet mallit osallistuvasta viestinnästä.

Tutkimuksen päähuomio on ollut suomalaisissa sanomalehdissä. Yleisö-
suhteen aktualisoituminen uudella tavalla ei kuitenkaan ole pelkästään 
kansallinen ilmiö, vaan lehtiä yli rajojen yhdistävä teema. Kansainväli-
sen tutkijaverkoston avulla tutkimukseen onkin koottu ulkomaisista sa-
nomalehdistä aineistoa, joka yhtäältä tarjoaa vertailukohtia suomalaisille 
havainnoille ja toisaalta toivottavasti antaa virikkeitä kotimaisille kehitys-
hankkeille.
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Tämän empiiriseen aineistoon perustuvan raportin on tarkoitus tarjota 
ainesta sekä käytännön kehitystyölle että tutkimuksellisille jatkopohdin-
noille. Aiheen käsittely ei varmasti tullut valmiiksi tämän tutkimushank-
keen myötä, sillä tutkimuskohteena on kaiken aikaa liikkeessä ja muu-
toksessa oleva ilmiö, jonka perässä akateeminen tutkimus tulee omaa 
tahtiaan. Kehitystyön tarpeisiin raportti tarjonnee hyödyllisiä virikkeitä, 
vaikka jotkin yksityiskohdat ovatkin ehtineet muuttua tutkimusaineiston 
keräämisen ja raportoinnin välisenä aikana. Raporttiin dokumentoidut 
toiminta- ja ajattelumallit voivat toimia ikään kuin peilinä, johon omia 
käytäntöjä ja strategioita voi suhteuttaa.

Tutkimus on tehty Tampereen yliopiston Journalismin tutkimusyksi-
kössä. Pääosan tutkimustyöstä rahoittivat Helsingin Sanomain Säätiö, Sa-
nomalehtien Liitto ja Viestintäalan taloudellinen tutkimussäätiö. Lisäksi 
tutkimuksen kansainvälisessä osuudessa ovat mukana olleet yliopistot ja 
tutkimuslaitokset tehneet omarahoitteista työtä.

Tutkimuksen toteutuksesta kerrotaan seuraavassa alaluvussa. Tutkittavan 
ilmiön viitekehystä avataan seuraavassa luvussa (luku 2) ennen siirty-
mistä tulosten raportointiin. Luvussa 3 kerrotaan sanomalehden tekijöi-
den yleisön roolia koskevista näkemyksistä. Luku 4 inventoi sanomaleh-
tien keinoja hankkia tietoja lukijoistaan. Raportin laajin jakso on luku 5, 
jossa käsitellään yleisön konkreettisia osallistumismahdollisuuksia sano-
malehtien arkisissa käytännöissä. Luku 6 nostaa esiin sen, että erilaisia 
yleisön osallistumisen väyliä arvostetaan eri tavoin lehdissä. Luvussa 7 
tarkastellaan, miten yleisöaineistoja käytetään ristiin painetussa ja verkko-
lehdessä. Lukuun 8 on koottu katsaus lehtien uusista suunnitelmista 
yleisösuhteen kehittämiseksi. Päätösluvussa (luku 9) kootaan yhteen tut-
kimuksen antia strategisten pohdintojen aihelmiksi.

1.2 Tutkimuksen toteutus

Tätä raporttia varten on koottu aineistoja Suomessa, seitsemässä muussa 
Euroopan maassa sekä Israelissa ja Yhdysvalloissa. Suomessa tutkimuk-
seen Yleisö sanomalehtien voimavarana on sisältynyt sanomalehtien sisältö-
piirteiden analyysi yleisön osallistumismahdollisuuksien näkökulmasta, 
kysely lehtien päällikkötoimittajille lehtien käytännöistä sekä valikoidun 
päällikkötoimittajajoukon keskuudessa tehdyt syventävät haastattelut il-
miöstä ja sen merkityksestä.

Sisältöpiirreanalyysi oli apuväline, jolla haettiin osaltaan vastausta siihen, 
millaisia osallistumisen tapoja suomalaiset sanomalehdet nykyisin tarjoa-
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vat lukijoilleen paperi- ja verkkolehtien palstoilla. Analyysissa oli mukana 
kaikkiaan 52 vähintään neljästi viikossa ilmestyvää sanomalehteä (luet-
telo on liitteenä 1). Lehtiä tarkasteltiin mahdollisimman avoimella otteella 
niin, että analyyttiseen haaviin olisi tarttunut vähintäänkin esimerkkejä 
moninaisista lehtien käyttämistä yleisön osallistumisen mahdollistamista 
välineistä. Paperilehtiä tarkasteltiin yhden viikon ajalta 21.5.–27.5.2007, 
joten niistä esiin noussutta piirteiden kirjoa voitaneen pitää varsin katta-
vana. Verkkolehtien tarkastelu perustuu tutkimusteknisistä syistä pääosin 
yhtenä tiettynä hetkenä tallennettuihin julkaisuihin. Verkkolehtien perus-
aineisto tallennettiin 23.–25.5.2007. Verkkolehtihavaintoja kuitenkin täy-
dennettiin vertaamalla niitä muutamaa kuukautta myöhemmin verkossa 
olleisiin versioihin. Siten verkkolehtiä koskevat havainnot ovat nekin 
varsin kuvaavia ajatellen tilannetta vuoden 2007 loppupuolella ja vuoden 
2008 alussa. Piirreanalyysissa käytetty luokitusrunko on liitteenä 2. Tar-
kasteluun ei otettu lehtien erilaisia liitteitä, koska huomio haluttiin koh-
distaa nimenomaan peruslehtien yleisösuhteeseen.

Näiden samojen lehtien parissa tehtiin myös kyselytutkimus, jolla kartoi-
tettiin, miten sanomalehdet saavat tietoa yleisöstään sekä miten yleisön 
palautteisiin ja kommentteihin suhtaudutaan toimituksissa. Kyselyn tee-
moina olivat yleisötutkimusten toimituksellinen käyttö, yleisön vuoro-
vaikutuksen muodot lehdessä ja lukijapalaute. Kyselylomake on liitteenä 
3. Kysely toteutettiin Sanomalehtien Liiton avustuksella webropol-ohjel-
malla eli siis web-lomakkeella, johon liittyi sähköpostitse lähetetty pyyn-
tö osallistua tutkimukseen. Pyyntö lähetettiin joko päätoimittajalle tai 
muuten aiheesta oletettavasti tietävälle päällikkötoimittajalle, jota vielä 
pyydettiin tarvittaessa hankkimaan vastaajaksi mahdollisesti toinen, 
sopivampi henkilö. Kyselyyn saatiin vastaukset 45 lehdestä eli vastaus-
prosentti oli varsin hyvä 87.

Näin saatuja aineistoja täydennettiin vielä kymmenellä teemahaastattelulla, 
joissa eräiden lehtien päällikkötoimittajien kanssa keskusteltiin yleisön 
osallistumismahdollisuuksista. Haastatteluihin valittiin edustajia sellai-
sista lehdistä, jotka näyttivät olevan aktiivisia yleisön osallistumismah-
dollisuuksien kehittämisessä, mutta jotka ovat keskenään melko erilaisia. 
Lisäksi tutkimuksen yhteydessä tehtiin taustahaastattelu erään johtavan 
mediatoimiston kanssa aiheena sanomalehtien yleisötutkimuksen tren-
dit. Haastateltujen henkilöiden luettelo ja haastattelurunko on liitteenä 4.

Tutkimuksen kansainvälisessä osuudessa toteutettiin myös sanomalehtien 
tarjoamien osallistumispiirteiden analyysi verkkolehtien osalta. Käytetty 
luokitusrunko oli samantapainen kuin suomalaisessa sisältöpiirreanalyy-
sissa, mutta suppeampi. Tutkimuksessa oli mukana kaikkiaan 16 sanoma-
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lehteä kuudesta Euroopan maasta ja Yhdysvalloista. Tarkasteluun otet-
tiin kustakin maasta yksi tai yleensä kaksi lehteä, joiden katsottiin olevan 
merkityksellisiä sekä ylipäänsä maansa sanomalehdistössä että verkon 
tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämisessä. Tutkitut lehdet ja luoki-
tusrunko esitellään liitteessä 5.

Edellä mainitun kotimaisen Yleisö sanomalehtien voimavarana -tut-
kimusprojektin rinnalla toteutetussa kansainvälisessä Professionals’ atti
tudes towards participatory journalism in Europe and the US -tutkimuksessa 
tehtiin Suomen tehtyjen haastattelujen lisäksi päällikkötoimittajahaastatte
luja kahdeksassa muussa maassa. Edustettuina oli parikymmentä lehteä1, 
joissa tutkimukseen osallistui runsaat 50 alan ammattilaista. Tämänkin 
osatutkimuksen päähuomio oli verkkolehdissä, joskin myös paperi- ja 
verkkolehden synergiaa käsiteltiin haastatteluissa. Luettelo haastatelluis-
ta henkilöistä on liitteenä 6 ja haastattelurunko liitteenä 7. Haastatteluja 
on hyödynnetty tässä raportissa ennen muuta siten, että niistä on poimit-
tu esimerkkejä ulkomaisista käytännöistä vertailukohteiksi suomalaisiin 
ratkaisuihin. Ulkomaisista haastatteluista on myös noukittu näkemyksiä 
osallistuvan journalismin ilmiöstä ja sen merkityksestä.

Nyt käsillä oleva raportti on ennen muuta Suomessa tehdyn tutkimuksen 
yhteenveto ryyditettynä kansainvälisen tutkimuksen annilla. Hankkeen 
yhteydessä toimiva kansainvälinen tutkijaverkosto jatkaa edelleen aineis-
ton keräämistä ja analyysia. Raportteja tästä työstä on odotettavissa sekä 
tieteellisinä artikkeleina että tieteellisten ja ammatillisten konferenssien 
esityksinä. Tähän mennessä tutkimushankkeesta on raportoitu muun 
muassa International Communications Associationin (ICA) viestintätut-
kimuskonferenssissa Montrealissa toukokuussa 2008, World Association 
of Newspapers -järjestön (WAN) konferenssissa Göteborgissa kesäkuussa 
2008 ja International Association for Media and Communication Research 
-tutkijajärjestön (IAMCR) konferenssissa heinäkuussa 2008 Tukholmassa. 
Tutkimuksen pohjalta on julkaistu toistaiseksi kaksi artikkelia kansain-
välisissä tieteellisissä journaaleissa (ks. Paulussen ym. 2007 ja Domingo 
ym. 2008). Tutkimukseen on liittynyt myös yksi maisteritutkielma Tam-
pereen yliopistossa (ks. Hautala 2008), jonka pohjalta Riina Hautala on 
kirjoittanut tähän raporttiin luvun 7.

Journalismin tutkimusyksikössä tutkimuksen vastuuhenkilö on ollut Ari 
Heinonen. Toisena päätutkijana oli Pauliina Lehtonen, joka muun muassa 

1	 Esimerkiksi	Belgiassa	haastatellut	henkilöt	edustivat	kahta	keskeistä	sanomalehtiketjua,	Concent-
raa	ja	Coreliota	ja	toimivat	näissä	useamman	lehden	verkkojulkaisuprojektien	parissa.	Ranskas-
sa	haastatellut	henkilöt	edustivat	sekä	emolehden	verkkoversiota	että	osin	itsenäisesti	toimivaa	
verkkojulkaisua.
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osallistui tutkimuksen toteutuksen suunnitteluun, teki suomalaisten pa-
perilehtien sisältöpiirreanalyysin sekä suurimman osan suomalaisista 
haastatteluista. Hän myös osallistui raportin kirjoittamiseen erityisesti 
luvun 5 osalta. Tutkimusavustajina olivat Maija Ahtiluoto, Ilari Ceder, 
Pauli Seppälä ja Elina Vainikainen. Erityisen tärkeä rooli oli Sanomaleh-
tien Liiton Anne Suvannolla, joka teknisesti organisoi päällikkötoimitta-
jien verkkokyselyn. Sanomalehtien Liiton Jukka Holmberg avusti muun 
muassa aineistojen hankinnassa. Journalismin tutkimusyksikön tutkimus-
johtajana toimineet Esa Reunanen ja Pentti Raittila sekä toimistosihteeri 
Tiina Tuomainen ovat osaltaan luoneet edellytykset tutkimuksen toteut-
tamiselle.

Tutkimukseen kytkeytyvässä kansainvälisessä tutkijaverkostossa ovat 
mukana seuraavat henkilöt: David Domingo (Universitat Rovira i Virgili, 
Katalonia, Espanja / University of Iowa, USA), Steve Paulussen, (Interdis-
ciplinary Institute for Broadband Technology, IBBT / Ghent University, 
Belgia), Thorsten Quandt (Freie Universität Berlin, Saksa), Zvi Reich (Ben 
Gurion University of Negev, Israel), Jane Singer (University of Central 
Lancashire, UK / University of Iowa, USA) ja, Marina Vujnovic (Mon-
mouth University / University of Iowa, USA).

Tutkimuksen kannalta oli olennaista, että kymmenet alan ammattilaiset 
eri sanomalehdissä antoivat aikaansa tälle hankkeelle. He kaikki ansait-
sevat kiitoksen.
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2. tutkimuksen viitekeHYs:  
     lukijAstA kumppAni?

Sanomalehdistön yleisösuhde on toki aina ollut ajankohtainen teema niin 
ammatillisessa kuin tutkimuskeskustelussakin, eivätkä pohdinnat lukijan 
roolista ja asemasta suhteessa journalismin tekemiseen ja tekijöihin ole 
sinällään mitenkään uusia. On kuitenkin perusteltua väittää, että sanoma-
lehdistön kohtaama verkkoviestinnän haaste on tuonut uusia ulottuvuuk-
sia journalismin ja sen yleisön suhteeseen. Kymmenisen vuotta sitten 
verkkoviestinnän nopea yleistyminen nostatti ns. perinteisessä mediassa 
uusia toiveita, aiheutti huolta ja ehkä ennen kaikkea loi epätietoisuutta 
tulevasta (ks. Heinonen 1997, Mäkinen 2004). Webin ensimmäisen aallon 
nähtiin muuttavan joukkoviestinnän asetelmia, sillä nythän kuka tahansa 
– nuo ”joukot” – saivat ulottuvilleen välineitä, joiden avulla he voisivat 
muuntautua passiivisista vastaanottajista vaikka maailmanlaajuisiksi jul-
kaisijoiksi ammattimaisten medioiden rinnalle. Kaiken lisäksi tämä webin 
nousu ajoittui hetkeen, jolloin suomalaisetkin sanomalehdet olivat koke-
neet kovia laman kourissa.2

Nyt vuosikymmen myöhemmin voidaan havaita etenkin uutisviestinnän 
ison kuvan olevan koko lailla ennallaan sikäli, että perinteinen sähköinen 
media ja sanomalehdet ovat edelleen yleisön pääasiallisia tiedonlähteitä. 
Televisio ja sanomalehdet ovat pääasiallisia tiedonlähteitä noin 60 prosen-
tille suomalaisista ja myös perinteisten medioiden arvostus yleisön kes-
kuudessa on pysynyt varsin vakaana. (Tiedotusvälineiden … 2008) Mutta 
ei verkon haaste ole mihinkään kadonnut. Johonkin mittaan asti on to-
teutunut se visio, jonka eräs päätoimittaja esitti tutkimushaastattelussa 
vuonna 1997: ”Kaikki merkit viittaa siihen, että verkkojulkaisu valtaa alaa ja syö 
lehdistön kenttää.” (Heinonen 1997, 14) Huimimmat ennustukset sanoma-

2	 Vuonna	1990	Suomen	sanomalehtien	kokonaislevikki	oli	4	miljoonaa	kappaletta,	vuonna	2000	
3,3	miljoonaa	ja	vuonna	2007	3,1	miljoonaa	kappaletta.	90-luvulla	kokonaislevikki	laski	siis	noin	
18	%.	(Sauri	2007,	Sanomalehtien…	2008)
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lehdistön äkkikuolemasta ovat osoittautuneet haihatteluksi, mutta suuri 
yleisö on ottanut verkkoviestinnän osaksi arkipäiväänsä. Internetin käyt-
täjien osuus Suomen väestöstä on yli 80 % ja alle 40-vuotiaista nettiä käyt-
tävät jokseenkin kaikki. Yleisö on löytänyt myös verkkolehdet, sillä kaksi 
kolmesta internetin käyttäjästä lukee verkkolehtiä. (Internetin käyttäjiä 
… 2008) Verkkolehdistä näyttäisi muodostuvan päivittäisrutiini etenkin 
nuoremmalle väelle, sillä joka kolmas 15–34-vuotiaista lukee verkkoleh-
tiä päivittäin. Merkillepantavaa on, että tämä luku kasvoi kymmenen pro-
senttiyksikköä vuodesta 2007 vuoteen 2008. (Nuoret ja nuoret aikuiset … 
2008) Tarjontaakin on, sillä tätä nykyä jokseenkin kaikilla sanomalehdillä 
on ainakin jonkinlainen verkkosivusto – jos kohta ei aina järin verkon-
omainen julkaisu. Oleminen verkossa on siten luonteva osa sekä sanoma-
lehtien että niiden lukijoiden arkipäivää.

Mutta webin ensimmäisen aallon laannuttua on verkkoviestinnän sisältä 
kummunnut uudenlainen ilmiö, joka jälleen haastaa sanomalehdet(kin) 
ottamaan kantaa. Verkkoviestinnän aamunkoitossa esitetyt ajatukset jul-
kisen viestinnän asetelmien muuttumisesta yhdeltä–monille-asetelmasta 
verkostoyhteiskunnan monelta–monelle-viestintäjärjestelmään saivat uut-
ta virikettä tämän vuosikymmenen alkupuolella käynnistyneen weblog-
ilmiön myötä. Blogithan perustuvat erittäin helppokäyttöisiin ja ilmaisiin 
verkkojulkaisuohjelmiin, joiden avulla maailmanlaajuinen verkkojulkai-
seminen tuli jälleen uusien joukkojen ulottuville. Jos aiemmin verkkojul-
kaisut olivat kohtalaisen hankalia tehdä tai sitten alkeellisia ja siksi 
epäkiinnostavia, on blogiohjelmien myötä syntynyt valtava määrä yk-
sittäisten ihmisten ja ryhmien verkkojulkaisuja, jotka kykenevät ripeään 
ajankohtaistiedottamiseenkin. Toki suuri osa blogosfäärin sisällöistä on 
jonninjoutavaa uutistiedonvälityksen kannalta, mutta joka tapauksessa 
ajatus mahdollisuudesta olla oma julkaisijansa sai blogeista uutta elin-
voimaa. 

Ilmiöön liittyy (jälleen) ajatus siitä, että pääasiassa valtamedioiden hal-
litsemasta julkisuudesta tulisi vaihtoehtoisten kanavien myötä aiempaa 
moniäänisempi ja sitä kautta osallistuvan demokratian edellytykset pa-
rantuisivat. Keskeistä on, että selkeästi hierarkkiseen ja käytännössä yksi-
suuntaiseen viestintään perustuvan median rinnalle syntyisi asetelma, 
jossa sisältöjen tekijöiden ja niiden yleisöjen roolit olisivatkin sekoit-
tuneet. Alettiin puhua ”entisestä yleisöstä”, josta tulee ”tuottajakäyt-
täjä” (produser), kun lähettäjän ja vastaanottajan rajat hämärtyvät. Ja jos ei 
jokaisesta tulisikaan laajassa mitassa verkkojulkaisijaa, uusien välineiden 
katsottiin kuitenkin antavan yleisölle uusia mahdollisuuksia tulla mu-
kaan viestimien sisältöjen tekemiseen. (Bruns 2005, Domingo & Heinonen 
2008, Gillmor 2004)
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Laajemmin katsoen on hyvä pitää mielessä, ettei kansalaismedia ole uu-
den uutukainen ilmiö ja että osallistumisen kulttuurin nousu on laajempi 
kuin vain mediaa koskeva ilmiö.3 1960-, 70- ja 80-luvuilla nousi (ja laski) 
erilaisia valtamediasta riippumattomien tiedotusvälineiden kokeilujen 
aaltoja. Videotuotannot, merirosvoradiot, paikalliset radiolähetykset ja 
muut vastaavat yhteisölliset mediahankkeet yrittivät haastaa valtamediaa 
uudenlaisilla toimintamalleilla. Tätä ilmiötä luonnehdittiin termeillä 
”vaihtoehtomedia” ja ”ruohonjuurimedia” ja sen toimintakehyksenä 
oli tyypillisesti kansalaisaktivismin tapaan osallistuva demokratia ja 
kansalaisuus (McQuail 2000, 160). On helppo havaita, että 90-luvulla 
koetun webin ensimmäisen aallon visiot aiempaa hajakeskitetymmästä 
ja moniäänisemmästä viestinnästä olivat sukua näille varhaisemmille aat-
teille. Internetin myötä nähtiin avautuvan aivan uudenlaisia konkreettisia 
mahdollisuuksia saada valtamedian varjoon jäävien äänet julki. Mutta 
vaikka verkossa onkin lukuisia selkeästi valtamediaan haastavasti suh-
tautuvia julkaisuja (tunnetuin lienee maailmanlaajuinen verkosto Inde-
pendent Media Center), vaihtoehtoinen aktivistimedia ei juurikaan ole 
kyennyt muuttamaan vakiintuneita viestintäasetelmia.

Webin toisen aallon yhteydessä syntyneet ns. sosiaalisen median julkaisu-
kanavat sen sijaan ovat hyvin nopeasti muodostuneet todellisiksi massa-
medioiksi. Blogit ja sellaiset palvelut kuin YouTube, Facebook, Wikipedia 
tai Flickr eivät niinkään havittele valtamedian haastamista, vaan ne ovat 
pikemminkin alustoja, joilla käyttäjät voivat julkaista omia sisältöjään ja 
rakentaa yhteisiä, tiedonvälitykselle perustuvia verkostojaan. Vaikka so-
siaalinen media ei suoraan ole kilpasilla esimerkiksi sanomalehtien kans-
sa – etenkään uutisvälityksen osalta – niiden toiminnan peruslogiikka on 
omiaan kyseenalaistamaan totutut journalistisen median asetelmat. Olen-
naista on se, että sosiaalisessa mediassa ei ole sellaisia valtakeskuksia eikä 
portinvartijainstituutioita kuin perinteisessä mediassa – valta on käyttäjil-
lä. Jo melkein puhki käytetty termi ”Web 2.0” pyrkii kiteyttämään sen, 
mikä sosiaalisen median käytännöissä on uutta: ne perustuvat verkostoitu-
miseen, yhteistyöhön ja osallistumiseen. Kyse on ”osallistuvasta media-
kulttuurista”, jossa tekijät ovat osallisia ja osalliset tekijöitä ja jossa roolit 
voivat vaihtua tilanteen mukaan. Kontrasti on jyrkkä perinteisen median 
asetelmaan, jossa on tekijöitä ja katsojia/vastaanottajia varsin pysyvissä 
rooleissaan.

Siitä huolimatta, että sosiaalinen media ei suoraan näyttäisi kytkeyty-
vän keskusteluun kansalaisosallistumisesta ja demokratiasta, sillä saat-

3	 Tämä	taustajakso	perustuu	pitkälti	tutkimushankkeen	yhteydessä	toimivan	kansainvälisen	tutkija-
ryhmän	artikkeliin	Doing it together: Citizen participation in the professional news making process.	
Ks.	Paulussen	ym.	2007.	
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taa olla käytäntöjen mallintamisen kautta merkitystä yli ajanvietteellisen 
verkostoitumisen. Vuorovaikutteisen median käyttäminen on yksi tapa 
rakentaa kansalaisuutta, ja nimenomaan toisenlainen tapa kuin pitäyty-
minen ”informoituna kansalaisena” olemiseen. Jos sosiaalinen media ei 
ehkä luokaan uudenlaisia kansalaisia, se saattaa synnyttää uudenlaisia 
kansalaiskäytäntöjä. Kun kyse on nimenomaan mediakäytännöistä, kysy-
myksessä on huomionarvoinen seikka valtamediankin kannalta, sillä ih-
miset oppivat odottamaan medioiltaan uudenlaisia asioita – etenkin sen 
suhteen, kuinka he itse voivat käyttää niitä ja olla osallisina niissä. Tästä 
digitaalisen kulttuurin läpäisevästä osallistumisen kulttuurista on tehtävä 
johtopäätöksiä myös journalistisessa mediassa aivan samalla tavalla kuin 
aikanaan piti ottaa kantaa ylipäänsä internetiin. 

Norjassa tehdyssä tutkimuksessa media-alan ihmiset näkivät, että yleisön 
osallistumisella voisi olla kolme keskeistä merkitystä tiedotusvälineille. 
Ensinnäkin sen avulla voisi parantaa yleisöuskollisuutta, toiseksi se voisi 
luoda uusia ansaintamahdollisuuksia ja kolmanneksi sen avulla voisi 
syntyä uusia innovaatioita. Näiden tärkeimpinä pidettyjen merkitys-
ten ohella yleisön osallistumisen arveltiin auttavan myös muun muassa 
tuotenimen vahvistamisessa. (Maasö ym. 2007) Britanniassa tehdyssä 
tutkimuksessa puolestaan kävi ilmi, että yleisön osallistumista on kyllä 
havahduttu edistämään perinteisissä uutisvälineissä, mutta toiminnan 
järkevistä suunnista on epätietoisuutta. Kunkin välineet traditiot, vallitse-
vat käytännöt, käytettävissä olevat tekniset ratkaisut jne. vaikuttavat 
linjauksiin eri tavoin eri välineissä. Yksi keskeinen motiivi yleisön osal-
listumisen edistämiselle näytti kuitenkin olevan liiketaloudellisten tavoit-
teiden edistäminen. (Thurman 2008)

Myönteisesti ajatellen osallistumisen kulttuurin haaste ja sen suomat mah-
dollisuudet ovatkin tulleet juuri oikeaan aikaan perinteisen median kan-
nalta. Sanomalehtien osalta levikkien lasku ja ainakin lehdistön joidenkin 
osien menettelytapoja kohtaan tunnetun epäluottamuksen lisääntyminen 
ovat viime vuosina virittäneet keskustelun tarpeesta lujittaa yleisösuhdet-
ta. Samalla ovat professionaalisen journalismin perinteiset yleisösuhde-
mallit joutuneet kriittisen tarkastelun kohteeksi. ”Uskottu mies” -mallin 
mukaanhan journalismin ammattilaiset päättävät, mitä kansalaisten tulisi 
tietää, jotta he voisivat toimia ja osallistua yhteiskunnallisiin asioihin ”in-
formoituina kansalaisina”. Mallia on pidetty elitistisenä ja holhoavana, 
mutta yhtä kaikki se on vallitseva rakenneosa ammatillisissa ideaaleissa 
ja journalististen medioiden julkilausutuissa missioissa. ”Markkina”-mal-
lin logiikka on median taloudellisten paineiden myötä vakiintunut yhä 
väkevämmin käytännön toimintakonseptiksi myös sanomalehdissä. Sen 
oletusyleisö koostuu pikemminkin kuluttajista kuin kansalaisista, mutta 
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edelleen yleisön rooli on olla vastaanottaja. Molempien mallien näke-
mystä yleisöistä on kritisoitu nimenomaan siitä näkökulmasta, että aktii-
visen kansalaisuuden edistäminen jää niissä sivuosaan. (Schudson 1998) 
Yhtenä vastauksena tähän kritiikkiin syntyi 90-luvulla kansalaisjourna-
lismina (civic journalism, public journalism) tunnettu liike, jossa erityi-
sesti sanomalehdet pyrkivät nostamaan lukijansa aiempaa keskeisempään 
rooliin journalismin agendan muovaamisessa. Myös Suomessa tehdyt 
käytännön projektit ovat jättäneet joitakin konkreettisia jälkiä lehdistön 
toimintatapoihin. (Ks. esim. Ahva 2003)

Kansalaisjournalismia on kuitenkin arvosteltu konservatiivisuudesta sik-
si, että se pyrkii säilyttämään perinteisen hierarkkisen ja yksisuuntaisen 
journalistisen julkisuuden rakentamisen käytännöt. Jako ”meihin” (tekijöi-
hin) ja ”heihin” (vastaanottajiin, yleisöön) on ennallaan, samoin median 
ja ammattilaisten rooli julkisen keskustelun portinvartijoina. Seuraava 
askel kohti avoimempaa yleisösuhdetta olisikin, että journalistisen pro-
sessin eri osissa ”entisellä yleisöllä” olisi aiempaa enemmän sananvaltaa. 
(Schudson 1998, Platon & Deuze 2003) Verkko- ja mobiiliviestinnän uudet 
välineet ja sovellukset näyttäisivät sekä tarjoavan tällaiseen työkaluja että 
jo opettaneen yleisölle toimintamalleja: Kamerakännyköin varustetut ih-
miset havainnoivat jo nyt elämänpiiriään ja taltioivat jutunjuuria medioille 
toimitettaviksi. Sosiaalisessa mediassa ja monissa verkkolehdissäkin sisäl-
löt usein järjestyvät muiden käyttäjien mieltymysten avulla eli yleisö on 
oppinut tekemään julkaisuvalintoja. Yleisö on oppinut niin ikään sisällön
tuotannon perusteita vaikkapa blogien tai YouTuben avulla. Niitä yleisö 
käyttää myös omien sisältöjensä julkaisemiseen puhumattakaan toisten 
sisältöjen kommentoinnista ja tulkinnasta. Tieto- tai verkostoyhteiskun-
nan yleisö on toisin sanoen oppinut, että halutessaan se voi olla aktiivinen 
median tekijä tai osallinen median tekemisessä. (ks. Domingo ym. 2008)

Näyttäisi siis olevan mahdollista, että media voisi siirtyä kansalaisjourna-
lismin toiseen vaiheeseen. Tätä voitaisiin nimittää yleisön journalismiksi 
(public’s journalism) tai kansalaisten journalismiksi (citizen journalism) 
tai ehkä tämän raportin tarpeita ajatellen osuvimmin osallistuvaksi jour-
nalismiksi (participatory journalism). Kansalaisten journalismi viittaa jul-
kaisuihin, joita kansalaiset itse tekevät median ulkopuolella. Osallistuva 
journalismi eroaa kansalaisten journalismista erityisesti siinä, että sen 
toiminnallisen kehyksen perimmäinen valta on edelleen ammattilaisil-
la. Medioiden omistajat ja työntekijät määrittävät ne muodot ja rajat, 
joiden puitteissa yleisö voi tulla kumppaniksi journalismin tekemiseen. 
Lähtökohtana on, että portinvartijavaltaa ollaan alttiita jakamaan, vaan 
ei siirtämään. (Nip 2006) Kysymys on eräänlaisesta konvergenssista, 
jossa yhdistetään perinteisen hierarkkisen journalismin tekemisen ja 
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yleisösuhteen perusmalli verkkoviestinnän vuorovaikutteiseen vertais-
malliin. (ks. Deuze ym. 2007, Northrup 2006)

Miten tämä voisi toimia käytännössä ja miten uuteen tilanteeseen suh-
taudutaan sanomalehdistön keskuudessa, on ilman muuta tutkimisen 
arvoinen asia. Aihetta sivunneet tutkimukset ovat tähän saakka tarkas-
telleet ilmiötä paljolti journalismin ulkopuolelta, pääasiassa sosiaalisen 
median suunnasta (esim. Bruns 2005, Lietsala & Sirkkunen 2008). Sen si-
jaan empiiristä tutkimusta sanomalehtien todellisista käytännöistä ja alan 
ammattilaisten asenteista osallistuvaan journalismiin on ollut toistaiseksi 
niukalti. Niin ikään viimeaikainen tutkimus on keskittynyt paljolti tar-
kastelemaan verkon haasteita ja mahdollisuuksia median yleisösuhteelle. 
Kuitenkin esimerkiksi sanomalehdet käyttävät ja kehittävät myös muita 
välineitä parantaakseen vuorovaikutusta lukijoidensa kanssa. Tämä tut-
kimus pyrkii osaltaan kertomaan, mitä mediat tekevät ja mitä käytännön 
tekijät ajattelevat sanomalehtien yleisön osallistumisen eri tavoista 2000-
luvun ensimmäisen vuosikymmenen loppupuolella.
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3. Yleisön muuttuvA rooli

Journalismin ja sen yleisön suhde on sekä periaatteellinen että käytännöl-
linen. Journalistisiin perushyveisiin kuuluu yleisön arvostaminen. Journa-
lismin syntymistä, olemassaoloa ja käytäntöjä perustellaan yleisölähtöi-
sesti kertomalla, että perusmotiivina on yleisön hyvä. Yleisösuhde 
konkretisoituu toimituksen käytännöissä, jotka puolestaan muuttuvat 
– tai joiden kaiketi pitäisi muuttua – sen myötä, kun esimerkiksi yleisön 
viestinnällinen kompetenssi muuttuu. Tässä luvussa tarkastellaan näitä 
kysymyksiä tutkimusaineiston pohjalta.

 
3.1 Aina arvostettu yleisö uudessa arvossaan

Yleisön vankka rooli journalismin keskiönä heijastuu luonnollisesti myös 
tutkimusaineistostamme havaittavista asenteista. Sekä kyselylomakkeen 
avovastauksissa että päällikkötoimittajien haastatteluissa tuli esille näke-
mys, että sanomalehdistössä on kautta aikain toimittu yleisölähtöisesti.

”No eihän lehteä voi tehdä ilman elävää yleisöä eli yleisö on  
lähtökohta, ei sivujuoni.”

”Oleellista on muistaa kenelle lehteä tehdään: ei toisille toimittajille, 
vaan yleisölle eli lukijoille. Ketä muuta itseään kunnioittava lehti 
voisi kuunnella?”

Niinpä journalismin tekijöiden keskuudessa on suhteellisen vahvasti ha-
vaittavissa näkemys, jonka mukaan juuri nyt ei ole käynnissä mitenkään 
erityisen suuri muutos journalismin ja sen yleisön suhteessa. Haastatteluis-
sa viitattiin siihen, että erityisesti suomalaisten maakuntalehtien ja niiden 
lukijoiden suhde on ollut perinteisesti elävä ja tiivis.

”Tämmösellä maakuntalehdellä on aika vahva lukijasuhde jo 
perinteisesti ollut. En mä nyt näe niin dramaattista muutosta  



21

kuin väitetään. Maakuntalehdissä on ollu aina ovet avoimena,  
me ollaan tunnettu lukijamme, meitä on helppo lähestyä.”

Tällaisissa puheenvuoroissa nähtiin, että esimerkiksi paperilehtien ylei-
sönosasto ja muut yleisön osallistumisen väylät ovat olleet tärkeitä ja nii-
den rinnalle on nyt tullut joitakin uusia väyliä tai perinteiset väylät ovat 
saaneet uudenlaisia muotoja. Mistään laadullisesta hyppäyksestä ei pi-
detty tarpeellisena puhua. Tällaista ajattelua oli havaittavissa myös tut-
kimukseen osallistuneiden ulkomaisten lehtien päällikkötoimittajien kes-
kuudessa. Esimerkiksi eräässä belgialaislehdessä esitettiin näkemys, että 
kansanjournalismin trendistä ja yleisön osallistumisen on tullut hypeä: 
”Lehdet vain merkitsevät jotkin juttunsa ’lukijalähtöisiksi’ … Mutta 
kansalaisia on aina käytetty lähteinä, esimerkiksi silminnäkijöinä, joten en 
ole varma, pitäisikö tätä kutsua kansanjournalismiksi. Ei se ole uutta.”

Toisaalta muutamissa suomalaishaastatteluissa tuli esiin, että kenties sa-
nomalehden tekijöiden asenteissa yleisöä kohtaan on kuitenkin ollut jo-
tain tarkistamisen varaa. Yleisön arvo on kyllä periaatteessa tunnustettu, 
mutta päivittäisessä käytännössä yleisösuhde on ollut etäinen.

”Kun ite on tullut alalle 80luvulla, niin ei sillon ollut oikeestaan  
ollenkaan yleisöpalautetta ja sillon muutenkin tehtiin sillä tavalla,  
et ulkopuoliset nyt ei ymmärrä yhtään mitään mistään.”

”Maakuntalehdistäkin tuli, jos ei nyt voi sanoa, että elitistisiä, mutta 
ehkä kuitenkin semmosia puolivirallisia. Oli niinkun asemissa olevia, 
useimmiten miehiä puhumassa. Ja se mihin suuntaan nyt on menty 
selvästi monen vuoden aikana jo, että niin sanottujen tavallisten 
ihmisten ääni pääsee nimenomaan uutistyön kautta … entistä  
enemmän ja vahvemmin esille.”

Ehkä tämä tietynlainen ajatus yleisön pitämisestä ”siellä jossakin”, käsi-
varren mitan päässä toimituksellisesta käytännöstä heijastuu siinäkin, 
että yleisön osallistumismahdollisuuksien lisäämiseen suhtauduttiin hie-
man varoen. Muutospuheessa nähtiin kritiikin aihetta.

”… mielellään haluaisin kuitenkin sitäkin muistuttaa, et ei ne taval
listen ihmisten jutut niin kauheen mielenkiintoisia [ole]. Kuka nii sit 
jaksaa viime kädessä lukea? … et on kaunis ajatus antaa lukijoitten 
vaikuttaa lehden sisältöön, mut jos ei siin oo minkäänlaista suoda
tinta, niin vähän mä pelkään, et ne muut lukijat ei sen yhen lukijan 
hengentuotteista…”



22

”Kyllähän jollakin tavalla tietysti aina on pyritty kuuntelemaan 
[yleisöä], mut … se on melkein kouristuksenomaista se, että millähän 
me pystyttäis koukuttamaan yleisö meihin.”

Varsin yleisesti haastatteluissa korostettiin kuitenkin sitä, että yleisösuh-
teen tiivistämiseksi on edelleen paljon tekemättä. Yleisöä kuvattiin 
voimavaraksi, josta sanomalehdet voisivat ammentaa nykyistä enemmän 
ja keinoiksi nähtiin vuorovaikutteisuuden lisääminen ja ikään kuin leh-
den tekijöiden ja lukijoiden näkeminen aiempaa enemmän tasavertaisina 
toimijoina.

”[Yleisö] …suuri ja edelleen liian vähän käytetty voimavara, jonka 
aktivoiminen tulee jatkossa lisääntymään monin eri tavoin, etenkin 
printtilehtien sähköisten palveluiden kautta.”

”Lukijoita tulisi edelleen joillakin keinoin aktivoida antamaan enem
män palautetta. Hyviä juttuideoita löytyy, kun lukijat vain rohkais
tuvat antamaan enemmän palautetta.”

Tässä ajattelussa tulee esiin, että lukijat voidaan nähdä kumppaneina 
journalismin perustehtävän hoitamisessa. Samaan tapaan tutkimusta 
varten haastateltu kroatialaisen 24sata.hr-verkkolehden päällikkötoimit-
taja muistutti, että ”koska lukijat ovat kaikkialla, he voivat olla tärkeä apu 
sisällöntuotannossa”. Toinen samasta lehdestä haastateltu huomautti, että 
lukijat auttavat nopeutuneessa uutiskilpailussa, sillä he voivat toimittaa 
aineistoja tapahtumapaikoilta ennen kuin journalistit ehtivät niille. Näin 
lukijat asemoidaan ikään kuin lehden journalistiseksi lisäresurssiksi.

Suomalaisissa haastatteluissa usein toistunut sanonta oli, että toimitusten 
pitäisi laskeutua alas norsunluutornistaan tai ainakin varoa jäämästä 
sinne niin, että tekijät vieraantuisivat yleisöstään. Itse asiassa useammas-
sakin haastattelussa käytettiin vertais- tai kumppanuussanakäänteitä, jot-
ka ovat tuttuja esimerkiksi Dan Gillmorin We the media -teoksesta (Gillmor 
2004).

” … sanomalehti ei enää voi olla ylhäällä ja katsoa alaspäin kuin Isä 
Aurinkoinen lapsiaan. Sanomalehden täytyy muuttua keskustelu
kumppaniksi sen sijaan, että se on … kertonut miten asiat on tai 
todennut, miten asiat ovat.”

”Ero yleisön ja journalismin välillä häviää. Lehti on ihmisten elämän 
platta, sosiaalinen media, josta osa toki jatkossakin on perinteistä 
journalismia.”
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Muutamassa kommentissa otettiinkin yleisösuhteeseen huomattavas-
ti dramaattisempi kanta kuin perinteiden jatkuvuutta korostaneissa 
puheenvuoroissa. Yleisön mukaan vetämistä pidettiin ratkaisevan tär-
keänä sanomalehtien tulevaisuuden kannalta, ja kommenteissa oli aistit-
tavissa pyrkimystä muuhunkin kuin entisen jatkamiseen.

”Mun mielestä se [yleisön osallistuminen] on nyt ihan semmonen 
lähestulkoon elämän ja kuoleman kysymys. Jos me ei saada ihmisiä 
osallistettua, niin sitten me ollaan kyllä tää peli menetetty.”

Haastatteluissa nousi esiin, että vaikka verkko nyt mahdollistaa lukijoiden 
osallistumisen aiempaa paremmin, niin monille tämänhetkisille toimille 
yleisön aktivoimiseksi ja kiinnittämiseksi lehdentekoon on löydettävissä 
esikuvia sanomalehdistön historiasta.

”Tälläkin lehdellä oli sata vuotta sitten maaseutukirjeenvaihtajat, 
jotka oli amatöörejä. … Välillä tää meni hirveen voimakkaasti tähän 
professioon, keskitty tähän ammattitoimittajiin. Ja nyt tavallaan [on] 
palattu taaksepäin, että pyörä on pyörähtänyt uudestaan sille kohtaa 
ja se on hirveen kiinnostavaa.”

Useissa haastatteluissa viitattiin myös siihen, että verkkoviestinnän myö-
tä lehdistönkin yleisösuhde on saanut uusia haasteita lehdistön ulkopuo-
lella muuttuvasta viestintäkäyttäytymisestä. Myönteisemmin sanottuna 
voidaan ajatella, että verkko tarjoaa sanomalehdillekin uudenlaisia tapoja 
toimia yleisön kanssa. Kun lehti-ihmiset tarkkailevat viestintäympäristön 
muutosta, on näkyvissä toimintamalleja, jotka näyttävät kiehtovan leh-
tien potentiaalista lukijakuntaa, ja jotka siksi voisivat olla osa lehtienkin 
toimintamallia.

”Lehdet hakevat keinoja, joilla olla lukijoidensa arjessa ja tekemisissä, 
koska ne näkevät, että ne tuolla netissä tekevät sitä kuitenkin. Siellä 
ollaan My Facessä ja YouTubeen lähetetään aineistoja … ja me katso
taan pahimmillaan vierestä sitä hommaa. Nehän on monesti semmo
sia ainestoja, jotka pelais meijän kanssaki tehtävässä kuviossa.”

”… ei oo ymmärretty sen [verkon] merkitystä, että yks meidän  
tehtävä on muuttunut: Me ei pelkästään tarjota puheenaiheita,  
vaan meijän täytyy oikeasti tarjota ihmisille myös foorumi käydä  
sitä keskustelua.”

Mutta verkon merkitys ei kaikille näyttäydy samanlaisena. Kun eräs haas-
tateltava arvioi, että ”parasta, mitä sanomalehdelle on ikinä tapahtunut, on 
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verkko”, niin toinen puolestaan muistutti puhuttaessa lukijoiden palaut-
teeseen vastaamisesta, että: ”Että olis alotettu jotain juuri nyt verkon tullen, 
niin ei. Ei ihan näin ole, et kyl me ollaan aina vastattu.” 

Erityisesti tutkimuksen ulkomaisissa haastatteluissa kävi ilmi, että verkko-
viestinnän yleisellä kehityksellä on lehtiväenkin mielestä ollut oma mer-
kityksensä uusien muotojen kehittämiselle myös sanomalehdissä. Erityi-
sesti weblogeilla on ollut keskeinen rooli sanomalehtien yleisösuhteen 
uusimmassa vaiheessa. Esimerkiksi USA Todayn ja Washington Postin ta-
paukset kuvaavat hyvin tapahtumien kulkua. USA Today aloitti weblog-
teknologioiden kokeilemisen vuoden 2006 alussa yhdellä blogilla, johon 
tulleet kommentit tarkastettiin ennen julkaisemista. Vuoden loppupuolella 
päätettiin, että rekisteröityneiden käyttäjien kommentit julkaistaan välit-
tömästi. Ja vuoden 2007 alkupuolella laajennettiin lukijakommentointi 
kaikkialle verkkolehteen. Washington Post puolestaan julkaisi ensim-
mäisen bloginsa jo 2005, mutta juttukommentit alkoivat yleistyä lehdessä 
vasta seuraavana vuonna. Vuoden 2007 loppukesällä oli tultu siihen, että 
jokaista Postin juttua saattoi kommentoida. Kummankin lehden ajurina 
oli nimenomaan helppokäyttöisen blogiteknologian yleistyminen, joka 
tapahtui ensin sanomalehdistön ulkopuolella.

Myös suomalaisissa haastatteluissa kävi ilmi, että vireillä olevia yleisösuh-
teen tiivistämisen muotoja etsitään nyt useimmiten – vaikkakaan ei yksin-
omaan – juuri verkkolehden avulla.

”Kyllä me nyt ajatellaankin sillä tavalla, että nimenomaan verkkolehti 
olis nyt se meidän vuorovaikutuskanava lukijoiden suuntaan …  
että se se kanava lukijoille entistä enemmän tulla mukaan sisällön 
tuottamiseen.”

Yleisösuhteen ja lukijoiden osallistumisen aktualisoitumisen taustalla 
nähtiin myös raadollisen liiketaloudellisia seikkoja. Näkemystä voi pitää 
sekä oikeana että rehellisenä, sillä onhan yleisö journalismin kaksilla 
markkinoilla lehtien voimavara myös kassavirtamielessä.

”Ja kyllähän siinä takaajatuksena, ja varsinkin kun jossakin  
johtoryhmässä keskustelee, niin päällimmäisenä takaajatuksena  
on yrityksen ja lehden taloudellinen etu, että pystytään säilyttämään 
maksavia tilaajia ja sitä kautta ilmoittajia myös.”

”[ilmiön taustalla] … yleinen trendi on se, että lehdet on  
ollu altavastaajia ja on menettäjiä, ja on totta kai tässä …  
myöskin tämmöinen puolustautumisreaktio lehtien puolelta,  
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ehkä sitten jo ennakoivastikin … lehdet on puolustanu omaa  
asemaansa.”

Kyse voi olla myös lehden julkisen kuvan muokkaamisesta paremmin 
verkkoviestinnän kulttuuria vastaavaksi. Etäinen kaikkitietäjä ei oikein 
luontevasti asetu nettimaailmaan. Avaamalla näkymiä lehden tekemisen 
sisälle tähän voidaan ehkä vaikuttaa.

”Me ite täällä sisällä ei aina tunnisteta meidän ulkoista kuvaa …  
Sen takia meille on kauheen tärkeetä, että me pystyttäis vähän sitä 
mielikuvaa viemään lähemmäs sitä, mitä me täällä oikeesti ajatellaan 
ja tehdään… on hirveen tärkee, että me itse sanotaan itsestämme 
asioita ja avataan tätä omaa tekemistämme.”

Motiivien moninaisuudesta kertoivat myös tutkimuksen ulkomaisten 
päällikkötoimittajien haastattelut. Guardianin haastateltavat sanoivat, 
että ”Minä myös” (”Me Tooism”) -ajattelu on ollut leimallista viime 
aikoina Britanniassa eikä juurikaan ole ajateltu sitä, miksi pitäisi ryhtyä 
lisäämään yleisön osallistumista – paitsi että lehdet pelkäävät jäävänsä 
muiden kehityksestä jälkeen. Guardianin tapauksessa lehti oli liikkeellä 
muita aikaisemmin, koska se haastateltavien mukaan havaitsi ilmiöitä, 
jotka olivat sopusoinnuissa lehden omistavan Scott Trustin perusmission 
kanssa. Tämä korostaa lehden tehtävää osallistua julkiseen keskusteluun. 
Guardianin ”Comment Is Free” -osaston nimi on suoraan lehden missios-
ta. Guardia nin päällikköhaastattelujen mukaan muut lehdet ovat taipuvai-
sia tarkastelemaan ilmiötä kylmän kaupallisesti – ne haluavat lisää liiken-
nettä sivustoilleen.

Ehkä tätä toisenlaista ajattelua edustaa Timesissa haastateltu päällikkö-
toimittaja, joka perusteli yleisön osallistumista yksinkertaisesti sillä, että 
teknologia oli olemassa: ”Viisi vuotta sitten ei olisi ollut mahdollista saada 
pitkähköjä kommentteja taloudesta 2 000 ihmiseltä, ilmaiseksi, huomisek-
si. Nyt se on mahdollista. Se on kuin väripainaminen, jotain jota voi teh-
dä, joten miksipä ei.” 

Edellä on noussut esiin, että suomalaisesta ja osin kansainvälisestäkin 
aineistosta piirtyi esille kahdenlaista puhetapaa sanomalehtien yleisösuh-
teen perinteistä ja nykyisyydestä. Yhdessä pidetään esillä sanomalehdis-
tön, etenkin maakunnallisten lehtien, perinteitä välittömän yleisösuhteen 
vaalimisessa, eikä verkkoviestinnän ilmiöiden katsota siihen suuremmalti 
tuoneen uutta. Toisessa puhetavassa katsotaan lehtien yleisösuhteen kär-
sivän muodollisuudesta ja haaleudesta, johon verkkopalvelujen avulla 
voitaisiin saada uutta verevyyttä. Erot eivät ole jyrkkiä, eikä niitä varmaan 
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löydy yhtenäisenä strategiana missään lehdessä, eikä todennäköisesti yksi-
tuumaisena ajatteluna kenessäkään päällikkötoimittajassa. Ne kuitenkin 
heijastavat yhtäältä yleisösuhteen aktualisoitumista lehdistön strategises-
sa ajattelussa ja toisaalta itsestäänselvien ratkaisujen poissaoloa. Jossain 
mielessä tilanteessa on havaittavissa samanlaisia piirteitä kuin 90-luvun 
puolivälin tienoilla, kun sanomalehdet riensivät kilvan verkkoon usein 
ilman selkeitä strategioita pontimenaan lähinnä teknologian työntö ja pe-
listä pois putoamisen pelko (ks. esim. Heinonen 1997, Mäkinen 2004).

3.2 Toimitukset ja yleisösuhde

”Osa [toimittajista] näkee, että mitä ihmettä, mitä tää nyt oikeen on, 
kaikkien idioottien näkemyksiä. Osa näkee myöskin sen arvon ja sen, 
että me saadaan mielipiteiden kirjoa näkyviin. … Onhan meillä var
maan semmosta vanhakantaista ajattelua, että onks meijän pakko ja 
onks tähän pakko vastata. … hyvin vaihtelevaa, se ilmeisesti koetaan, 
että ei perhana, ei me nyt ainakaan ruveta puljaamaan päivää näitten 
kanssa.”

Tämä katkelma erään päällikkötoimittajan haastattelusta kertoo, kuinka 
vaihtelevasti sanomalehtien toimituksissa suhtaudutaan kanssakäymi-
seen yleisön kanssa. Ainakin tämän tutkimuksen aineiston perusteella 
voi sanoa, että vaikkakin yleisöä on pidetty arvossa lehdissä, tätä nykyä 
yleisösuhteeseen liittyy uudenlaisia elementtejä, jotka koetaan uusiksi 
haasteiksi toimituksellisessa työssä. Lukija on tullut jollain tavalla aikai-
sempaa lähemmäksi toimittajaa – tai on ainakin pyrkimässä sisemmäs 
journalismiin.

”Tavallisen toimittajan työssä näkyy paljon myös siinä, että tapa 
tehdä lehtijuttuja on muuttunut elikä meillä pitää aina olla ihminen 
mukana. Toimittajat on joutuneet puhumaan ihan tavallisille ihmi
sille, ja toisille se on mahottoman mukavaa ja toisille se on mahot
toman hankalaa ja sitten osalle se on siltä väliltä. … Tämmönen, 
sanotaan sananvapauden todellinen laajeneminen, niin ei suinkaan 
oo itsestäänselvyys meille ihmisille, jotka niin kuin elämme sanan
vapaudesta, koska sananvapaus on monesti mielletty, että se on vaan 
toimittajien sananvapautta.”

Eikä kyseessä ole pelkästään suomalainen ilmiö, vaan kyseessä lienee 
yleisempi journalistisen kulttuurin traditio. Esimerkiksi Saksassa haas-
tatellun sanomalehden päällikkötoimittajan kommentti viittaa tähän. 
Hänen mukaansa saksalaiset toimittajat ovat vuosikymmeniä pitäneet 
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mielipidejohtajuutta omanaan ajatellen, että koska he ovat toimittajia, he 
tietävät paremmin (kuin yleisö). Monet toimittajat ovat voimakkaasti vas-
tustaneet osallistamiskehitystä.

Suomessa on aiemmissa tutkimuksissa (esim. Heinonen 1999) käynyt ilmi, 
että toimittajat vierastavat esimerkiksi antautumista verkkokeskustelui-
hin lukijoiden kanssa. Sitä ei ole mielletty oikeaksi työksi, vaan puuhaste-
luksi, joka vie aikaa varsinaiselta journalistiselta työltä. Tämän tutkimuk-
sen päällikkötoimittajat ovat sitä mieltä, että ainakin tiettyyn rajaan asti 
vuorovaikutus on luonteva osa toimittajan työtä.

”Mikä on oikeampaa journalistista työtä, kun se, että me toimimme 
yhteiskunnallisen keskustelun välikappaleena, annetaan puheen
aiheita, annetaan eväitä niihin ja annetaan myös foorumi sille?”

”Kyl se varmaan on, aatellaan et tää ei oo tuottavaa työtä. Tiettyyn 
rajaan saakka kyllä, mut sit se menee jossain vaiheessa, et ei enää.”

Koska toimittajatkin ovat yksilöitä, on heidän keskuudessaan eroja suh-
tautumisessa kanssakäymiseen yleisön kanssa. Päällikkötoimittajien 
haastatteluista nousi esiin, että ikä tai sukupolvi on todettu yhdeksi 
asenne-eroja selittäväksi taustatekijäksi. Asia liittyy siihen, kuinka luon-
tevasti verkkovälineiden parissa osataan olla. Sinällään ikävuodet eivät 
ole yleispätevä selitys, vaan kyse on iän, asenteen ja verkkotuntemuksen 
kokonaisuudesta.

”Kyllä valtavasti eroja… ihan persoonakohtasia, sitten jossain määrin 
sukupolvikysymys myös. Nuoret toimittajat, jotka on itsekin tottu
neita olemaan verkossa ja osallistumaan erilaisiin keskusteluihin 
siellä, ni he näkevät hyvin luonnollisena tän kehityksen. Vanhemmilla 
toimittajilla on enempi sellanen käsitys, että se mitä yleisöltä tulee, 
niin siihen pitää suhtautua hyvin kriittisesti.”

”Vanhemmat on paremmin tottuneet tulemaan toimeen ihmisten 
kanssa, elämänkokemuksen ja tämmösen perusteella. Nuoremmat 
toimittajat on taas teknisesti paljon valmiimpia. Mut ei tää oo ikä
kysymys, tää on persoonakysymys. Parhaat jututtajatoimittajat on 
aika kokeneita toimittajia.”

Eräs tekijä on myös ammatillinen rooli ja sen mukanaan tuoma asen-
noituminen kanssakäymiseen tavallisten lukijoiden kanssa. Joihinkin 
toimitustyön osa-alueisiin sellainen näyttäisi istuvan luontevammin kuin 
joihinkin muihin.
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”Esimerkiksi politiikan toimittajat on legendaarisesti tällä sektorilla 
[tavallisten ihmisten suhteen] erittäin huonoja kaikissa lehdissä,  
mukaan lukien ulkomaalaiset. Sitten taas jotkut urheilutoimittajat, 
tämä on ihan arkipäivää.”

”Mitä erikoistuneempi ja mitä korkeemman statuksen työ on,  
sitä vähiten kiinnostaa yleisön kanssa puljaaminen.”

Espanjalaisen 20 minutos -lehden päällikkötoimittajan kommentti viittaa 
siihen, että journalistien on ikään kuin helpompi olla kanssakäymisissä 
tavanomaislähteiden kanssa: ”Nimetön lukija tai asukas jossain asuin-
alueella voisi olla relevantti lähde. Tämä ajatus on kuitenkin ristiriidassa 
journalismin perinteen kanssa, että eletään molemminpuolisesti hyödyt-
tävässä suhteessa poliitikkojen ja julkkisten kanssa.” 

Suomalaisten haastattelujen mukaan toimittajien asenteet ovat kuitenkin 
olleet muuttumaan päin:

”[Palautteeseen vastaaminen] on mun mielestä parantunut vuosi 
vuodelta. Että jos tulee vähän kritiikkiäkin lukijalta, niin kaikki eivät 
enää ensimmäiseksi lähetä sille sähköpostia, että pidä sinä vaan turpas 
kiinni maalainen. Vaan ihmiset on oikeesti oppineet sitä kattoon, että 
lukijalta tullut palaute on hirveen tärkeä.”

Myös esimerkiksi Guardianissa on pantu merkille kulttuurista muutosta 
toimittajien ajattelutavassa. Yhä enemmän toimittajat ajattelevat, että hei-
dän tulisi ”pitää seuraa” lukijoille. Lehden päällikkötoimittaja kuvaili 
asiaa näin: ”Useimmat toimittajat edelleen ajattelevat, ettei bloggareilla 
tai kommentoijilla ole [oikeata] elämää. Mutta yhä useammat oivaltavat, 
että se [vuorovaikutus] on varsin tärkeä osa työtä. He huomaavat, että 
pahinta on tulla sivuutetuksi, ja jos he eivät osallistu [vuorovaikutukseen 
lukijoiden kanssa], he varmasti tulevat sivuutetuiksi.” 

Niin ikään Israelissa toimittajien asenteet ovat muuttumassa. Siellä eräät 
julkaisut antoivat jonkin aikaa myöten joidenkin toimittajien – pääasiassa 
varttuneempien – vaatimuksille ja silloin tällöin estivät heidän jutuissaan 
kommentointimahdollisuuden. Nyt tämä käytäntö on jokseenkin lakan-
nut, ja sitä vaativia journalisteja pidetään vanhanaikaisina printtisauruk-
sina.

Yleisön palautteiden seuraaminen näyttäisi myös luovan uudenlaisia 
työkulttuurisia käytäntöjä toimitukseen. Lukijoiden reaktioista – kuten 
verkkojuttujen lukijamääristä – saattaa olla tulossa toimittajien pika-
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palautteen muotoa. Tästä voi kyllä aiheellisesti olla montaa mieltä, sillä 
pelkät klikkausmäärät tuskin ovat pitävä peruste toimitustyön arvioin-
nille. Eräs suomalainen päällikkötoimittaja pohti:

”… toimitusten välille on syntynyt kilpailua silleen, että kenellä on 
luetuin uutinen ja sit vähän toimittajien välillä … Et se on myöskin 
antanut sellasta myönteistä palautetta ja se on aika motivoivaa, että 
se aihe, josta on kirjottanu ja julkastaan [verkossa] ekaks … ja se aihe 
jo [verkossa] kerää valtavasti lukijoita.”

Myös Guardianissa pidetään vaarana, että esimerkiksi lukijakommenttien 
määrää ryhdyttäisiin käyttämään laadun mittarina tai että niiden määrän 
kautta toimittaja voisi jotenkin voittaa jotain kilpailua kollegojaan vas-
taan. Tutkimukseen haastateltu päällikkötoimittaja muistutti, että hyvään 
juttuun ei tule välttämättä juuri lainkaan kommentteja, koska lukijat ajat-
televat, että noinhan se asia on. Sen sijaan todella huono juttu voi kerätä 
pari tuhatta kommenttia, joissa kaikissa kerrotaan tekijän olevan idiootti. 
Keskustelun luonne on tärkeämpää kuin määrä. Samoin Le Figarossa haas-
tateltu päällikkötoimittaja sanoi, ettei journalistisia päätöksiä tulisi tehdä 
vain lukijoiden kommenttien perusteella. Esimerkiksi pääjuttua ei pitäisi 
vaihtaa vain siksi, ettei se ole niin suosittu kuin jotkin toiset artikkelit. 
Toisaalta palaute kertoo kuitenkin lukijoiden kiinnostuksen kohteista, ja 
antaa verkkolehdelle etua paperilehteen nähden.

Toistaiseksi näyttääkin siltä, että toimituksissa yleisösuhteen hoitaminen 
käytännössä aiheuttaa ristiriitaisia reaktioita. Kyse on laajemmin katsot-
tuna siitä, mitä toimittajan ”oikeaan” ammattirooliin lopulta kuuluu. 
Vuorovaikutusta ei varmaankaan kukaan periaatteessa vastusta, mutta 
sen edellyttämät toimet – etenkin verkkopuolella – eivät ole ainakaan 
vielä löytäneet rutiininomaista sijaansa päivittäiskäytännöissä. Toisaalta 
verkon arkipäiväistyminen toimituksellisessa työssä ja verkkoon tottunei-
den toimittajien lisääntyminen työvoimassa ovat nähtävästi synnyttäneet 
ja synnyttävät varmasti edelleen uudenlaisia käytäntöjä yleisövuoro-
vaikutukseen.

3.3 Käytännöt muuttuvat

Yleisösuhteen tiivistämiseksi on sanomalehdissä tehty ja tehdään töitä 
muutenkin kuin verkkovälineitä ja -käytäntöjä kehittämällä. Haastat-
teluissa tuli selkeästi esille, että vaikka verkko on uusien suunnitelmien 
keskiössä, on reaalimaailma lehtien strategioissa edelleen erittäin tärkeä 
silloin, kun luodaan ja ylläpidetään yhteyksiä lukijoihin. 
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Esimerkiksi erimuotoiset lukijoiden tapaamistilaisuudet näyttävät yleis-
tyneen lehtien toimintamuotona, erityisesti ehkä siinä mielessä, että myös 
toimitukset osallistuvat niihin tavalla tai toisella.

”[lehti täytti vuosia] … me järjestettiin jokaisessa levikkialueen  
kunnassa … lukijatapahtuma. Ja mä henkilökohtaisesti tapasin silloin 
15 000 lukijaa. … Ja sitten me koko ajan kehotetaan toimittajia  
liikkumaan paikoissa, joissa oikeat ihmiset liikkuu.”

”[lehti täytti vuosia] … jalkauduttiin eri paikkakunnille ja tavattiin 
semmonen toistakymmentä tuhatta ihmistä tän kierroksen aikana 
suoraan.”

Vaikka näissä puheenvuoroissa yleisötapaamiset kytkettiin lehtien juhla-
kiertueisiin, toki tällaisia yleisön pariin menemisiä järjestetään muul-
loinkin. Ne eivät aina kuitenkaan ole pelkästään positiivisia kokemuksia, 
kuten eräs päällikkötoimittaja rehellisesti arvioi:

”… et varmaan jokainen menis aidosti mielellään sinne [yleisö
tapaamisiin], jos siel olis sil taval hyviä, asiallisia palautteita, mut 
välillä se rupee harmittamaan.” 

Kyse on siitä inhimillisestä seikasta, että joskus lehtien treffipisteiden 
vakiokävijät ovat ainakin toimittajien näkökulmasta vähemmän kiinnos-
tavaa väkeä, eivätkä heidän tarinansa journalistisesti kovin korkealle 
arvostettuja. Pitkälti kyse lieneekin lehden nimen pitämisestä esillä eli 
eräänlaisesta imagonrakennuksesta:

”… jos jonkinlaista torikiertuetta, joiden aikana kansaa tavataan. 
Kyse on lähinnä levikkimarkkinoinnista, ei aidosta vuorovaiku
tuksesta.”

Mutta yleisön sanansijoja on viime aikoina ryhdytty laventamaan myös 
itse lehdissä. Haastatteluista kävi ilmi, että paperilehtien yleisönosastoille 
on ryhdytty antamaan lisää tilaa tai osastoja julkaistaan useammin kuin 
aikaisemmin. Yleisönosastoissa näkyy myös paperin ja verkon synergia 
siten, että paperilehden palstoille on ryhdytty nostamaan verkkokeskuste-
lujen palasia.

”… me ruvettiin julkasemaan viis kertaa viikossa koko sivun mieli
pidettä [osastoa], kun aikasemmin oli neljä kertaa viikossa koko sivun, 
me tavallaan nostettiin sivu lisää.”
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”Vuonna 2003 meillä selvästi lisättiin mielipidesivun tilaa.  
Aikasemmin oli yks sivu ja nyt on melkeen kaks sivuu. Noin  
vuosi sitten tuli lisänä verkosta poimitut verkkokeskustelun  
pätkät. … ”

Jotkin lehdet ovat ryhtyneet myös aktiivisesti kannustamaan lukijoitaan 
käyttämään hyväkseen heille tarjolla olevia väyliä. Tätä on tehty muun 
muassa erityisesti lukijaorientoituneesti profiloitujen liitteiden avulla.

”[suhteellisen uusi sunnuntailiite] on avannut yhteisöille ja ihmisille 
aivan uudenlaisen väylän tulla julkisuuteen, kun siellä on niin pieniä 
asioita, pieniä kyläjuhlia, pieniä kissanristiäisiä, sonniyhdistyksen 
kokouksia ja kaikkea muuta … Kyl näit ovia on avattu huomattavan 
paljon.”

Niin ikään on pyritty laventamaan lehteen kirjoittavien ulkopuolisten kir-
joa erityisesti tavallisen yleisön suuntaan:

”[Yleisönosasto] … oli aika niukka, aika pienen vakikirjoittajapiirin 
aikaansaama, ja sitten me ruvettiin kannustamaan ihmisiä ja se on 
nyt sitten laventunu … joka päivä puolikas sivua, tarvittaessa enem
män. Se ei ole mikään niin establishementin areena, vaan … ihan 
tavallisten ihmisten kanssa.”

Näin yleisönosastojen uudistaminen kytkeytyy aiemmin todettuun ha-
luun saada ns. tavallisen lukijan ääntä aiempaa enemmän esiin lehdessä. 
Toimituksissa – tai ainakin päällikkötoimittajien keskuudessa – oli havah-
duttu huomaamaan, että yleisönosasto edusti korkeintaan vinosti lukija-
kuntaa.

”Kun me lisättiin mielipidesivun tilaa, ni sen taustalla oli, et kun 
se on aina muotoutunut vähän semmoseksi hyvin akateemisen tai 
yhteiskunnan eliitin tai hyvin toimeentulevan, hyvin koulutetun 
keskiluokan keskustelufoorumiks. Et tahtoo puuttua se roso ja  
tahtoo puuttua se kansan ääni. … Et pääsis myös tätä monenlaista 
ääntä esiin.”

Kuitenkin verkkolehdet erilaisine kanavineen ovat olleet se väylä, jonka 
kautta yleisön sanomiset ovat lisänneet toimitukseen suuntautuvaa vies-
tiliikennettä. Tyypillisesti tämä on lisännyt toimitusten keskijohdon kuten 
uutispäälliköiden työtä, ja myös verkkotoimituksissa yleisöviestien käsit-
tely on merkittävä osa päivittäistyötä. 
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Päällikkötoimittajien keskuudessa yleinen näkemys on, että tätä nykyä 
yleisöviestien käsittely vaatii enemmän aikaa kuin aiemmin. Kyseessähän 
on periaatteessa toimituksiin ilmaantunut uusi työtehtävä, jonka voisi 
ajatella syövän aikaa muista tehtävistä, sillä toimitusten väkimääräthän 
eivät ole olleet ainakaan kasvamaan päin viime vuosina. Aineistomme 
perustella vaikuttaisi kuitenkin siltä, että tätä uutta työtehtävää sekä pi-
detään tärkeänä että kuitenkin sellaisena, ettei se aiheuta pulmia toimi-
tuksen muille töille.

”Menee ihan tosi paljon enemmän [aikaa yleisöaineistojen käsitte
lemiseen] … yleisön lähettämien sähköpostien vastaamiseen, siihen 

Oma osasto lukija-aineistolle?
Verkon	kautta	tulevien	yleisön	
viestien	käsittely	näyttää	tätä	
nykyä	olevan	yhtäältä	toimitusten	
keskijohdon	ja	toisaalta	verkko-
toimittajien	työsarkaa.	Haastat-
telujen	perusteella	tavanomainen	
menettely	näyttäisi	olevan,	että	eri	
kanavista	(sähköpostilinkeistä,	pa-
lautelomakkeista,	vinkkilomakkeista	
jne.)	tulevat	yleisviestit	menevät	
esimerkiksi	uutispäälliköille	ja	he	
jakavat	harkintansa	mukaan	niitä	
edelleen	toimittajille.

”Uutisvinkit menee konkreetti
sesti uutispäälliköille pääasiassa.  
Uutispäällikkö lukee ne läpi, 
raakkaa niistä pois tietysti ne, 
jotka on meillä jo tiedossa, sit siitä 
raakataan asiattomuudet pois ja 
sitten katotaan ne, jotka vaikuttais 
mielenkiintoiselta. Uutispäällikkö et
sii sopivan toimittajan. … Uutispääl
liköillä on merkittävä rooli siinä,  
että kuinka paljon se ihan oikeasti 
päivittäisessä toiminnassa näkyy  
se yleisön kontaktit meillä.”

Toinen	yleinen	tapa	on,	että	
pääasiassa	verkkotoimitus	tai	verk-
kotoimittaja	käsittelee	yleisöviestit	
ja	jakelee	niitä	harkintansa	mukaan	
edelleen	toimituksen	sisällä.

Joissakin	tutkimuksen	ulko-
maisissa	sanomalehdissä	on	
erityinen	yleisösuhde-	tai	vuoro-
vaikutusosasto,	jonka	vastuulla	on	
lukija-aineistojen	käsittely.	

Esimerkiksi	Washington	Postissa	
on	”Interactivity	and	Communities”	
-ryhmä,	jonka	tehtävä	on	hallin-
noida	yleisön	osallistumista,	myös	
juttukommentointia.	Ryhmässä	
on	puolen	kymmentä	nuorehkoa	
verkkojournalistia.	

Lisäksi	muutamat	Postin	pai-
netun	lehden	päällikkötoimittajat	
johtavat	ja	moderoivat	joitakin	
keskustelualueita,	kuten	politiikan	
ja	uskonnon	osastoja.	Lehdessä	
nojaudutaan	myös	lukijoihin	ei-toivo-
tun	yleisösisällön	paljastamisessa,	
ja	jokaisen	kommentin	yhteydessä	
on	painike	tätä	varten.
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Lukija-aineistoilla  
ei synny säästöä
Myös	ulkomaisissa	sanomalehdissä	
puntaroidaan	yleisöaineistojen	
vaatimia	resursseja.	Esimerkiksi	
Guardianissa	haastateltu	päällikkö-
toimittaja	totesi,	että	yleisöaineis-
tojen	moderoinnilla	on	välttämätön	
hintansa,	joka	ei	kuitenkaan	voi	kas-
vaa	loputtomasti.	Silti	tällä	hetkellä	
lehdessä	ei	haastatellun	mielestä	
käytetä	riittävästi	toimittaja-	ja	
editointiaikaa	moderointiin.	Sitä	
pitäisi	hänen	mielestään	lisätä.	Yksi	
peruste	tälle	ajattelulle	Guardianissa	
on	se,	että	keskustelun	tason	paran-
taminen	on	tärkeätä,	jotta	ihmiset	
tulisivat	uudelleen	sivustolle.	Heikko-
tasoinen	keskustelu	ei	houkuttele.	
Päällikkötoimittajan	mukaan	kes-
kustelujen	laadun	parantamisessa	
on	kolme	tehtävää:	Yksi	on	mode-
rointi,	toinen	on	teknologia,	jonka	
avulla	käyttäjät	itse	voivat	päättää,	
mitkä	ovat	julkaisemisen	arvoisia	
kommentteja.	Kolmas	tehtävä	on	toi-
mittaminen,	sillä	jotkin	toimitukselli-
set	ratkaisut	rohkaisevat	negatiivisia	
reaktioita	ja	toiset	rohkaisevat	
mainioita	debatteja.

Timesissa	haastateltu	päällik-
kötoimittaja	sanoi,	että	yleisö-
aineistojen	(kommenttien)	käsittely	
on	”taloudellinen	taakka”.	Määrä	
on	kaksinkertaistunut	vuodessa,	ja	
yhdessä	vaiheessa	lehti	ei	pystynyt	
käsittelemään	kaikkia	komment-
teja.	Sen	sijaan	että	moderointiin	
olisi	sijoitettu	lisää	rahaa,	Times	
päätti	rajoittaa	kommenttien	merkki-

määrän	300:aan,	ja	suunnitelmissa	
on	pudottaa	se	tekstiviestin	160	
merkkiin.	Lehden	mukaan	asiasta	
on	ymmärrettävästi	valitettu,	mutta	
ratkaisu	on	auttanut	hallitsemaan	
moderointikuluja.

Le	Figaron	päällikkötoimittaja	
huomautti	–	ranskalaiseen	kes-
kustelukulttuuriin	viitaten	–	että	
toimituksessa	on	löydettävä	jonkin-
lainen	keskitie	lukijakommenttien	
seurannassa.	Satojen	kommenttien	
lukeminen	veisi	helposti	toimittajan	
kaiken	ajan.	Mutta	toisaalta	kom-
menttien	seuraaminen	rikastuttaa	
toimittajan	työtä,	joten	ajankäytölle	
pitäisi	löytää	sopivat	rajat.

Belgialaisessa	Het	Nieuws-
bladissa	sanotaan	opitun,	että	
yleisöaineistojen	käsittely	vaatii	
nykyistä	aktiivisempaa	ja	tehok-
kaampaa	koordinointia:	”Ohjaus	ja	
valmennus	vaativat	investointeja	
uusiin	ihmisiin	ja	lisäresursseihin”,	
sanoi	haastateltu	päällikkötoimit-
taja.	Hänen	mukaansa	lehden	johto	
on	saatava	vakuuttuneeksi,	että	
lukija-aineistojen	hankkimiseen	on	
tehtävä	investointeja	ja	hylättävä	
ajatus,	että	lukija-aineistot	olisivat	
säästökeino.
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menee jokaiselta toimittajalta varmasti aika paljonkin päivässä aikaa. 
Meilläkin pidetään tärkeenä, että niihin vastataan.”

”No tietysti, jos sä käytät kaiken työaikas siihen, että lueskelet mitä 
palautetta on tullut ja koko ajan käyt keskustelupalstoja läpi ja näin, 
ni sehän alkaa haitata jo muutenkin työntekoa.”

”[yleisöaineistojen käsittelemiseen käytetty aika]… onhan se muuta
massa vuodessa, voi sanoa joka tapauksessa moninkertaistunut … 
Se on ihan hyödyllistä ollu itse asiassa, että kyllä se – vaikka aikaa 
meneekin – ni kyllä sitä oikeastaan päivittäin tulee ihan hyviä jutun
aiheita.”

Suomessa näyttää siltä, että sanomalehtiin on tullut tai suunnitteilla uusia 
toimituksellisia työnkuvia, jotka kohdennetaan nimenomaan yleisöaineis-
tojen käsittelyyn. Joissakin tapauksissa kyse aivan uusista toimenkuvista, 
mikä ei kuitenkaan useinkaan tarkoita uusia vakansseja toimituksiin.

”…täysin uusi ammatti on syntynyt meille, joka on moderaattori,  
jotka moderoi näitä verkkokeskusteluja. … Verkkokeskustelujen hoita
ja avaa keskusteluita, rankkaa niitä, seuraa miten ne kehittyy, poistaa, 
kun joku aihe alkaa kuolemaan … Vähän valitsee näkökulmia sinne, 
että otsikoi sen, lyö sen käyntiin, puhuu uutispäällikön kanssa, mitä 
on tulossa, mitä te haluatte nostaa. Siinä on kyllä hyvinkin intensii
vinen yhteistyösuhde toimituksen operatiivisen johdon kanssa.  
Ne on siis kaikki tämmösiä tuntiliksalaisia.”

”Me on havaittu, että siihen [keskustelufoorumin hoitamiseen]  
menee hurjan paljon verkkotoimittajan aikaa, nii me ollaan nyt syn
nyttämässä uutta vakanssia, joka olis tämmönen lukijaaineistojen 
toimittaja.”

”Toimituksen henkilömäärä ei ole lisääntynyt, mutta työntekijöitä on 
siirretty tehtävistä toisiin.”

Viimeisin lausuma ilmentää hyvin yhtä vallitsevaa trendiä, että vanhoihin 
toimenkuviin kytketään uusia ulottuvuuksia. Tämähän kertoo mielen-
kiintoisella tavalla toimittaja-nimikkeen jatkuvasta muutoksesta.

”Mä ainakin vierastan sitä, et aina pitäs tarjota uusia ihmisiä uuteen 
toimenkuvaan, vaan meijän pitäs nähdä, et meijän työtapa vaan 
koko ajan seuraa alan yleistä kehittymistä … perinteisen toimittajan 
työnkuvan vaan pitää muuttua alan kehityksen myötä.”
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Näin yleisösuhteen hoitaminen, aktiivinen yleisöviestien seuraaminen ja 
niihin reagointi olisivat niveltymässä jälleen yhdeksi uudeksi toimittajan 
työn osaksi. Aiemminhan tällaisia olivat sanomalehtitoimittajien osalta 
vaikkapa valokuvaus, oikoluku ja osin taittokin. Samalla kuitenkin käy 
yhä ilmeisemmäksi, että vuorovaikutus lukijoiden kanssa vaatii tietyt 
lisäresurssinsa toimituksissa. Yksien ja samojen ihmisten työnkuvia ei 
voi loputtomasti laventaa. Ulkomaiset esimerkit osoittavat, että yhtäältä 
tarvitaan uusia voimavaroja, mutta toisaalta tarvitaan myös harkintaa 
toimintojen pitämiseksi järkevissä rajoissa. Mitä ilmeisimmin kunkin 
lehden olisi luotava omiin tavoitteisiinsa ja resursseihinsa suhteutettu 
yleisösuhteen kehittämisen strateginen suuntaviivasto, joka olisi perusta 
myös organisatorisille ratkaisuille ja työnkuvien kehittämiselle.

3.4 Pulmiakin, vaan ei suuria

Yleisön päästäminen aiempaa enemmän ääneen sanomalehtien palstoilla 
ei vaikuttaisi olevan kovin pulmallinen seikka oikeudellisesti tai eettisesti. 
Suomalaisten päällikkötoimittajien kyselytutkimuksessa ja teemahaastat-
teluissa niin juridisia kuin muitakin ongelmia pidettiin mahdollisina, 
mutta kokemusten mukaan vähäisinä: ”Tosin ei ne nää ongelmat näytä ko
vinkaan tiuhaan realisoituvan. Aika vähän meillä on mitään probleemaa ollut”, 
kuvaili eräs päällikkötoimittaja.

Oikeudelliset pulmat liitettiin tyypillisesti siihen, että lukijat menevät leh-
den palstoilla sanomaan jotain sellaista, mitä ryhdytään tarkastelemaan 
sanavapaus- tai rikoslain pykälien avulla. Käytännössä kyse on verkko-
lehtien foorumeista, joita toki usein moderoidaan, mutta jotka eivät silti 
ole aukottomia.

”Juridisia pulmia tulee luonnollisesti siitä, että jo pelkästään  
keskustelu… siis sieltä voi helposti napsahtaa jotain läpi, jota ei  
kuuluis. Ja sitten rikoslain ja sananvapauslain avulla etsitään 
syypäätä siihen.”

”Juridisia [pulmia] tulee tietysti, jos kaikesta moderoinnista huoli
matta sinne jää jotain keskustelupuheenvuoroja tai kommenttipuheen
vuoroja, joissa on solvauksia tai kunnianloukkauksia tai perätöntä  
tietoa. … On siinä riskejä selvästi, mutta on yritetty varautua  
niihinki ja ohjeistettu omaa porukkaa.”

Myös saksalaisen Süddeutsche Zeitungin päällikkötoimittaja korosti tut-
kimushaastattelussa, että heilläkin julkaisijan vastuu ulottuu verkkoleh-
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teen sekä juridisesti että eettisesti. Lehti pyrkii pitämään yleisökeskustelut 
siivoina: ”Me emme halua ihmisten repivän toisiaan tai journalisteja kap-
paleiksi tai solvaavan heitä. Emme vastusta kovaa, asiapitoista kritiikkiä, 
mutta emme halua henkilökohtaisuuksia.” Britanniassa yleisöaineisto-
jen juridinen asema vastuukysymysten osalta on jonkin verran epäselvä, 
mutta pelisäännöt ovat toisaalta melko hyvin selvillä ainakin toimituksis-
sa. Guardianin päällikkötoimittaja totesi, että kunnianloukkausten osalta 
kotipaikka Britanniassa on globaalisti luetulle lehdelle hyödyllinen, sillä 
maan säädökset ovat ehkä maailman tiukimmat. Jos lehti noudattaa näitä 
säädöksiä, ei sille tule pulmia muuallakaan. Suomalaisille verkkolehdille 
mahdollisuus joutua edesvastuuseen muiden maiden käytäntöjen perus-
teella on toki etäinen, mutta periaatteessa mahdollinen.

Tekijänoikeudellisia ongelmia pidettiin suomalaisten päällikkötoimitta-
jien keskuudessa melko pieninä ja helpostikin hallittavina. Pitkälti kyse 
on siitä, etteivät lukijat välttämättä ymmärrä tekijänoikeuksien periaat-
teita sen paremmin lainsäädännölliseltä kuin moraaliseltakaan kannalta.

”… kansalaisellahan ei välttämättä ole ymmärrystä esimerkiksi  
tekijänoikeuksien päälle, eikä välttämättä etiikankaan päälle.”

Lehtien näkökulmasta kyse ei välttämättä ole siitä, että lukijat toimittavat 
lehden palstoille aineistoja, joihin heillä ei ole tekijänoikeuksia, vaan ehkä 
useamminkin lehden halusta saada haltuunsa lukijoiden toimittamien 
aineistojen oikeudet.

”Tämä tekijänoikeudellinen puoli, mis meidän täytyy olla nyt todella 
tarkkoja, että ihmiset ymmärtää, et kun ne vaikka lähettää meille 
kuvan ja klikkaavat sinne, että luovuttavat sen [lehdellemme] kaikilla 
tekijänoikeuksilla, et ymmärtävät, että sen jälkeen [lehti] voi tehdä 
sille mitä tahansa.”

Toisaalta, jos lehti ei halua kuin kertakäyttöoikeudet, tekijänoikeudetkaan 
eivät ole pulma:

”Tekijänoikeudellisia ongelmia on nyt vähän vaikea nähdä siinä, että 
jos ne ite niitä vapaaehtoisesti lähettää ja niille maksetaan siitä jotakin 
kertakäyttöoikeudesta…”

Tähän lehtikeskeiseen näkökulmaan liittyy myös erään päällikkötoimit-
tajan pohdiskelu lukija-aineistojen mahdollisesti aiheuttamista eettisistä 
ongelmista:
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”… eettisiä ongelmia voi tulla myös siitä, että [kansalaisjournalis
missa] saattaa oikeasti mennä paljon sellasta väärää tietoa ulos, mikä 
jos se pääsee meidän brändin alle, niin se kantaa tavallaan meidän 
uskottavuusleimaa. Jos se sama kirjotus on suomikaksnelosessa, niin 
sillä ei oo mitään väliä.”

Kyse on tässä jälleen selvästi verkkolehden aiheuttamista pulmista. Aja-
tus kulkee tässä nähtävästi niin, että traditionaalinen ”lehteen painettu on 
totuus” -ajattelu olisi siirtynyt yleisön mielikuvissa myös verkkomaail-
maan. Siten tavallinen lukija mieltäisi lehden legitimoimaksi kannan-
otoksi myös esimerkiksi sen keskustelualueilla olevat lukijoiden mieli-
piteet. Voisi kuitenkin kuvitella, että nykyaikana lukijat osaavat tehdä 
eron verkkolehdenkin eri osastojen välillä. Lukijoiden uutisvinkkien tai 
-kuvien mahdolliset väärät tiedot taas todennäköisesti oikaistaan jo toimi-
tuksen käsittelyssä ennen julkaisemista.

Aineistosta nousi esiin myös se, että yleisön osallistumisella halutaan 
pitää tietyt rajat. Päällikkötoimittajat korostivat varsin pontevasti sitä, että 
sanomalehden on pysyttävä ammattilaisten käsissä huolimatta lisäänty-
västä yleisön osallistumisesta. Siinä on pysyttävä kohtuudessa, ja erityi-
sesti tämä näyttäisi koskevan uutisjournalismia.

”Lopullinen vastuu on ja pysyy ammattilaisilla. Uutisjournalismi on 
varmaan se journalismin alue, jossa ammattijournalistien osaaminen 
erottuu selvimmin. Ja jossa vastuu on vaikeimmin luovutettavissa 
yleisölle.”

Kysymys näyttäisi olevan journalismin luotettavuudesta – johon taval-
laan liittyy edellä mainittu huoli brändin tahraantumisesta – jonka takuu-
tekijöinä ovat alan ammattilaiset:

”… journalistien on hoidettava oma hommansa eli pidettävä huoli 
luotettavuudesta ja agendasta niin, että kaikki osapuolet aina tietävät, 
lukevatko he faktaa vai fiktiota.”

Tällaisissa puheenvuoroissa ilmenee ehkä ammattilaisten huoli oman am-
mattikuntansa roolin hämärtymisestä suhteessa yleisöön. Vaikka yleisön 
osallistumista halutaan kannustaa ja vaikka toimituksen ja yleisön välisiä 
raja-aitoja halutaan madaltaa, antaa se aihetta ammattiroolin tulevaisuu-
den problematisointiin.

”Mutta näissä tullaan myös siihen, että mikä on sitten toimittajan  
ja lukijan välinen ero. Jos lukija on tossa ja soittaa meille … mä otin 
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valokuvia tosta kolarista ja se meni tällä lailla ja tällä lailla. Toimit
taja ei ole siinä vaiheessa enää mikään muu kuin tavaran vastaan
ottaja ja niinku sanotaan, truth reader, tsekkaa, että se on totta. Ja 
semmonen se maailma nyt vaan on, se on oikeen hyvä ja hieno asia, 
meidän täytyy vaan opetella toisenlaisia asioita. Meijän täytyy oppia 
tekemään meidän asiakkaiden kanssa yhteistyötä ihan joka tasolla.”
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4. Yleisöstä tietoA  
     tutkien jA kuunnellen

Ennen kuin seuraavassa luvussa siirrytään tarkastelemaan yleisön sanan-
sijoja sellaisina kuin niitä tavataan lehtien sisällöissä tai esimerkiksi 
verkkolehtien ominaisuuksissa, on paikallaan kohdistaa huomio siihen, 
miten sanomalehdet hankkivat tietoa lukijoiltaan toimintansa pohjaksi. 
Tavallaanhan kyse on yleisön sanansijoista sanomalehtien suuntaan, 
mutta lähinnä lukijoiden kuulemisen mielessä. Yleisöä koskevan tut-
kimus- ja muun tiedon hankinnassa lehdet ovat aktiivisempia toimijoita 
kuin lukijat, sillä lehti teettää yleisötutkimukset ja pystyttää tapaamispis-
teet markettiin. Tällainen lehden ja yleisön vuorovaikutus myös tapahtuu 
ainakin yleensä muualla kuin lehden palstoilla, eikä siten tule julkiseksi 
eivätkä siihen voi osallistua muut kuin joko lehden valikoimat tai lehden 
tarjoamaan tilaisuuteen osuneet ihmiset.

4.1 Yleisötutkimukset peilinä ja luotaimena

Yleisötutkimusten pisimmät perinteet ovat lukijatutkimuksissa, joilla 
saadaan lähinnä demografista tietoa sanomalehden (ja toki muidenkin 
lehtien) lukijoista. Perimmiltään lukijatutkimukset palvelevat ilmoitus-
myyntiä, koska ne antavat ns. kovaa mediavaluuttaa eli numeraalista tietoa 
lehtien lukijoiden tavoista käyttää lehtien sisältöjä. Yleisimmin käytetty on 
Kansallinen Mediatutkimus (KMT), statukseltaan melko samanarvoinen 
on TNS Atlas, ja tuoreempia menetelmiä ovat Taloustutkimuksen Koodi 
sekä ns. RAM-lukijapaneeli.  Kun edelliset antavat pääasiassa määrällistä 
tietoa, monet lehdet käyttävät myös Risc Monitor -menetelmää asenne-
tutkimuksiin. Lehdille on siis tarjolla varsin monenlaisia välineitä ottaa 
selville lukijoidensa mieltymyksistä. (Wessman 2007)

Tutkimuksen osana päällikkötoimittajille tehdyssä kyselyssä kävi ilmi, 
että suurin osa sanomalehdistä todellakin käyttää apunaan jonkinlaista 
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yleisötutkimusta. Kyselyyn vastasivat 45 sanomalehden edustajat, ja 
näistä 43 nimesi jonkin yleisötutkimuksen. (Taulukko 1)

Selvästi laajimmin käytetään Kansallista Mediatutkimusta, jonka mainitsi 
39 lehteä. Toiseksi yleisin tutkimus on RAM-paneeli, jota noin joka toinen 
vastanneista käyttää. Risc Monitor ja TNS Atlas sai maininnan noin joka 
neljänneltä lehdeltä. Taloustutkimuksen Koodi sai kolme mainintaa.

Näiden yleisimpien tutkimusten ohella lehdet käyttävät myös joitakin 
muita yleisötutkimuksia, kuten Tietoykköstä, MC-Infoa ja Interquestia, 
jotka kukin saivat 1–3 mainintaa. Suhteellisen laajasti tehdään myös omia 
lukijatutkimuksia, joko lehden tai konsernin puitteissa (8 mainintaa).

Yleisesti ottaen yleisötutkimuksia myös pidetään vähintäänkin kohtuulli-
sen hyödyllisinä ”toimituksellisen työn ja lehden journalistisen kehittämi-
sen kannalta”, kuten kyselylomakkeessa muotoiltiin. Asteikolla 4 (erittäin 
hyödyllinen) – 1 (täysin hyödytön) yleisötutkimusten yleisarvosanaksi 
tuli noin 3. Yksikään vastaaja ei pitänyt mitään tutkimusta täysin hyödyt-
tömänä. Kuitenkin esimerkiksi Kansallisen Mediatutkimuksen 39 käyt-
täjästä kahdeksan sanoi sitä melko hyödyttömäksi ja RAM-paneelin 22 
käyttäjästä kuusi piti sitä melko hyödyttömänä.

Sanallisissa perusteluissaan päällikkötoimittajat sanoivat lukijatutkimus-
ten muun muassa kertovan yleisön keskuudessa vallitsevista ajattelu-
tavoista ja käyttäytymismuutoksista, kun taas Risc- ja paneelitutkimukset 
antavat suorempaa tietoa lehden sisältöjen parantamiseen. 

Erään vastaajan sanoin:
”Lukijatutkimukset kertovat suuren trendin. Risc opettaa tuntemaan 

Taulukko 1. Vastaajien	edustamissa	43	sanomalehdessä	on	laajimmin	käytössä	
Kansallinen	Mediatutkimus.	Ryhmässä	Muu	mainittiin	lehden	tai	konsernin	oma	
lukijatutkimus	8	kertaa.	(Mainintoja	on	97,	koska	moni	lehti	käyttää	useampaa	
menetelmää.)

Käytetty yleisötutkimus Mainintoja
Kansallinen	Mediatutkimus	 39
RAM-paneeli	 22	
Risc	Monitor	 12
TNS	Atlas	 10
Taloustutkimus	Koodi	 3
Muu	 11
Yhteensä	 97
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lukijat muunkin kuin demografian kautta. Risc opettaa myös jutun
teon näkökulmatekniikkaa, RAMpaneelista saa suoraa palautetta 
yksittäisistä kirjoituksista. Periaate tutkimusten käytössä on, että  
jos ei voi mitata, ei voi johtaakaan.”

Voi hyvin olla, että kaikki vastaajat eivät ole näin jyrkkiä mitattavuuden 
ja johtamisen yhteyden suhteen, sillä toinen vastaaja oli sitä mieltä, että 
”monet tutkimukset ovat kovin raskassoutuisia ja kömpelöitä”.

Mutta ilmiselvästi yleisötutkimuksia käytetään journalistisen työn joh-
tamisen välineinä, vaikka niiden alkuperäinen käyttö on ollut enem-
mänkin lehtien markkinointipuolella. Median yleisen muutoksen myötä 
paineet käyttää tällaisia tutkimuksia myös toimituksissa ovat kasvaneet:

”KMT ja paneeli ovat lähinnä ilmoitusmyynnin työkaluja, toimitus 
on ollut vähän liiankin laiska niitä hyödyntämään.”

Vastauksista voidaankin hahmottaa kaksi pääasiallista tapaa, joilla yleisö-
tutkimuksia käytetään hyväksi sanomalehtien toimitustyössä ja journalis-
tisessa kehittämisessä.

Yhtäältä yleisötutkimuksia käytetään ikään kuin peilinä, josta katsotaan, 
mitä tulikaan yleisön mielestä tehdyksi – miltä lehti lukijoiden mielestä 
näyttää ja tuntuu. 

”Tutkimus kertoo meille, missä olemme onnistuneet hyvin ja missä 
huonommin. Lisäksi tutkimuksen tuottama vapaa palaute on erittäin 
laaja ja antaa meille tutkiskelun ja jutun aiheita.”

Tutkimuksen peilistä tehdyt havainnot yleisön tunnoista johtavat yleensä 
jonkinlaisiin toimenpiteisiin toimituksissa. Tutkimustuloksista saadaan 
päällikkötoimittajien mukaan aineksia esimerkiksi lehden sisältöpaino-
tusten pohdintaan ja ylipäänsä siihen, että sisällöt vastaisivat paremmin 
lukijoiden odotuksiin.

”Esim. lehden aineistopainotuksia harkittu lukijatutkimusten  
avulla… urheilun, kulttuurin, talouden määrää ja painotuksia.”

”Jos TNS Atlas kertoo, että tietyt verkkoosiot kiehtovat vain naisia, 
sisältöä yritetään kehittää myös miesten suuntaan.”

Toisaalta tutkimuksia näytetään käytettävän eräänlaisena luotaimena, jolla 
havainnoidaan yleisön ajattelukulkuja ja mieltymyksiä muutenkin kuin 
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suoraan suhteessa lehteen. Lehdet pyrkivät yleisötutkimustiedon avulla 
sisälle lukijoiden arkiseen kokemusmaailmaan.

”Niiden avulla yritetään muodostaa kuvaa lukijoiden asenneilmaston 
muutoksista, ja siltä pohjalta uudistaa ja muuttaa sisällöntuotannon 
painopisteitä.”

”Seuranta trendeistä. Mistä aihepiireistä on syytä kirjoittaa lisää ja 
mistä vähemmän. Hyvin vähän suoraan vaikutusta sisältöön. Enem
män vain trendin seurannan ylläpitoa.”

Välttämättä tutkimustieto ei siis kanavoidu suoraan toimituspoliittisiksi 
päivittäisohjeiksi, mutta tällaisiakin viitteitä vastauksista saattoi löytää:

”Uusien sisältöjen suunnittelun apuvälineenä + päivittäin juttu
aiheiden ja painotusten arvioinnissa.”

Yleisötutkimusten osalta lehtien pulma ei ehkä ole siinä, ettei tietoa olisi 
tarjolla – toki rahaa vastaan – vaan pikemminkin niiden käyttö erityisesti 
toimituksissa: ”Hyödyntäminen toistaiseksi aika heikkoa”, totesi eräs kyse-
lyyn vastannut päällikkötoimittaja. Tutkimuksiin suhtaudutaan usein 
taustatietona, jota pyritään jakamaan eteenpäin ja mahdollisesti jalos-
tamaankin toimituksissa.

”Järjestetään tulosten pohjalta tietoiskuja, keskustellaan niistä esi
miespalavereissa ja järjestetään jopa koulutusta.”

”Esittelemme tuloksia toimituspalavereissa, jatkamme niiden 
työstämistä työryhmissä ja teemme johtopäätöksiä niiden perusteella, 
jopa uusia linjauksiakin.”

Yleisötutkimukset tulkitaan siten ikään kuin lukijoiden kannanotoksi 
lehtien jo tekemään työhön ja samalla viestiksi yleisön ehdotuksista leh-
tien kehittämisen suunnista. Suoraviivaisia johtopäätöksiä kuitenkin 
vältetään:

”Pääongelma on tutkimustiedon luotettavuus ja käyttökelpoisuus, ts. 
miten tuloksia olisi tulkittava käytäntöön … Tiedämme esimerkiksi, 
että ihmiset haluavat ’oman kotiseudun uutisia’ tms., mutta halu
taanko niitä TODELLA, tietävätkö ja tiedostavatko lukijat, mitä 
vastaavat tutkimukseen.”

Täysin tyytyväisiä yleisötutkimuksiin ei lehdissä siis olla. Vaikka niitä pi-
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detään ”aika kattavina” ja ehkä hieman kyllääntyneestikin aiheesta tode-
taan, että ”eiköhän siitä ole jo kaikki tieto saatavissa”, niin silti esiintyy halua 
saada uusia välineitä toimitustyön kehittämiseen:

”Kyselytutkimusten ongelmana on pinnallisuus. Tutkimuksissa 
pitäisi päästä nykyistä syvemmälle, jos tulosten perusteella ajatellaan 
oikeasti tehtävän muutoksia lehden sisältöön.”

Tutkimuksista kaivattiin tietoa esimerkiksi siitä, kuinka paljon elämän-
tilanne vaikuttaa lukutottumuksiin sekä strukturoimatonta tietoa median- 
ja ajankäyttöön liittyvistä asioista ja elämäntapatietoa eli ylipäänsä tietoa, 
joka kertoisi laadullisesti yleisöstä muunakin kuin lehden lukijoina. Myös 
se, miten mediamaiseman muutos vaikuttaa ja näkyy sanomalehtiyleisön 
käyttäytymisessä, oli tutkimustulosten toivomuslistalla.

”Tulevaisuuteen kohdistuvia odotuksia. Skenaarioajattelua.”

”… minkälaisia sisältöjä mediamaiseman muuttuessa lukijat kaipaa
vat eri välineissä (verkko/printti/mobiili).”

Samaan aikaan yleisötutkimuksilta toivotaan myös entistä yksityis-
kohtaisempaa tietoa siitä, miten lehden lukija lehteään käyttää. 

”Juttukohtaista lukemistietoa. Se antaa parhaiten palautetta kehittä
miseen.”

”Yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, kuka lukee minkäkin jutun.”

Tällaiset tiedothan ovat ainakin johonkin mittaan asti saatavilla verkkoleh-
tien lokeista ja mahdollisista käyttäjärekistereistä. Paperilehden osalta 
näin tarkkojen tietojen saaminen on varmasti jatkossakin vaikeaa.

Eräs päällikkötoimittaja haikaili vastauksessaan vastausta aivan journalis-
min perimmäiseen kysymykseen: ”Yksityiskohtaisemmin tietoa, millainen 
on hyvä lehtijuttu.” Toivomus voi olla kiireessä muotoiltu heitto, mutta 
toisaalta se on ehkä hyvinkin symbolinen. Samalla, kun lehtien käytössä 
on enemmän lukijatietoa kuin koskaan aikaisemmin, lehdenteon suunta-
viitat ovat kaikkea muuta kuin aikaisempaa selkeämmät.
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4.2 Silmästä silmään ja kilpailuttaen

Sanomalehtien traditiossa on aina arvostettu lukijoiden kohtaamista kas-
vokkain. Myös tässä tutkimuksessa lehtien päällikkötoimittajat nimesivät 
välittömän kanssakäymisen yhdeksi yleisön kanssa tapahtuvan vuoro-
vaikutuksen ja yleisön osallistumisen tärkeäksi tavaksi. Kaikki lehdet 
eivät kuitenkaan välttämättä lukijatapaamisia järjestä: ”Tämmöisiä lukija
tapaamisia meillä on aika vähän.” Monissa kommenteissa kuitenkin juuri 
tätä välitöntä kosketusta lukijoihin tunnuttiin arvostavan hyvinkin suu-
resti, joissakin se taas nähtiin yhtenä vuorovaikutuksen muotona muiden 
joukossa.

”Perinteiset lukijatapaamiset silmästä silmään kylillä ja toreilla ovat 
erinomaisia kohtaamispaikkoja.”

”Lukijatapahtumat – toimitus jalkautuu tapaamaan lukijoita esim. 
kauppakeskuksiin.”

Tässä tarkoitetaan mitä ilmeisimmin sellaisia järjestettyjä yleisötilaisuuk-
sia, joista oli puhetta edellisessä luvussa. Jotkin lehdet ovat kokeilleet 
myös vakinaisempia lukijoiden tapaamispisteitä, mutta niiden kokemuk-
set eivät aina ole rohkaisevia ainakaan toimituksessa koettuun hyötyyn 
nähden.

”Kevät 2007 … useemman kuukauden ajan joka viikko keskiviikkosin 
meillä oli keskustassa sellanen kioski, ja siel oli toimittaja ottamas
sa juttuvinkkejä vastaan, palautetta lehdestä tai jostakin tietystä 
teemasta. Se aina kerrottiin lehdessä ennakkoon, että ’toimittaja X 
keskiviikkona sillon ja sillon ja tule kertomaan mielipiteesi vaikkapa 
kuntaliitoksista.’ … Se mitä me saatiin irti vaihteli hirveesti. Jotkut 
toimittajat sai irti ihan tosi paljon, jotkut sai hirveen paljon vähem
män. Riippu tietysti myös teemasta, että oliks se vetävä vai ei. … 
Sitten myös kellonajasta, milloin siellä oltiin. Että jos ollaan keskellä 
päivää, niin sit siellä on paljon eläkeläisiä … työajan jälkeen saadaan 
myös työikäisiä, mutta sitten usein ne on hirveen kiireisiä, eikä 
ainakaan pitkiks ajoiks jutteleen. …Suoraan sanoen meidän toimi
tus kyllä väsähti, että se ei oo nyt ainakaan siinä muodossa jatkunu 
meillä.”

Mielenkiintoinen huomio oli erään lehden edustajan pohdiskelu siitä, 
kuinka lukijasuhdetta tiivistettäessä oli ehkä tehty jotain tarkoittama-
tonta:
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”Meillä on sellainen kylätoimittaja, se [yleisötapaamiset] on keskitetty 
hänelle. Tulikin mieleen, että on aika jännää, että nyt on käynyt niin, 
että muut eivät tapaakaan [lukijoita] paitsi tämä kansalais eli kylä
toimittaja.”

Näiden ohella kasvokkaistapaamisten joukkoon voidaan lukea mainin-
nat vähemmän säännellysti järjestetyistä lukijoiden kohtaamisista, joita 
tapahtuu siellä täällä.

”Suurin osa kontakteista tapahtuu kasvokkain kadulla, kaupassa, 
lounaalla, illalla kotona tms. Tämä vuorovaikutus on kasvokkaisuu
tensa vuoksi erinomaisen tärkeää.”

Luonnollisesti tällaisten satunnaistapaamisten luonne ja intensiteetti on 
hyvin vaihteleva eri lehdillä. Suuren lehden päällikkötoimittaja isolla 
paikkakunnalla ei välttämättä tavoita keskivertolukijoita luontevasti arki-
sessa elämässään, vaan kohtaamisiin tarvitaan erityistä tahtoa. Yhdeksi 
tavaksi organisoida lehden tekijöiden ja lukijoiden kanssakäymistä ovat 
muodostuneet lehtien lukijapaneelit tai muut lukijoista koostut ”edustajis-
tot”. Tutkimuksemme otoksessa – sekä paperi- että verkkolehdissä – oli 
runsaasti kehotuksia ryhtyä lukijapaneelin jäseneksi. Näitä myös pide-
tään tärkeinä.

”Lukijapaneeli, joka arvioi ilmoitusten lisäksi myös yksittäisiä  
juttuja.”

”Lehdellä on ollut neuvottelukunta, jonka antama palaute on  
ollut runsasta.”

Ehkä jossain määrin meikäläisiä lukijapaneeleja vastaava kanssakäymi-
sen muoto ovat Le Figaron kuukausittaiset pyöreän pöydän keskustelut. 
Niiden tarkoituksena on tuottaa palautetta suoraan toimituksen johdolle. 
Verkkolehden lukijoilta pyydetään ensin palautteita verkon kautta, ja 
sitten tusinan verran lukijoita pyydetään toimitukseen keskustelemaan 
henkilökohtaisesti. Jokaisen kokoontumisen jälkeen keskusteluista jae-
taan yhteenveto eri toimitusten esimiehille. Näissä ei ole kyse systemaat-
tisesta tutkimuksesta, vaan pikemminkin suorasta lukijapalautteesta.

Suomalaisessa aineistossa hajamainintoja saivat myös palautepuhelin, 
lehden järjestämät kilpailut ja pelit, läsnäolo lehden viiteryhmän tapah-
tumissa ja myös lukijoiden vierailut toimituksissa. Ylipäänsä syntyy 
vaikutelma, että vuorovaikutustapojen kirjo on moninainen, voisi sanoa 
jopa hajanainen. Mietityttävä asia on nimittäin se, kuinka analyyttista 
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tietoa on mahdollista saada sinänsä arvokkaiksi koetuilla, mutta usein 
strukturoimattomilla välittömillä lukijakontakteilla. Toisaalta on hyvä 
muistaa sekin, että näennäisen eksaktin tutkimusdatan vieminen käytän-
nön toimintapäätöksiksi perustuu lopulta myös tulkintaan.

Mutta kasvokkaistapaamiset voivat olla myös suoraan journalistista 
sisältöä tuottavia, eivätkä vain yleisön asenteiden tai mielipiteiden luo-
taamista. 90-lukulaisen kansalaisjournalismin perusideoihin kuuluva 
ajatus, että sanomalehti voi toimia lukijoidensa kanssa yhteisesessä yhtei-
sössä, on saanut jalansijaa ainakin jonkin verran.

”… jatkuvasti pidetään erilaisista teemoista keskusteluja … ja näiden 
tekemiseenhän osallistuu lukijat aina siten, et he lähettää etukäteen 
kysymyksiä, joita he haluavat päättäjiltä tietää ja me ollaan sem
moista välittäjäaineistoa. Siitä syntyy eittämättä hyvää journalistista 
sisältöä.”

”… me koko kevät kampanjoitiin … joissa me mentiin eri kaupungi
nosiin ja pyydettiin etukäteen lukijoilta tietoa sen kaupunginosan 
ongelmista tai kehittämiskohteista. Ja jokaiseen tapahtumaan kuului 
päättäjäpaneeli, jossa käsiteltiin näitä ongelmia … Sit me tehtiin jut
tuja lehteen sekä ennakkona että itse tapahtumasta sitte reportaasi tai 
raportti, mitä siinä tilaisuudessa tapahtui.”

Tällaisilla lehden ja lukijoiden yhteisen toiminnan muodoilla näytetään 
onnistuvan luomaan pitkäkestoisempaakin yhteyttä:

”… kun on tämmönen kamppis, niin ne poikii ihmisiltä yhteyden
ottoja toisenlaisiin tai pienempiin kampanjoihin … ja sanotaan, 
löytyy toimituksen tai lehden ja lukijoiden semmonen yhteinen  
hyvä asia, mitä halutaan viedä eteenpäin.”
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Ari Heinonen ja Pauliina Lehtonen

5. päivittäiset sAnAnsijAt leHdissä

Tässä luvussa huomion kohteena on se, miten sanomalehden lukija voi 
käytännössä saada äänensä kuuluville sanomalehden journalismissa 
käyttäen hyväksi lehden hänelle tarjoamia välineitä, jotka ovat saatavilla 
lehden palstoilla. Tarkastelun kohteena ovat siten niin yhteydenpitoon 
tarvittava informaatio, lehden esittämät rohkaisut ja pyynnöt yleisön 
suuntaan kuin varsinaiset lehden sivulla näkyvät tulokset siitä, että yleisö 
on sanansa sanonut.

Tarkastelu perustuu ensisijaisesti suomalaisten painettujen ja verkkoleh-
tien sisältöpiirteiden analyysiin (ks. luku 1.2), jota on täydennetty pääl-
likkötoimittajille tehdyn kyselyn annilla sekä poiminnoilla teemahaastat-
teluista. Kotimaisen materiaalin lisäksi aineistona on käytetty ulkomaisten 
lehtien päällikkötoimittajien haastatteluja sekä ulkomaisten verkkolehtien 
sisältöpiirreanalyysia.

Yleisön osallistumista edesauttavia lehtien piirteitä tarkastellaan seuraa-
vassa journalistisen työprosessin mukaisessa kehikossa. Näin pyritään 
saamaan näkyville se, onko yleisölle suotu sanansijaa enemmän joissakin 
lehdenteon vaiheissa kuin joissakin toisissa. Tämä kertonee osaltaan 
myös journalismin ammattilaisten suhtautumisesta yleisön osallistumi-
seen. Tarkastelukehikko perustuu tutkimushankkeen kansainvälisessä 
osuudessa kehitettyyn analyysimalliin, jolla on analysoitu verkkolehtiä 
useassa maassa.

Journalistinen työprosessi on analyysia varten purettu viiteen vaiheeseen, 
jotka ehkä karkeasti, mutta kuitenkin suuntaa-antavasti kuvaavat ammat-
timaista työnkulkua journalistisessa mediassa (Domingo ym. 2008):

1. Havainnointi on jutunteon valmisteluvaihe. Se käsittää niin ideoiden 
generoimisen, uutisten ”haistamisen” kuin potentiaalisesti uutisarvois-
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ten tilanteiden ja tapahtumien seuraamisenkin, ja pääsyn journalistisesti 
kiinnostavien lähteiden ja tilanteiden luo. Käytännössä tämän vaiheen 
toimintamuotoja yleisölle voisi olla esimerkiksi uutisvihjeiden lähettämi-
nen. Vahvimmillaan kyse voisi olla siitä, että lehti oikeuttaa (esimerkiksi 
akkreditoimalla) lukijan toimimaan edustajanaan mahdollisessa uutis-
tapahtumassa.

2. Valinta tarkoittaa luonnollisesti sitä, että päätetään erilaisten tapah-
tumien ja asioiden journalistisesta arvosta. Kyse on siis todellisuuden 
arvottamisesta, jota tehdään yleisten journalististen konventioiden ja 
kunkin julkaisun omien uutiskriteereiden pohjalta. Periaatteessa lukijalle 
voitaisiin antaa mahdollisuus päättää, mitkä jutut julkaistaan. Lukija voisi 
esimerkiksi toimia lehden jonkin osan editoijana.

3. Sisällöntuotanto käsittää niin varsinaisen jutun kirjoittamisen kuin sitä 
edeltävän aineiston järjestämisen, karsimisen ja muun valmistelun. Niin 
ikään erilaisen teksti-, kuva-, audio- ja videoaineiston koostaminen julkais-
tavaan muotoon sisältyy jutuntekoon, samoin kaikkinainen julkaistavaksi 
tarkoitetun periaatteessa valmiin materiaalin toimituksellinen editointi. 
Tällainen voidaan toteuttaa esimerkiksi niin, että vielä tekeillä olevat jutut 
saatetaan lukijoiden julkisesti kommentoitaviksi.

4. Julkaiseminen tarkoittaa tässä yhteydessä julkaisupäätösten tekemistä 
siitä, mitä aiemmissa prosessivaiheissa tuotetusta aineistosta saatetaan 
suuren yleisön ulottuville ja millaisessa laajuudessa. Kysymys on esi-
merkiksi etusivulle nostettavien juttujen valinnasta ja muusta juttujen 
keskinäisen hierarkian määrittämisestä. Käytännössä esimerkiksi verkko-
julkaisun etusivu voitaisiin koostaa lukijoiden tärkeimmiksi äänestämistä 
jutuista. Kyse voi olla myös julkaisun aineiston jakelusta, kuten juttu-
jen välittämisestä edelleen esimerkiksi sosiaalisen median palveluiden 
kautta.

5. Tulkinta tarkoittaa sitä, että lukijalla on mahdollisuus sanoa mielipiteen-
sä tehdystä ja julkaistusta jutusta, mutta vasta jälkikäteen. Kyse voi olla 
varsinaisesta juttukommentoinnista tai esimerkiksi pisteiden antamisesta 
jutulle.

Epäilemättä nämä prosessivaiheet menevät osittain päällekkäin ja var-
masti myös lomittain. Analyyttisena työkaluna jaottelu kuitenkin toimii 
riittävän hyvin, ja antaa mahdollisuuden sanomalehtien osallistumis-
piirteiden kohtuullisen eriteltyyn tarkasteluun. Seuraavassa esitetään 
siis yhteenveto yleisön sanansijoista siten kuin ne ilmenevät sanomalehti-
julkaisuissa.
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5.1 Havainnointi: vinkkejä pyydetään ja saadaan

Potentiaalisten juttuaiheiden havainnoinnissa, juttujen ideoinnissa ja 
ylipäänsä median huomion ohjaamisessa lukijoiden mielestä julkisen 
huomion arvoisiin seikkoihin voi erottaa kaksi ulottuvuutta, jolla luki-
joille voi luoda osallistumismahdollisuuksia. Yhtäältä – vähimmillään, 
voisi sanoa – kyse on siitä, että lukijoille kerrotaan, miten he pääsevät 
vuorovaikutukseen lehden ja sen toimituskunnan kanssa. Toisaalta luki-
joille voidaan tarjota mahdollisuuksia osallistua lehden sisällön muotou-
tumiseen esimerkiksi juttuvinkkien lähettämiskeinojen avulla ja lukijoita 
voidaan lisäksi aktiivisesti rohkaista ja kehottaa tällaiseen osallistumi-
seen. Lisäksi lukijoille voidaan periaatteessa antaa jonkinlainen valtuutus 
seurata potentiaalisia uutistapahtumia lehden edustajana.

Vuorovaikutusmahdollisuudet
Otoksen kaikissa 52 paperilehdessä toimituksen yhteystiedot löytyivät 
erillisestä tietolaatikosta, johon oli tavanomaisesti koottu toimituksen 
yhteystiedot ja yleistä tietoa lehdestä (esim. asiakaspalvelun ja jakelun 
puhelinnumerot). Joskus näissä infolaatikoissa oli myös toimittajien 
yhteystiedot. Vaikka yhteystietojen julkistaminen on ollut vanha käytäntö, 
siinäkin on ilmeisesti edelleen parantamisen varaa. Kuten eräs haastatel-
tu päällikkötoimittaja sanoi: ”Me uudistettiin tää peruslehti, ja tässäkin on 
selvästi sähköpostiosoitteet ... paremmin kuin aikaisemmin… Tää pyrkii olemaan 
vuorovaikutteisempi kuin mitä oltiin aikaisemmin.”

Myös kaikissa verkkolehdissä toimituksen yhteystiedot olivat löydet-
tävissä jossain kohtaa julkaisua. Tyypillisesti suomalaisen verkkolehden 
etusivulla oli linkkipainike ”Yhteystiedot” tai ”Toimitus” tai vastaava, 
josta pääsee paperilehden yhteystietolaatikkoa vastaavalle yhteystieto-
sivulle. 

Muutamassa tapauksessa lukijalle oli tehty tarpeettoman vaikeaksi yhteys-
tietojen löytäminen. Eräässä lehdessä lukijan piti osata rullata pitkähkön 
etusivun äärimmäiseen alalaitaan, löytää siellä olleista monista linkki-
laatikoista ”Asiakaspalvelu”, sieltä linkki ”Yhteystiedot”, joka vei asia-
kaspalvelu-sivulle, jonka sivupalkin  linkkilistasta löytyi linkkipainike 
”Toimitus” – ja sieltä sai vihdoin näkyviin toimituksen ja toimittajien 
yhteystiedot, kylläkin varsin täydellisinä.

Sekä paperi- että verkkolehdissä yhteystietosivuilla oli – hieman vaihte-
levasti – kerrottu toimituksen kollektiivisia sähköpostiosoitteita ja puhe-
linnumeroita esimerkiksi osastoittain ja/tai yksittäisten toimittajien vas-
taavia tietoja. Aivan kaikissa lehdissä ei kuitenkaan lukijalle kerrottu 
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yksittäisten toimittajien yhteystietoja, vaan tarjottiin vain esimerkiksi osas-
tojen kollektiiviosoitteita.

Päällikkötoimittajille tehdyssä kyselyssä valtaosa vastaajista piti tärkeänä, 
että nimenomaan juttujen yhteydessä kerrottaisiin toimituksen tai toimitta-
jien yhteystiedot. Ajatus onkin perusteltu, sillä esimerkiksi puhelinnumero 
tai sähköpostiosoite jutun yhteydessä on periaatteessa väline välittömän 
juttukohtaisen palautteen saamiseksi lukijalta. Se taas puolestaan voi joh-
taa uusiin juttuideoihin tai avata uusia näkökulmia aiheesta.

Käytäntö ei kuitenkaan vastaa toiveita. Kun kyselyssä noin 70 % vastaa-
jista piti erittäin tai melko tärkeänä, että toimituksen yhteystiedot olisivat 
jutun yhteydessä, niin paperilehdissä tällaisia oli vain parissa tapauk-
sessa. Verkkolehdissä tilanne oli aivan sama; toimituksen yhteystietoja ei 
juuri jutun yhteydessä ollut.

Päällikkötoimittajien mielestä olisi arvokasta myös se, että toimittajien 
yhteystiedot olisivat juttujen yhteydessä. Tätä piti erittäin tai melko 
tärkeänä peräti 80 % kyselyyn vastanneista. Tämän seikan suhteen tilanne 
vastasi hieman paremmin toiveita, sillä paperilehdissä toimittajien yhteys-
tietoja oli vaihtelevasti, mutta melko runsaasti: toimittajien yhteystiedot 
olivat jutun yhteydessä yli puolessa lehdistä (33/52). Tässä kuitenkin ha-
vaittiin horjuvuutta, sillä joissakin lehdissä käytäntö oli säännöllisempi 
kuin toisissa, joissa toimittajien yhteystiedot – useimmiten sähköposti-
osoite, mutta joskus myös puhelinnumero – saattoivat olla vain esimerkik-
si lehden yhden toimittajan kirjoittamien juttujen lopussa. Useimmiten 
toimittajan sähköpostiosoite löytyi toimittajan kirjoittaman kolumnin, 
kommentin tai taustajutun tyylisen kirjoituksen yhteydestä. Harvemmin 
toimittajien yhteystietoja oli uutisjutussa jutun kirjoittaneen toimittajan 
nimen alla. Erityisesti otoksen ruotsinkielisissä sanomalehdissä toimit-
tajan yhteystiedot (sekä sähköposti että puhelinnumero) olivat juttujen 
yhteydessä.
 
Verkkolehdissä toimittajien yhteystietoja julkaistiin tavanomaisena 
käytäntönä jutun yhteydessä noin joka viidennessä julkaisussa. Tätä voi 
pitää melko vaatimattomana määränä, sillä juuri tietoverkon interaktiivi-
suuden hyödyntäminen lienee yksi keskeisiä verkkolehden suomia etuja 
sanomalehdelle. Yhteystietojen julkaisemisen vähäisyyttä voi ehkä ym-
märtää sikäli, että melko suuri osa nykyisten verkkolehtien jutuista gene-
roituu automaattisesti sivuille toimitusjärjestelmän avulla. Näin jutuilla 
ei ehkä useinkaan ole sellaista tekijää, jolle palaute tai lisätiedot voisi 
osoittaa. Toisaalta lienee niin, että edes kollektiivisen sähköpostiosoitteen 
julkaiseminen jutun yhteydessä – ja vieläpä lukijalle kätevänä mail to  
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-linkkinä – olisi perin yksinkertainen tapa kertoa, että lukijalla on halutes-
saan mahdollisuus kertoa näkemyksensä toimituksen suuntaan. Paperi-
lehdessä puhelinnumero palvelee samaa tarkoitusta.

Aihetuotanto
Päällikkötoimittajien kyselyssä jokseenkin jokainen vastaaja (95 %) piti 
erittäin tai melko tärkeänä lukijoiden lähettämiä juttuvinkkejä. Ja vinkke-
jä sekä tulee että myös hyödynnetään: ”… joku sähköposti … [lehden] uutis
vihjeet, niin siellä on viestien määrä melkoinen”, totesi eräs päällikkötoimit-
taja. Toinen kertoi, että ”… ihan varmasti voin sanoa, että keskimäärin joka 
päivä lehdessä on ainakin yksi juttu, mikä on tehty lukijavinkin pohjalta.” 

Toimituksen aktiivisuus lukijoiden suuntaan juttuvinkkien ja muunlai-
sen aihetuotannon osalta voidaan karkeasti jakaa kahteen tasoon. Mini-
missään paperi- ja verkkolehden lukijalle annetaan mahdollisuus lähet-
tää juttuvinkki. Aktiivisemmat toimitukset puolestaan selkeästi pyytävät 
tai muulla tavoin rohkaisevat lukijoita vinkkaamaan tiedossaan olevista 
uutisaiheista. Otoksen paperilehdistä noin joka toinen tarjosi lukijoille 
mahdollisuuden lähettää juttuvinkin (27/52). Myös lähes puolessa aineis-
ton lehdistä toimitus pyysi aktiivisesti juttuvinkkejä (24/52). 

Suhteellisen	harva	otoksen	lehti	julkaisi	toimittajien	yhteystietoja	uutisjuttujen	yhtey-
dessä.	HBL	21.5.2007.
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Käytännössä monissa lehdissä ilmoitus juttuvinkkien lähettämisestä 
oli sijoitettu esimerkiksi kotimaan osioon tai lehden alkuosan sivuille. 
Vinkkejä pyydettiin esimerkiksi kehottamalla ”Soita uutisvihjeesi”, 
”Kerro meille uutisvinkkisi” ja julkaisemalla kehotuksen perässä puhelin-
numero toimitukseen. Joissakin lehdissä mahdollisuus lähettää juttu-
vinkkejä tuotiin esiin passiivisesti ja epäsuorasti niin, että sivulla saattoi 
esimerkiksi lukea vain ”Uutisvihjeet” ja perässä puhelinnumero. Vaikka 
molemmilla esimerkkien tavoilla pyritään samaan tulokseen, erillinen 
pyyntö tuo paremmin esiin lehden aktiivisuuden lukijoiden suuntaan; 
lukijoita pyydetään ja kannustetaan kertomaan toimituksiin vinkkejään, 
ja näitä vinkkejä pidetään tärkeinä lehdenteossa.

Verkkolehdistä melkein kahdessa kolmesta yleisöllä oli mahdollisuus 
lähettää juttuvinkki toimitukselle. Aktiivisesti sellaisia pyydettiin noin 
joka toisessa verkkolehdessä. Kolmannes verkkolehdistä ei siten millään 
näkyvällä tavalla luonut siltaa yleisön suuntaan juttuvinkkimahdollisuu-
della. Toki vinkin voi lähettää soittamalla annettuun puhelinnumeroon 
tai lähettämällä sähköpostin, mutta se on eri asia kuin tässä tarkoitettu 
yleisön osallistumisen erityinen fasilitointi.

Tyypillisesti verkkolehdissä oli esimerkiksi palautelomakkeen tai muun 
yleisen yhteydenottolomakkeen yhteydessä yhtenä vaihtoehtona se, että 
lukija voi antaa uutisvinkin. Varsin tavanomaista oli sekin, että etusivulla 
oleva eksplisiittinen linkki ”Lähetä uutisvinkki” tai vastaava vei erityiseen 
uutisvinkkilomakkeeseen. Jonkin verran harvinaisempia olivat näyttäväl-
lä etusivun paikalla olevat, usein alasivuillakin toistuvat bannerityyppiset 
pyynnöt lähettää uutisvinkki. Bannerissa itsessään saattoi olla esimerkiksi 
vihjepuhelinnumero ja samalla banneri toimi linkkinä lomakkeeseen.

Merkillepantavaa suomalaisessa aineistossa oli se, että verkkolehdet 
jättivät yleensä kertomatta lukijoille, mitä heidän lähettämilleen juttu-
vinkeille tapahtuu. Lukijaa saatettiin kiittää, mutta esimerkiksi lukijaideoi-

Usein	pyyntö	juttuvinkkien	lähettämisestä	sijoitetaan	lehden	alkusivuille.	Iltalehti	
23.5.2007.
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Israelilaisen	Ynet-lehden	sivuilla	on	
erityinen	”Red	e-mail”	-painike,	jota	
tutkimushaastattelussa	luonnehdit-
tiin	julkaisun	”parhaaksi	ja	tuotte-
liaimmaksi	reportteriksi”.	Useissa	
tapauksissa	tätä	kautta	on	toimituk-
selle	tullut	uutisvinkki	nopeammin	
kuin	muista	lähteistä.	Dramaattinen	
esimerkki	tästä	oli	haastatellun	
päällikkötoimittajan	mukaan	toinen	
Libanonin	sota,	josta	saatiin	tieto,	
kun	lukijoilta	alkoi	tulla	sadoittain	
”punaisia	maileja”	pommituksista.	
Kaikki	vinkit	kuitenkin	varmistetaan	
toimituksessa.	Painike	avaa	uuden	
sivun,	jossa	on	lomake.	Lähettäjältä	
vaaditaan	lupa	lähetetyn	aineiston	
editointiin	ja	tekijänoikeuksien	luo-
vuttamista.	Erikseen	vaaditaan	suos-
tumus	aineiston	julkaisemiseen.

Süddeutsche	Zeitungin	verkko-
lehdessä	on	erityinen	”kuiskaus-
työkaluksi”	(Flüstertool)	nimetty	

ominaisuus,	jonka	avulla	lukijat	
voivat	kertoa	luottamuksellisesti	
(nimettömästi)	tietoja	toimitukselle.	
Sitä	ei	käytetä	juttujen	kommentoin-
tiin,	vaan	aineiston	keräämiseen	
jutuissa,	joissa	lukijoiden	ei	uskota	
rohkenevan	toimittaa	tietoja	omilla	
nimillään.

USA	Todayssa	linjana	on,	että	
kukin	osasto	ja	periaatteessa	
jokainen	toimittaja	seuraa	oman	
aihealueensa	juttukommentteja	
muun	muassa	mahdollisten	vink-
kien	varalta.	Myös	juttukommenttien	
moderointi	on	vastuutettu	osastoille.		
Lisäksi	lehdessä	julkaistaan	joka	
päivä	muutaman	kerran	toimittajan	
kuvaus	tekeillä	olevasta	jutusta	ja	
lukijoille	suunnattu	pyyntö	kertoa	
aiheeseen	liittyviä	vinkkejään.	
Lukija-aineistoja	siis	pyydetään	tiet-
tyyn	aiheeseen,	eikä	vain	yleisesti	
kehoteta	kertomaan	jostakin	jotakin.	

Punaposti – tuottelias reportteri

Israelilaisen	Ynet-lehden	etusivulla	oleva	red	email	-painike	on	tuottanut	paljon	
uutisvinkkejä	toimitukseen.	
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den käsittelyprosessia toimituksissa ei avattu yleisölle – puhumattakaan, 
että yhteystietonsa jättävää lukijaa olisi luvattu informoida ehdotuksensa 
kohtalosta.

Juttuvinkkausmahdollisuus on selvästi yleisin tapa, millä suomalaisten 
sanomalehtien lukijat voivat osallistua lehtien sisältöjen muotoutumi-
seen. Sen sijaan lehdet ovat peräti haluttomia antamaan lukijoilleen 
valtuutuksia toimia toimitusten silminä ja korvina ihan virallisesti. Yk-
sikään paperilehti ei tällaista järjestelyä tuonut ilmi. Verkkolehtipuolella 
voidaan ajatella, että Karjalaisen Kylät-osion kirjeenvaihtajat ovat tällaisia 
lehden akkreditoimia kansalaisjournalisteja. Lehti on nimittäin antanut 
kyläkirjeenvaihtajille koulutusta, ja heidän juttunsa menevät lehden verk-
kosivuille suoraan ilman ”oikeiden” toimittajien editointia (Ks. luku 5.4.). 
Keskusteluissa eri lehtien edustajien kanssa on kuitenkin tullut esiin, että 
ainakin jotkut lehdet suunnittelevat jonkinlaisten naapurusto- tai kortteli-
kirjeenvaihtajien verkostojen kokeilemista.4

Suomalaisten verkkolehtien alttius kutsua yleisö mukaan juttuaiheiden 
tuotantoon on varsin hyvää kansainvälistä tasoa. Yhdeksän maata ja 
yhteensä 16 sanomalehden verkkolehteä käsittäneessä kansainvälisessä 
tutkimuksessa (Domingo ym. 2008) havaittiin, että noin puolet lehdistä 
kutsui lukijoitaan lähettämään joko juttuideoita tai audio- tai visuaalista 
materiaalia tai molempia. Tyypillisesti lehdet kyllä julkaisivat yhteys-
tietoja, mutta varsinaiset rohkaisut juttuideoiden lähettämiseen olivat har-
vinaisempia. Lukijoille ei myöskään juuri lainkaan annettu mahdollisuut-
ta toimia omakohtaisesti reporttereina. Espanjalainen El País oli yksi 
poikkeus, mutta siinäkin lukijatoimittajien kontribuutiot oli sijoitettu eril-
liseen verkkolehden osioon.

5.2 Aiheiden valinta: yleisö sivussa

Voidaan ajatella, että journalistisessa työprosessissa lukijat voivat päästä 
vaikuttamaan lehteen päätyvien aiheiden valintaan esimerkiksi niin, 
että he saavat asiallisesti päättää juttuaiheista (mitä aihetta ryhdytään 
työstämään) tai että lukijoille uskotaan editoriaalista valtaa vähintäänkin 
lehden jossakin osiossa (mistä aiheista lopulta tehdään juttu).

4	 Jo	1990-luvun	loppupuolella	kehitettiin	Tampereen	yliopiston	Journalismin	tutkimusyksikön	ja	eräi-
den	lehtien	yhteisessä	tutkimus-	ja	kehityshankkeessa	korttelikirjeenvaihtajien	ideaa.	Kokemukset	
olivat	myönteisiä,	mutta	ilmeisesti	aikaansa	edellä,	sillä	ne	eivät	silloin	levinneet	laajemmalle	mediaan.		
Ks.	Heinonen	ym.	2000	ja	Sirkkunen	&	Kotilainen	2004.
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Journalismin konventioiden mukaan nimenomaan tämä työprosessin 
vaihe on tarkimmin varjeltuja alueita. Esimerkiksi Journalistin ohjeissa on 
kautta aikain korostettu, ettei journalistista päätösvaltaa pidä luovuttaa 
toimituksen ulkopuolelle. Asiaan vaikuttavat myös juridiset vastuukysy-
mykset, sillä esimerkiksi sananvapauslain mukaan lehden sisällöllinen 
vastuu on toimituksessa. 

Asenteita ja käytäntöjä kuvaa hyvin erään haastatellun päällikkötoimit-
tajan pohdinta tutkimushaastattelussamme: ”… miten paljon voidaan antaa 
lukijoiden kirjoittaa lehteen, jolloin vastuu kuitenkin sisällön oikeellisuudesta on 
päätoimittajalla ja toimituksella … semmonen kaikenlainen objektiivisuus ja sella
nen katoaa aika nopeasti tavalliselta ihmiseltä.” Erikseen pohdittava kysymys 
on, kuinka paljon tällaisessa ajattelussa on vakiintuneiden käytäntöjen ru-
tiininomaista uusintamista ilman, että otetaan huomioon yleisön media-
kompetenssin monipuolinen lisääntyminen. Erityisesti verkkoviestinnän 
osaamisen yleistyminen on muuttanut tilannetta, mutta myös muuten 
yleisön mediatietoisuus on korkeammalla tasolla kuin silloin, kun jour-
nalismin ammatilliset ajattelutavat vakiintuivat.

Joka tapauksessa aineistomme mukaan lukijat ovat koko lailla ulkopuoli-
sia toimituksellisessa päätöksenteossa. Vaikka lukijoilta pyydetään juttu-
vinkkejä ja heidän tuottamaansa sisältöä julkaistaan, lukijoiden rooli aihei-
den valinnassa ja heidän päätösvaltansa tehtävistä jutuista on kuitenkin 
hyvin vähäinen. He eivät pääse päättämään juttujen aiheista, mikä voisi 
tapahtua esimerkiksi äänestämällä uusien juttujen aiheista. Printtilehdis-
sä tätä mahdollisuutta ei tuotu esiin missään otoksen lehdessä. 

Verkossa tilanne ei ole juurikaan toisenlainen. Lukijoiden valintavalta to-
teutuu tavanomaisemmin heille osoitetuilla erillisillä tonteilla (ks. luku 
5.4.) Esimerkiksi Taloussanomien Oma sana -osiossa lukijat saivat jul-
kaista haluamiaan juttuja, samoin Iltalehden Oma-osiossa ja Karjalaisen 
Kylät-osiossa. Kaikki ovat kuitenkin päälehdestä ja ”oikeasta” toimituk-
sellisesta aineistosta erilliseksi karsinoituja alueita.

Lukijoilla ei ole myöskään oikeastaan minkäänlaista valtaa ottaa ratkai-
sevaa kantaa muiden tekemien juttujen julkaisemiseen tai julkaisematta 
jättämiseen. Muutamassa paperilehdessä tällaista käytäntöä kuitenkin 
hieman havaittiin. Kyseessä olivat esimerkiksi koululaisten tekemät sivut, 
mutta näidenkin sivujen tekemisen alkuperäinen idea oli ilmeisesti syn-
tynyt toimituksessa ja lopullinen editointivalta oli usein nimetyllä toimit-
tajalla, joka koordinoi ja ohjasi nuorten toimintaa. 

Verkon puolella lukijoilla oli mahdollisuus toimia eräänlaisina päätös-
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valtaa käyttävinä editoijina parissa tapauksessa. Kummatkin iltapäiväleh-
det käyttivät vapaaehtoisia lukijoita keskustelualueidensa moderaat-
toreina. Päätösvalta kohdistui siten toisten lukijoiden materiaaleihin, ei 
toimituksen tuottamiin sisältöihin.

Paperilehtiaineistossa	
lukijoiden	rooli	sivujen	
editoijina	näkyi	suhteel-
lisen	selvästi	esimerkiksi	
Itä-Savossa	ja	Kainuun	
Sanomissa.	Itä-Savo-	
lehdessä	julkais-
tiin	”Koululaissivu”	
(25.5.2007),	joka	oli	
syntynyt	Itä-Savon	100-
vuotisjuhlakisan	tulokse-
na.	Kisassa	koululaisille	
tarjottiin	mahdollisuus	
suunnitella	sanomaleh-
den	sivu.	

Sivun	tekijöinä	oli	
kolme	11-vuotiasta	
koululaista,	ja	lehdessä	
tuotiin	esiin,	että	”jutut	
ovat	täysin	tekijöidensä	
mielikuvituksen	tulosta”.	

Sivulla	julkaistiin	
esimerkiksi	kahden	
nuoren	tytön	kuvitteel-
lisen	bändin	haastattelu	
ja	palstat,	joilla	oli	pieniä	
ilmeisesti	myös	kuvitteel-
lisia	uutisia	ja	ilmoituksia.	
Sivulla	julkaistiin	myös	juttu	sivun	
tehneistä	tytöistä.	

Kainuun	Sanomien	Meidän	Kai-
nari	-sivun	(22.5.2007)	olivat	koon-
neet	viestintälukion	opiskelijat	ja	

materiaalia	sivulle	olivat	tuottaneet	
Kajaanin	lyseon	8b-luokan	oppilaat.	
Tekstien	aiheet	liittyvät	esimerkiksi	
rippikouluun,	kesäjuomiin,	uimaran-
toihin	ja	festarikesään.

Mielikuvitus kukkii koululaissivulla

Lukijoiden	omaa	tuotantoa	julkaistiin	lehdissä	
esimerkiksi	nuorten	sivuilla.	Itä-Savo	25.5.2007.	
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5.3 Sisällöntuotanto: rajattua osallistumista

Sisällöntuotannolla tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkea sellaista 
toimintaa, jonka tuloksena sanomalehden paperi- tai verkkosivulle tai 
molemmille päätyy väljästi katsoen journalistista aineistoa. Prosessin 
vaihetta voisi kutsua tuttavallisesti ”jutunteoksi”, mutta hyvin laajassa 
mielessä. Päähuomio on tässäkin niin paperi- kuin verkkolehtien perus-
julkaisuissa ja erityisesti uutis- ja ajankohtaissisällöissä. 

Sisällöntuotannon eri muotoja tarkasteltiin tutkimuksessa moniosaisen 
jäsennyksen avulla siten, että sekä aiempien koti- ja ulkomaisten tutkimus-
ten tulokset että näistä aineistoista tehdyt havainnot ohjasivat havaittujen 
piirteiden ryhmittelyä. Kun kyse on yleisön osallistumismahdollisuuk-
sista, huomio kiinnitettiin muiden kuin toimittajien mahdollisuuksiin 
tuottaa omatoimisesti varteenotettavia ajankohtaissisältöjä sen ohella, 
että merkille pantiin myös mahdollisuudet kirjoittaa yleisönosastoille 
tai osallistua visailuihin jne. Lukijoiden itse tuottama sisältö -ulottuvuu-
dessa kiinnitettiin huomio myös siihen, onko toimitus läsnä lukijoiden 
keskusteluissa.

Sisällöntuotannon erittelyssä siis havainnoitiin, oliko tutkittavissa lehdis-
sä seuraavia piirteitä:

Gallupit/äänestykset tms. mielipidekyselyt
Yleisönosasto (paperilehdet)/keskustelufoorumi (verkkolehdet)
Tekstiviestipalstat (paperi- ja verkkolehdet)
Puhelinsoittopalstat (paperilehdet)
Lukijoiden itse tuottama sisältö (mahdollisuus lähettää kuvia ja/tai 
juttuja, julkaistut lukijoiden kuvat ja jutut, laajemmat lukijasisällöt, 
mahdolliset kansalaisreportterit, lukijablogit, jne.)

Käytetty luokittelurunko on kokonaisuudessaan liitteenä 2.

Kysellään ja visaillaan
Erilaiset verkkogallupit, äänestykset ja päivän tai viikon kysymykset ovat 
melko yleisiä sanomalehdissä, ja niitä olikin puolessa aineiston paperileh-
distä ja vielä useammassa verkkolehdessä. Perinteisten katugallupien 
lisäksi lehdillä oli käytössä verkkoversioissaan nettikysymyksiä tai -ää-
nestyksiä, joita nostettiin esiin printtilehdissä. Printtilehdistä lukijoita 
vastaavasti ohjattiin verkkoon äänestämään tai kertomaan mielipiteensä 
gallupin asiasta. Haastatteluaineistossa gallupien merkitys nousi esiin 
muun muassa juttujen pohjana, sillä päällikkötoimittajat kokevat saavan-
sa kyselyistä ja gallupeista raaka-ainetta juttuihin. Kyselyjen katsotaan 
tuovan esiin laajan yleisön mielipiteen, johon toimittajat voivat tukeutua 

•
•
•
•
•
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juttuja tehdessään. Myös päätoimittajien verkkokyselyssä näkyi vahvasti 
gallupien ja äänestysten merkitys, sillä 82 % vastaajista piti gallupeja, ää-
nestyksiä ja mielipidekyselyitä tärkeänä lukijoiden ja lehden vuorovaiku-
tuksessa. 

Aineistossamme kyselyt kytkeytyivät usein johonkin ajankohtaiseen 
asiaan, joka puhutti joko paikallisesti tai kansallisella tasolla tai joka liit-
tyi esimerkiksi vuodenaikaan, kansallisiin juhlapäiviin tai tapahtumiin. 
Melko usein kyselyt myös nivoutuivat johonkin lehdessä julkaistuun 
juttuun. Esimerkiksi suomalaisen rauhanturvaajan kuolemaan liittyvien 
uutisjuttujen yhteydessä nostettiin muutamassa lehdessä kyselyiden 
aiheeksi kannanotto Suomen läsnäoloon Afganistanissa.

Monessa tapauksessa kyselyt liittyvät lehden juttuihin, mutta usein ne 
ovat pikemminkin osallistavaa viihdettä kuin merkityksellinen osa lehden 
uutissisällöntuotantoa. Kyselyitä käytetäänkin myös erilaisissa lukijoille 
suunnatuissa kisoissa, kuten vaikka äänestyksissä parhaasta mainoksesta 
tai parhaasta valokuvasta.
 
Päällikkötoimittajien haastattelujen mukaan lehdet pyrkivät hyödyn-
tämään gallup-kyselyjen tuloksia toimitustyössä mahdollisimman paljon. 

Sanomalehdet	kysyvät	esimerkiksi	
tällaisia	asioita	lukijoiltaan	äänestyk-
sissä	ja	gallupeissa	(kevät	2007):

■ Voittaako Kimi maailman
mestaruuden?
■ Lisäävätkö valvontakamerat 	
mielestäsi	turvallisuutta?
■ Tunnetko jokamiehenoikeudet? 
(Liittyi	uutisjuttuun.)
■ Oliko Vanhasen tutkintapyyntö 
Kurosen	kirjasta	ylireagointia?		
(Liittyi	uutisjuttuun.)
■ Mitä kesän palloilusarjoja 
seuraat?
■ Syötkö korvasieniä?
■ Mitä hankit kesäksi pihalle?

Formuloista ja jokamiehenoikeuksista

Nettikysymykset	ja	gallupit	liitetään	
lehdissä	usein	ajankohtaisiin	aihei-
siin.	Ilta-Sanomat	21.5.2007.
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Tämä näkyy esimerkiksi siten, että gallupeja ei haluta jättää lehden sisäl-
löstä irrallisiksi, vaan kysymykset ainakin pyritään muotoilemaan niin, 
että kysymyksestä tai sen aihepiiristä saisi muokattua jutun tai tulosta 
voisi käyttää jutun lähtökohtana.

Gallupit ja äänestykset käsitellään haastattelujen perusteella yleensä joko 
lehden verkkotoimituksessa tai mielipideosastolla. Mikäli käsiteltävä 
kysymys liittyy selvästi tiettyyn aihe-alueeseen, niin kyseisen aiheen tai 
osion toimittaja pyrkii hyödyntämään sen jutussaan.

Rupattelua ja keskustelua yleisön areenoilla
Sanomalehdessä lukijan perinteinen sanansija on tietenkin yleisönosas
to, joka paperilehdissä on oikeastaan institutionaalisessa asemassa. 
Verkkolehdissä yleisönosastoja usein nimitetään keskustelualueiksi, joka 
kertoo muustakin kuin siitä, että lukijoiden kirjoitukset ovat toisenlaisella 
teknisellä alustalla. 

Paperilehden yleisönosasto on välineen ominaisuuksien vuoksi perin jäh-
meä foorumi aidolle keskustelulle. Lukijoiden kirjoitukset tulevat usein 
melkoisellakin viiveellä lehden palstoille ja poikkeuksetta ne arvotetaan 
toimituksissa ennen julkaisemista. Verkon keskustelualueet ovat lähem-
pänä arkista rupattelua, jossa kannanotot seuraavat toisiaan varsin nope-
astikin – etenkin, jos keskustelualueilla ei ole ennakkomoderointia. (Ks. 
Heinonen 1998, 21) Uusimpia yleisön areenoita sanomalehdissä ovat 
tekstiviestipalstat, jotka ilmentävät yhdenlaista välineiden konvergenssia: 
mobiililaitteella toimitetaan sisältöjä verkkoon ja paperille.

Yleisönosaston asemaa kuvastaa, että sellainen oli joka ikisessä tutkimuk-
sessa mukana olleessa paperilehdessä, joskin niiden saaman tilan perus-
teella arvioitu painoarvo vaihteli. Yleisönosaston koko vaihteli alle si-
vusta reiluun aukeamaan. Pienimmillään yleisönosasto saattoi olla vain 
noin keskipienen jutun kokoinen alue lehdessä (noin 10×15 cm). Laajem-
piin yleisönosastoihin tai mielipidesivuihin oli samaan tilaan sijoitettu 
esimerkiksi tekstiviestipalsta, gallup-kysymys tai nostoja lukijakom-
menteista verkon keskustelufoorumilla. Kirjoitusten päivittäinen määrä 
yleisönosastoissa vaihteli viikon otoksen aikana yhdestä kirjoituksesta 
noin 17 kirjoitukseen. Joissakin lehdissä yleisönosastoa ei ollut joka päivä, 
vaan esimerkiksi kaksi tai kolme kertaa viikossa.

Vaikka viime aikoina monia uusia yleisön osallistumisen keinoja on ke-
hitelty, perinteisen yleisönosaston merkitys lehdissä vaikuttaa jopa vah-
vistuneen. Päällikkötoimittajien haastatteluissa kävi ilmi, että lehdet ovat 
esimerkiksi kasvattaneet yleisönosaston tai mielipidesivun kokoa tai 
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lisänneet sen ilmestymiskertoja lehdessä. Mielipideosasto toimii siis edel-
leen vahvana lukijoiden äänitorvena.

Mielipidepalsta sijaitsi lehdissä useimmiten joko alkusivuilla tai lehden 
loppuosassa. Joissakin lehdissä yleisönosasto oli sijoitettu samalle sivulle 
lehden pääkirjoituksen ja muiden mielipidekirjoitusten tai asiantunti-
japuheenvuorojen kanssa. Tämä voi johtua esimerkiksi vain tilateknisistä 
syistä, mutta se saattaa kuitenkin antaa yleisönosastolle myös enemmän 
painoarvoa.

Kun siis kaikki (100 %) kyselyyn osallistuneet päällikkötoimittajat piti-
vät yleisönosastoa tärkeänä, verkkolehden yleistä keskustelufoorumia 
arvosti samalla tavalla vajaa 74 % vastaajista. Erittäin tärkeänä verkko-
foorumia piti vain noin joka kolmas. Runsas neljännes päällikkötoimit-
tajista oli sitä mieltä, että verkon keskustelualue ei ole kovin tai lainkaan 
tärkeä. Verkkokeskustelualueen vähäisempi arvostus näkyi siinäkin, että 
vuonna 2007 vain runsaalla puolella (27/52) lehdistä oli keskustelualue 
verkkolehdessään. Määrä on yllättävän pieni, sillä kyse on verkkoviestin-
nän peruspiirteen soveltamisesta.

Olemassa olevat verkkolehtien keskustelualueet olivat ilmeeltään yhtä 
vaihtelevia kuin lehdetkin. Vaikka osaltaan keskustelualueiden luon-
teeseen vaikuttavat käytössä olevat tekniset ratkaisut, niin ainakin jossain 
määrin keskustelualueiden profiilit heijastavat lehtien suhtautumista 
yleisön osallistumismahdollisuuksiin. Tyypillisesti keskustelualueille 
kyllä pääsi etusivulla olevasta linkistä, mutta aina polkua ei oltu tehty 
vaivattomaksi lukijan kannalta. Esimerkiksi eräässä otoksen lehdessä 
lukija saattoi lähettää lehdelle viestinsä, jos oivalsi, että etusivun linkistä 
”Yhteydet” pääsee sivulle, jossa on yhtenä linkkinä muiden joukossa 
”Aineiston lähetys”, josta avautuvalla sivulla on linkki ”Kirjoita yleisön 
sanomiin”. Osallistumista ei tässä oltu tehty turhan helpoksi.

Toisessa ääripäässä olivat lehdet, jotka ovat integroineet keskustelualueet 
osaksi jo etusivulla tarjottavia sisältöjään. Tämähän vaatii sekä tekniikalta 
että myös toimitukselliselta asenteelta enemmän kuin pelkän linkin si-
joittamista verkkosivulle. Esimerkiksi Ilkassa oli etusivun alalaidassa 
nosto keskustelualueen sisällöistä, kummassakin iltapäivälehdessä oli 
vastaavanlaisia nostoja, Karjalaisessa oli etusivulla osio ”Keskustelussa 
juuri nyt”, jossa oli poimintoja keskustelualueelta ja Savon Sanomissa oli 
niin ikään etusivulla osio ”Keskustelussa pinnalla”, jossa esiteltiin nostoja 
keskustelualueista. Keskustelualueiden nostaminen tällä tavalla verkko-
lehden pintaan on epäilemättä tärkeätä, koska verkkojulkaisun syvyys 
hankaloittaa alueen löytämistä pelkkien nimilappulinkkien avulla.
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Keskustelualueiden löydettävyyden ohella niiden arvostusta kuvas-
taa ainakin jossain määrin niiden laajuus. Eri kohdelehdissä keskustelu-
alueilla otoshetkenä olleiden viestien määrä vaihteli tavattoman paljon 
niin, että joissakin lehdissä viestejä oli yksi tai kaksi kun taas joissakin 
niitä oli tuhansia. Suoria päätelmiä keskustelualueiden näin arvioidun 
laajuuden ja niiden toimituksellisen arvostuksen suhteen ei ehkä voi teh-
dä, sillä toisin kuin paperilehdissä verkossa ei ole kyse rajallisen tilan 
allokoinnista. Voi kuitenkin arvella, että jos keskustelualueella on esillä 
vain jokunen aihe ja niissä muutama viesti, alueet näyttäytyvät lukijoille 
vähemmän houkuttelevina mielipiteen ilmaisun paikkoina. Toki asiaan 
vaikuttaa lukijoiden aktiivisuus, mutta toimituksetkin voivat luoda kes-
kustelualueille aktiivisuuden, läsnäolon ja yhteisöllisyyden tuntua. Edel-
lä mainittu keskustelujen nostaminen etusivulle on yksi käytetty keino. 
Lisäksi esimerkiksi Aamulehden ja Kauppalehden keskustelualueella po-
tentiaalinen osallistuja näki ”paikalla olevien” määrän, kunkin puheen-
aiheen kohdalta keskusteluavausten ja viestien määrän sekä uusimman 
viestin julkaisuajan. Taloussanomien lukija puolestaan sai nähtäväkseen 
keskustelualueiden ”Uusimmat” ja ”Suosituimmat” viestit. Näillä ja 
muilla vastaavilla keinoilla viestitetään lukijoille, että keskustelualueilla 
on elämää.

Esimerkiksi	Ilkan	verkkolehdessä	oli	kutsu	keskustelemaan	paitsi	varsinaisella		
keskustelualueella	(kuvassa)	myös	verkkolehden	etusivulla.	
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Yleisönosastoilla lehtien käytäntö nimimerkkien suhteen vaihteli, sillä 
osa lehdistä julkaisi vain omalla nimellä kirjoitetut tekstit kun taas osassa 
hyväksyttiin nimimerkit. Pääosin lehdissä kuitenkin hyväksyttiin kirjoit-
taminen nimimerkillä. Päällikkötoimittajien haastattelujen mukaan siirty-
minen omalla nimellä varustettuihin yleisönosastokirjoituksiin saattaa 
aluksi vähentää lehteen tarjottavien mielipidekirjoitusten määrää, mutta 
joidenkin haastateltavien kokemusten mukaan alun siirtymäajan jälkeen 
määrä mitä luultavimmin jälleen kohoaa. 

”Kun muutettiin tämä [yleisönosasto] pari kuukautta sitten – pitää 
vain omalla nimellään kirjoittaa, ainoastaan poikkeustapauksissa 
nimimerkillä, niin kirjoitusten määrä lähti rajuun kasvuun. …  
Se että ihmiset kirjoittaa nyt omalla nimellä … lisää tekstien luotet
tavuutta ja sitä kautta tuo mielenkiintoa ja mielenkiinto johtaa taas 
siihen, että niihin kirjoituksiin vastataan.”

Toisaalta eräässä toisessa lehdessä yleisönosastokirjoitusten määrä väheni 
oma nimi -vaatimuksen jälkeen, mutta ei kuitenkaan romahtanut. Yleises-
ti ottaen omalla nimellä kirjoittamisen todettiin pitävän keskustelun tason 
korkeampana. 

Verkkolehtien keskustelufoorumeilla nimellä ja nimimerkillä kirjoitta-
misen suhteen käytännöt ovat nekin hyvin vaihtelevia. Verkossa linja 
nimen vaatimisen suhteen vaikutti olevan väljempi kuin paperilehdissä. 
Yleispiirteistä eroa yleisönosastojen ja keskustelufoorumeiden kesken ku-
vaa erään haastateltavan lausuma:

”Mielipidesivun [paperilehdessä] kirjotukset kirjotetaan aina omalla 
nimellä ja verkossa voi kirjottaa joko omalla nimellä tai nimettömänä 
tai nimimerkillä.”

Ehkä olennaisempaa kuin nimen vaatiminen tai nimimerkin salliminen 
on verkkoympäristössä yleisön areenan valvonta. Suurin jakaja on luon-
nollisesti se, valvooko toimitus verkkofoorumeita etukäteen vai vasta 
jälkikäteen. Käytännöllä on vaikutusta keskustelualueen luonteeseen, 
sillä viestin tarkastus etukäteen viivästyttää niiden julkaisemista. Lisäksi 
se vaikuttaa toimituksen työtilanteeseen, sillä ennakkomoderointi vaatii 
ehkä enemmän ihmistyötä. Näin siksi, että sen on oltava tarkkaa, koska 
sananvapauslain vallitsevan tulkinnan mukaan toimitus ottaa vastuun 
verkkofoorumien sisällöistä, jos se moderoi tai muuten toimittaa niitä 
etukäteen. Jälkikäteisvalvonnassa vastuu on tulkinnan mukaan kirjoitta-
jalla. (Ollila 2004)
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Kaiken kaikkiaan moderoinnin suhteen sanomalehtien käytännöt ovat 
kaikkea muuta kuin vakiintuneita. Tällä hetkellä suomalaiset sanomaleh-
det käyttävät sekä etukäteis- että jälkimoderointia. Tavasta riippumatta 
moderointi on tyypillisesti sälytetty jonkun toimittajan muiden töiden 
osaksi. Jos kyse on etukäteismoderoinnista, seuraa tästä useimmiten, että 
keskusteluviestien julkaisemiseen tulee tauko, kuten erään lehden verkko-
sivulla tiedotettiin: ”Viestejä julkaistaan arkisin klo 8–24 ja viikonloppui-
sin klo 12–22”.

Eräs päätoimittaja kuvasi moderointikäytäntöjen eroa näin:

”Ennakkomoderointi on tietysti kallis ja hidastaa keskustelua, mut se 
antaa päätoimittajalle vähän paremman pään.” 

Oman tutkimuksensa arvoinen voisi olla sen selvittäminen, miten mode-
roinnin eri tavat mahdollisesti näkyvät keskustelualueiden sisällöissä ja 
vilkkaudessa.

Yhdessä sanomalehdessä oli kokeiltu käytäntöä, jossa erityiseen lehden 
klubiin liittyneet, rekisteröityneet käyttäjät saivat viestinsä keskustelu-
alueelle ilman etukäteistarkastusta. Muiden viestit kulkivat toimituk-
sellisen arvioinnin kautta. Käytännöstä on lehdessä sittemmin luovuttu. 
Ylipäänsä rekisteröitymisen vaatiminen keskustelujen seuraamisen ehto-
na oli harvinaista, mutta joissakin tapauksissa foorumeille kirjoittaessa 
piti rekisteröityä. Ainakin yhdessä oli erikseen varattu mahdollisuus 
rekisteröitymiseen, joka palkittiin sillä, että lukija sai yksinoikeuden valit-
semaansa nimimerkkiin. Muutamassa tapauksessa suomalaisten verkko-
lehtien keskustelualueiden moderointi oli ulkoistettu niin, että tehtävää 
hoitivat ei-toimitukselliset, sitä tehtävää varten palkatut henkilöt joko 
kokonaan tai toimituksellisen väen ohella. 

Ulkomaisissa lehdissä moderoinnin järjestelyt ovat vaihtelevia. Esimerkiksi 
Guardianissa blogit/lukija-aineistot moderoidaan sisäisesti. Työntekijä-
määrä on suhteellisen pieni ottaen huomioon maailmanlaajuisesti seura-
tun lehden yleisöaineistojen määrän, sillä moderointia hoitaa neljä pää-
toimista ja pari free-lance -henkilöä. Useimmat aihealueet moderoidaan 
jälkikäteen lukuun ottamatta joitakin herkiksi katsottuja aiheita, kuten 
Koraani-blogia. Toisaalta toimitus tarkistaa jokaisen viestin, jonka luki-
jat merkkaavat loukkaavaksi tai sopimattomaksi. Kommentointi vaatii 
Guardianissa rekisteröitymisen. Sen sijaan keskustelualueita valvotaan 
väljemmin kuin blogeja. Niitä tarkkailee käyttäjistä koottu ryhmä. Sa-
maa menetelmää käytetään lehden matkailuosion Been There -osiossa. 
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Guardianissa puhutaankin mieluumminkin ”ohjauksesta” kuin mode-
roinnista. Mallia haluttaisiin laajentaa muihinkin lukija-aineistoihin. 

Timesissa suurin osa moderoinnista on ulkoistettu. Niin ikään maailman-
laajuisesti luetun verkkolehden tarpeita vastaavasti moderoinnin hoitaa 
globaali verkosto, joka mahdollistaa työn kellon ympäri. Moderoinnin 
hoitavan yhtiön työntekijä on tyypillisesti kotona työskentelevä hyvin 
koulutettu henkilö. Timesin päällikkötoimittajien haastatteluissa kävi 
ilmi, että vain moderaattorit lukevat kaikki kommentit, toimitus ei sitä 
tee. Moderaattorit kertovat toimitukselle jutuista, jotka keräävät paljon 
kommentteja tai muista kiinnostavista havainnoista. 

Suomalaisissa haastatteluissa kävi ilmi, että täkäläisissä lehdissä oli jonkin 
verran havaittavissa aikeita lisätä toimituksellisia resursseja keskustelu-
alueiden vaalimiseen. Yhdessä sanomalehdessä oli jo jokseenkin pää-
toiminen moderaattori, ja ainakin parissa muussa tällaista toimenkuvaa 
mietittiin. Tämänsuuntaisia työnkuvia mietittäessä olisi ehkä hyvä panna 
merkille tekijöiden kokemuksia tällaisesta työstä. Tutkimuksen kansain-
välistä osuutta varten haastateltu suomalainen toimittajatason henkilö 
kuvaili tehtävää näin:

”… se on semmosta mekaanista työtä … ja kun sen [keskustelujen] 
taso on semmosta, se alkaa kyllästyttää … ei siinä oo mitään  
hauskaa eikä luovaa tämäntyyppisessä moderoinnissa.”

Olennainen kysymys verkkokeskusteluissa on myös keskustelujen aloi-
tusoikeus eli se, kuka saa päättää, mistä aiheista milloinkin keskustellaan. 
Luonnollisesti toimitus voi halutessaan aina aloittaa hyväksi katsomas-
taan asiasta keskustelun verkkofoorumilla. Monissa, mutta ei suinkaan 
kaikissa, verkkolehdissä myös yleisöllä oli tällainen aloiteoikeus. Aina ei 
kuitenkaan ilmaistu selkeästi, mitä tarkoitti, kun lukijalle tarjottiin mah-
dollisuus avata keskustelu. Joissakin tapauksissa lukija saattoi noin vain 
käynnistää keskustelun uudesta aiheesta, toisinaan taas kyse oli ehdo-
tuksesta, jonka toimitus vielä arvioi. Ainakin yhdessä lehdessä uusien 
avausten tekeminen oli sallittu vain rekisteröityneille käyttäjille.

Entä kuinka yleisöä opastetaan käytettävissä olevien keskustelumahdol-
lisuuksien käyttöön sanomalehdissä? Paperilehtien yleisönosastolle kir-
joittamista ei lehdissä ohjeisteta kovin tarkasti, eikä palstoilla läheskään 
aina ollut ohjeita sinne kirjoittamisesta. Yleensä osastolta löytyivät vain 
yhteystiedot toimitukseen. Mikäli sivulla oli ohjeet, niissä käsiteltiin 
yleensä kirjoituksen maksimipituutta, nimimerkillä tai omalla nimellä 
kirjoittamista sekä toimituksen päätösvaltaa valita julkaistavat jutut ja 
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mahdollisesti lyhentää tai otsikoida niitä uudelleen. Tarkempia sisällöl-
lisiä ohjeita lukijoiden teksteihin ei lehdissä otoksen aikana juuri ollut. 
Muutamassa lehdessä oli pieniä viittauksia toivottaviin kirjoitustapoihin.

Vähäinen ohjeistus palstalle kirjoittamiseen saattaa juontaa siitä, että 
yleisönosasto koetaan jo niin vakiintuneeksi osallistumisen tavaksi, että 
ohjeistamista ei koeta tarpeelliseksi. Haastatteluissa nousi usein esiin, että 
printtilehden yleisönosaston kirjoitusten taso on pääosin korkea verrattuna 
vaikka verkkolehden keskustelufoorumiin. Tämä saattaa myös olla syynä 
ohjeistuksen puuttumiseen; lehdissä arvellaan lukijoiden jo entuudestaan 
ymmärtävän yleisönosastokirjoituksille sopivan sävyn ja ”mallin”.

Jos paperilehdissä ei yleisönosastoille kirjoittamisesta juurikaan annet-
tu ohjeita, niin verkkolehdissä oli varsin yleisesti keskustelufoorumien 
ohjeistuksia. Tämä johtunee siitä, että väline ja keskusteluympäristö ovat 
kuitenkin suhteellisen uusia sekä toimituksille että lukijoille. Huomatta-
koon kuitenkin, ettei kaikissa verkkolehdissä kuitenkaan ollut ainakaan 
kovin selkeästi esillä keskustelufoorumien pelisääntöjä. Näin siitä huoli-
matta, että Julkisen sanan neuvosto on kehottanut medioita pitämään 
esillä verkkolehtien keskusteluiden pelisääntöjä (JSN Lausuma verkkojul-
kaisuista, 3741/L/07). Ohjeistuksen puutetta voi pitää eräänlaisena media-
kasvatuksellisena laiminlyöntinä, mutta se voi johtaa tahattomastikin 
myös lukijoiden osallistumisen toppuutteluun. Voidaan nimittäin arvella, 
että osallistumisen periaatteiden kertominen osaltaan rohkaisee lukijoita 
osallistumaan. 

Lehtien	ohjeita	yleisönosastoille	
kirjoittaville:

■ Lukijoita ohjeistettiin ”ottamaan 
nasevasti	kantaa”	ajankohtaisiin	
asioihin.	
■ Lukijoita pyydettiin ”kiittämään, 
moittimaan,	keskustelemaan,	
arvostelemaan	ja	kertomaan	oma	
mielipide”.	
■ Lukijoille kerrottiin, että etusija 
tekstejä	julkaistaessa	on	”napakoilla	

ja	yleistä	kiinnostusta	herättävillä”	
teksteillä.	
■ Muutamissa ohjeissa mainittiin, 
että	palstalla	suositaan	omalla	
nimellä	varustettuja	kirjoituksia,	
vaikka	lehti	tarjoaisikin	mahdol-	
lisuuden	kirjoittaa	myös	nimimer-
killä.	
■ Ohjeissa saatettiin myös mainita, 
että	osastolle	ei	hyväksytä	julkilau-
sumia,	kokouskutsuja	tai	muisto-
kirjoituksia.

Nasevasti, lyhyesti ja omalla nimellä
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Tyypillisesti verkkolehdissä kerrottiin lukijoille, että toimitus valvoo kes-
kusteluja, että hyvän tavan vastaisia ja/tai asiattomia viestejä ei julkaista tai 
ne poistetaan ja että keskusteluviestejä voidaan käyttää lehden aineistona. 
Joissakin ohjeistuksissa viitattiin myös Suomen lainsäädäntöön, kiellettiin 
käyttämästä keskustelualuetta osto- ja myyntipaikkana ja muistutettiin 
kirjoittajan omasta vastuusta. Joissakin lehdissä oli annettu myös eräänlai-
sia kirjoitustyyliohjeita neuvomalla, että pitäisi kirjoittaa otsikon aiheesta, 
korjata lyöntivirheet ja olla ”huutamatta” versaalitekstillä. Tällaiset neu-
vot ovat varmaankin paikallaan, jos lehden verkkofoorumille halutaan 
toisenlaista tyyliä, kuin vaikkapa verkon yleisille keskustelualueille. 
Näillehän on osin muotoutunut omanlaisena, melko vapaa kirjoitustyyli, 
joka muistuttaa kirjoitettua puhekieltä.

Aiheiden kirjo sekä yleisönosastoilla että verkkofoorumeilla on perin 
laaja. Paperilehtien yleisönosastoille on välineen luonteen mukaisesti 
tyypillistä, että eri aiheet ovat useinkin aivan sekaisin sivulla. Toinen 
tyypillinen piirre on, että keskustelun jatkuvuus on melko väkinäistä, kos-
ka viestiketjun eri osasten julkaisemisessa on useinkin melkoinen viive. 
Tuloksena ei ehkä olekaan keskustelua, vaan pikemminkin paletillinen 
mielipiteitä (ks. ohessa yhden lehden yleisönosastoaiheet viikon ajalta).

Verkkolehdissäkin keskustelunaiheiden määrä on suuri, jopa suurempi 
kuin paperilehdissä, koska tilarajoituksia ei ole. Esimerkiksi Taloussano-
mien verkkofoorumilla oli otospäivänä yli 20 000 viestiketjua eli aihet-

Yleisönosastoaiheiden	kirjoa	eräästä	
maakuntalehdestä	tutkimusviikolta:

■ Naispappeus 
■ Suomen hyvinvointimalli
■ Suomen kansainvälisten 	
suhteiden	merkitys
■ Vaalirahoitus
■ Omaishoidon tuki
■ Tupokierros
■ Halosen ja Kanervan USA:n 
matkat
■ Yliopistojen lukukausimaksut

■ Eläkeläisten huono kohtelu
■ Entisen elokuvateatterin kohtalo
■ Suunnitelmat uudesta jäähallista
■ Vanhan koulun ja urheilustadionin 
korjaushankkeet
■ Terijoensalavien säästäminen 
eräässä	kaupunginosassa
■ Kaupungin siisteys 
■ Kaupungissa sattunut tumma
ihoisen	asukkaan	pahoinpitely
■ Seudun kuntaliitokset
■ Viron ja Venäjän patsaskiista
■ Israelin tilanne

Laaja kirjo aiheissa
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ta. Tavallisemmin lehtien keskustelualueiden aiheiden määrä kuitenkin 
laskettiin sadoissa tai kymmenissä tai niitä oli vieläkin vähemmän. Joka 
tapauksessa verkkolehden etu paperilehteen nähden on se, että kes-
kusteluja voidaan ainakin yrittää ryhdistää jakamalla keskustelualue 
temaattisiin osioihin ja ne vielä eri keskusteluketjuihin, joihin viestit sijoit-
tuvat tai sijoitetaan. Todennäköistä on, että keskustelualueiden tematisoin-
ti osaltaan antaa kuvan hoidetusta foorumista, jonne osallistuminen on 
mielekästä.

Kuten aiemmin todettiin, sekä yleisönosasto että keskustelualueet ovat 
leimallisesti yleisön aluetta siinäkin mielessä, ettei toimittajien läsnäoloa 
ole juuri havaittavissa (erikseen on juttukommentointi, josta tuonnempa-
na). Keskustelut käydään pääasiassa horisontaalisesti lukijoiden kesken. 
Toki toimitus käyttää valtaa lukijoiden alueilla, sillä asenne keskustelu-
alueisiin näyttää noudattavan konventionaalista ammattirooliajattelua: 
toimitus asettaa keskusteluille agendoja tekemällä avauksia ja niitä myös 
seurataan – mutta sivusta – mahdollisten juttuaiheiden löytämiseksi. Yksi 
keskustelualueiden arvostamisen tapa olisi se, että toimittajat antautuisi-
vat julkiseen keskusteluun lukijoiden kanssa. Pyrkimystä toimittajien 
nykyistä aktiivisempaan rooliin onkin havaittavissa. Eräs päällikkö-
toimittaja kertoi: 

”Mä oon pyytänyt, että kun verkkokeskustelussa esitetään kysymys 
suoraan jollekin toimittajalle tai jostain jutusta, ni vastatkaa  
ihmeessä, että osallistukaa siihen keskusteluun.” 

Mutta tämä edellyttäisi sitä, että toimittajat pitäisivät työhönsä kuuluvana 
keskustelualueiden seuraamista ja muillekin näkyvää vuoropuhelua luki-
joiden kanssa. 90-luvun lopulla tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, ettei 
näin ole laita (Heinonen 1999), vaikka ehkä yksityisiin sähköposteihin 
vastataankin. Vajaassa kymmenessä vuodessa asenteet eivät näytä kovin 
paljon muuttuneen. Yllä siteeratun päällikkötoimittajan sanoin:

”Se [osallistuminen keskusteluihin] on hyvin vaihtelevaa, se ilmei
sesti koetaan, että ei perhana, ei me nyt ainakaan ruveta puljaamaan 
päivää näitten kanssa.” 

Toinen päällikkötoimittaja totesi samaan tapaan:

”Valitettavan vähän toimittaja lukijoitten kanssa keskustelee...” 

Eräässä lehdessä on kuitenkin ajatuksena, että jatkossa esimerkiksi polee-
misen jutun kirjoittanut toimittaja velvoitettaisiin seuraamaan jutusta 
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käytävää keskustelua verkossa muutaman tunnin ajan – ja osallistumaan 
siihen. Toteutuessaan kokeilu olisi hyvin mielenkiintoinen, sillä yhtäältä 
se toisi toimittajan mukaan yleisön keskuuteen, mutta olisi toimittajan 
työnkuvassa vain rajallinen osuus.

Yleisönosastojen ja keskustelufoorumei-
den rinnalle ovat uusina yleisön areenoina 
tulleet tekstiviesti- ja puhelinsoittopalstat, 
jotka vielä hakevat paikkaansa toimitusten 
käsitemaailmassa. Erään päällikkötoimitta-
jan sanoin:

”Sitten on tämä tekstaripalsta, johon suhtau
duin pitkään hyvin epäluuloisesti, mutta se 
aina hauskalla tavalla jakaa mielipiteitä.” 

Erään lähteen mukaan tekstiviestipalstan 
perusti ”ilmeisesti” ensimmäisenä Karja-
lainen vuonna 2003 (Pasanen 2008). Tämän 
tutkimuksen otoksessa erillinen tekstiviesti-
palsta oli lähes kolmella neljästä tutkimuk-
sen paperilehdestä (37/52). Verkkolehdissä 
tekstiviestipalsta oli perin harvinainen, sillä 
sellainen oli vain kuudessa lehdessä. Paperi-
lehdissä tekstiviestipalsta sijaitsi yleensä 
mielipidesivun yhteydessä yhden tai kah-
den palstan levyisenä. Viestien määrä pals-
toilla vaihteli alle 10 viestistä jopa 30 viestiin. 
Aina tekstiviestipalstaa ei erotettu omaksi 
palstakseen, vaan se oli osa yleisönosasto-
kokonaisuutta. Tekstiviestipalsta eroaa 
yleisönosastosta selvästi siinä, että teksti-
viesteissä ei juuri yhdessäkään lehdessä jul-
kaistu viestittäjän omaa nimeä. Ne oli lähes 
aina kirjoitettu joko nimimerkillä tai ilman 
mitään viittausta tekstin kirjoittajaan.

Jo tekstiviestien muoto (lyhyys) rajoittaa 
niiden sisältöä, ja usein tekstiviestipalstat 
ehkä vaikuttavatkin vain purnauspalstalta. 
Viestintä ei sinänsä perustu ”hyvän julkisen 
keskustelun malliin”, jossa esitettäisiin väit-
teitä, argumentteja ja myös reflektoitaisiin 

Tekstiviestipalstoilla	julkais-
taan	lukijoiden	lyhyitä	tokai-
suja.	Kaleva	21.5.2007.
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omia näkemyksiä. Tekstiviestit olivat välillä melko tunnepitoisia, mikä 
johtunee siitä, että koska niitä on helppo lähettää, ihmiset lähettävät vies-
tejä tunnekuohuissaan asiaa sen enempää ajattelematta. Tekstiviestipals-
tat vaikuttavat laskeneen kynnystä kirjoittaa lehteen. Ne ovat lyhyt ja 
helppo tapa ilmaista ajatuksiaan, sillä tekstiviestien lähetys on tätä nykyä 
luonteva osa ihmisten arkiviestintää.

Muutamalla lehdellä oli käytössä tekstiviestipalstan rinnalla erillinen 
palsta, jonne lukijat saattoivat soittaa puhelimella mielipiteensä. Nämä 
palstat toimivat tekstiviestipalstan tapaisesti ja tarjosivat tilan suhteel-
lisen lyhyille, tiiviille kommenteille.

Yleisön eri areenoiden kesken näyttää toimituksen näkökulmasta kat-
soen vallitsevan selvä arvostushierarkia. Päällikkötoimittajille tehdyn 
kyselyn mukaan puhelinsoittopalstoja piti tärkeinä tai erittäin tärkeinä 
vain 38 % vastaajista. Selvästi tärkeämpinä pidettiin niin tekstiviestipals-
toja kuin verkkolehden keskustelufoorumeita ja erityisesti paperilehden 
yleisönosastoa (ks. tarkemmin luku 6.2).

Lukijoilta kuvaa ja tekstiäkin
Sen lisäksi, että yleisön kontribuutiot yleisönosastoilla ja vastaavilla 
areenoilla rakentavat sanomalehtien sisältöä, aineksia lehtiin saadaan 
tätä nykyä myös siten, että lukijat lähettävät kuvia ja tekstejä julkaista-
vaksi varsinaisilla toimituksellisilla sivuilla. Toki tätä on tapahtunut en-
nenkin, mutta silminnähden sekä lehtien pyynnöt että yleisön aktiivisuus 
ovat kasvaneet viime vuosina – paljolti siksi, että kuvia on näppärä ottaa 
kamerakännyköillä ja niitä sekä tekstiä voi lähettää sähköpostitse. Tällais-
ta lukijoiden osallistumisen tapaa pidetään tärkeänä: päällikkötoimitta-
jille tehdyssä kyselyssä noin 87 % vastaajista piti lehdessä julkaistuja luki-
joiden juttuja ja/tai kuvia erittäin tärkeinä. Mielenkiintoista kyllä, runsas 
10 prosenttia ei pitänyt näitä lainkaan tai kovin tärkeinä.

Mielenkiintoista on, etteivät lukijain kuvat ole kaikkialla Suomen ulko-
puolella erityisen suuri menestys. Esimerkiksi tutkimuksessa tarkastel-
luissa Belgian flaaminkielisissä sanomalehdissä kamerakännykkäkuvien 
lähettäminen ei osoittautunut yleisöä kiinnostavaksi palveluksi. De 
Standaard ja Het Nieuwsblad -lehtien päällikkötoimittajat sanoivat, että 
toimitukseen tulee harvoin käyttökelpoisia kuvia, ja Gazet van Antwer-
pen -lehdessä palvelu lopetettiin vähäisen käytön vuoksi. Toisaalta Bri-
tanniassa Times on saanut hyviä kokemuksia lukijakuvista. Esimerkiksi 
Sunday Times julkaisi pitkään Smug Shots -osiota, jossa lukijat saivat jul-
ki kuvia itsestään lomamatkoilla. Ideaa sovellettiin urheiluosastolle niin, 
että siellä julkaistiin lukijakuvia, joissa lukijat poseerasivat tunnettujen ur-
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heilijoiden seurassa. Tällaisilla projekteilla on ollut tarkoitus saada viihde-
aineistoa verkkojulkaisuun.

Mutta Suomessa lukijoiden kuva-aineistot ovat selvästi kasvattamassa 
rooliaan sanomalehtien sisällöissä. Eräs päällikkötoimittaja kertoi oman 
lehtensä kokemuksista näin:

”.. lehtiuudistuksen yhteydessä oli tarkoitus, että tästä [ns. Päivän 
kuva palstasta]  tulee sellanen toimituksen uutiskuvapalsta, jossa 
kuitataan pienempiä asioita pelkällä kuvalla ja kuvatekstillä, mut tän 
palstan on lukijat vallanneet. … Tulee erittäin paljon todella tasokkai
ta kuvia. Ihmisillä on kamerakalusto kohentunut … ja osaavat lähet
tää kuvia.”

Mahdollisuus osallistua lehden sisällön tekemiseen lähettämällä ku-
via, videoita tai äänitiedostoja olikin käytössä melko useassa lehdessä. 
Käytännössä kyse on paljolti still-kuvien lähettämisestä, sillä esimerkiksi 
liikkuvan kuvan lähettäminen tuntui vielä yleisesti olevan suhteellisen 
alussa suomalaisissa sanomalehdissä.5 Paperilehdistä noin kolmasosa leh-
distä (17/52) tarjosi lukijoille mahdollisuuden lähettää kuvia, videota tai 
äänitiedostoja. Verkkolehdistä hieman useampi (20/52) tarjosi lukijoilleen 
saman mahdollisuuden. Huomattakoon, että luvut ovat pienemmät kuin 
mitä päällikkötoimittajakysely antaisi aiheen olettaa.

Vaikka mahdollisuuksia lähettää kuvia, videota ja äänitiedostoja lehteen 
oli noin kolmanneksessa paperilehdistä, niitä julkaisi kuitenkin vähän yli 
puolet otoksen lehdistä (27 lehteä). Otoksen koostumuksen ohella toden-
näköinen selitys tälle epäsuhdalle on se, että verkkolehtien kautta saadaan 
kuva-aineistoa, joka päätyy myös tai vain paperilehteen. Erikoista on se, 
että kuvia julkaisevia verkkolehtiä oli vähemmän (18/52) kuin niiden 
lähettämisen mahdollistavia ja samoin vähemmän kuin kuvia julkaisevia 
paperilehtiä. Kyseessä saattaa olla otantaan liittyvä tekninen vinoutuma. 
Yleishavainto oli kuitenkin se, että noin puolet paperi- ja verkkosanoma-
lehdistä julkaisee lukijoiden kuva-aineistoja.

Lukijoiden juttujen osalta tilanne näyttäytyi mielenkiintoisella tavalla 
erilaiselta paperi- ja verkkolehtien välillä. Paperilehdistä vain noin vii-
dennes (9/52) tarjosi lukijoilleen mahdollisuuden lähettää juttuja tyrkylle 
– mutta yllättäen verkkolehdissä tällainen selkeä mahdollisuus oli yhtä 

5	 Ylipäänsä	liikkuvan	kuvan	käyttö	hakee	vielä	muotojaan	suomalaisissa	sanomalehdissä.	Lisätie-
toa	aiheesta	tulee	tarjoamaan	keväällä	2009	valmistuva	Journalismin	tutkimusyksikön	tutkimus	
Liikkuva kuva sanomalehden sivuilla. Ks. <http://www.uta.fi/laitokset/tiedotus/jourtutkimus/tut-
kimus/liikkuva_kuva.php>.
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harvinainen (9/52). Ja kun yli puolessa (27/52) paperilehdistä havaittiin jul-
kaistuja lukijoiden juttuja, niin vain vajaa kymmenen verkkolehteä (7/52) 
piti lukijoiden juttuja selkeästi esillä. Kyse lienee paljolti siitä, että paperi-
lehdissä julkaistut lukijoiden jutut ovat generoituneet niihin toimituksen 
erityisen aktiivisuuden kautta esimerkiksi kouluteemajuttuina. 

Mutta missä lukijoiden kuvia ja juttuja julkaistaan? Pääasiassa muualla 
kuin varsinaisilla uutispalstoilla:

”Me uudistetaan meidän nuorisosivu niin, että perustetaan oma 
yksikkö nettiin, jonne voi lähettää juttuja, kuvia, sarjakuvia, mitä 
tahansa, jotka julkaistaan netissä, mutta josta valitaan parhaat  
meijän nuorisosivulle.”

Sekä paperi- että verkkolehdille oli tyypillistä, että lukijoiden tuottamat 
sisältöainekset oli sijoitettu omiin karsinoihinsa ja erikseen ei-toimituk-
selliseksi materiaaliksi osoitettuna. Esimerkiksi paperilehdissä lukijoiden 
kuvia julkaistiin ”lukijan kuva” -tyyppisillä palstoilla ja lasten ja nuorten 
osastoilla. Jälkimmäisissä julkaistut kuvat olivat usein piirustuksia tai 
valokuvia, joskus myös sarjakuvia. Lukijoiden/päivän kuva -palstoilla 
valokuvien aiheina oli usein jokin havainto lähiympäristöstä, esimerkik-

Lukijoiden	kuvien	aiheet	liittyivät	yleensä	lähiympäristöön.	Etelä-Saimaa	24.5.2007.
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si erikoinen luonnonilmiö tai oman lähiympäristön epäkohta. Näiden 
lisäksi muutama lehdistä pyysi lukijoiltaan myös vanhoja valokuvia jul-
kaistavaksi. Sama päti verkkolehtiin: lukijoiden kontribuutioita pyydet-
tiin ja sallittiin erityisissä teemaosioissa kuten luontoa, vuodenaikajuhlia 
(esim. penkkarit) ja vapaa-ajan harrastuksia (esim. kalastus) käsitelleissä 
kokonaisuuksissa. Ja erityisesti lemmikkieläimet näyttivät avanneen luki-
joiden portit verkkolehtien sisällöntuotantoon. Muutamassakin lehdessä 
oli kohtuullisen laajuisia lemmikkiosioita, joihin lukijat saivat mieluusti 
lähettää kuviaan – ja näyttivätkin lähettäneen.

Toki erityisesti lukijoiden kuvia oli havaittavissa myös varsinaisilla uutis-
palstoilla sekä paperi- että verkkolehdissä, mutta nämä olivat selkeästi 
poikkeuksia. Haastateltujen päällikkötoimittajien puheissa tuli esiin, että 
käytäntö on vasta muotoutumassa. Eräs päällikkötoimittaja, jonka leh-
dessä kyllä julkaistaan silloin tällöin lukijoiden uutiskuviakin, kuvaili 
tilannetta näin:

”Toistaseks tässä ei olla vielä astuttu pyhän uutistoiminnan varpaille 
… lukijoilta nyt tulevat avustukset, kuvat ja jutut ja muut ei oo kaa
tuneet koskaan sinne uutisreviirille vielä.”

Toinen kertoi muutoksesta näin:

”… tätä nykyä tulee aika paljon, että kun on joku onnettomuus, 
turma, tulipalo, mikä tahansa, niin aika pian pärähtää puhelin,  
et mul ois kuvia tästä.”

Haastateltavat nostivatkin tyypillisesti esimerkkeinä esiin lukijoiden ku-
vien käytön uutisjutuissa autokolarin, tulipalon tai muun onnettomuu-
den kuvituksessa. Lukijoiden kuvia uutiskuvina hyödynnetään siis 
yleensä tilanteissa, joissa lehdet haluavat saada mahdollisimman pikai-
sesti sisältöä sivuilleen ja lehden oma kuvaaja ei ehdi tarpeeksi nopeasti 
tapahtumapaikalle. Julkaistuista kuvista lehdet maksavat usein palkkion 
ja ostavat samalla kuvat täysin julkaisuoikeuksin toimitukselle.

Että lukijoiden juttuja julkaistaan vähemmän kuin kuvia ja yleensä erillään 
varsinaisista uutissivuista, johtunee osittain siitä, että juttuja tarjotaan 
vähemmän kuin kuvia:

”Juttujuttuja [tarjotaan] tosi vähän …  asiajuttuja, niitä tulee tosi 
vähän, mutta sen sijaan jonkun verran tulee kolumnitarjokkaita. Ja 
runoja tulee aika paljon.” 



7�

Verkkolehdissä tyypillinen tapa tarjota lukijoille mahdollisuus lähettää 
kuvia tai juttuja on verkkolomake. Hankalimmillaan tällainen lomake 
oli lähes piilotettuna verkkolehden syvyyksiin yleisen palautelomakkeen 
yhteyteen jonnekin vaikeasti tulkittavien linkkien taakse. Tämä koski eri-
tyisesti mahdollisuutta lähettää tekstiä. Sen sijaan kehotuksia ja pyyntöjä 
kuvien lähettämiseen oli varsin monen verkkolehden etusivulla. Kun 
tällaisissa tapauksissa (lehtien) kysyntä luo (lukijoiden) tarjontaa, kyse on 
nähtävästi tietoisesta strategiasta: lehtiin halutaan nimenomaan lukijoi-
den kuvia, ei niinkään juttuja.

Ei kansalaisreporttereita mutta ”aputoimittajia”
Kuten edellä on käynyt ilmi, sanomalehdet tarjoavat lukijoilleen mahdol-
lisuuksia osallistua lehtien sisältöjen tekemiseen toimituksen eräänlaisina 
apulaisina – ennen muuta satunnaisten kuvien lähettäjinä. Osallistuvasta 
journalismista käydyssä ammatillisessa ja tutkimuksellisessa keskustelus-
sa on kuitenkin noussut esiin ajatus kansalaisreporttereista (ks. esim. Deuze 
ym. 2007, Northrup 2006), joka tarkoittaisi sitä, että jotkut lukijat olisivat 
satunnaista kiinteämmin osa sanomalehden raportointijärjestelmää. 

Ajatus ei ole vieras Suomessakaan, joskaan mikään tämän tutkimuk-
sen lehdistä ei vielä käyttänyt varsinaisia kansalaisreporttereita. Sen si-
jaan parissa lehdessä on nimetty toimittaja, joka työskentelee tiiviimmin 

Lehdet	eivät	yleensä	sen	kummem-
min	opastele	lukijoitaan	kuvien	
ottamiseen	tai	juttujen	tekemiseen,	
mitä	nyt	kertovat,	kuinka	aineistojen	
lähetys	teknisesti	tapahtuu.	

Poikkeus	oli	Keski-Uusimaa,	
jonka	etusivulla	ollut	linkki	Kirjoita	
juttu	avasi	jutuntekoon	opastavan	
sivuston.	Lukijalle	kerrottiin	perus-
tiedot	siitä,	miten	tehdään	uutis-
juttu,	kulttuurijuttu,	urheilujuttu	tai	
kokousuutinen.	Kustakin	lajityypistä	
oli	oma	ohjesivunsa,	jossa	lukija	
saattoi	tehdä	tekstinsä	kirjoitus-
laatikoihin.	Kunkin	laatikon	yllä	oli	

lyhyt	ohje,	esi	merkiksi	näin:	”Kirjoita	
tähän	mitä	tapahtui	ja	missä.	Kuka	
tai	mikä	on/oli	järjestävä	taho	ja	
koska	asia	tai	tapahtuma	on/oli.”	
Laatikoiden	vieressä	oli	lisäksi	mal-
lijutun	tekstiä	havainnollistamassa	
asiaa.	Varsinaisen	leipätekstin	koh-
dalla	kerrottiin,	että	asiat	voi	kertoa	
vaikka	ranskalaisilla	viivoilla,	joista	
toimitus	muokkaa	jutun	valmiiksi.	

Sittemmin	tämä	palvelu	on	leh-
destä	poistettu,	ja	tavallaan	tilalle	
on	tullut	julkaisijayhtiön	muissakin	
lehdissä	oleva,	kiinteisiin	suhteisiin	
perustuva	”Juttuja	lukijoilta”	-osasto.

Ohjeita jutuntekoon
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Karjalaisen	verkkolehden	Kylät-
osioon	juttuja	tekevät	Pohjois-Kar-
jalan	kylien	nimeämät	henkilöt	
omilta	kyliltään.	Lehti	on	kouluttanut	
kyläkirjeenvaihtajia,	ja	noin	30	
kylätoimittajalla	on	tunnukset,	joilla	
pääsee	kirjoittamaan	ja	julkaise-
maan	jutun	verkkolehden	Kylät-
osioon.	Kirjautumisen	perusteella	
jutun	kirjoittajan	nimi	tulee	jutun	
alkuun	automaattisesti.	Jutut	ovat	
lyhyitä	tapahtumauutisia	ja	kronolo-
gista	kerrontaa.	Lehden	tavoitteena	
on	ollut,	että	sisältöön	tulisi	ruohon-
juuritason	journalismia,	jonka	
julkaisukynnys	ei	välttämättä	ylittyisi	
painetussa	lehdessä.	Ajatuksellisesti	
on	olennaista,	että	kylätoimittajien	
jutut	tulevat	lukijoiden	ulottuville	

ilman	vakitoimituksen	valvontaa.	
(Vanninen	2008,	<www.karjalainen.
fi/Karjalainen/Kylät>)

Belgialaisen	Concentra-media-
ryhmän	verkkolehdet	Gazet	van	
Antwerpen	ja	Het	Belang	van	Lim-
burg	järjestivät	talvella	2007–2008	
koulutusprojektin	kansalaisre-
porttereille.	Osallistujia	kutsut-
tiin	verkkolehden	ilmoituksella,	
ja	vastauksia	saatiin	noin	80.	Nyt	
koulutetut	lukijat	toimivat	lehden	
vapaaehtoiskirjeenvaihtajina	omissa	
yhteisöissään.	

Ylipäänsä flanderilaisissa 
lehdissä	arvioidaan,	että	kansalais-
journalistiajatuksella	on	potentiaalia	
nimenomaan	(hyper)paikallisella	
tasolla.

Kyläkirjeenvaihtajat raportoivat paikallisuutisia

Karjalaisen	Kylät-osion	jutut	ovat	lyhyitä	tapahtumauutisia	(marraskuu	2008).
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yleisön parissa. Haastatteluissa kansalais- tai amatööritoimittajat kyllä 
nousivat esiin silloin tällöin. Tätä aihetta oli joissakin lehdissä jo mietitty, 
mutta sitä ei vielä oltu valmiita toteuttamaan. Niinpä yhdessäkään paperi-
lehdessä emme havainneet tällaista käytäntöä, ja verkkolehdistäkin vain 
yhdessä, Karjalaisessa, oli kansalaisreportterijärjestelmää muistuttava 
käytäntö. Sitä on kokeiltu myös Belgiassa (ks. ohessa).

Usein suomalaisten haastateltavien puheessa nousi esiin kansalaisten 
tuottamista jutuista ja muista sisällöistä puhuttaessa muutamia toimi-
tuksia mietityttäviä asioita: luottamus, vastuukysymykset ja resurssit. 
Haastateltavat kokivat esimerkiksi luottamuksen yhdeksi kansalais-
reporttereihin liittyväksi ongelmaksi; miten taata, että lehteen kirjoittava 
henkilö on ehdottoman luotettava. Luottamus liitettiin usein lähinnä sii-
hen, että lehden on pystyttävä vakuuttumaan siitä, että kansalaisreport-
teri ei käyttäisi lehteä omien aatteidensa kanavoimisen foorumina ja joh-
dattelisi lehdessä käytävää keskustelua tiettyyn suuntaan. Tämä liittyi 
myös kysymyksiin lehden vastuusta todenperäisen ja laadukkaan tiedon 
välittäjänä.

”Todennäköisesti joskus tullaan sellasta kokeilemaan, mutta jälleen 
kerran liikutaan sellasella alueella, että se on hirveen tarkasti mietit
tävä, koska vastuut, mitä siitä seuraa on pirun isot.” 

Tavallisten lukijoiden lehteen tuottaman sisällön kasvu todennäköisesti 
tulisi lisäämään toimituksen työtä, sillä monet haastateltavat olivat sillä 
kannalla, että yleisöltä tuleva materiaali on käytävä läpi ja käsiteltävä en-
nen kuin sitä voi julkaista. 

Lukijoiden tuottaman sisällön julkaiseminen vaatii siis toimitukselta 
resursseja, mikä saattaa olla yksi syy esimerkiksi kansalaisreporttereiden 
poissaololle suomalaisista lehdistä.

Suomessa lukijoita käytetään jonkin verran eräänlaisina ”aputoimittaji-
na” siinä mielessä, että heiltä kysytään, mitä pitäisi kysyä haastateltavilta. 
Melkein joka toinen (23/52) paperilehti julkaisee palstaa, jonne lukijat 
saavat lähettää kysymyksiä jostakin tietystä aiheesta. Verkkolehdissä täl-
lainen oli vain muutamassa (5/52). Usein nämä palstat liittyvät tiettyyn 
teemaan, esimerkiksi ruuanlaittoon, liikenteeseen, asumiseen, hyvin-
vointiin tai liikkumiseen, mutta myös ajankohtaisaiheisiin.

”… näiden tekemiseenhän osallistuu lukijat aina siten, et he lähettää 
etukäteen kysymyksiä, joita he haluavat päättäjiltä tietää, ja me ollaan 
sellasta välittäjäaineistoa.” 
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Belgialainen	Het	Nieuwsblad	
on	kokeillut	menestyksekkäästi	
eräänlaista	”crowdsourcing”-
menetelmää	jutunteossa	eli	
yleisöraportointia.	Aiheena	olivat	
Flanderin	pyörätiet.	Sekä	paperi-	
että	verkkolehdessä	lukijoita	pyydet-
tiin	lähettämään	moitteitaan,	jut-
tujaan,	vihjeitä	ja	kuvia	pyöräteiden	
kunnosta	ja	turvallisuudesta.	Nämä	
julkaistiin	erityisellä	teemasivustolla	
verkkolehden	yhteydessä.	Lehden	
päällikkötoimittajan	mukaan	pro-
jekti	osoitti,	että	”kansalaiset	voivat	
auttaa	agendan	määrittelyssä”.	

Kokeilu	oli	sen	verran	onnistunut,	
että	vastaavia	aiotaan	järjestää	
säännöllisesti:	”Emme	saa	unohtaa,	
että	lehtemme	tavoittaa	päivittäin	
miljoona	ihmistä.	Jos	onnistumme	
rohkaisemaan,	vakuuttamaan	ja	
mobilisoimaan	jotkin	heistä	osallis-
tumaan	ja	kertomaan	mielipiteensä	
–	kuten	pyörätiejutussa	–	se	voi	
johtaa	hyvään	raportointiin.	…	meillä	
on	nyt	enemmän	kuin	koskaan	
välineitä	saada	ihmiset	mukaan	
uutistuotantoon.”	
Ks.	http://www.nieuwsblad.be/	
fietspad/.

Lukijat reporttereina

Belgialaislehden	juttukokonaisuus	pyöräteistä	syntyi	käyttämällä	lukijoita	tiedon-
toimittajina.
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”Tämmösiä kysymys–vastausjuttuja … esimerkiksi meijän erikois
sivustoilla … siel on hurjasti kysymyksiä, jotka on lähetetty [asian
tuntijoille], jotka on vastanneet näihin kysymyksiin.”

Palstat sijaitsevat siis usein lehtien teemasivuilla, jotka nykyisin ovat 
usein useamman lehden yhteisaineistoa tai osittain tai kokonaan ulkopuo-
lelta ostettuja. Sama kysymys–vastaus-palsta saattoikin löytyä useasta eri 
lehdestä.

Suomalaisessa aineistossa ei nyt ollut verkkojournalismin alkuaikoina 
monestikin kokeiltuja ”avoimia haastatteluja”. Avoimilla verkkohaastat-
teluillahan tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että toimituksen valitsema 
lähde vastaa chat-tyyppisesti lukijoiden kysymyksiin lähes reaaliaikai-
sesti. Kyseessä on siten yksi sovellus verkon mahdollistamasta aktiivi-
sen yleisön ja lähteiden vuoropuhelusta. Jotkin suomalaiset lehdet ovat 
kokeilleet tällaista jutuntekotapaa, mutta syystä tai toisesta ne eivät näytä 
muodostuneen sanomalehtien sisällön pysyväksi lajityypiksi.

Tällaista käytäntöä havaittiin kuitenkin tutkimuksen ulkomaisissa leh-
dissä. Esimerkiksi belgialainen De Standaard järjestää julkisia chat-kes-
kusteluita lukijoiden ja lähteiden kesken. Osallistujina on ammattitoimit-
tajia, poliitikkoja ja eri alojen asiantuntijoita. Lehden päällikkötoimittajan 
mukaan chatit ovat ”varsin onnistunut ja hyvä esimerkki siitä, miten me 
voimme mahdollistaa vuorovaikutusta lukijoiden kanssa.” ”Chatit kes-
tävät tunnin verran, jonka aikana saamme 200–250 kommenttia. Olemme 
havainneet lukijoiden arvostavan näitä. Tietenkin chatit vaativat tarkkaa 
moderointia, koska kaikki kysymykset eivät ole relevantteja, mutta se 
[chat] toimii mukavasti.” 

Ranskalainen Le Monde on järjestänyt lukija–asiantuntija-chatteja vuo-
desta 2001 lähtien, ja se onkin lehden vanhin lukijoiden osallistami-
sen muoto. Lehden päällikkötoimittajan mukaan chatteja järjestetään 
vähintään yksi joka päivä. Osallistujien määrä vaihtelee tavanomaisissa 
aiheissa 100 ja 150 välillä, mutta on huomattavasti suurempi isommissa 
uutisaiheissa. Chatteihin pyydetään etukäteen lukijoilta kysymyksiä, 
joita voi tulla muutama kymmenen tai useita satoja. Toimitus moderoi, 
editoi ja järjestää kysymykset. Aiemmin tehtävää hoiti yksi toimittaja, 
mutta nyt se kuuluu kaikkien verkkotoimittajien työnkuvaan. Chattien 
tyyli on kansanomainen, koska niiden sävy eroaa perinteisestä lehdistön 
haastattelusta. Haastatellun päällikkötoimittajan mukaan chatit tuottavat 
vahvaa sisältöä lukijoiden ja asiantuntijoiden vuorovaikutuksena. – Le 
Monden tapaus osoittaa, että lähteiden ja lukijoiden vuorovaikutuksen 
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järjestäminen edellyttää toimituksessa toimitustyötä, mutta toisenlaista 
kuin perinteisessä mielessä.

Washington Postissa on moderoituja chatteja järjestetty jo vuodesta 1998 
lähtien, ja ne ovat edelleen elävä osa lehden päivittäistä verkkotarjon-
taa. Arkisin järjestetään 10–20 chattia mitä erilaisimmista aiheista. Postin 
chateissa toimittajat vastaavat lukijoiden kysymyksiin. Usein chatit käsit-
televät nimenomaan toimittajan juuri julkaisemaa juttua. Isomman uutis-
tapahtuman yhteydessä Post yrittää järjestää mahdollisimman nopeasti 
ylimääräisiä chatteja tästä aiheesta. Lehden päällikkötoimittajien mukaan 
chateilla on satoja säännöllisiä osallistujia. Käydyt chattikeskustelut jul-
kaistaan myös teksteinä verkkolehdessä. 

Lukijoilla omia tontteja
Yleisönosastojen lisäksi sanomalehdissä on ollut tapana allokoida ainakin 
silloin tällöin osa sisällöstä lukijoiden tuottamille sisällöille. Paperileh-
dissä nämä pakostakin ovat toimituksen valitsemia, sillä paperille painet-
tuun lehteen ei pääse yksikään jutunpätkä ilman toimituksen puuttumista 
asiaan. Tässä lukijoiden laajemmalla kokonaisuudella tarkoitetaan esi-
merkiksi lukijoiden aineistoista koottuja teemaosioita. Tällaisia oli suhteel-
lisen harvassa, sillä noin viidennes tutkimuksen paperilehdistä (10/52) jul-
kaisi tällaisia laajempia kokonaisuuksia aineistonkeräysviikolla. Lasten 
ja nuorten osiot olivat ainoita laajempia lukijoiden kokonaisuuksia, joita 
lehdissä aineistonkeräysviikon aikana oli.

Verkkolehdissä lukijoiden omia tontteja voidaan jalostaa toimituksesta 
riippumattomampaan suuntaan. Tällaisia lukijoiden omia kokonaisuuk-
sia oli otoksemme verkkolehdissä kuitenkin vähemmän kuin paperileh-
dissä (8/52). Tyypillinen lukijain oma alue oli kuvagalleria, jonne lukijat 
saivat lähettää omia otoksiaan muiden lukijoiden nähtäviksi. Kuten edel-
lä todettiin, lukijoiden kuvat näyttivätkin päätyvän useimmiten tällaisille 
erillisille osastoille kuin varsinaisille uutissivuille. Teemat olivat tyypil-
lisesti lemmikkeihin, matkailuun, vuodenkiertoon jne. melko kevyisiin 
aiheisiin liittyviä.

Toisaalta muutamat lukijoiden ”omista” alueista (Iltalehti, Taloussano-
mat, ks. ohessa ja Karjalainen, ks. edellä) olivat varsin moni-ilmeisiä. 
Lukijoille oli annettu mahdollisuus paitsi lähettää kuvia, myös julkaista 
videoita, perustaa blogeja ja tehdä omia juttusivujaan sekä jopa uutisoida 
lähipiirinsä tai kiinnostuskohteidensa asioista. Näissä tapauksissa luki-
joille on tavallaan annettu lehden suojiin oma piirinsä, jossa he käyttävät 
toimituksellista päätösvaltaa. 
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Perinteinen tapa antaa sanomalehdissä puheenvuoro toimituksen ulko-
puolisille tahoille on kutsua ulkopuolisia kolumnisteja kirjoittamaan 
lehteen. Näitä olikin kaikissa tutkimuksessa olleista paperilehdistä. On 
kuitenkin huomattava, että aivan tavalliset lukijat pääsevät harvemmin 
ääneen kolumnisteina, sillä palstat ovat usein eri alojen asiantuntijoiden 
puheenvuoroille tarkoitettuja ja ainakin ne ovat toimituksen valitsemien 
ja kutsumien avustajien ylläpitämiä. Tämä linja saattaa jatkossa ehkä 
muuttua nykyisen vuorovaikutusta korostavan kehityksen myötä. Nyt 
yhdessä haastattelussa haastateltava mainitsi, että kyseinen lehti oli hake-
nut uusia kirjoittajia kolumni- ja puheenvuoropalstoilleen yleisön jou-
kosta. Kiinnostus tähän osoittautui suureksi ja lehti sai suuren määrän 

Iltalehden	Oma-osastossa	on	leh-
den	lukijoilla	mahdollisuus	tehdä	
kuvagallerioita,	perustaa	blogeja,	
julkaista	videoita	ja	tehdä	yksittäisiä	
juttusivuja	omista	aiheistaan.	Otos-
päivänä	osastossa	oli	lähes	1	800	
artikkelia,	runsas	100	kuvagalleriaa	
ja	noin	70	blogia.

Taloussanomien	Oma	sana	-osas-
to	on	sen	oman	ilmoituksen	mukaan	

”verkkopalvelu,	jossa	lukijat	sekä	
kirjoittavat	että	valitsevat	etusivun	
uutiset”.	Etusivu	tarkoittaa	tässä		
po.	palvelun,	ei	verkkolehden	etu-
sivua.	

Käyttäjät	voivat	perustaa	oman	
kanavansa,	johon	he	voivat	poimia	
lehden	juttuja,	kirjoittaa	omia	
kommenttejaan	ja	siteerata	muita	
verkkosivuja.

Lukijoiden omat
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El	Paísin	verkkolehdessä	on	erityi-
nen	Yo,	periodista	-osio	(Minä,	
toimittaja),	jossa	lukijat	itse	voivat	
uutisoida	tärkeäksi	kokemistaan	
asioista.	Täysi-ikäiset	lukijat	voivat	
rekisteröityä	lukijatoimittajiksi.	Luki-
joiden	jutut	eivät	kuitenkaan	mene	
sellaisenaan	läpi	lehden	sivuille,	
vaan	toimituksessa	tarkistetaan	
ne	ja	tarvittaessa	neuvotellaan	
tarkistusta	tai	korjausta	vaativista	
seikoista.	Yo,	periodista	-osastoa	
ei	nimenomaisesti	ole	tarkoitettu	
mielipiteiden	tai	kommenttien	esit-
tämiseen,	vaan	osastossa	julkaista-
vien	juttujen	tulee	olla	totuudellisia,	
asiallisesti	kirjoitettuja	eivätkä	ne	
saa	olla	loukkaavia.	Määreet	ovat	
siis	hyvin	journalistisia.	

Lukijatoimittajat	voivat	käyttää	
niin	tekstiä	kuin	audiota	ja	video-
takin.	Osasto	on	ulkoasullisesti	
tavanomaisen	journalistisen	verkko-
lehden	näköinen.	Osastolle	pää-
see	päälehden	etusivulta	linkkien	
kautta,	mutta	sillä	on	myös	yksin-
kertainen	suora	url	<http://www.el-
pais.com/yoperiodista>.	Haastatel-
tujen	El	Paísin	päällikkötoimittajien	
mukaan	juuri	Yo	periodista	tarjoaa	
yleisön	blogien	ohella	laadukkainta	
yleisöaineistoa	(sen	sijaan	heidän	
mielestään	uutiskommentit	eivät	ole	
kovin	laadukkaita).	

Toisessa	tutkimuksessa	mukana	
olleessa	espanjalaislehdessä	on	
myös	lukijoiden	oma	uutisosasto.

20	minutos	-lehdessä	yleisön	
aineistoja	julkaistaan	Zona	20	

-nimisessä	osiossa,	joka	on	sekä	
verkko-	että	paperilehdessä.	Pai-
netussa	lehdessä	osaston	laajuus	
vaihtelee	kahdesta	jopa	viiteen	
sivuun	päivittäin.

Ranskassa	Le	Monde	perusti	
syksyllä	2007	alasaitin	Le	Post	
<http://www.lepost.fr/>,	joka	on	
tarkoitettu	vuorovaikutteiseksi	
kokeilusaitiksi.	Se	on	selkeästi	
erillinen	emolehdestä	ja	tavoittelee	
emolehteä	nuorempaa	ja	enemmän	
down	market	-yleisöä,	joka	ei	ole	
välttämättä	kiinnostunut	sanoma-
lehden	sisällöistä.	Sisällöt	tuotetaan	
käyttäjien	ja	pienen	toimituksen	
yhteistyönä.	Lukijoilta	saadaan	mm.	
videoita,	mutta	myös	varsinaista	
uutismateriaalia.	Lukijat	toimittavat	
myös	uutiskoosteita	seuraamistaan	
eri	välineistä.	Le	Postia	kuvailtiin	
haastattelussa	”yhteistoiminnal-
liseksi”	hankkeeksi.

Minä, toimittaja

Espanjalaisen	El	Pais	-lehden	Yo,	pe-
riodista	-osiossa	lukijat	voivat	käyttää	
niin	tekstiä,	audiota	kuin	videotakin.
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yhteydenottoja, joiden joukosta löytyi hyviä kirjoittajia. Lehden toimituk-
sessa tämäntyyppisen kokeilun koettiin rikastuttavan lehden sisältöä.

Verkkolehdissä ulkopuolisten kolumnistien palstoja oli melko vähän 
(9/52), mutta sen sijaan verkonomaisempia, blogityyppisiä palstoja oli 
runsaammin (13/52). Kun blogin lajityypillinen ominaisuus on se, että 
blogitekstejä voi kommentoida, niin hämmentävän moni blogiksi itseään 
kutsuva kirjoitus oli vailla tätä mahdollisuutta. Joissakin lehdissä ulko-
puolisten toimituksen kutsumien kirjoittajien blogit eivät olleet lehden 
omalla palvelimella, vaan niihin vievä linkki saattoi ohjauta esimerkiksi 
jonkin blogipalvelun sivulla olevaan kirjoitukseen.

Tavalliselle lukijalle ei monessakaan lehdessä tarjottu mahdollisuutta pe-
rustaa omaa blogiaan lehden suojiin. Näitä havaittiin vain kuudessa leh-
dessä. Edellä mainitut, Iltalehden ja Taloussanomien erilliset lukijoiden 
osastot tarjosivat bloggausmahdollisuuden, samoin länsirannikon ruotsin-
kielisten lehtien kyljessä toimiva Bloggen.fi (ks. ohessa). Kaiken kaikkiaan 
verkkolehdet eivät ole siis erityisen innokkaasti ryhtyneet hyödyntämään 
viime vuosien voimakasta blogitrendiä. Osaltaan kyse on varmaankin 
jälleen vastuukysymyksistä, mutta tulos on kuitenkin se, että blogikansa 
bloggaa muualla kuin esimerkiksi alueensa ”omissa” lehdissä. Kuitenkin 
melko suuri osa tutkimuskyselyyn vastanneista päällikkötoimittajista oli 
sillä kannalla, että lukijoiden omat blogit verkkolehdessä olisivat tärkeitä. 
Tätä mieltä oli 37 % vastanneista. Tämä saattaa enteillä tällaisen lukijoi-
den osallistumismuodon yleistymistä suomalaisissa lehdissä.

Tutkimuksen ulkomaisissa lehdissä suhtautuminen yleisöblogeihin vaih-
teli. Ranskassa Le Monde on vuodesta 2004 tarjonnut lukijoille mahdolli-

Länsirannikon	ruotsinkielisten	leh-
tien	(Vasabladet,	Jakobstads	Tidning	
ja	Syd-Österbotten)	yhteinen	verkko-
palvelu Bloggen.fi tarjoaa kenelle 
tahansa	mahdollisuuden	blogin	
perustamiseen.	

Otospäivänä	palvelussa	oli	noin	
1	300	blogia	ja	tutkimuksemme	
aikana	määrä	kasvoi	jatkuvasti.	

Palvelu	on	siis	lehdistä	erillinen,	

mutta	niihin	kytkeytyvä.	Palvelua	
mainostetaan	lehtien	verkkosivuilla.	
Sen	sijaan	itse	palvelussa	ei	aina-
kaan	säännöllisesti	mainosteta	
taustalla	olevia	lehtiä,	mikä	ker-
tonee	halusta	pitää	tietty	etäisyys	
palvelussa	julkaistuihin	blogeihin.	
Blogipalvelulla	ei	myöskään	ole	
suoraa	liitäntää	taustalehtien	uutis-
journalismiin.

Oma verkkopalvelu lukijoiden blogeille
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suuden perustaa oma blogi. Lehti siis toimii yleisön blogien alustana. Haas-
tatellun päällikkötoimittajan arvion mukaan yleisöblogeja on tätä nykyä 
noin 6 500. Näistä ehkä 1 000 on aktiivisia. Yleisöblogeilla on toisinaan 
myös uutisarvoa. Jos toimituksessa katsotaan, että joillakin blogeilla on 
tässä suhteessa merkitystä, ne voivat nousta verkkolehden uutisosioon. 
Näin tapahtuu ehkä kerran kuukaudessa. Sen sijaan Belgiassa on yhdessä 
tutkimukseen osallistuneista lehdistä päädytty siihen, ettei enää kannata 
tarjota lehdessä lukijoille mahdollisuutta perustaa omia blogeja, kun näin 
ei tehty aikanaan. Lehden päällikkötoimittajan sanoin: ”Meillä oli ajatus 
avata alusta lukijoiden blogeille, mutta johto torjui sen. Ja nyt se ei meistä 
ole enää vaivan arvoista. … Kaikilla blogin haluavilla on jo sellainen.” 

Yhteenvetona lukijoiden osallistumismahdollisuuksista sanomalehtien 
sisällöntuotantoon voidaan todeta, että se edelleen melko rajattua. Luki-
jat voivat osallistua 1) kertomalla mielipiteensä, kun toimitus kysyy 
(esimerkiksi vastaamalla gallupeihin tai visailuihin), 2) keskustelemalla 
keskenään erillisillä alueilla (esimerkiksi yleisönosastoilla tai verkkofoo-
rumeilla), 3) avittamalla pienimuotoisesti toimitusta (esimerkiksi lähettä-
mällä uutiskuvia tai kysymyksiä haastateltaville), mutta ennen muuta  
4) julkaisemalla omia aineistojaan erillisissä, toimituksen heille osoit-
tamissa lehtien osastoissa (esimerkiksi kuvagallerioissa tai blogeissa). 
Yleisö ei siis asemoidu journalistisen sisällöntuotannon kumppaniksi, 
vaan sen paikka on edelleen sivussa. Tässä mielessä internet ei ole muut-
tanut journalistisen instituution asetelmia.

5.4 Julkaiseminen: käyttämättömiä mahdollisuuksia

Tässä yhteydessä julkaiseminen siis tarkoittaa valmiiksi tehdyn journa-
listisen aineiston saattamista yleisön ulottuville ja mahdollisesti sen jake-
lua edelleen. Yleisön osallistumisen näkökulmasta kyse on siitä, voivatko 
lukijat tehdä näitä koskevia päätöksiä tai osallistua näihin päätöksiin. 
Paperilehden osalta tämä on vaikeasti organisoitava asia, mutta maailman-
laajuisessa internetissä julkaistavan verkkolehden suhteen tilanne on toi-
nen. Klassinen esimerkki lukijoiden osallistumisesta julkaisupäätöksiin 
on se, että lehden etusivulle voidaan automaattisesti nostaa ne jutut, jotka 
lukijat äänestävät sinne kuuluviksi. Tällainen kokeiluhan tehtiin jo 90-
luvulla MIT:n Media Laboratoryn verkkojulkaisun FishWrap puitteissa, 
joten ajatus ei ole uusi. (Turpeinen 2001) 

Suomalaisen sanomalehtiväen keskuudessa ei kuitenkaan ole viety 
käytäntöön ajatusta, että lukijat päättäisivät sisältöainesten julkaisemises-
ta tai julkaistujen aineistojen keskinäisestä arvottamisesta. Yhdessäkään 
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lehdessä ei ollut tällaista käytäntöä. Taustalla lienee jälleen se periaate, 
että toimitukselliset ratkaisut – joista tässä nimenomaan on kysymys – teh-
dään toimituksessa.

Vähemmän radikaali sovellus on se, että lukijoiden annetaan julkisesti 
arvioida julkaistuja juttuja. Näin lukijat ikään kuin suosittelevat toisille 
lukijoille toimituksen tekemiä aineistoja. Samalla toki toimitus saa palau-
tetta lukijoiden suunnalta. Periaatteellisella tasolla tällaista piti varsin 
moni tutkimuskyselyyn osallistuneista päällikkötoimittajista tärkeänä. 
Tätä mieltä oli melkein joka toinen (47 %) kyselyyn vastanneista. Käytäntö 
on kuitenkin toista. Aineistomme lehdistä vain kahdessa lukijat saivat 
arvioida tai muuten rankkeerata juttuja. Näistäkin lehdistä toinen on sit-
temmin luopunut lukija-arvioinneista.

Yhdenlainen tapa välittää muille lukijoille toisten lukijoiden arvioita jul-
kaistuista jutuista on se, että julkaistaan luetuimpien juttujen listoja. Tällai-

Taloussanomissa	voi	äänestää	
juttuja	klikkaamalla	tätä	tarkoit-
tavaa	ikonia.	Kyse	on	myönteisistä	
suosituksista.	Suositusten	määrä	

näkyy	jutun	yhteydessä	vieressä	ole-
vassa	valikossa.	Etusivun	valikosta	
saa	esiin	myös	eniten	suosituksia	
saaneiden	juttujen	otsikkolistan.

Myönteisiä suosituksia
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nen käytäntö oli muutamassa verkkolehdessä, mutta mitenkään tyypilli-
senä piirteenä sitä ei voi pitää. Tavallisesti lukijoille ei kerrottu, miten 
”suosituimpien” tai ”luetuimpien” listat oli koottu.

Juttujen lähettäminen edelleen tai niistä vinkkaaminen joko sähköpos-
tin tai sosiaalisen median palvelujen (Delicious, Digg, Facebook jne.) 
avulla oli aineistomme perusteella tavallisin tapa antaa lukijoille mah-
dollisuus osallistua sanomalehtien aineiston jakeluun. Ajatus on hyvin 
verkonomainen, sillä verkkoaineistoa voi kätevästi toimittaa edelleen in-
ternetissä, kun siihen annetaan helppo mahdollisuus. Silti vain noin joka 
kolmannessa (18/52) tutkimuksen verkkolehdistä lukija saattoi lähettää 
jutun tai vinkata siitä edelleen. Selvästi yleisin tarjottu väline oli sähkö-
posti, sosiaalisen median palvelut olivat tarjolla harvemmin.

Yksi tapa antaa lukijoiden kiinnittää lehden sisältöä muuhun internetin 
sisältöön on lehdessä julkaistaviin blogeihin viittaamisen salliminen 
muualla olevista blogeista. Koska lehdissä ei juurikaan ollut blogeja, 
menetelmä on marginaalinen. Aineistossa olikin vain yksi lehti, joka salli 
tällaisen käytännön eikä sekään kaikissa blogeissaan.

Kaiken kaikkiaan siis sisältöjen julkaisemisesta päättäminen, niiden arvioi-
minen suosittelumielessä ja niiden edelleen jakaminen on sallittu yleisölle 
niukasti suomalaisissa sanomalehdissä. 

Tässä mielessä suomalaiset lehdet eivät juurikaan poikkea tutkimuksessa 
tarkastelluista ulkomaisista lehdistä. Useimmissa niistä lukijoille ei an-
neta mahdollisuutta esimerkiksi julkisesti arvioida juttuja, eikä lukijoilla 
ole myöskään kovinkaan usein mahdollisuutta jaella juttuja eteenpäin 
sosiaalisen median palvelujen kautta (Domingo ym. 2008). Ehkä sanoma-
lehdissä ei ole vielä oivallettu, että verkkoviestinnässä aineistojen jaka-
minen on todellakin jakelun uusi muoto. Verkkolehden rakentaminen 
alun perin niin, että sen sisältöjä on mahdollista jaella, synnyttää yhtäältä 
tietoisuutta lehdestä ja toisaalta luo liikennettä lehden suuntaan – jos si-
sällöt vaikuttavat tarpeeksi kiinnostavilta. (Bradshaw 2008) 

5.5 Tulkinta: yksisuuntaista liikennettä

Tulkinnalla tarkoitetaan tässä sitä, että yleisöllä on mahdollisuus ottaa 
kantaa lehdissä julkaistuihin sisältöihin niiden julkaisemisen jälkeen. Tul-
kinnassa voi olla kysymys juttujen kommentoinnista, lisätietojen lähet-
tämisestä, palautteen antamisesta tai jopa keskustelusta jutun tekijän/teki-
jöiden kanssa.
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Palautetta lomakkeilla
Erään päällikkötoimittajan sanat kuvastavat suhtautumista yleisöpalaut-
teeseen periaatteellisella tasolla:

”Palaute on nyt semmonen, mikä me otetaan hyvin vakavasti. Siis 
vaikka kaikki sanoo aina, et me otetaan vakavasti, mut me otetaan 
oikeesti se vakavasti.”

Päällikkötoimittajille tehdyn verkkokyselyn ja täydentävien haastattelu-
jen perusteella lukijoiden palautetta todellakin arvostetaan: Kyselyyn 
vastanneista päätoimittajista 86 % piti juttukohtaista sähköposti- tai 
verkkolomakepalautetta lukijoilta tärkeänä, 80 % vastaajista piti toimittaja-
kohtaista sähköpostia tai verkkolomakepalautetta lukijoilta tärkeänä, ja  
91 % piti yleistä sähköpostitse tai verkkolomakkeilla lukijoilta tullutta 
palautetta tärkeänä. Palautteen mahdollistamisen väline on toki myös 
toimittajien ja toimituksen yhteystietojen näkyvillä pitäminen. Aiemmin 
todettiin, että noin 70 % kyselyyn vastanneista päällikkötoimittajista piti 
tärkeänä niin toimituksen kuin toimittajienkin yhteystietojen julkaisemis-
ta juttujen yhteydessä – joskin näin oikeasti tehtiin suhteellisen harvassa 
lehdessä.

Havaintojemme mukaan paperilehdissä ei palautteen antamisen kana-
via juuri mainostettu. Paperilehdissä ei otosviikon aikana ollut palaute-
lomakkeita toimitukseen tai yleisiä palautelomakkeita. Osassa lehdissä 
tosin pyydettiin palautetta ja lehdestä löytyivät myös yhteystiedot toimi-
tukseen, mutta varsinaisia palautelomakkeita ei painetuissa lehdissä ollut. 
Niin ikään lukijoiden antamaa palautetta käsiteltiin paperilehtien sivuilla 
melko harvoin. Aineistossa oli yksi esimerkki lukijoiden palautteen käsit-
telystä, kun eräässä lehdessä julkaistiin yleisönosaston yhteydessä palsta, 
jossa lehden päätoimittajat kommentoivat lukijoiden palautetta viikon 
puheenaiheista ja toivat esiin lukijoiden toiveita ja ideoita. Palstan lopussa 
pyydettiin vielä lukijoilta lisää yhteydenottoja. Yleisesti ottaen tällainen 
yleisön palautteen käsittely oli ainakin aineiston antaman kuvan mukaan 
suhteellisen harvinaista. Myös tuntuma aineiston ulkopuolelta vahvistaa 
tätä kuvaa, sillä esimerkiksi lukijapalautetta julkisesti käsitteleviä luki-
jatoimittajia tai ”ombudsmaneja” ei Suomessa juuri ole.
 
Verkkolehdissä palautemahdollisuuksien tarjoaminen on periaatteessa 
helpompaa kuin paperilla, sillä asiahan hoituu helpoimmillaan mail to 
-linkillä. 

”… mikä on muutos, on se, että me kannustetaan [palautteeseen] 
eri paikoissa. Ja just netin palauteosiosta, sieltä tulee jonkun verran 
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palautteita päivittäin. Mitä erilaisimpia. Näköislehti ei avaudu, lehti 
ei tullut perille, mut sit myöskin sisällöllistä.”

Kuitenkin harvassa verkkolehdessä oli juttujen yhteydessä esillä toimit-
tajan yhteystiedot (11/52) tai toimituksen yhteystiedot (2/52). Tyypilli-
sesti yhteystiedot joutui etsimään erillisiltä alasivuilta. Myös varsinaiset 
palautevälineet olivat harvassa ja/tai piilossa. Toimittajille suunnattuja 
palautelomakkeita havaitsimme kolmessa lehdessä, ja toimitukselle suun-
nattuja lomakkeita yhdeksässä lehdessä. Tavanomaisin palautelomak-
keen tyyppi oli yleinen palautelomake, jolla lukija voi lähettää terveisensä 
valintansa mukaan toimitukseen, jakeluun tai muille lehden osastoille. 
Usein palautelomake oli yhden tai useamman linkin etäisyydellä sekä 
etusivusta että yksittäisestä jutusta, joten sen etsimiseen meni oma aikan-
sa. Tällainen menettely tuskin virittää vilkkaaseen journalismidebattiin. 
Merkillepantavaa oli, että useimmissa tapauksissa palautteen lähettäjälle 
ei kerrottu, mitä hänen mielipiteenilmaisulleen tapahtui ”Lähetä”-painik-
keen painamisen jälkeen.

Harvoin julkista kommentointimahdollisuutta
Edellä käsitelty palaute voidaan ymmärtää lukijalta toimittajalle tai toimi-
tukselle tulevaksi ”kirjeeksi”, joka jää vastaanottajan tietoon. Kommentoin-
nilla sen sijaan tarkoitetaan tässä yhteydessä lehden sisältöä koskevaa 
julkista mielipiteen ilmaisua, joka voi ainakin parhaimmillaan täydentää 
lehden uutisointia. Päällikkötoimittajille tehdyn kyselyn mukaan juttu-
kohtaista julkista lukijapalautetta tai kommentointia piti tärkeänä lähes 
kaksi kolmesta vastaajasta (68 %). 

”… me itse asiassa toivottais, että se lisääntyiskin, että kun meillä 
on ollu lehdessä juttu … sitten kun siitä todennäköisesti verkos
sakin on joku pieni tiivistelmä, niin sitä lähdettäis kommentoimaan 
siellä verkossa ja sitä kautta niistä lukijakommenteista saatais ehkä 
… lisäevästä, et voitais jatkaa juttua … tulis uus näkökulma, mihin 
toimittaja vois tarttua…” 

Tutkimuksen kansainvälisessä osuudessa kävi ilmi, että esimerkiksi Is-
raelissa ja Ranskassa julkiset lukijakommentit ovat pikemminkin sääntö 
kuin poikkeus. Le Figaron verkkolehdessä kaikki artikkelit avattiin kom-
menteille vuoden 2007 lopulla. Kyseessä oli suuri kulttuurinen muutos leh-
delle, joka 180 vuotta oli tarjonnut vain ”Päätoimittajalle”-osaston kerran 
viikossa, neljännessivun laajuisena. Lukijat ottivat kommentointimahdol-
lisuuden innokkaasti vastaan, ja kommenttien määrä on kasvanut jatku-
vasti. Tavanomaisesti juttu synnyttää joitakin satoja kommentteja tunnin 
kuluessa julkaisemisestaan. Joihinkin juttuihin tulee yli tuhat kommenttia. 
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Myös espanjalaisen El Paísin päällikkötoimittaja sanoi tutkimushaastat-
telussa, että uutiskommentit ovat suosituin yleisön osallistumisväylistä. 
Hänen mukaansa näin on yhtäältä siksi, että uutiskommentit kytkeytyvät 
ajankohtaisiin aiheisiin ja toisaalta siksi, että käyttäjät näkevät komment-
tinsa välittömästi uutisjutun yhteydessä. El Paísissa koetaan kuitenkin 
pulmaksi juttukommenttien heikko laatu. 

Israelissa tämä uusi, verkon myötä ilmaantunut keskustelukulttuuri on 
vaikuttanut sanomalehtien ulkopuolellekin kansalliseen debatointiin. 
Tutkimuksessa mukana olleissa kolmessa verkkolehdessä on tätä nykyä 
sadoittain lukijakommentteja juttujen yhteydessä, ja ne ovat nostattaneet 
kuumia julkisia ja ammatillisia keskusteluita, muutamia parlamenttiväit-
telyitä, lakialoitteita, oikeusprosesseja jne. Yleisökommenteilla sanoma-
lehdissä on siis yhteiskunnallista merkitystä.

Suorin tapa järjestää tällainen juttukohtainen kommentointimahdollisuus 
on tehdä sille tilaa jutun välittömään yhteyteen, jolloin keskustelua käy-
dään ikään kuin samassa tilassa jutun kanssa. Julkaisutekniikan vuoksi 
tämä on luonnollisesti mahdotonta paperilehdessä, mutta tutkimuksen 
suomalaisissa verkkolehdissäkin tällainen mahdollisuus oli vain 14 leh-
dessä. Tyypillisesti juttukohtaisen julkisen kommentoinnin sallivissa 
verkkolehdissä jutun yhteydessä on linkkipainike, joka avaa kirjoitus-
ikkunan. 

”Verkkolehdessähän on nyt jo jonkun aikaa ollu toiminto, että jutun 
perään voi kirjoittaa kommenttia ja lisäkysymyksiä toimitukselle, 
 ja siinä on mahollisuus myöskin lähettää omaa aineistoa. Ja sitä tie
tenkin käytetään vaihtelevasti.”

Joissakin lehdissä tällaisen kommentin lähettäjää vaadittiin ensin rekis-
teröitymään, toisissa lehdissä taas kommentointi sallittiin kenelle tahansa 
lukijalle. Kommenttien moderointi näytti olevan yleislinja.

”… meillä on nettiuutisiin mahdollisuus liittää kommentteja. Ne 
on kumminkin moderoituja, sinne ei pääse suoraan, ne pitää ensin 
jonkun hyväksyä, ennen kuin ne menee sinne [verkkolehteen].” 

Jos paperilehdessä ei voikaan järjestää lukijoiden kommentointia välit-
tömästi jutun yhteyteen, voi paperista kuitenkin ohjata verkkoon. Kovin 
yleistä ei kuitenkaan ollut, että painetun lehden jutusta lukijaa ohjattiin 
verkkoon keskustelufoorumille, sillä näin teki vain hieman alle viidesosa 
lehdistä (9/52). Useimmiten keskusteluun ohjattiin uutisjutusta, mutta 
joissakin lehdissä keskustelemaan rohkaistiin myös kolumni- tai puheen-
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USA	Todayn	lukijoiden	on	rekisteröi-
dyttävä,	jos	he	haluavat	kommen-
toida	juttuja.	Lehti	ei	kuitenkaan	
tarkista	annettuja	tietoja,	eikä		
edes	vaadi	oikean	nimen	ilmoit-
tamista.	

Rekisteröitymisellä	pyritään	
luomaan	lukijoiden	yhteisöä	lehden	
ympärille.	Rekisteröitymisen	myötä	
lukija	saa	käyttöönsä	käyttäjäsivun,	
jossa	he	voivat	esittäytyä,	julkaista	
oman	kuvansa,	käynnistää	oman	
blogin	ja	ylläpitää	kuvagalleriaa.	
Lukijan	kaikki	kommentit	näkyvät	
tällä profiilisivulla. Toiset lukijat 
voivat	”suositella”	lukijaa	ja	tulla		
heidän	”ystävikseen”.	Rekisteröity-
neet	lukijat	voivat	myös	lähettää	
toisille	yksityisiä	viestejä	järjes-
telmän	sisällä.	

Lehden	päällikkötoimittajien	
mukaan	useimmat	lukijat	eivät	rekis-
teröidy,	mutta	silti	toimintamallia	
pidetään	arvokkaana.

Washington	Postissa	juttukom-
mentit	edellyttävät	rekisteröitymistä,	
mutta	sitten	kommentit	julkaistaan	
välittömästi.	Haastateltujen	pääl-
likkötoimittajien	mukaan	tämä	
edesauttaa	elävän	keskustelun	syn-
tymistä	paremmin	kuin	jos	keskus-
telua	valvottaisiin	tarkasti.

Frankfurter	Allgemeinen	verkko-
lehdessä	kaikki	lukijakommentit	
tarkistetaan	ennen	niiden	julkai-
semista.	

Kirjoittajilta	edellytetään	oikean	
nimen	käyttöä,	joskaan	nimeä	ei	
varsinaisesti	tarkisteta.	Lehdessä	
rajoitetaan	juttujen	kommentointia	
ajallisesti	niin,	että	tavanomaisesti	
kommentit	sallitaan	kymmenen	
päivän	ajan.	

Tutkimushaastattelun	mukaan	
lehdessä	on	ollut	pulmia	epäjohdon-
mukaisen	moderointilinjan	vuoksi	ja	
siksi	lehteen	on	perustettu	keväällä	
2008	yhteisötoimittajan	tehtävä.	
Lehden	lukijat	voivat	arvioida	kom-
mentteja	viisiportaisella	asteikolla,	
jonka	tulos	näkyy	kommentin	
otsikon	vieressä.	

Süddeutsche	Zeitungin	verkko-
lehdessä	rekisteröityneet	lukijat	
voivat	kommentoida	periaatteessa	
kaikki	juttuja.	

Kommentit	julkaistaan	jutun	
yhteydessä	ja	lukijat	voivat	arvioida	
toistensa	kommentteja.	

Le	Mondissa	kommentointi	on	
sallittu	vain	verkkolehden	tilaajille,	
ja	niinpä	verkkolehti	saa	alle	1	000	
kommenttia	päivittäin,	mikä	ranska-
laisittain	on	vähän.

Rekisteröitymällä kommentoijaksi

vuoro-tyyppisistä jutuista. Jälleen asian järjestäminen on periaatteessa 
vaivattomampaa verkkolehdissä. Erikoista onkin, että tällaista rohkaisua 
kannanottoihin tavattiin vain muutamassa (6/52) verkkolehdessä. Kyse 
on todennäköisesti siitä, että kommentointiin rohkaiseminen ei ole muo-
dostunut journalistiseksi rutiiniksi:
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”Kaunis tavoite on se, että jokaisella lehden osastolla on vähintään 
yksi juttu, jossa kehotetaan ottamaan kantaa johonkin asiaan siellä 
keskustelupalstalla. Se on vaan asia, joka tahtoo toimittajilta unohtua. 
Vaikka olis kuinka keskustelua herättävä aihe, niin ei muisteta laittaa 
sitä vinjettiä sinne.” 

Edellisten menetelmien yhdistelmiäkin oli havaittavissa. Tällöin jutun 
yhteydessä oli linkki, joka kehotti joko kommentoimaan juttua tai keskus-
telemaan aiheesta. Usein jutun alla oli näytillä jokunen lukijakommentti. 
Kehotuslinkin painaminen kuitenkin vei lukijan pois varsinaiselta juttu-
sivulta verkkolehden erilliselle keskustelualueelle. Täällä saattoi kyllä 
olla jutun alku näytillä lukijakommenttien ohessa, mutta yhtä kaikki kes-
kustelu oli siirtynyt omaan karsinaansa.

Lukijoille voidaan tarjota mahdollisuutta esittää jutuista omia näkemyk-
siään myös juttuihin liittyvissä tai juttujen kirjoittajien blogeissa. Ohjausta 
lehden jutusta blogiin oli kuitenkin vain kolmessa paperilehdessä, mutta 
jostain syystä ei yhdessäkään verkkolehdessä.

Brittiläisessä	Guardianissa	keskei-
nen	lukijakommentoinnin	väline	ovat	
toimittajien	blogit,	joissa	sallitaan	
kommentointi.	Guardian	on	pitkään	
ollut	maineikas	verkkojournalismin	
edelläkävijä,	ja	blogeja	se	alkoi	
julkaista	jo	vuonna	2004.	Tutki-
mukseen	haastatellun	päällikkö-
toimittajan	mukaan	Guardianissa	
kiinnostuttiin	blogeista,	koska	”ne	
ovat	ensimmäinen	webissä	syntynyt	
journalismin	muoto,	ensimmäinen	
selkeästi	web-pohjainen	journalis-
min	laji”.	

Tätä	nykyä	Guardianissa	on	sato-
jen	blogien	verkosto	<http://blogs.
guardian.co.uk/>,	joka	itse	asiassa	
on	niin	suosittu,	että	se	on	venyt-

tänyt	teknisen	alustan	äärimmilleen.	
Erityisen	suosittu	blogiosasto	on	
Comment	Is	Free	(CIF)	<http://www.
guardian.co.uk/commentisfree>,	
joka	yltää	15	miljoonaan	sivu-
lataukseen	ja	350	000	kommenttiin	
kuukausittain.

Guardianissa blogeja 
kommentoidaan
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Omaksi lajityypikseen voidaan tulkinnassa ehkä lukea se, että lukija ei 
voi niinkään kommentoida toimittajan tai toimituksen juttua aiheesta, 
mutta voi kyllä esittää mielipiteitään juttujen aiheista. Tällöin keskustelua 
ei käydä enää jutun yhteydessä, vaan keskustelualueella on toimituksen 
virittämiä keskustelusäikeitä ajankohtaisista uutisaiheista. Viritys voi olla 
muutaman rivin intro, johon yhdistyy kysymys tai kehotus ottaa kantaa 
asiaan. Tällöin voidaan ajatella, että lukijalle tarjotaan mahdollisuus esit-
tää omia tulkintojaan juttujen aiheista riippumatta siitä, onko juttu luettu 
alun perin paperilta tai verkosta. 

Itse asiassa paperilehdissä tavattiinkin varsin yleisesti lukijoille suunnat-
tuja kehotuksia jatkaa aiheen tiimoilta verkossa. Lähes kolme neljästä 
aineiston paperilehdistä (36/52) ohjasi lukijoita printtilehdestä verkkoon, 
kun mukaan otettiin laajalti erilaiset tavat tuoda esiin lehden verkkoversio-
ta printtilehdessä. Lehtien sivuilla saatettiin mainostaa esimerkiksi juuri 
lehden keskustelufoorumia tai ohjata lukijoita katsomaan juttuun liittyviä 
valokuvia tai videoita netistä. Lehdet mainostivat verkkoversiotaan usein 

Printtilehden	jutuista	voidaan	ohjata	lukijaa	verkon	keskustelusivuille.	Aamulehti	
23.5.2007.	
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siten, että lukija voisi verkosta lukea aiheesta lisää tai voisi käydä katso-
massa esimerkiksi juttuun liittyvää videota tai kuvia. Verkkoa siis tuotiin 
painetussa lehdessä usein esiin siten, että verkkolehti toisi lukijalle jotakin 
”lisää” paperilehden sisällön lisäksi. Aineiston perusteella vaikutti siltä, 
että yleisimmin lehdet ohjaavat lukijoita printtilehdestä lukemaan aiheesta 
lisää verkossa tai kutsuvat osallistumaan lehden sivuille verkkokeskuste-
luun. Päinvastaisen liikenteen suosittelu oli selvästi harvinaisempaa, sillä 
verkosta paperipuolelle havaittiin ohjauksia vain viidessä lehdessä.

Erikseen on vielä mainittava, että paperilehdissä olleiden lukijoiden tuot-
tamien sisältöjen (ks. edellä luku 5.3) yhteydessä oli hyvin harvakseltaan 
(5/52 lehteä) annettu muille lukijoille kommentointimahdollisuuksia. Tätä 
kävimme lehdistä läpi katsomalla, tuotiinko esimerkiksi yleisönosas-
tolla esiin sitä, että lukijat voivat ottaa kantaa yleisönosaston aiheisiin 
verkossa. Esimerkiksi eräässä lehdessä lukijat saattoivat kommentoida 
yleisönosastokirjoituksia ja pääkirjoituksia verkossa, ja tämä mahdolli-
suus tuotiin selvästi esiin printtiversiossa. Toisen lehden printtiversiossa 
yleisönosastokirjoituksista pyrittiin usein ohjaamaan lukijaa verkkoon 
tuomalla esiin, että kyseiseen aiheeseen liittyvä keskustelualue löytyy 
keskustelufoorumilta. Myös puheenvuorotyyppisten juttujen yhteydessä 
(eli toimituksen kutsumien vieraiden kolumneista, puheenvuoroista tai 
asiantuntijakirjoitusten tyyppisistä puheenvuoroista jne.) saatettiin ke-
hottaa lukijoita kommentoimaan. Verkkolehdissä lukijasisältöjen kom-
mentointimahdollisuus oli selvästi tavallisempi, sellainen oli 13 lehdessä.

Toimitus ei osallistu
Tässä yhteydessä on vielä paikallaan tarkastella, onko toimitus mukana, 
kun lukijat esittävät näkemyksiään lehden sisällöistä tai onko tätä varten 
edes luotu sopivia väyliä. Kyse on siis journalistisen työprosessin loppu-
vaiheeseen sijoittuvasta toimittajien ja yleisön välisestä vuorovaikutuk-
sesta. Periaatteessa tällainen olisi mahdollista esimerkiksi niin, että luki-
joilla olisi käytössään juttuja koskeva kysymys–vastaus-palsta tai niin, 
että toimittajat osallistuisivat juttuja koskevaan kommentointikeskuste-
luun (lähinnä verkkolehdessä).

Paperilehdissä ei ollut aineistonkeräysviikon aikana säännöllisiä palsto-
ja, joissa toimittajat tai toimitus olisivat vastanneet konkreettisesti luki-
joiden kysymyksiin. Lehdissä oli kyllä palstoja, jonne lukijat saattoivat 
lähettää kysymyksiä, mutta ne liittyivät johonkin tiettyyn aiheeseen ja 
vastaajina olivat tämän aiheen asiantuntijat. Lisäksi useassakin paperileh-
dessä oli juttuja, joissa pyydettiin lukijoita esimerkiksi kertomaan omia 
kokemuksiaan tai muisteloitaan jostakin yleensä kepeästä teemasta. Tätä 
voisi ehkä pitää jonkinlaisena yleisölle suotuna mahdollisuutena esittää 
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omia tulkintojaan jutunaiheesta. Esimerkiksi erään lehden Päivyri-sivulla 
oli palsta ”Kuka kuvassa?”. Palstalla julkaistiin vanhoja valokuvia, joissa 
esiintyvistä henkilöistä ja heihin liittyvistä tarinoista pyydettiin lukijoita 
kertomaan lehdelle. Toisen lehden Sunnuntai-palstalla oli kesän kala-
kisasta juttu, jossa haastateltiin edellisen kesän voittajaa. Palstalla myös 
pyydettiin saalisilmoituksia sekä kuvia saaliista. Samantapaisia palstoja 
oli myös verkkolehdissä. Lisäksi muutamassa lehdessä oli erityinen kysy-
myspalsta (4/52), joka kuitenkin oli luonteeltaan lähinnä verkkosivuston 
käyttöopaste, ns. Usein kysytyt kysymykset -tyyppinen palvelu. Näissä ei 
siis ollut kyse sisältöjen tulkinnasta.

Etenkin, jos lukijoiden sallitaan kommentoida juttuja suoraan niiden 
yhteydessä, toimittajien voisi kuvitella osallistuvan työtään koskevaan 
keskusteluun. Jälleen kyse on lähinnä verkkolehdistä, joskin periaat-
teessa käytäntö voisi toimia paperilehdissäkin. Paperilehdissä tällaista 
ei kuitenkaan havaittu lainkaan. Muutamassa verkkolehdessä (5/52) sen 
sijaan oli ainakin satunnaisia toimittajien kommentteja joko keskustelu-
alueilla tai toimittajien blogeissa. Joissakin päällikkötoimittajien haastat-
teluissa nousi esiin pyrkimys saada toimittajat mukaan verkkofoorumin 
keskusteluihin. Parissa haastattelussa ehdotettiin, että jutun kirjoittanut 
toimittaja voisi verkossa osallistua juttua käsittelevään keskusteluun, ker-
toa valinnoistaan ja vastata yleisön kysymyksiin. Vallitsevaksi piirteeksi 
tällaista toimittaja–lukijat-vuorovaikutusta ei voi tätä nykyä kehua: 

”Valitettavan vähän toimittaja lukijoitten kanssa keskustelee.” 

5.6 Yhteenvetoa yleisön arkisista sanansijoista

Seuraavassa tarkastelemme muutaman tunnuspiirteen kautta sitä, mitkä 
ovat yleisön sanansijat suomalaisissa sanomalehdissä näinä aikoina. Kysy-
mys on edelleen siis siitä, millaisia kanavia, kutsuja, foorumeita jne. taval-
linen lukija saa ulottuvilleen lukiessaan paperilehteä tai ”käyttäessään” 
verkkolehteä. Tässä kohden tarkastelussa eivät ole mukana esimerkiksi 
yleisötutkimukset tai toimituksen ja lukijoiden kasvokkaiset kohtaamiset, 
joita käsiteltiin aiemmin.

Tarkasteltujen 52 sanomalehden paperi- ja verkkoversioista voidaan 
eritellä ainakin seuraavat kolme yleisön osallistumisen ulottuvuutta. 
Ensinnäkin on mielenkiintoista katsoa, millaisia osallistumistapoja on 
lukijoille tarjolla. Näitä tarkastellaan erikseen paperi- ja verkkolehtien 
osalta, vaikka jotkin tavat ovatkin yhteisiä. Toiseksi arvioimme, miten 
käytössä olevat osallistumispiirteet sijoittuvat edellä tarkastelukehikkona 



��

olleeseen journalistisen työn prosessiin. Kolmanneksi tarkastelemme tut-
kimuksessa mukana olleiden lehtien osallistumisavoimuutta yksinker-
taisen pisteytyksen avulla. 

Lienee paikallaan huomauttaa, että tällaiset yhteenvetävät havainnot ovat 
suuntaa-antavia. Näennäisestä numeraalisesta eksaktiudestaan huoli-
matta käytetty tutkimusmenetelmä antaa pikemminkin kuvailevia kuin 
mittaavia tuloksia.

Yleiset ja harvinaiset osallistumismahdollisuudet
Jos ajatellaan sitä, että lukija haluaisi olla yhteydessä lehden toimitukseen, 
niin tämän kannalta aivan keskeinen perusasia näyttäisi olevan kunnossa 
suomalaisissa sanomalehdissä: jokaisessa paperi- ja verkkolehdessä oli-
vat toimituksen yhteystiedot esillä jollakin sivulla. Eri asia on sitten se, 
kuinka ketterästi ne ovat löydettävissä – ainakaan yksityiskohtaisesti. 
Tyypillisesti etusivulla saattoi olla jokin yhteyspuhelinnumero, ja jollakin 
toisella sivulla olivat täydellisemmät yhteystiedot. (Kuvio 1)

Yleisiä piirteitä paperilehdissä olivat myös yleisönosasto ja toimituksen 
kutsumien vieraiden kirjoitukset kuten kolumnit. Näitä havaittiin jokai-
sessa tutkimuksessa mukana olleessa lehdessä. Varsin yleisesti paperileh-
dissä olivat esillä myös toimittajien yhteystiedot, ainakin jollakin sivulla 
(49 lehdessä 52:sta). Huomattavasti harvemmin lukijalle kerrottiin toimit-
tajien yhteystietoja juttujen yhteydessä (33/52). Lukijan kommenttien foo-
rumeista toiseksi yleisin yleisönosaston jälkeen paperilehdissä oli teksti-
viestipalsta. Näitä perin nopeasti yleistyneitä osioita oli 37 lehdessä.

Oikeastaan on hieman yllättävää, että vain niukasti yli puolessa paperileh-
distä (27/52) oli tarjottu lukijoille mahdollisuus lähettää juttuvinkkejä ja 
vielä hieman harvinaisempaa (24/52) oli se, että toimitus selkeästi pyytäisi 
juttuvinkkejä. Noin joka toisessa lehdessä olivat lukijat kuitenkin pääs-
seet esiin julkaistujen lukijajuttujen ja/tai kuva-aineistojen avulla. 

Paperilehdessä perinteinen tapa järjestää lukijakommentointi toimituksen 
jutuista on tietenkin yleisönosasto, mutta tätä nykyä voitaisiin kommen-
tointia rohkaista tekemään myös lehden verkkopuolella. Tällaiset viittauk-
set olivat kuitenkin melko harvinaisia, sillä niitä oli noin joka neljännessä 
lehdessä. Lukijoiden ohjausta suoraan jutuista keskustelufoorumeille ha-
vaittiin harvemmassa kuin joka viidennessä lehdessä.

Missään paperilehdessä ei lukijoilla ollut valtaa päättää juttuaiheista 
eikä mikään lehti myöskään näyttänyt harjoittavan kansalaisreportteri-
toimintaa. Muut osallistumispiirteiden nollaluokkaan sijoittuvat piirteet 
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Kuvio 1.	Toimituksen	yhteystiedot,	yleisönosasto	ja	toimituksen	kutsumien	vieraiden	
kirjoituksia	havaittiin	kaikissa	tutkimuksen	52	paperilehdessä.	Luvut	perustuvat	
sisältöpiirteiden	analyysin	yhteenvetoon.
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(esimerkiksi palautelomakkeet) ovat paperilehdissä toki mahdollisia, 
mutta ehkä hieman keinotekoisia.

Kuten mainittiin, myös kaikissa tutkimuksen verkkolehdissä toimituk-
sen yhteystiedot olivat lukijain löydettävissä. Joissakin tapauksissa termi 
”löydettävissä” kuvaa hyvin tilannetta, sillä aina ne eivät olleet edes yh-
den klikkauksen päässä etusivulta. Muita tarkasteltuja piirteitä ei sitten 
havaittukaan kaikissa verkkolehdissä. Esimerkiksi toimittajien yhteystie-
toja ei löytynyt muutamasta lehdestä. (Kuvio 2)

Suhteellisen yleinen lukijoille tarjottu osallistumisväylä verkkolehdissä 
oli yleinen palautelomake, joka oli 37 lehdessä. Oikeastaan tätä voi pitää 
kummallisen vähäisenä määränä, sillä web-lomake on sekä käyttäjälle 
kätevä että yksinkertainen tehdä verkkojulkaisuun. Tosin yleistä palau-
telomaketta ei voi sinällään pitää kovin antoisana toimituksen journalisti-
sen työn kehittämisen kannalta, sillä tavanomaisesti se on hankala löytää, 
se on usein lehden asiakaspalvelun sivujen alla, eikä se nivelly suoraan 
juttuihin.

Toisaalta verkkolehdissä ei mitenkään yleisesti ollut palautelomakkeen 
ohella muita, suoremmin toimituksen työhön kohdistuvia kanavia esillä. 
Jonkinlainen kommentointimahdollisuus jutun yhteydessä oli noin joka 
neljännessä lehdessä, samoin kommentointimahdollisuus keskustelu-
foorumilla. Juttukohtaisesta kommenttimahdollisuudesta on hyvä pitää 
mielessä, että kyse saattaa monesti olla lomakkeesta, jonka kohtalosta 
lukijaa ei millään tavalla informoida. Ja kuten edellä on käynyt ilmi, juttu-
kommentti ei välttämättä koskaan tavoita jutun tekijää toimituksessa. Kom-
mentointi keskustelufoorumilla on sekin usein irrallaan itse jutuista.

Noin joka viidennessä verkkolehdessä – ja itse asiassa jokseenkin yhtä 
useassa paperilehdessä – oli nähtävillä laajempia kokonaisuuksia, joihin 
lukijat voivat tuottaa sisältöjä. Näissä välineiden erot tulevat selkeästi 
esiin, sillä näennäisestä samankaltaisuudestaan huolimatta kyse voi olla 
hyvinkin erilaisista lukijoiden vapausasteista. Paperilehdessä materiaali 
kulkee väistämättä aina toimituksen kontrollin kautta, kun verkkoleh-
dissä on periaatteessa mahdollista antaa lukijoiden julkaista sisältöä oma-
toimisesti omilla alueillaan. Muutamassa verkkolehdessä näin onkin teh-
ty, ja muutamassa on tällainen sisältöosio suunnitteilla.

Merkillepantavaa on se, että toimittajat eivät juuri osallistu keskusteluihin 
lukijoiden kanssa. Haastattelu- ja kyselyaineistoista kävi ilmi, että tavan-
omaisesti toimittajien ainakin toivotaan vastaavan esimerkiksi sähkö-
postitse saamaansa palautteeseen, mutta julkiseen keskusteluun ei näytetä 
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Toimituksen	kutsumien	vieraiden	blogeja

Kommentointimahd.	keskustelufoorumilla
Komm.mahd.	lukijoiden	tuott.	sis.	yhteydessä

Toimittajien	yhteystiedot	jutun	yhteydessä
Mahdollisuus	lähettää	juttuja

Toim.	kutsumien	vieraiden	kolumneja	jne.
Palautelomake	toimitukseen

Lukijoiden	tuott.	sisällölle	tark.	laajempia	kok.
Julkaistuja	lukijoiden	lähettämiä	juttuja

Tekstiviestipalstat
Yleisön/lukijoiden	blogeja

Ohjaus	jutusta	keskustelufoorumille
Lukijat	kysyvät,	asiantuntijat	vast.	-palsta	

Viittaus	verkkolehdestä	paperilehteen
Toimittajat	osallistuvat	keskusteluihin

Kysymys–vastaus-palsta
Mahdollisuus	valita	juttuaihe

Palautelomake	toimittajille
Toimituksen	yhteystiedot	jutun	yhteydessä

Lukijat	joidenkin	osien	editoreina
Mahd.	arvioida	juttuja	(pisteyttäminen	tms.)

Toimitus	antaa	kansalaistoimittajille		
akkreditointeja	tms.
Kansalaisreportterit

Blogissa	näk.	siihen	viittaavat	muut	blogit
Lukijoita	pyydetään	arvioimaan	lehteä

Avoimia	verkkohaastatteluja		
(lukijat	voivat	suoraan	haastatella)

Ohjaus	jutusta	blogiin

Kuvio 2. Toimituksen	yhteystiedot	olivat	esillä	jokaisessa	tutkimuksen	52	verkko-
lehdessä.	Paperilehden	yleisönosastoa	vastaava	keskustelualue	oli	vain	noin	joka	
toisessa	verkkolehdessä.
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antautuvan. Havaintoja tällaisesta tehtiin vain neljästä verkkolehdestä, ja 
monet näistäkin havainnoista olivat pikemminkin poikkeuksilta näyt-
täviä interventioita kuin tavanomaista toimituskäytäntöä.

Kuten paperilehdissä, myös verkkolehdissä lukijain mahdollisuudet päät-
tää juttuaiheista ja kansalaisreportteritoiminta olivat harvinaisia. Näitä 
tavattiin verkkolehdissä kuitenkin jokunen tapaus, ja ne liittyivät tyypil-
lisesti lukijoille osoitettuihin erillisiin osioihin.

Yleisön sanansijat journalistisen prosessin eri vaiheissa
Tarkasteltaessa edellä kuvattuja yleisiä yleisön osallistumisen tapoja jour-
nalistisen prosessin eri vaiheiden kautta, huomio kiinnittyy siihen, että 
suomalaisissa lehdissä ei lukijoiden juurikaan anneta puuttua sisältöjen 
valintaan. Tämähän on monessa mielessä ymmärrettävää, sillä lehtien 
journalistisesta sisällöstä päättäminen on sekä oikeudellisesti että kulttuu-
risesti kiinnittynyt toimituksen ammattilaisiin. 

Nämä suomalaisista lehdistä tehdyt havainnot ovat kutakuinkin saman-
laisia kuin tutkimuksen rinnalla kulkeneessa kansainvälisessä verkko-
lehtien analyysissa saadut tulokset. Yhteensä 16 eurooppalaisen ja yhdys-
valtalaisen verkkolehden tarkastelussa kävi ilmi, että journalistisen 
prosessin ydin, varsinainen jutunteko, on edelleen paljolti yleisön ulot-
tumattomissa. Päätöksenteko tehtävistä jutuista, niiden sisältöjen tekemi-
nen ja niiden julkaiseminen ovat vahvasti ammattitoimittajien reviiriä. 
(Domingo ym. 2008)

Sen sijaan Suomessakin lukijat ovat päässeet – heitä jopa aktiivisesti 
kutsutaan – toimimaan toimitusten silminä ja korvina. Tätä varten sekä 
paperi- että verkkolehdissä pidetään esillä yhteystietoja ja annetaan 
mahdollisuuksia lähettää juttuvinkkejä – mutta ei anneta lukijoille mah-
dollisuuksia toimia lehden virallisesti valtuuttamina edustajina poten-
tiaalisissa uutistilanteissa.

Paperilehdissä yleisö näyttäisi pääsevän mukaan sisällöntuotantoon 
paremmin kuin verkkolehdissä. Tämä johtuu ennen muuta siitä, että kai-
kissa tutkimuksen paperilehdissä oli yleisönosasto, kun verkkofoorumi 
puuttui varsin monesta verkkolehdestä. Toki on jälleen muistettava, että 
toimituksen vankasti vaalima yleisönosasto on esimerkiksi keskustele-
vuudeltaan jotain muuta kuin nettifoorumi, vaikka foorumi olisikin mo-
deroitu.

Verkkolehdissä lukijoilla on paperilehtiä paremmat mahdollisuudet 
osallistua ikään kuin sisältöjen julkaisemiseen jakamalle niitä eteenpäin. 



�8

Lukijalle tarjottu ”lähetä kaverille” -ominaisuus tai eri sosiaalisen median 
painikkeet ovat palveluita, jotka sekä hyödyttävät lehteä että palkitsevat 
aktiivista lukijaa.

Niin ikään verkkolehden lukija on suhteellisen hyvässä asemassa jo jul-
kaistujen sisältöjen tulkintavaiheessa. Vaikka kovin monessa verkko-
lehdessä ei olekaan juttujen suoraa ja julkista kommentointimahdol-
lisuutta, erilaiset verkkolehtien palautelomakkeet ja muut mielipiteen 
ilmaisun välineet ovat varsin helppokäyttöisiä.

Kaiken kaikkiaan näyttää vahvasti siltä, että sanomalehdissä on yleisölle 
varattu rooli yhtäältä aihekirjon rikastuttamisessa (havainnointi) ja 
toisaalta tehdyn työn arvioinnissa (tulkinta). Journalistisen prosessin 
ydin, aiheista päättäminen ja pääosin myös sisällöntuotanto on edelleen 
tukevasti toimituksen hallinnassa.

Hyvä kysymys on, pitäisikö tai voisiko toisinkaan olla. Kun kyse on vakiin-
tuneista medioista, ei vastuukysymyksiä voi sivuuttaa. Toimintatapoja 
mietittäessä on silti hyvä pitää mielessä, että median ulkopuolisessa vies-
tinnässä (erityisesti verkon sosiaalisen median sovelluksissa) sanoma-
lehtienkin yleisö oppii nykyisin, että he voivat olla paitsi tiedon vastaan-
ottajia myös sen hankkijoita, muokkaajia ja jakajia (ks. Deuze ym. 2007).

Enemmän ja vähemmän osallistavia lehtiä
Varaako sanomalehti palstojaan lukijoiden kirjeille, salliiko se suoraan jut-
tujen yhteydessä näkyvän lukijakommentoinnin tai julkaiseeko se erityis-
ten lukijakirjeenvaihtajien juttuja, on tietenkin lehden sisäinen ratkaisu. 
Näiden päätösten tulokset kuitenkin näkyvät julkisesti lehden paperi- ja 
verkkosivuilla edellä kuvattuun tapaan ja siten niiden pohjalta voidaan 
tehdä ainakin suuntaa-antavia arvioita eri lehtien alttiudesta lukijoidensa 
osallistamiselle mukaan lehdenteon projektiin. Kysehän ei ole käytet-
tävissä olevien keinojen vähyydestä eikä useimmiten edes taloudellisista 
seikoista, sillä tarjolla olevien tapojen kirjo on laaja. Ainakin johonkin mit-
taan asti osallistumispiirteiden vähyys tai runsaus kertoo lehtien asen-
teista.

Havaintojemme mukaan suomalaisten sanomalehtien voisi sanoa olevan 
osallistamisalttiuden suhteen kohtalaista keskitasoa. Kun esimerkiksi pa-
perilehdistä havainnoitiin 31 osallistumispiirrettä, niin missään lehdessä 
ei ollut niitä kaikkia, mutta jokaisessa oli joitakin. Yli puolet paperileh-
distä oli sellaisia, joissa osallistumispiirteitä oli vähintäänkin kohtalaisesti 
eli vähintään kolmasosa tarkastelluista piirteistä. (Kuvio 3)
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Paperilehdissä vuorovaikutustapojen kärkipäässä on vain muutama lehti 
(3/52), noin 6 % koko otoksesta. Näillä lehdillä oli vuorovaikutuksellisista 
elementeistä käytössä 16–20 piirrettä. Vuorovaikutteisen kärjen perään 
sijoittuu suurin osa otoksemme lehdistä. 11–15 osallistumisen piirrettä 
löytyi 24 lehdestä, mikä on lähes puolet otoksen lehdistä. 6–10 osallis-
tumisen piirrettä oli 19 lehdessä eli runsaassa kolmanneksessa lehdistä. 
Häntäpäähän jäi noin 6 lehteä eli runsas kymmenesosa. Niissä oli sisällön-
analyysin mukaan vain 0–5 osallistumisen piirrettä käytössä keväällä 
2007, kun maksimipistemäärä paperilehtien analyysissä oli 31 pistettä. 

Osallistumispiirrelistan yläpäähän sijoittuvat lehdet ovat suhteellisen 
suuria lehtiä. Listan toiseen päähän sijoittuvat lehdet taas ovat levikiltään 
pienempiä ja ilmestyvät harvemmin kuin esimerkiksi lehdet, jotka sijoit-
tuivat listalle kolmen kärkeen. Näistä kärkeen sijoittuvista lehdistä yksi 
ilmestyi harvemmin kuin seitsemänä päivänä viikossa.

Verkkolehdistä havainnoitiin 40 osallistumispiirrettä, ja näidenkin lehtien 
joukossa jokaisessa oli jokin osallistumistapa – jos ei muuta niin yhteystie-
dot – ja toisaalta kaikkia piirteitä ei ollut yhdessäkään. Yli puolet piirteistä 
oli verkkopuolellakin vain muutamassa (3/52) lehdessä. Kohtalaiseen 
keskikastiin (11–20 piirrettä) sijoittui 15 lehteä. (Kuvio 4)

Paperilehdet osallistumispiirteiden tiheyden mukaan ryhmiteltynä 
n = 52

yli 20 piirrettä
0 %
16–20 piirrettä

6 %

6–10 piirrettä
37 %

alle 6 piirrettä
12 %

11–15 piirrettä
46 %

Kuvio 3. Enin	osa	paperilehdistä	sijoittuu	osallistumispiirteiden	esiintymistiheyden	
perusteella	kohtalaisten	tai	melko	kohtalaisten	ryhmiin.
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Kiinnostavaa ja ehkä huolestuttavaa on se, että perin suuri osa verkkoleh-
distä on sellaisia, joissa on korkeintaan neljäsosa havainnoiduista osal-
listumispiirteistä. Tällaisia lehtiä oli yhteensä 34 eli selvästi yli puolet 
tutkimuksessa mukana olleista verkkolehdistä. Vaikka ottaisi huomioon 
tutkimuksen metodologiset puutteet ja tilanteen mahdollisen muutoksen 
aineiston keräämisen ja raportoinnin välillä, havainto kuitenkin kertoo 
siitä, että lehdillä on toistaiseksi varsin paljon osallistamismahdollisuuk-
sia käyttämättä. Suuntaus näyttää olevankin tällaisten ominaisuuksien 
lisäämiseen sanomalehtien verkkolehdissä, sillä otoksessammekin joku-
nen listan häntäpäähän sijoittuneista lehdistä on ilmoittanut olevansa 
verkkolehtiensä uusimisaikeissa.

Kuten paperilehtien kohdalla, myös verkkolehdistä vähiten osallistamis-
alttiutta osoittivat otoksessa suhteellisen pienet lehdet. Ei ole yllättävää, 
että isot lehdet ovat ryhtyneet toteuttamaan myös erilaisia lukijoiden 
osallistumisen sallivia piirteitä verkossa samaan tapaan kuin isot lehdet 
ylipäänsä ovat olleet aloitteellisia verkkojulkaisemisessa. Voi kuitenkin 
aprikoida, miksi pienet lehdet edelleen tuntuvat junnaavan paikallaan 
verkon mahdollisuuksien hyödyntämisessä. Esimerkiksi eloisan paikal-
lisen keskustelualueen luominen ei tätä nykyä ole kovin iso ponnistus 
– jos toimituksessa on halua sellaisen hoitamiseen.

Verkkolehdet osallistumispiirteiden tiheyden mukaan ryhmiteltynä
n = 52

yli 20 piirrettä
6 %

16–20 piirrettä
10 %

11–15 piirrettä
19 %

6–10 piirrettä
40 %

alle 6 piirrettä
25 %

 

Verkkolehdet osallistumispiirteiden tiheyden mukaan ryhmiteltynä
n = 52

yli 20 piirrettä
6 %

16–20 piirrettä
10 %

11–15 piirrettä
19 %

6–10 piirrettä
40 %

alle 6 piirrettä
25 %

 

Kuvio 4. Suuressa	osassa	verkkolehtiä	on	lukijoille	tarjolla	perin	vähän	osallistumis-
mahdollisuuksia,	etenkin	kun	ottaa	huomion	verkkolehden	ilmestyvän	jo	lähtö-
kohdaltaan	vuorovaikutteisessa	internetissä.
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Vertailtaessa paperi- ja verkkolehtiä yleisön osallistumismahdollisuuk-
sien suhteen oli havaittavissa, että piirteet jossain määrin kasautuvat. Kun 
listataan yhtäältä paperilehdistä kymmenen eniten osallistumismahdol-
lisuuksia tarjoavaa lehteä ja sama määrä verkkolehtiä, on kummassakin 
ryhmässä kuusi samaa julkaisua. Niin ikään kymmenen vähiten osallis-
tumispiirteitä sisältävien lehtien ryhmissä on kuusi samaa julkaisua.

Jakamalla sekä paperi- että verkkolehdet karkeasti kahteen yhtä suureen 
ryhmään osallistumispiirteiden esiintymistiheyden mediaanin mukaan 
(paperilehdillä 11 piirrettä ja verkkolehdillä 8 piirrettä), voidaan todeta, 
että toisessa ryhmässä ”osallistavampaan” ryhmään sijoittuva lehti on 
melko varmasti samassa ryhmässä myös toisessa ryhmässä. Täydellistä 
vastaavuutta ei kuitenkaan ollut havaittavissa, sillä muutamat runsaasti 
osallistumismahdollisuuksia tarjoavat paperilehdet olivat verkkopuolella 
hyvinkin selvästi vähemmän osallistamisauliita ja päinvastoin. Yleistävästi 
voidaan kuitenkin sanoa, että yleisön sanansijojen tarjoaminen vaikuttaisi 
olevan välinerajat ylittävä toimituspoliittinen asenne, joka joko näkyy tai 
ei näy niin paperilla kuin verkossa.
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6. YleisöAineistojen  
     käsittelY jA ArvottAminen

Edellä on käynyt ilmi, että yleisöltä saadaan sanomalehtien toimituksiin 
aiempaa enemmän viestejä, että niitä tulee aiempaa moninaisempien 
kanavien kautta ja että ne ovat lisänneet ainakin jonkin verran työtä toimi-
tuksissa. Niin ikään on saatu viitteitä siitä, että yleisön osallistumisen 
eri väyliä seurataan hieman eri tavoin lehdissä. Tässä jaksossa palataan 
vielä siihen, miten yleisöaineistojen seuranta on järjestetty toimituksissa 
ja miten eri väyliä arvotetaan.

6.1 Yleisöaineistoja seurataan vaihtelevasti

Tutkimusta varten haastateltujen päällikkötoimittajien puheenvuoroista 
nousi selkeästi esiin, että sähköposti on tätä nykyä yleisöltä tulevan aineis-
ton pääväylä. On muistettava, että se, mikä näyttäytyy toimituksen vas-
taanottopäässä sähköpostina, voi näkyä lukijalle monessakin muodossa. 
Paperilehdessä olevat sähköpostiosoitteet, verkkolehden mail to -linkit 
ja myös web-lomakkeiden viestit tulevat vastaanottajalle sähköpostin 
kaltaisina viesteinä.

”Sähköposti on itse asiassa yleisin tapa, millä nykyisin [palautetta]  
tulee. … Palautepuhelinsoittojen määrä on vähentyny, se on korvaan
tunu sähköpostilla. Kirjeitse tulee palautetta – mikä mulle asti tulee 
– niin viis kertaa vuodessa. Sähköposti on syrjäyttänyt ihan täysin.”

”Jos meillä on mielipiteellinen kirjoitus, ni me pannaan toimittajan 
sähköpostiosoite näkyviin ja jokaisen toimituksen sähköpostiosoite  
on näkyvissä siellä [paperi]lehden yläreunassa. Ja verkkotoimituksen 
osoite näkyy siellä jutun perässä, ja sitte ihmisille tulee suoraan  
enimmäkseen sähköpostin kautta se palaute. Tai sitten joskus tulee 
verkon kautta, jos on ollut se sama juttu verkossa, ja sitten tulee 
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meidän asiakaspalvelun kautta jonkin verran, kun meillä on hirveen 
huonosti laitettu verkkoon meidän yhteystiedot. Seuraava kehitys
kohde, että pannaan hyvänen aika toimituksen nimet ees sinne 
näkyviin. Ja sitten tulee edelleenkin ihan klassisesti puhelimella ja 
paperikirjeillä. … On hirveen monta väylää. Et tällä hetkellä suurin 
osa palautteesta tulee sähköpostilla.”

Jos on monia väyliä, joita kautta yleisöpalautetta ja muita aineistoja tu-
lee, on myös monia tapoja käsitellä sitä. Eri lehdillä on omat käytäntönsä, 
jotka joissakin lehdissä vaikuttavat olevaan vakiintuneempia kuin jois-
sakin toisissa. Yleisvaikutelmaksi jää, että yhtäältä toimituksen elastisten 
ja välillä epämääräistenkin organisaatioiden ja toisaalta teknisten järjestel-
mien vaillinaisuuksien vuoksi yleisöaineistojen käsittely on toimituksissa 
jopa sattumanvaraista tai ainakin horjahtelevaa.

Paperilehden yleisönosastolle tulevat kirjoitukset menevät tyypillisesti 
erityisen mielipidesivujen toimittajan tai toimittajien käsittelyyn. Erään 
haastatellun päällikkötoimittajan kommentti on hyvä muistutus siitä, ettei 
tällainenkaan investointi lukijoiden suuntaan ole ollut ikuisesti sanoma-
lehdissä.

”… nyt toistakymmentä vuotta meillä on ollu varta vasten toimittaja 
toimittamassa meidän mielipideosiota.”

Erityisesti verkon kautta tulevien yleisön viestien käsittely näyttää olevan 
yhtäältä toimitusten keskijohdon tai verkkotoimittajien työtä tai sitten 
verkkotoimitus tai verkkotoimittaja käsittelee yleisöviestit ja jakelee niitä 
edelleen sopiviksi katsomiinsa pisteisiin toimituksessa. Joissakin lehdissä 
tämä työ tosin on osoitettu muille tahoille, mutta perusidea on kuitenkin 
se, että lehteen tulevat aineistot otetaan keskitetysti vastaan ja sitten siir-
retään eteenpäin.

”… palautelomake … menee meidän verkkotoimitukseen, mutta siellä 
päivystävä verkkotoimituksen tyyppi tai kuka siellä nyt on vuorossa 
menee vaan ja kattoo kaikki.”

”… meillä arkistoosasto … ne seuraa palautteen ja jakaa sen meille 
sinne sit mihin se kuuluu, ja sit sen mukaan sitte vastataan tai ollaan 
vastaamatta.”

Ja luonnollisesti edelleen pätee se perinteinen käytäntö, että monenlaista 
palautetta tulee suoraan niin päällikkö- kuin muillekin toimittajille. Nämä 
viestit myös käsitellään perinteiseen tapaan eli tapauksesta riippuen.
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”Palautetta tulee päätoimittajalle suoraan, sähköpostilla tulee jonkin 
verran. Ja mulla on semmonen tapa, että tämmösen yksittäisen pa
lautteen aina annan sille asianomaiselle toimittajalle suoraan.”

Aineistosta kävi ilmi, että useimmiten toimittajia ei ole erityisemmin vel-
voitettu seuraamaan edes omista jutuistaan mahdollisesti tulevia palaut-
teita tai niistä käytävää keskustelua. Se jää vapaaehtoisuuden varaan. Ja 
lehden yleisen keskustelualueen seuraaminen vaikuttaisi olevan edelleen 
pikemminkin poikkeus kuin sääntö toimituksissa. Eikä tähän taideta aina 
edes rohkaista, kuten voi päätellä tästä erään päällikkötoimittajan poh-
diskelusta:

”Edellyttää on ehkä väärä sana, mutta kehotetaan seuraamaan  
verkkokeskustelua… Meidän verkkotoimittajat sitä kyllä seuraa sillä 
silmällä, että niitten vastuulla se on. Mutta mun pakko sanoa, että 
kyllä mä joskus ihmettelen, että jollakin toimittajalla on niinkin paljon 
aikaa työaikana seurata sitä verkkokeskustelua – että vois sitä ehkä 
muutakin tehdä.”

Myöskään muissa maissa toimittajat eivät välttämättä seuraa lukijoiden 
kommentointia. Niinpä esimerkiksi Timesissa on suunniteltu käyttöliitty-
mää, jonka avulla journalistit käytännössä pakotettaisiin näkemään omiin 
juttuihinsa tulleet kommentit sekä sen, mitä heidän jutuistaan luetaan. Le 
Mondessa puolestaan aiotaan yleistää vuorovaikutus lukijoiden kanssa 
kautta toimituksen. Erityisten yleisöspesialistien asemesta kunkin aihe-
alueen toimittajat seuraisivat kyseiselle alueelle tulevia kommentteja.

Aiemmin kävi ilmi, ettei verkkolehden lukija likikään aina saa tietää, mi-
hin hänen viestinsä lopulta menee ja kuka sen lukee. Tämä näyttää kos-
kevan myös suoraan jutusta annettavaa palautetta, mitä voi pitää huono-
na käytäntönä. Verkkoviestinnän logiikan mukaisesti viestin yhteydessä 
olevaa palauteväylää käyttämällä saa toimitettua kommentin viestin kir-
joittajalle. Näinhän esimerkiksi blogit toimivat, ja verkkolehdessä jutun 
yhteydessä oleva kommenttimahdollisuus implikoi mahdollisuudesta 
viestiä kyseiselle toimittajalle. Useinkaan näin ei tapahdu.

”Ja se palaute, joka tulee sähköpostilla, sehän me aina välitetään aina 
jutun tehneelle toimittajalle. Sen sijaan se, kun tulee juttujen perään 
näitä kommentteja, niin ei ne kyllä välttämättä mene sille toimitta
jalle, eikä ne kaikki ookkaan semmosia, että ne edellyttäis.”

Vaikka osaltaan kyse voi olla huonosti toteutetusta tekniikasta, tilanne 
varmaan kertoo jotain vallitsevista asenteista.
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Edellä ilmeni, että lehdissä suhtaudutaan vaihtelevasti yleisöviesteihin 
vastaamiseen. Kaikki viestin lähettäjät eivät edes vastausta halua, jotkut 
eivät niitä järjellisesti ajatellen ansaitse, mutta monet ottavat yhteyttä 
vuorovaikutuksen toivossa. Tämä on tiedostettu toimituksissa.

”… onhan meillä sitten tällainen palautesähköpostikansio, johonka 
tulee päivittäin toimitukselle viestejä, joihin pyritään, tai lähtökohta 
on, että niihin kaikkiin vastataan, joihin on vastausta toivottu.”

”… niihin vastataan, joka jättää sähköpostiosoitteensa ja jolla se ei 
oo pelkää suoraa huutoa ja vua, niin saa vastauksen, miksi lehti on 
toiminut näin.”

6.2 Yleisön väylillä on hierarkiansa

Kun edellä todettiin, että sähköposti on noussut sanomalehtien toimi-
tusten näkökulmasta yleisöaineistojen tärkeimmäksi väyläksi, niin se 
näkyy myös sähköpostin arvostuksessa. Päällikkötoimittajille tehdyssä 
kyselyssä vastaajia pyydettiin arvioimaan, kuinka tärkeitä erilaiset lukija-
kommenttien muodot ovat lehden kannalta. Kysymyksessä ei eritelty 
palautteiden sisältöjä, vaan kommenteilla tarkoitettiin kaikkia yleisöltä 
tulevia viestejä juttuideoista palautteisiin. Nämä eivät välttämättä eivätkä 
ehkä useimmiten päädy lehden palstoille. Kaikissa kyselyn tähän kohtaan 
vastanneissa 45 lehdessä sähköpostia pidetään tärkeänä (13 vastaajaa) tai 
erittäin tärkeänä (32 vastaajaa). (Taulukko 2)

Lukijakommenttien väylien tärkeys lehdissä Tärkeä Ei tärkeä n
Sähköposti	 45	 0	 45
Puhelin	 42	 3	 45
Henk.koht.	tapaamiset	 39	 6	 45
Kirje/kortti	 23	 22	 45
Muu	 8	 1	 9
Fax	 3	 38	 41

Taulukko 2.	Sähköpostia	pidetään	tärkeänä	lukija-aineistojen	väylänä	jokaisessa	
tutkimuksen	kyselyyn	osallistuneessa	45	lehdessä.	Päällikkötoimittajien	kyselyssä	
pyydettiin	mielipidettä	niistä	foorumeista,	jotka	ovat	käytössä	vastaajan	lehdessä.

Puhelimella tulevia kommentteja pidettiin jokseenkin yhtä tärkeinä, vaik-
ka muutamissa haastatteluissa kerrottiin sähköpostin ainakin osin syrjäyt-
täneen puhelimen. Ehkäpä on niin, että lukija saa puhelimessa toimituk-
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sen edustajan keskittyneemmän huomion ja joka tapauksessa keskustelu 
on välittömämpää kuin sähköpostitse. Sama koskee henkilökohtaisia ta-
paamisia, joita arvostetaan myös lähes kaikissa lehdissä. 

Paperilla (kirje tai kortti) tulevan kommentoinnin tärkeydestä päällikkö-
toimittajien mielipiteet jakautuvat jokseenkin kahtia niin, että jokseenkin 
joka toinen piti tätä tärkeänä ja joka toinen ei. Kannanotot olivat siis varsin 
arvelevia. Sen sijaan faxilla tulevia kommentteja ei pidetty juuri missään 
lehdessä tärkeinä. Kohdassa ”Muu” vastaajat mainitsivat esimerkiksi 
verkkokommentit, nettikeskustelujen kautta tulevat palautteet ja – vaikka 
kohta oli erikseen mainittu – erimuotoiset kasvokkaistapaamiset lukijoi-
den kanssa.

Erikseen lehtien edustajilta kysyttiin, miten tärkeinä he lehdissään pitä-
vät foorumeita, joilla lukijat itse pääsevät julkisesti ääneen. Edellähän 
käsiteltiin väyliä, joiden kautta yleisöaineistoja tulee toimitukseen, nyt 
ovat kyseessä lehden sisältöosiot, joissa lukijan ääni on lehden muiden 
lukijoiden ulottuvilla. Järin suuri yllätys ei ole, että kaikissa kyselyyn osal-
listuneissa lehdissä (45 vastaajaa) pidettiin paperilehden yleisönosastoa 
tärkeänä tai erittäin tärkeänä. Voi olla, että kyse on paperilehtikulttuurin 
perinteestä tai sitten eri yleisöfoorumeiden tosiasiallisista eroista, mutta 
sanomalehtien päällikkötoimittajien arvostuksissa verkkolehden fooru-
mit jäävät selvästi paperilehden yleisönosaston jälkeen. (Taulukko 3).

”… mielipidesivuhan on sellanen … voisko sanoa lukijavaikut
tamisen tai keskustelun lähtökohta, ja se on tietenkin pitkä, traditio
naalinen juttu.”

”Kyllähän se menee tietysti niin, että paperilehti on edelleen tällainen 
pönäkin, eniten luotettavuutta tavoittelevin, seuraavaksi on verkko ja 
sitten viimeiseks on tekstarit, että semmonen hierarkia siinä on.”

”… yleisönosastokirjoitukset on yleensä ajatuksia. Sitten nää  
tekstariviestit on huudahduksia ja verkossa on töräytyksiä.” 

Lukijain areenojen tärkeys lehdissä Tärkeä Ei tärkeä n 
Paperilehden	yleisönosasto	 45	 0	 45
Äänestykset/mielipidekyselyt	 35	 8	 43
Tekstiviestipalsta	 32	 8	 40
Juttukohtainen	kommentointi	 26	 12	 38
Verkkolehden	keskustelufoorumi	 25	 9	 34

Taulukko 3.	Eri	lukijafoorumeiden	tärkeys	lehdissä.	Päällikkötoimittajilta	pyydettiin	
mielipidettä	niistä	foorumeista,	jotka	ovat	käytössä	vastaajan	lehdessä.	
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Paperilehden yleisönosaston arvostusta perusteltiin kirjoitusten laadulla:

”Et kyllähän verkkokeskustelut, ne on räväkämpiä, siellä ollaan 
herkemmin sillä rajalla, että voiko tätä nyt ylipäänsä julkasta vai ei 
… lehdessä se on siistimpää, selkeesti harkitumpaa se ilmasu.” 

Olennaisestihan kyse on paperilehden yleisönosaston sisällöntuotannon 
prosessista, joka ohjaa käyttämään harkintaa. Lisäksi paperilla julkaista-
via lukijaviestejä toimitetaan paneutuneemmin kuin verkkokeskusteluita. 
Muutettavat muuttaen yleisönosaston ja verkkofoorumin kesken on kyse 
vastaavanlaisesta erosta kuin verkon pikauutisten ja paperilehden tausta-
juttujen välillä.

”Paperiin suodattuu tiukemmin. Lehtee ihmiset lähestyy varmasti 
vähän eri tavalla. Useimmilla on ollut aikaa vähän miettii mielipidet
tään ja vähän muokata sitä ja tunteet on kerinny rauhottuu.”

Verkkolehden keskustelufoorumia piti tärkeänä 25 vastaajaa 34:stä, mikä 
on suhteellisesti vähemmän kuin esimerkiksi mielipidekyselyitä (35/43) 
tai jopa tekstiviestipalstoja (26/38) tärkeinä pitävien määrä. 

Toisaalta aineistossa esiintyi myös sellaisia näkemyksiä, että verkossa on 
mahdollista saada aikaan luontevampaa keskustelua kuin paperilehden 
yleisönosastolla. Oikeastaan onkin niin, että paperilehden yleisönosastojen 
keskustelut eivät ole varsinaista keskustelua, vaan kirjallista mielipiteen-
vaihtoa. Eikä aina ole edes kyse mielipiteenvaihdosta, vaan pelkästään 
oman mielipiteen saattamisesta julkisuuteen.

”Lehteen on aika vaikee luoda oikeeta keskustelutilannetta, et siel
lähän se keskustelu muodostuu tämmösistä perättäisistä monolo
geista, jotka sitten kohtaavat tai eivät kohtaa toisiaan. Verkossahan voi 
syntyä ihan sellanen lomittuva keskustelu, päästään heti vastaamaan 
… ja sit alkaa tulla tulla ryhmät, jotka koostuu tiettyjen mielipiteiden 
ympärille.”

”Jos tulee kirjeellä kirjotettuna, se saattaa olla punnitumpi. Se on siis 
semmonen ihminen, joka on oikein vaivautunu kirjottamaan. Toisaal
ta siellä on myös sellasia ihmisiä, jotka lähettää kirjeen, joille tietokone 
on jostain syystä vieras ja se saattaa olla ihan tajunnanvirtaa. Mut 
ne, jotka ottaa asiakseen kirjottaa yleisönosastolle, niin sillon se ei oo 
keskusteluluontonen, vaan se on statement, se on niinkun lausuma, 
he tulevat ja lausuvat asiasta jotakin.”
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Verkkokeskustelujen ”epäilyksenalaiselle” luonteelle tarjottiin haastatte-
luissa selitykseksi juuri sitä tekijää, miksi ne ovat luonnollisempia kes-
kusteluita kuin yleisönosastojen ”kirjeenvaihto”. Verkossa voi osallistua 
keskusteluun vikkelämmin kuin paperilla, jolloin kommentit eivät ole 
välttämättä valmiita ja lopullisia. Ja mitä vilkkaammin keskustelua käy-
dään, sitä enemmän todennäköisesti on pikamielipiteitä. Keskustelujen 
laajuus johtaa siihen, että punnitummat puheenvuorot jäävät helposti 
keskeneräisten mielipiteiden jalkoihin ja kokonaisuudesta syntyy vähem-
män laadukas kuva. 

”… vaikka me moderoidaan se keskustelu, ni sehän on aika paljon 
spontaanimpaa ja sanotaan nyt, että laadultaan ehkä vähän huonom
paa ku esimerkiks mielipidesivun kirjoittelu… Se kirjo on isompi.”

”… verkkokeskusteluhan on semmosta kun baaripöytäkeskustelua, et 
sinne tullaan ja katotaan, et mitähän toikin horisee ja kuitataan siihen 
vähän.”

Joissakin lehdissä kuitenkin myös verkkokeskusteluita pidettiin sisäl-
löllisesti ainakin potentiaalisesti antoisina. Mahdollisuuksia onkin hyö-
dyntämättä, sillä nykyisin lehdet tuskin ovat investoineet resursseja 
verkkokeskustelujen laadun varmistamiseen samassa mittasuhteessa 
kuin paperilehden yleisönosaston toimittamiseen (jos ajatellaan henkilö-
työpanosta suhteessa viestien määrään). Yleisönosasto pysyy toimituk-
sen haluamassa mielessä laadukkaana halvemmalla kuin verkkofoorumi. 
Voikin ajatella, että verkkofoorumeiden nykyistä paneutuneempi ja ehkä 
osallistuvampikin moderointi tuottaisi nykyistä tasokkaampaa sisältöä 
näillekin lehden areenoille. 

”Ja yleensähän verkkokeskustelu paranee jatkuessaan – vaikka  
päinvastaisiakin esimerkkejä on – mutta yleensä se paranee, kun  
tulee niitä tasapainottavia tekijöitä. Se alkaa korjata itteensä, pois 
äärilaidoilta.”

Huomionarvoista on myös se, että vaikka periaatteessa juttukohtaista 
lukijakommentointia arvostetaan, tässä kohden sen tärkeys jäi suhteel-
lisen pieneksi: 26 vastaajaa 38:sta piti tätä foorumia tärkeänä tai erittäin 
tärkeänä. Ja vaikka tekstiviestipalstoja pidetään tärkeinä sisältöosioina 
lehdissä, niin arvostus ei välttämättä perustu niiden sisällölliseen tasoon. 
Kysymys lieneekin niiden oletetusta lukuarvosta, sillä tekstareita kuvail-
laan lähinnä kommenttien heittelyksi:

”Kyllähän ne tekstarit on paljon spontaanimpia, vois sanoa itsestään 
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selviä. … on ne varmaan astetta ilkeempiäkin, et on joku asia, joka 
harmittaa nyt just ja pitää sitte kommentoida.”

”Se on niin helppo pikaistuksissaan pistää tosta noin tekstari, kuin 
että rupeanpa nyt oikeen kirjottamaan kirjotuksen, johon pistän 
nimeni alle … Näkeehän sen noista, kun lueskelee noita tekstareita. 
Niillähän onki tarkoitus saada ytimekkäitä mielipiteitä. Joskus siellä 
on tosi hyviä nasauksia.”

Paperi- ja verkkolehden synergiaa on sanomalehdissä opittu pikku hiljaa 
hyödyntämään, ja tämä näkyy myös eri yleisöfoorumeiden keskinäisenä 
yhteytenä.

”Sen [yleisönosastokirjoituksen] pohjalta voi sit verkkoon syntyä 
hyvinkin mielenkiintosia keskusteluja. … jokaisesta yleisön 
osastokirjotuksesta, joka lehdessä julkaistaan – näistä jotka on  
selkeitä mielipidekirjotuksia – me avataan heti verkkoon  
keskustelu.”

Tässä yhteydessä on ehkä hyvä mainita Le Monden päällikkötoimittajien 
arvelut siitä, että paperilehden ja verkkolehden sisältöjen hyödyntämi-
sellä ristiin on rajansa myös keskustelujen osalta. Ranskalaiset haastatel-
lut sanoivat, että nyt kun blogeista on tullut yhä enemmän visuaalisia ja 
niissä on runsaasti linkkejä, niitä ei oikein enää voi toisintaa painetussa 
lehdessä. Niin ikään kommenttien poimiminen verkosta paperille on 
vaikeata, koska ne ovat niin kytköksissä muihin verkkokommentteihin.

Kaiken kaikkiaan asetelma näyttäisi siis olevan sellainen, että lukijoilta 
lehteen tulevan palautteen väylänä verkko on tätä nykyä ottanut tärkeim-
män sijan. Sähköposti on päällikkötoimittajien näkökulmasta selvä ykkös-
väline tässä suhteessa. Sen sijaan lukijoiden mielipiteiden julkaisufoo-
rumina paperilehden yleisönosasto on säilyttänyt arvostetun asemansa 
toimituksissa, vaikka verkossa onkin sekä enemmän että keskustelevam-
paa lukijakirjoittelua kuin paperilehdessä.
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Riina Hautala

7. sAtunnAistA sYnergiAA

Aiemmin on jo viitattu siihen, että yleisön toimittamia sisältöjä käytetään 
tai ajatellaan käytettävän ristiin painetussa ja verkkolehdessä. Taustalla on 
sanomalehtiäkin koskeva murros analogisesta toimintamallista digitaali-
seen. Konvergenssin myötä samojen sisältöjen käyttö on ainakin periaat-
teessa mahdollista useassa eri välineessä – miksei siis yleisöaineistojenkin.
Mutta muodostavatko sanomalehden osaset yhdessä kokonaisuuden, 
joka on enemmän kuin osiensa summa silloin, kun kyseessä on yleisön 
osallistuminen? Tähän hain vastausta tarkastelemalla, miten yleisön osal-
listuminen oli mahdollistettu viidessä suomalaisessa maakuntalehdessä 
kesäkuussa 2007. 6

Tutkimuksen kohteena olivat Aamulehden, Kalevan, Keskisuomalaisen, 
Turun Sanomien ja Vasabladetin paperilehdet ja verkkoversiot viikon ajal-
ta. Tutkin paperi- ja verkkoversioita sekä erikseen että yhdessä. Ajatuk-
senani oli, että uudenlainen vuorovaikutteisuus ja yleisön osallistumisen 
mahdollistaminen voisivat toimia osaltaan myös paperi- ja verkkolehden 
synergian rakentajana. Vuorovaikutteisena ympäristönä juuri verkko 
mahdollistaa toimintoja, jotka ovat olleet paperilehdessä mahdottomia. 
Tätä kautta syntyvä kokonaisuus voisi toimia myös uudenlaisen yhteisöl-
lisyyden rakentajana. 

Tutkimusaineistoni perusteella verkko- ja paperilehden yhteistyö 
yleisöaineistojen kannalta oli melko niukka. Poikkeuksiakin toki oli. 
Erilaiset pikakyselyt edustivat tyypillisesti aineistoa, joka oli suunniteltu 
toimimaan niin paperilla kuin verkossakin. Päivän kysymys julkaistiin 
yleensä paperilehdessä, siihen saattoi vastata verkossa (joissain tapauk-
sissa myös esimerkiksi matkapuhelimella) ja vastaus mahdollisine kom-
mentteineen oli jälleen luettavissa paperilehdessä.

6		 Luku	perustuu	pro	gradu	-tutkielmaan	Lukija	tekee	jutun	–	vai	tekeekö?	(Hautala	2008)
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Paikoin oli muutenkin havaittavissa yritystä kommunikoida lukijoiden 
kanssa ja hyödyntää molempia julkaisumuotoja. Esimerkiksi Kalevassa 
lukijoille annettiin mahdollisuus äänestää kallioparkiksi kutsutun Oulun 
keskustaan suunitellun parkkihallin ja huoltoreitin nimeä. Kilpailu oli 
alkanut nimenehdotuspyynnöillä, joista raati valitsi tutkimusviikolla 
kymmenen nimiehdotusta varsinaiseen äänestykseen. Äänestys sai tut-
kimusviikolla paljon näkyvyyttä. Paperilehden lähes sivunkokoisen jutun 
lisäksi siitä muistutettiin pikkujutuilla ja puolen sivun kokoisilla ilmoituk-
silla. Verkkoon oli koottu aiheesta oma osio, johon oli ehdotuslomakkeen 
yhteyteen liitetty aiheesta kirjoitettuja juttuja vuodesta 2003 lähtien. Luki-
joiden lähettämiä nimiehdotuksia kertyi yli tuhat, ja raati valitsi tutkimus-
viikolla näiden joukosta kymmenen ”finalistia”, joista lukijat saivat taas 
äänestää suosikkiaan. Nimiraadin suosikeista paperilehteen kirjoitetun 
jutun yhteyteen oli poimittu lukijoiden esittämiä nimiä perusteluineen.

Verkkolehden ja paperilehden erilaisesta julkaisurytmistä ei ole oikein 
osattu hakea synergiaetua. Vaikka verkosta voisi melko helposti poimia 
kommentteja paperilehden juttujen yhteyteen, se oli ainakin tutkimusvii-
kon perusteella hyvin harvinaista. Monista uutisistahan on jo julkaistu 
edellisenä päivänä verkossa jonkinlainen versio ja siihen saattaa hyvinkin 
tulla kommentteja ennen paperilehden painoon menoa tai toisaalta monis-
ta aiheista kirjoitetaan tuleviin lehtiin jatkojuttuja. 

Kuten luvussa 5.5 todettiin, yleensä viittaukset veivät paperilta verk-
koon. Esimerkiksi Aamulehden paperilehdessä oli tutkimusviikon aika-
na verkon keskusteluun ohjaava viittaus 10 jutun perässä. Materiaalia 
käytettiin kuitenkin ristiin melko vähän. Esimerkiksi Tampere & naapurit 
-sivulla julkaistun Tampellan tunnelista kertovan jutun yhteyteen oli nos-
tettu joitakin kommentteja verkon keskustelusta. Jutun perässä oli vinkki 
verkossa käytävästä keskustelusta ja tämä myös selvästi vilkastutti kes-
kustelua (11.6. tunnelikeskustelussa oli 8 avausta ja 29 viestiä, seuraavana 
päivänä paperilehdessä julkaistun jutun jälkeen verkon keskustelussa oli 
18 avausta ja 70 viestiä). Aiheeseen palattiin viikonlopun paperilehdessä, 
mutta tällöin ei lukijoiden kommentteja enää nostettu jutun yhteyteen, 
eikä verkon keskustelusta muistutettu myöskään minkäänlaisella viit-
tauksella verkkoon.  

Kalevan verkkolehden keskustelualueella (”Juttutupa”) keskustelu oli 
vilkasta, mutta tämä ei näkynyt paperi/verkkolehden toimituksellisessa 
osassa. Lukijoiden keskusteluun viitattiin Kallioparkki-äänestyksen lisäk-
si varsinaisen jutun yhteydessä vain kerran: Koiran kuolema puhuttaa  
-kainalojuttuun oli kerätty verkkolehden keskustelusivuilta kommentteja 
ja jutun perässä kerrottiin, että keskustelu jatkuu edelleen Kalevan Juttu-
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tuvassa. Paperilehden yleisönosastossa (”Lukijan sivu”) olleissa Juttu-
tuvasta poimittua -vinjetin alla julkaistujen mielipiteiden perässä oli aina 
myös viittaus verkkoon. 

Kalevan uutisosan etusivulla oli tutkimusviikon aikana myös kerran nos-
tettu verkkovinkkauksiin Juttutuvan keskustelut. Perusjutuista verkon 
keskustelusivuille houkuttelevat vinkit puuttuivat siis kokonaan. Näin 
siitä huolimatta, että esimerkiksi perjantaina kotimaan lähtösivulla ollut 
ydinvoimalajuttu herätti verkossa keskustelua, ja poimintoja lukijoiden 
kommenteista oli nostettu lauantain Lukijan sivun Juttutuvasta poimit-
tua -palstalle. Vertailun vuoksi laskin, että tutkimusviikon aikana Ka-
levassa oli videoviittaus verkkoon 5 jutun perässä ja maininta verkon 
kuvagalleriasta 12 jutun perässä. Niin ikään lukijoiden lähettämiä kuvia 
oli verkossa runsaasti, mutta paperilehdessä niitä julkaistiin vain Lukijan 
sivulla.

Luvussa 5.3 puhuttiin siitä, että verkon keskustelualue ja paperilehden 
yleisönosasto eroavat toisistaan muutenkin kuin tekniseltä alustaltaan. 
Paperilehden yleisönosasto on jo viiveensä takia jähmeä foorumi aidolle 
keskustelulle, verkkolehden keskustelualue on lähempänä arkista rupat-
telua. Omien havaintojeni perusteella paperilehden mielipidesivun ja 
verkkolehden keskustelufoorumin synergia oli yleensä myös melko 
vähäistä. Näin siitäkin huolimatta, että esimerkiksi Kalevan yleisönosas-
ton alaosa oli varattu verkosta poimitulle materiaalille. Kaleva.plus-
verkkokokonaisuudessa julkaistiin joka päivä lukijan kuva, joka oli valittu 
verkkoon lähetetyistä kuvista sekä Juttutuvasta poimittua -palsta, johon 
oli otettu verkon keskustelupalstalta kaksi avausta ja muutama niihin 
lähetetty kommentti. 

Mielenkiintoinen poikkeus yleisestä käytännöstä oli se, että Keskisuoma-
laisen  paperilehden mielipidesivun jutut ja pääkirjoitukset julkaistiin 
myös verkon keskustelualueella, joten lehdessä aloitettu keskustelu saat-
toi jatkua verkossa. Yritin etsiä aineistostani, pääseekö verkkoon kirjoitet-
tu mielipide yhtälailla jatkamaan keskustelua paperilehden puolella. En 
löytänyt aineistostani esimerkkiä tällaisesta, mikä saattoi johtua otokses-
ta7. Ajatus siitä, että mielipidekirjoitukset eläisivät tähän tapaan yhdessä 
sekä paperilla että verkossa, olisi kuitenkin erittäin kiinnostava. Paperi-
lehdessä julkaistun keskustelun jatkaminen verkossa ja sieltä mielenkiin-
toisten kirjoitusten poimiminen takaisin paperilehteen antaisi yleisölle 
viestin siitä, että keskustelua seurataan toimituksessa.

7	 Ongelma	saattoi	olla	myös	tekninen,	sillä	Keskisuomalaisen	verkkosivujen	tallentaminen	oli		
erityisen	vaikeaa.
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Tämän aineiston lehdistä Turun Sanomat kuvaa yhtä suomalaisen sanoma-
lehden tyyppiä yleisösisältöjen ristiinkäytön suhteen. Lehdessä oli varsin 
vähän verkon ja paperilehden välistä synergiaa, mikä liittyi luultavasti 
siihen, että suurin osa verkossa julkaistusta materiaalista oli samaa kuin 
paperilehdessä. Verkossa oli toki jotain kuvagallerioita ja videoita, mutta 
yleisön osallistumisen mahdollistavaa ”omaa” materiaalia oli lähinnä 
vain blogeissa, eikä niistäkään juuri paperilehdessä mainittu. Turun Sa-
nomien verkkolehdessä ei ollut varsinaista keskustelufoorumia, vaan 
samat mielipidekirjoitukset julkaistiin niin paperilehdessä kuin verkos-
sakin – ilman muuta kommentointimahdollisuutta kuin kirjoittaa uusi 
mielipidekirjoitus paperilehteen. Julkaisujärjestys oli perinteinen pape-
rilta verkkoon. Tekstiviestimielipiteet liikkuivat kuitenkin vastavirtaan. 
Ne julkaistiin ensin verkossa ja sieltä osa poimittiin paperilehden mieli-
pidesivulle. Liike verkosta paperilehteen oli ainakin tutkimusviikolla var-
sin hidasta, sillä verkko- ja paperijulkaisun välissä oli yleensä vähintään 
muutama päivä, joissain tapauksissa jopa viikko. Lisäksi lukijat tuntuivat 
seuraavan tekstiviestimielipiteitä ensisijaisesti paperilehdestä, sillä vasta 
paperilehdessä julkaisemisen jälkeen verkkoon tuli aiheesta uusia teksti-
viestikommentteja.

Havaintojeni perusteella yleisön tuottama materiaali ei siis liikkunut suju-
vasti paperilehden ja verkkolehden välillä. Osaltaan tämä näyttäisi liittyvän 

Keskisuomalaisen	keskustelupalstalla	saattoi	kommentoida	paperilehden	yleisön-
osastolla	julkaistuja	mielipidekirjoituksia.	
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siihen, että yleisön osallistumista tuettiin pikemminkin yksittäisten toimit-
tajien satunnaisten toimien kautta kuin järjestelmällisten käytäntöjen kan-
nattamana. Tämä ilmeni siten, että samasta aihepiiristäkin kirjoitetuissa 
jutuissa muistutettiin välillä verkossa käytävästä keskustelusta, toisinaan 
taas ei. Joka tapauksessa näin suuri osa yleisön tuomasta potentiaalista 
jäi luultavavasti käyttämättä. Samalla ajatus siitä, että uudenlainen vuoro-
vaikutteisuus ja yleisön osallistumisen mahdollistaminen voisivat toimia 
osaltaan myös paperi- ja verkkolehden synergian rakentajana, jäi siis aina-
kin vielä puolitiehen. Luvussa 5.3 mainittu brittiläisen Timesin käytäntö, 
jossa verkkokeskustelun moderaattorit vinkkaavat toimitukselle jutuista, 
joita on esimerkiksi erityisen paljon kommentoitu, tuntui kiinnostavalta.

Tästä näkövinkkelistä raportissa aiemmin mainittu ajatus ”community 
managerista” – henkilöstä, jonka tehtävänä olisi rakentaa ja pitää eri 
tavoin yllä yhteyksiä toimituksen ja lukijoiden välillä – tuntuu enem-
män kuin järkevältä. Paperin ja verkon synergia voisi vahvistua, kun olisi 
henkilö, joka miettisi, mitä asioita kannattaisi jatkaa verkossa ja mitä olisi 
vastaavasti hyvä poimia verkosta paperilehteen. Kun yleisö näin huomaa, 
että se otetaan vakavasti, osallistuminen lisääntyy ja sitä kautta myös jour-
nalismissa kuuluvat äänet tulevat monipuolisemmiksi.
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8. verkko uusien  
     suunnitelmien keskiössä

Aineistoistamme päätellen verkkolehti näyttäisi olevan keskiössä, kun 
lehdet suunnittelevat uusia yleisön osallistumisen väyliä. Sekä pääl-
likkötoimittajille tehdyssä kyselyssä että täydentävissä teemahaastatte-
luissa juuri erilaiset verkon mahdollistamat osallistumismuodot nousi-
vat esille. Tämä saattaa olla osittain seurausta tämän hetken tilanteesta 
ja ehkä tutkimuksen asetelmastakin, jossa verkko oli olennaisesti esillä. 
Ei nimittäin ole mitään syytä epäillä, että lehdet luopuisivat esimerkiksi 
lukijatutkimusten käytöstä, market-kiertueistaan tai muista reaalimaail-
man vuorovaikutusmenetelmistään. Päinvastoin, tutkimushaastattelujen 
perusteella uusia kasvokkaisen vuorovaikutuksen lähestymiskeinoja on 
vireillä8:

”Kehitämme edelleen lukijatapahtumiamme. Toimittaja lyöttäytyy 
lounaspaikoissa tuntemattomien seuraan tavoitteena tarjota lounas ja 
kerätä samalla juttuvinkkejä sekä palautetta lehdestä.”

”… nythän meille tulee huomattavasti isompi ja moniulotteisempi 
toimituskuvio tuonne keskustaan. Se on niin ydinkeskustassa kuin 
voi olla … siinä on kävelykatu vieressä … niin että siinä voidaan sit
ten järjestää kaikenlaisia yleisötilaisuuksia.”

Lukijoita myös pyritään vetämään mukaan sekä lehden kommentointiin 
että sen aktiiviseen tekemiseen erilaisten yhteistoiminta- tai kuulemis-
elinten kautta. Esimerkiksi lukijaraadit tai vastaavat orgaanit ovat suunni-
telmissa sellaisissa lehdissä, joita niitä ei vielä ole. Muutamista puheen-
vuoroista sai käsityksen, että ponnisteluja tehdään erityisesti nuorten 
suuntaan.

8	 Erityisesti	 syksyn	 2008	 kunnallisvaalien	 yhteydessä	 monet	 sanomalehdet	 organisoivat	 julkisia	
kuntalaistilaisuuksia,	 joissa	 lehdet	 saattoivat	 yhteen	 poliitikkoja	 ja	 kansalaisia	 keskustelemaan	
paikallisista	asioista.
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”Lukijaneuvoston uudistaminen siten, että se koostuisi korostetusti 
nuorista lukijoista.”

”Nuorisolle suunnattu reportterikerho.”

Suomalaisissa haastatteluissa tuli esiin, että verkon ja paperin synergia 
on yksi olennainen toimintamalli myös yleisön osallistumismahdollisuuk-
sia kehiteltäessä.

”Must tuntuu, että tää ikiliikkujamalli, jossa mennään lehti – verkko 
– lehti ympyrää kaiken aikaa, niin se on se, joka tulevaisuudessa 
toimii parhaiten.”

Synerginen strategia on epäilemättä viisautta, sillä myös lukijat käyttä-
vät molempia. Keväällä 2008 tehdyn tutkimuksen mukaan noin puolet 
suomalaisista lukee pääasiassa seuraamaansa sanomalehteä sekä paperil-
ta että verkosta. (Nuoret ja nuoret aikuiset … 2008) Tämä puoltaisi paperi- 
ja verkkolehden käsittelemistä toisiaan täydentävinä kokonaisuuden 
osina. Toisaalta saman tutkimuksen mukaan verkkolehtien seuraaminen 
on yleistynyt nuorten keskuudessa, joka perustelee nimenomaan verkon 
osallistumiskeinojen kehittämistä ajatellen tulevaisuuden lukijoita.

Lehtien suunnitelmat verkon tarjoamien yleisön osallistumismahdolli-
suuksien kehittämiseksi vaihtelevat melko yleispiirteisistä hyvinkin yksi-
tyiskohtaisiin. Päällikkötoimittajien kyselyssä nimettiin kehityskohteeksi 
esimerkiksi ”Nettisivujen ja interaktiivisuuden ja yhteisöllisyyden kehittämi
nen näillä sivuilla” ja ”Verkkolehden kehittäminen nykyistä interaktiivisemmak
si”. Yhtenä huomion kohteena nousi esiin verkon keskustelualueiden 
parantaminen:

”Verkossa, erityisesti, tullaan oleen siinä, ettei ole olemassa yhtään 
sellaista juttua, jossa ei keskusteltaisi siellä. Rakenteet tulee muut
tuun sellaseksi, että uutinen avaa keskustelun ihan automaattisesti.  
Ja tullaan pyrkimään siihen, että entistä nopeammin saadaan  
moderoitua, saadaan keskustelupalstat kuvitettua … ja rakennettua  
verkkopohjat sellasiksi, että niitä voidaan linkata ristiin juttujen 
kanssa ihan mitä tahansa.”

Osaltaan keskustelualueiden kehittämisessä näyttääkin olevan kyse 
teknisten ratkaisujen saattamisesta sellaisiksi, että keskustelut yhtäältä 
kytkeytyvät nykyistä paremmin lehtien journalistisiin sisältöihin. Nythän 
toimituksellinen aineisto ja lukijoiden puheenvuorot niistä ovat ikään kuin 
eri karsinoissaan monessa lehdessä. Toisaalta ilmenee myös pyrkimystä 
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rikkoa toimituksellista todellisuuden jäsentämistä niin, että keskustelu-
alueilla aiheet tematisoituisivat uudella tavalla.

”Me tosiaan yritetään saada sitä keskustelua strukturoitua niin, että 
se ei noudattelis välttämättä noita meidän toimitusrajoja, vaan se 
jakautuiskin teemoihin.”

Myös lukijoille voitaisiin tarjota nykyistä parempia palveluita keskustelu-
jen yhteyteen tavoitteena keskustelujen tason kohentaminen:

”… tulossa noihin keskusteluihin … voitais kattoo suosituimmat 
keskustelut ja pyrittäis löytää parhaat puheenvuorot … tietynlaista 
reittausta [voisi] tehdä niissä keskusteluissakin. Että syntyis hyviä 
keskustelijaprofiileita, että jos jonkun mielipiteet jatkuvasti on siellä 
Top Tenissä, et parhaiten perusteltu mielipide tai hyvin muotoiltu,  
ni sekin ohjaa keskustelua fiksumpaan suuntaan.”

Tällainen ei ole tuntematon ajatus muuallakaan. Esimerkiksi brittiläinen 
Guardian aikoo ottaa käyttöön lukijoiden ”mainejärjestelmän”. Sen avulla 
voidaan tunnistaa käyttäjät, jotka johdonmukaisesti tuottavat arvokkaita 
kontribuutioita. 

Suomalaisissa haastatteluissa nousi esiin myös ajatus, että toimitus ja luki-
jat voisivat olla nykyistä enemmän keskusteluyhteydessä nimenomaan 
juttujen tiimoilta. Tämä tarkoittaisi juttukommentoinnin kehittämistä. 

”Lisää kommentointimahdollisuuksia juttuihin.”

Tämän osa-alueen kehittäminen näyttäisi edellyttävän muutoksia myös 
toimituksen sisällä, ei vain mahdollisuuksien tarjoamista aktiivisille luki-
joille. Edellähän on käynyt ilmi, ettei esimerkiksi juttupalaute välttämättä 
edes saavuta juttujen tehneitä toimittajia. Eräs esitetty ajatus sitoisi toimit-
tajan julkiseen keskusteluun lukijoidensa kanssa, joskin maltillisesti.

”Semmonen tyypillinen, mitä me varmaan tulevaisuudessa tuolla 
tehdään, niin avataan keskustelu, et kyseinen toimittaja, joka on  
ottanut tämmösen kannan jutussa, ryhtyy verkossa … on siellä kolme 
tuntia paikalla ja vastaa ja argumentoi ton yleisön kanssa.”

Saman sukuinen ajatus on se, että toimituksissa pitäisi nykyistä tarkem-
min hyödyntää juttuvinkkejä ja -palautteita.

”… palautteista … usein niihin sisältyy myös korjausehdotus tai 
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juttuvinkki. Ja mehän yritetään nyt luoda sellaista systeemiä, et me 
saatais ne juttuvinkit talteen, että ne ei jäis mihinkään tuonne ja 
unohtus.”

”Uutisvinkkien merkitys kasvaa entisestään, ja niiden hyödynnet
tävyys nousee, koska porukat oppii … enemmän ymmärtään, tulee 
sillä lailla mediakoulutetuimmiksi.”

Jossain määrin aineistoissa ilmeni kaavailuja lukijoiden omien osastojen 
tai osioiden luomiseksi. Tällaisiahan on perinteisesti ollut paperilehdissä 
(esimerkiksi nuortensivuja), ja verkkolehdissä on myös alkanut näkyä 
alueita, joilla lukijat voivat itse julkaista omia aineistojaan. Jatkossa tul-
laan ilmeisesti enenevästi näkemään lukijoiden osastojen synergiaa pa-
perin ja verkon välillä.

”Kyllä me tulevaisuudessa ollaan valmiita ottamaan lukijoiden jut
tuja enempiki esimerkiksi tuonne verkkoon, kun siellä on tilaa. Ja 
sinnehän voidaan rakentaa erityisiä sivustoja, joilla lukijat saavat 
aineistojansa julkaista ja kuvia ja videoita ja niin edelleen. … voi olla 
hyvin tämmöstä ultrapaikallista tai sitten toivotaan, että ne lukijat 
löytäis vähän erilaisia aiheita kuin me toimittajat.”

”Me uudistetaan meidän nuorisosivu niin, että perustetaan täm
mönen yksikkö nettiin, jonne voi lähettää juttuja, kuvia, sarjakuvia, 
mitä tahansa, jotka ensisijaisesti julkaistaan netissä, mutta josta 
valitaan parhaat tähän meijän nuorisosivulle. … Toinen jota raken
netaan, on tämmönen perhesivu, [verkkoon] josta tulee tämmösii 
syntymäpäiväterveisiä, joista osa tulisi sitten niin, että maksusta saa 
kuvan myös lehteen.”

Vaikka asia ei tullut kovin korostuneesti esille suomalaisissa haastatte-
luissa, tällaisten suunnitelmien tausta-ajatuksena on mitä ilmeisimmin 
kiinnittyminen paikalliseen lukijakuntaan. Tämä on luontevaa, koska eri-
tyisesti suomalaisten maakuntalehtien perusstrategiaan on sisäänraken-
nettu lokaalisuuden elementti. Siten lukijoiden osallistamissuunnitelmien 
kehyksenä näytti usein olevan paikallisuus niin, että osallistumisväylien 
kehittämisellä pyritään ankkuroimaan lehti tukevammin omaan seutu-
kuntaan. Jälleen samantapaista ajattelua on havaittavissa myös ulko-
mailla. Esimerkiksi Belgiassa tämä paikallisuuden korostaminen yhtenä 
suunnitelmien painopisteenä nousi esiin. Siellä eräs haastateltu päällikkö-
toimittaja sanoi olevansa vakuuttunut, että ”lukijoiden tuottama sisältö tu-
lee olemaan erityisen arvokasta paikallistasolla”.  Samantapainen ajattelu 
oli havaittavissa kautta belgialaishaastattelujen. – Tässä suhteessa tilanne 
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on kovin erilainen globaaleissa sanomalehdissä (esim. englanninkieliset, 
ranskankieliset ja espanjalaisetkin lehdet) sekä kotimaisissa valtakunnal-
lista yleisöä tavoittelevissa lehdissä.

Kansalais- tai lukijatoimittajiin suhtaudutaan suomalaislehdissä edel-
leen perin varovasti. Toisin kuin muutamissa tutkimuksen ulkomaalaisis-
sa lehdissä, Suomessa siis jatkossakin nähtävästi pidetään kiinni sitä, että 
ainakin varsinaisessa sisällössä jutunteko säilyy ammattilaisilla. Vaikka 
haastatteluissa tuli esiin, että kansalaisreporttereita ehkä harkitaankin, 
harkinnassa painaa suuresti vastuukysymysten järjestäminen.

”… siinä voidaan joutua paljon tiukempaan keskusteluun siitä,  
et kenen juttuja julkaistaan ja uskalletaanko me ja mites tämä  
lähdekritiikki ja kaikki. Se on näköpiirissä, mutta se ei ole ihan  
vielä tätä päivää.”

Lukijasuhteen muotojen kehittäminen ei voi olla tuntumatta myös toimi-
tusten organisaatioissa. Toimituksissa olevat työtehtävät ovat muuttuneet 
kautta journalismin historian, ja nyt avautuminen lukijoiden suuntaan on 
mitä ilmeisimmin jälleen muokkaamassa toimenkuvia.

”Moderoijien, tän tyyppisten asiakaspalvelijoiden palkkasumma 
moninkertaistuu … pääluku kasvaa. …”

”Me ollaan nyt synnyttämässä uutta vakanssia, joka olis tämmönen 
lukijaaineiston toimittaja, joka kerta kaikkiaan pitäis huolta niis
tä keskustelupalstoista ja niiden moderoinnista. Plus sitte entistä 
aktiivisemmin hoitais niitä meidän lukijaavustajiamme, ei vaan 
passiivisesti ota vastaan mitä tulee, vaan olis yhteyksissä ja pitäs kon
takteja ja suorastaan kirjaa niistä hyvistä lukijajournalisteistamme ja 
olis niihin yhteydessä.”

”… mä sanoisin näin, et varmasti kokeilumielessä tätä nyt organisee
rataan sillä tavalla, että keskitetään varmaan meijän uutisdeskissä 
tietyille ihmisille enemmän tätä verkkohommaa.” 

Ulkomaisissa lehdissä on samantapaisia suunnitelmia. Belgiassa on Het 
Nieuwsblad ryhtynyt kaavailemaan erityisen lukija-aineistotoimittajan 
vakanssin perustamista. Lehden päällikkötoimittajien arvio on, että tätä 
nykyä lukijoiden viesteistä suuri osa hukkuu toimituksessa yleiseen ai-
neistotulvaan. Uusi toimi on määrä perustaa piakkoin. Lisäksi lehti käyn-
nistää projektin, jonka tavoitteena on luoda laaja ammattilaisista ja vapaa-
ehtoisista koostuva paikallisten kirjeenvaihtajien verkosto: ”Kehotamme 
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paikallistoimittajiamme työskentelemään tiiviimmin kansalaisten kanssa. 
Haluamme luoda yhteisön, jonka jäsenet ovat halukkaita avustamaan 
verkkolehden paikallissivuja.” Strategia tulee muuttamaan paikallistoi-
mittajan työnkuvaa. Kun he ennen olivat nimenomaisesti reporttereita, 
vaaditaan heiltä nyt enemmän koordinointi- ja editointitaitoja. Työnimike 
on muuttunut ”yhteisökoordinaattoriksi”. ”Se korostaa paikallistoimitta-
jiemme uusia tehtäviä. Jutunteon ohella heidän on yhä enemmän koordi-
noitava ja johdettava paikallista kansalaisten verkostoa, jonka kanssa he 
työskentelevät”, haastatellut kuvailivat.

Israelissa Ynet aikoo perustaa ”foorumimanagerin” tehtävän, johon kuu-
luisi vastuu lukija-aineistoista. Myös Ha’aretz-verkkolehti aikoo luoda 
toimenkuvia, joihin sisältyy sosiaalisista verkostoista huolehtiminen, yhtei-
söjen organisointi. Lisäksi se sisällyttää joidenkin toimittajien työnkuviin 
enemmän lukijakommenttien moderointia.
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9. lopuksi:  
     pAkko jA mAHdollisuus

”[Tulevaisuudessa] lehden … agendaa muokatessa täytyy paljon 
enemmän ottaa huomioon se, mitä lukijoilta kuulee, mitä lukijoilta tu
lee.… pakko, ja siis se on oikein hyvä pakko … tekee meidän tuotteista 
paljon parempia ja meidän työstä paljon paljon mukavampaa.”

Tämä suomalaisen päällikkötoimittajan visio siitä, miten sanomalehtien 
strategioissa olisi jatkossa otettava huomioon yleisön osallistuminen, ku-
vastaa aineistomme perusteella varsin hyvin vallitsevaa ajattelua. Edellä 
on tullut esiin, että vaikka sanomalehtien sanotaan kautta aikain olleen 
avoimia yleisön suuntaan ja kuunnelleen lukijoitaan, on nyt tarjolla tämän 
vuorovaikutuksen syventämiseksi tukku uusia keinoja entisten lisäksi 
– ja oivaltavimmat vielä yhdistelevät uutta ja vanhaa. Kehitys nähdään 
yhtäältä pakoksi mukautua, mutta toisaalta mahdollisuudeksi uudistua. 

Sanomalehtien sisältöpiirteiden tarkastelu sekä päällikkötoimittajien haas-
tattelut Suomessa ja ulkomailla kertovatkin nykytilanteesta jokseenkin 
yhtäpitävästi sen, että yleisön suuntaan on entistä enemmän avauduttu 
erityisesti journalistisen prosessin alku- ja loppuvaiheessa. Lukijoiden 
puoleen on käännytty aiempaa aktiivisemmin kyselemään vinkkejä sisäl-
lön rikastuttamiseksi, ja toisaalta palautetta ja kommentointia halutaan 
myös. Varsinainen sisällöntuotanto on edelleen niin meillä kuin ulkomail-
lakin varsin tiukasti ammattilaisten käsissä lukuun ottamatta yksittäisiä 
kokeiluja tai sellaisia täydentäviä aineistoja kuin lukijakuvia. Sen sijaan 
sanomalehtien sisällä kyllä on lukijoille tarjolla omia erillisiä alueita, joilla 
he saavat julki mielipiteensä tai voivat keskustella toistensa kanssa.

Sekä nykyiset että suunnitellut uudet lukijain osallistumisen väylät ovat 
perin moninaiset. Ne vaihtelevat lehdestä toiseen sekä väylien määrien 
että niiden hyödyntämisen intensiteetin suhteen suuresti. Sen vuoksi oli-
si uskallettua, todennäköisesti myös väärin väittää, että sanomalehdissä 
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Suomessa sen paremmin kuin kansainvälisestikään olisi yhtä strategiaa 
yleisön sanansijojen suhteen. Pikemminkin itse asiassa vaikuttaa siltä, 
kokeiluja ohjaavat satunnaistekijät enemmän kuin strateginen ajattelu. 
Siksi sanomalehdet (ja mikseivät muutkin journalistiset mediat) tarvitsi-
sivat välineitä, joiden avulla hahmottaa strategista ajatteluaan ja sen poh-
jalta konkreettista kehitystyötään yleisön osallistamiseksi. Vetämällä yh-
teen tässä raportissa edellä esitettyjä havaintoja ja kommentteja on ehkä 
mahdollista eritellä edes suuntaa-antavan koherentisti sanomalehtien ja 
yleisön vuorovaikutuksen näköpiirissä olevia kehityssuuntia.

Yleisön osallistumisen tavat voidaan ryhmitellä kolmeen klusteriin sen 
perusteella, minkä luonteista kanssakäyminen lukijoiden ja toimituk-
sen välillä on ja millaista funktiota vuorovaikutus palvelee nimenomaan 
toimituksen näkökulmasta. Ensinnäkin lukijoilla on mahdollisuus antaa 
palautetta (feedback and talkback9) toimitukselle pääosin ei-julkisilla 
kanavilla. Toiseksi lukijoiden osallistumisella voidaan saada aikaan 
täydennettyä journalismia (augmented reporting), jonka tulokset näky-
vät yleisölle lehden sisällöissä. Ja kolmanneksi yleisön osallistuminen 
voi olla yleisön keskinäistä horisontaalista viestintää (horizontal com-
munication), joka tapahtuu niin ikään lehtien tarjoamassa julkisessa 
tilassa. Osallistamisen muodot esimerkkeineen on koottu oheiseen tau-
lukkoon.

Tästä osallistumistapojen ryhmittelystä on mahdollista tehdä kaksi 
päätelmää. Ensinnäkin yleisön sanansijojen merkitys toimituksellisesta 
näkökulmasta näyttäisi siis liittyvän kolmeen keskenään erilaiseen funk-
tioon eli palautteen saamiseen, toimituksen työtä täydentävän tietoaineis-
ton saamiseen ja sen julkistamiseen sekä yleisen julkisen keskustelun mah-
dollistamiseen. Siten vaikka yleisölle tarjotut väylät ovat moninaiset eikä 
niitä usein ole kehitetty erityisten strategisten ajatusten ohjaamina, niistä 
on löydettävissä yhteisiä nimittäjiä. Eri osallistumisväylien keskinäisen 
sukulaisuuden havaitseminen ja sen hyödyntäminen esimerkiksi organi-
satorisia ratkaisuja tehtäessä voisi olla hyvin hyödyllistä. 

Toiseksi kannattaa panna merkille edellisen havainnon kääntöpuoli. 
Yleisön osallistumisella on erilaisia merkityksiä sanomalehtien sisällöille 
ja toiminnalle ja sitä kautta organisaatioille – ja myös toimittajien työn-
kuville. Osallistumisen erilaisten merkitysten tunnistaminen on niin ikään 
tähdellistä kehitystyölle. Kuten eräissä päällikkötoimittajien haastatteluis-
sa tuli esille, jatkossa kaivataan aiempaa suurempaa herkkyyttä yleisön 

9	 Englanninkieliset	 termit	 periytyvät	 tutkimuksen	 kansainvälisen	 tutkijaryhmän	 työhön,	 jossa	 tee-
maa	on	kehitetty.
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Yleisön osallistamisen muodot
Muoto Funktio Esimerkkejä Käytännössä
Palaute •	Toimitus	saa	luki-

joilta	mielipiteitä,	kor-
jauksia	ja	ehdotuksia	
suorituksestaan.	
•Lukijoilta	tulevan	
tiedon	sisältö	pysyy	
ainakin	pääosin	vain	
lähettävän	lukijan	ja	
toimituksen	tiedossa,	
jos	toimitus	ei	tavalla	
tai	tavalla	julkista		
tietoa.

•Suorat	sähköpostit	
tai	kirjeet	tai	puhelut	
toimituksen	kollek-
tiiviosoitteisiin	tai	
numeroihin	tai	yksit-
täisille	toimittajille.	
•Sähköiset	tai	paperi-
lomakkeet	ja	kirjeet.	
•Kyselyt	ja	ää-
nestykset,	jotka	
generoivat	”yleistä	
mielipidettä”	ja	lukija-
palautetta.

•Süddeutche	
Zeitungin	Flüstertool	
(kuiskaustyökalu),	
jolla	lukijat	voivat	
anonyymisti	kertoa	
kokemuksistaan	
aroista	aiheista.		
•Times	Onlinessa	
kokeiltu	Polls-Plus,		
jolla	pyritään	jalos-
tamaan	mielipide-
kyselyistä	aiempaa	
parempaa	palautetta.

Täydennetty  
journalismi

•Lukijoiden	antia	
hyödynnetään	am-
mattitoimittajien	työn	
virittämiseksi	tai	sen	
täydentämiseksi.	
•Myös	lukijoiden	
omien	alueiden	sisäl-
löt	voivat	täydentää	
toimituksellisia	sisäl-
töjä	myös	journalisti-
sessa	katsannossa.	
•Keskeistä,	että	
lukijoiden	kontribuu-
tiot	tulevat	julkisiksi	
lehden	palstoilla.

•Uutisvinkit.	
•Lukijoiden	lähet-
tämät	uutiskuvat	ja	
videot.	
•Toimittajien	juttujen	
yhteydessä	julkaistut	
lukijakommentit.	
•Lukijaprojekteina	
kerätyt	juttuaineistot	
(crowdsourcing).
•Kansalaisreportte-
rien	jutut.	
•Temaattiset	lukija-
tapaamiset.

•YNETin	Red	Mail.	
•Nieuwsbaldin	
juttuprojekti	Belgian	
pyöräteistä.
•Le	Mondin	yhtey-
dessä	toimiva	lukija-
julkaisu	Le	Post.	
•El	Paísin	Yo		
periodista	-julkaisu.

Horisontaalinen 
viestintä

•Lukijoille	suodaan	
julkinen	tila	keskinäi-
seen	viestintään.	
•Pikemminkin	
julkisen	keskustelun	
fasilitointia	kuin	jour-
nalismia.	
•Toimitus	ei	osallistu,	
mutta	tarkkailee	ja	
käyttää	julkaisu-
valtaansa.	
•Tapahtuu	tilallisesti	
toimituksellisten	osioi-
den	ulkopuolella.

•	Keskustelualueet.
•Lukijoiden	omat	viih-
de-	ja	palveluosastot	
(lomakuvagalleriat	tai	
ravintolasuositussivut	
jne.).
•	Yleisöblogit.	
•	Juttujen	jakaminen	
verkon	sosiaalisen	
median	kautta.	
(•	Paperilehden	
yleisönosasto	ei	ole	
horis.	viestintää,		
koska	ne	ovat	vah-
vasti	toimitettuja.)

•	Keskustelualueista	
esimerkkejä	lähes	
kaikista		
verkkolehdistä.	
•	Guardianin	Been	
There	-matkailuosio,	
HS:n	kaupungin-
osakeskeinen	Oma	
kaupunki.

Taulukko 4. Yleisön	osallistamisen	muodot	niiden	toimituksellisten	funktioiden	
näkökulmasta.

osallistumistapojen luonteiden suhteen. Muun muassa Guardianin pääl-
likkötoimittajat korostivat, että yleisön osallistumisen merkitys vaihtelee 
esimerkiksi jutun aihepiirin mukaan. Joillakin aihealueilla – tätä nykyä 
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esimerkiksi viihteessä ja teknologiassa – lehden journalistit itse asiassa 
usein julkistavat ideansa lukijoille ennen kuin esittelevät sen päälliköl-
leen. Näin idean kantavuudesta saa jonkinlaisen kuvan jo varhaisessa 
vaiheessa. Toisaalta keskustelevien blogien avulla voidaan luoda yhteisöl-
lisyyttä ja kyselyillä voidaan käynnistää juttuprojekteja. Juttukommentit 
taas tuottavat toimittajien juttuihin lisätietoa. Yleisön osallistumisella on 
siis erilaisia funktioita, jotka edellyttävät jossain määrin erilaisia toimen-
piteitä toimituksissa.

Konkreettisesti voidaan ajatella, että palautteen tehtävää palveleva yleisön 
osallistuminen kannattaisi sekä teknisesti että henkilöresurssien osalta 
kanavoida yhtenäisten periaatteiden varassa kautta toimituksen. Tämä 
tarkoittaisi yhtäältä toimituksen kannalta helppokäyttöisiä käyttöliitty-
miä ja toisaalta selkeitä ohjeistuksia palautteen vastaanottamisesta, käsit-
telystä, jakelusta ja vastaamisesta. Lukijoiden näkökulmasta näkyvät ja 
helppokäyttöiset palautevälineet sekä informaatio ja mieluiten palaute 
palautteesta olisivat tärkeitä.

Journalismin täydentäminen lukijakontribuutioiden avulla edellyttää leh-
diltä todennäköisesti monivivahteisia toimia. Perimmiltään kyse on tie-
tenkin asenteesta – halutaanko lukijoilta apua journalistisiin sisältöihin 
ja millä ehdoilla. Sen ohella haasteena on löytää kunkin toimituksen, 
kunkin toimittajan ja eri aihealueiden tarpeisiin soveltuvat yleisön osallis-
tumisen muodot. Etenkin ulkomaisten esimerkkien perusteella näyttäisi 
siltä, että julkiset juttukommentit jutun yhteydessä ovat muodostumassa 
standardiksi. Seuraava askel lienee se, että toimittajat osallistuvat tavan-
omaisesti juttujaan koskeviin keskusteluihin. Tästä voidaan edetä erilai-
siin kumppanuussuhteisiin toimittajien ja lukijain välillä juttujen teossa 
ja tietenkin lukijoiden ohjattuun tai omaehtoiseen journalistiseen sisällön-
tuotantoon.

Lukijoiden horisontaalisen viestinnän osalta voidaan ajatella, että sanoma-
lehtien ei edes kannata olla kuin mikä tahansa keskustelualueita tarjoa-
va portaali. Asiapitoiset, hyvin jäsennetyt ja ehkä ennen kaikkea am-
mattitaitoisesti toimitetut keskustelualueet ovat todennäköisesti lehdille 
arvokkaammat kuin määrällisesti runsaat, mutta sisällöllisesti luotaan-
työntävät pulinaboksit. Tämän lohkon toinen ulottuvuus on yleisökes-
kustelujen tuominen arvostetuksi osaksi lehden muuta sisältöä.

Organisatorisesti lienee niin, että yleisön sanansijojen kehittäminen vaatii 
toimituksissa sekä vastuun hajauttamista että erikoistumista uusiin työ-
muotoihin. Haastatteluista välittyi kuva, että ainakin omia juttuja koske-
vien keskustelujen seuraaminen ja niihin osallistuminenkin olisi jatkos-
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sa yksi osa kenen tahansa toimittajan työnkuvaa. Sen sijaan jutunteko 
kumppani-lukijoiden kanssa sopii epäilemättä paremmin joillekin toi-
mittajille ja aihealueille kuin toisille.  Yhteistyössä tehtävien juttujen työ-
prosessi vaatinee esimerkiksi uudenlaisten vuorovaikutustaitojen opis-
kelua. Yleisöpalautteen seuraaminen, lukijafoorumeiden ja lukijoiden 
sisältöalueiden toimittaminen puolestaan vaatii nähtävästi aivan uusia 
toimenkuvia ja ehkä toimittajaominaisuuksiakin. Lukijoiden integroimi-
nen näihin askareisiin on sekin vasta kokeiluvaiheessa.

*     *     *

Varsin selkeästä perustrendistä huolimatta sanomalehtien suhtautumi-
nen yleisön rooliin journalismin tekemisessä ei ole täysin yhdenmukaista. 
Aineiston perusteella voi tehdä karkean jaon kahteen asenneryhmään, 
joista yhtä voi kutsua segregaatioksi ja toista integraatioksi. Keskeinen 
ero on siinä, kuinka kiinteäksi osaksi lehden sisältöjä lukijoiden tuottamat 
aineistot halutaan saattaa. Seuraavat poiminnat tutkimuksen ulkomaisista 
haastatteluista valaisevat näitä erilaisia ajattelutapoja, ja ovat näin rapor-
tin lopussa sopiva viritys jatkopohdinnoille.

Segregaatio-asenteen kulmakivi on näkemys sanomalehdestä aina yleisöä 
palvelevana, mutta omaa itsellisyyttään vaalivana instituutiona. Yleisön 
päästäminen liian osalliseksi journalismin tekemisessä saattaa tämän 
näkemyksen mukaan uhata vaivalla luotua luotettavuuden imagoa. Esi-
merkiksi Washington Postissa haastatellut päällikkötoimittajat sanoivat, 
että webissä on oltava aktiivinen, jotta lukijat voidaan säilyttää. Keinoina 
ovat paitsi hyvät sisällöt myös ”lukijauskollisuuden rakentaminen vuoro-
vaikutuksen avulla”. Kuitenkaan ei Postin arvokasta tuotenimeä haluta 
vaarantaa liiallisilla kokeiluilla. Haasteeksi koetaan, miten lehden oma 
journalismi voidaan selvästi erottaa siihen tulleista kommenteista ja ulko-
puolisten journalismista. Lehdessä pidetään tavoitteena, että ”lukijoilla 
on mahdollisuus vastata siihen, mitä he verkkolehdestämme lukevat … 
ja myös mahdollisuus saada informaatiota ainakin niiltä muilta lukijoilta, 
joilla on jotain kiinnostavaa sanottavaa lehden aiheista”. Sen sijaan lehden 
tavoitteena ei ole verkoston luominen eikä käyttäjien virtuaalikodiksi tule-
minen.

Myös Ha’aretzin haastatellut päällikkötoimittajat katsoivat, että lukijoi-
den roolina on vastakin kommentoida toimituksen tarjoamia sisältöjä 
tai ruokkia sen tekemistä esimerkiksi juttuvinkeillä. Erityisesti verkko-
lehden arvellaan kyllä jatkossa rakentuvan yhdistelmästä toimituksen ja 
lukijoiden aineistoja, mutta niin, että lukijoiden aineistot ovat vähemmän 
keskeisessä asemassa kuin varsinaisissa kansalaisjulkaisuissa. Etenkin 
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ns. kovat uutiset tulevat edelleen pysymään ammattilaisten yksinoikeu-
tena. Myös Saksassa sekä Frankfurter Allgemeine että Süddeutcshe Zei-
tung ovat omaksuneet näkemyksen, että lukijat voivat osallistua lähinnä 
kommentoimalla toimituksen juttuja. Sen sijaan lehdet eivät kovin pon-
nekkaasti aio ryhtyä luomaan esimerkiksi lukijayhteisöjä. Lukija-aineis-
toja pidetään lähinnä mielenkiintoisina lisinä lehdissä.

Integraatioajattelussa puolestaan katsotaan, että toimituksen tuottamat ja 
yleisön tekemät sisällöt voivat ainakin jossain määrin kietoutua yhteen, jol-
loin niistä muovautuu osa lehden kokonaistarjontaa, myös journalististen 
sisältöjen osalta. Esimerkiksi USA Todayssa haastatellut päällikkötoimit-
tajat kuvasivat yleisön osallistumista tärkeäksi elementiksi uutisoinnin 
parantamisessa. Yleisöllä on nykyisin pääsy muillekin tietolähteille kuin 
tiettyihin lehtiin, eikä haastateltujen mukaan ammattimedialla ole enää 
yksinoikeutta tiedon suodattamiseen. Yleisön osallistuminen on keino 
rakentaa uudelleen luottamusta omaan mediaan.

Samaa yleisön laadullisesti uutta roolia korostava näkemys tuli esiin 
El Paísissa, jossa todettiin, että (uutis)välineen arvo ei perustu nykyisin 
enää ainoastaan journalistien tuottamaan sisältöön, vaan se liittyy yhä 
enemmän lukija-aineistoihin. Lukijoiden osallistuminen luo mahdollisuu-
den aktiiviseen yleisöön, joka taas tuo lisäarvoa välineelle. Tätä ajattelu-
tapaa kuvastaa hyvin Kroatiassa haastatellun päällikkötoimittajan näke-
mys, jonka mukaan journalismi sellaisena kuin se on totuttu tuntemaan 
on eilispäivää. Tätä päivää on kansalaisten journalismin ja perinteisten 
journalististen roolien yhdistelmä. Haastatellun mukaan trendiä ei voi 
kääntää takaisin siksi, että internetin myötä on kasvanut uusi sukupolvi 
kansalaisia ja lukijoita.

Suomessa tehdyissä haastatteluissa erot eivät tulleet aivan näin selkeinä 
esiin. Kuitenkin myös meillä on havaittavissa kahdenlaista strategista 
suhtautumista. Yhden mukaan sanomalehdet ovat vaarassa ”menettää 
pelin”, siis vähintäänkin saattavat joutua syrjemmälle ihmisten viestintä-
maisemassa, jos lukijoita ei saada aiempaa kiinteämmin mukaan. Toisen 
ajattelutavan mukaan nykyhetkessä ei ole mitään sen kummempaa mur-
rosta eikä sanomalehdistä niin muodoin tule tehdä mitään ”pulinabokse-
ja”. – Ehkä jonkinlaisen aineksen sanomalehtien tuleville tilannearviolle 
tarjoaa se, että kunnallisvaalijulkisuuttakin haetaan nyt medioiden ohella 
blogeista ja Facebookista (Lintulahti 2008, Ruissalo 2008). 
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Liite 1.

Tutkimuksen sisältöpiirreanalyysissa mukana olleet  
suomalaiset sanomalehdet:
Aamulehti
Aamuposti 
Borgåbladet 
Etelä-Saimaa 
Etelä-Suomen Sanomat 
Forssan Lehti 
Helsingin Sanomat 
Hufvudstadsbladet 
Hämeen Sanomat 
Iisalmen Sanomat 
Ilkka 
Ilta-Sanomat 
Iltalehti 
Itä-Häme 
Itä-Savo 
Jakobstads Tidning 
Kainuun Sanomat 
Kalajokilaakso 
Kaleva 
Kansan Uutiset 
Karjalainen 
Kauppalehti 
Keski-Uusimaa 
Keskipohjanmaa 
Keskisuomalainen 
Koillis-Häme 

Koillissanomat 
Kouvolan Sanomat 
Kymen Sanomat 
Lapin Kansa 
Länsi-Savo 
Länsi-Suomi 
Länsi-Uusimaa 
Nya Åland 
Pohjalainen 
Pohjolan Sanomat 
Raahen Seutu 
Salon Seudun Sanomat 
Satakunnan Kansa 
Savon Sanomat 
Suomenmaa 
Taloussanomat 
Turun Sanomat 
Uusimaa 
Uutispäivä Demari 
Valkeakosken Sanomat
Vasabladet 
Västra Nyland 
Warkauden Lehti 
Åbo Underrättelser 
Åland 
Österbottningen 
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Liite 2.
Sisältöpiirreanalyysin luokitusrunko  
(suomalaiset sanomalehdet)

Tätä luokitusrunkoa käytettiin sekä paperi- että verkkolehtien analyysiin,  
mutta soveltaen tarvittavia kohtia välineen mukaan.

1. Ideointi (access/observation)
 Vuorovaikutus toimittajat – yleisö
11  toimittajien yhteystiedot jutun yhteydessä  
12  toimituksen yhteystiedot jutun yhteydessä
13   toimittajien yhteystiedot jollakin sivulla
14   toimituksen yhteystiedot jollakin sivulla
 Yleisöllä rooli juttujen ideoinnissa/valinnoissa
15  mahdollisuus lähettää juttuvinkki
16  toimitus pyytää juttuvinkkejä
17   toimitus antaa kansalaistoimittajille akkreditointeja tms. valtuutuksia

2. Aiheiden valinta (selection/filtering)
21   mahdollisuus valita juttuaihe (päättää juttuaiheesta)
22   lukijat joidenkin osioiden editoreina (päätösvalta)

3. Sisällöntuotanto, juttujen tekeminen (processing/editing)
31  gallupit/äänestykset tms. mielipidekyselyt
32  yleisönosasto (paperi)/ keskustelufoorumi (verkko)
33  tekstiviestipalstat (paperi ja verkko)
34  puhelinsoittopalstat (paperi) 
 Lukijoiden itse tuottama sisältö
35   mahdollisuus lähettää kuvia, videoita, äänitiedostoja  
36  mahdollisuus lähettää juttuja 
37  julkaistuja lukijoiden lähettämiä juttuja
38  julkaistuja lukijoiden lähettämää kuvaa, ääntä, videota
39   lukijoiden tuottamalle sisällölle tarkoitettuja laajempia kokonaisuuksia
310  kansalaisreportterit (citizen reporters)
311   yleisön/lukijoiden blogeja
312  toimituksen kutsumien vieraiden blogeja
313  toimituksen kutsumien vieraiden kolumneja, puheenvuoroja jne.
314  avoimia verkkohaastatteluita (lukijat voivat suoraan haastatella)
315  toimittajat osallistuvat keskusteluihin
316  lukijat kysyvät, asiantuntijat vastaavat -palsta

4. Jakelu, levitys (distribution)
 Yleisö juttujen arvioinnissa tai niistä tiedottamisessa
41  uutisten sähköpostitusmahdollisuus toisille lukijoille 
42  mahdollisuus arvioida juttuja (pisteyttäminen tms.)
43  blogissa näkyvillä siihen viittaavat muut blogit
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5. Tulkinta, kommentointi (interpretation)
 Rohkaisut/kutsut keskusteluun tai kommentointiin
51  ohjaus jutusta keskustelufoorumille
52  ohjaus jutusta blogiin
53  paperilehdestä verkkolehteen
54  verkkolehdestä paperilehteen
 Juttujen kommentointi
55  kommentointimahdollisuus paperilehden jutun yhteydessä 
56   kommentointimahdollisuus verkkolehden jutun yhteydessä
57  kommentointimahdollisuus toimituksen blogijuttujen yhteydessä
58  kommentointimahdollisuus keskustelufoorumilla
59  kommentointimahdollisuus lukijoiden tuottaman sisällön yhteydessä
 Vuorovaikutus toimittajat – yleisö
510  palautelomake toimittajille
511  palautelomake toimitukseen
512  yleinen palautelomake
513  kysymys–vastaus-palsta
514  toimittajat osallistuvat keskusteluihin
515  lukijoita pyydetään arvioimaan lehteä
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Liite 3. 
Päällikkötoimittajille suunnatun verkkokyselyn tiivistelmä

Sanomalehdet ja yleisön sanansijat

Yleisötutkimusten toimituksellinen käyttö

1. Mitä seuraavista yleisötutkimuksista lehtesi hyödyntää?  
    Merkitse kaikki käyttämänne tutkimukset.

Kansallinen mediatutkimus
TNS Atlas 
Taloustutkimuksen Koodi
RAM-paneeli
Risc Monitor
jokin muu, mikä?

2. Kuinka hyödylliseksi arvioit lehtesi käyttämät tutkimukset toimitukselli- 
    sen työn ja lehden journalistisen kehittämisen kannalta? Merkitse sopi- 
    vaksi katsomasi ”arvosana” lehtesi käyttämän tutkimuksen kohdalle. 

Kansallinen mediatutkimus
TNS Atlas
Taloustutkimuksen Koodi
RAM-paneeli
Risc Monitor
jokin muu

3. Miten yleisötutkimuksia käytännössä käytetään hyväksi toimitustyössä 
    ja lehden journalistisessa kehittämisessä? (avovastaus)

4. Millaista tietoa yleisöstä olisi hyvä saada toimitustyön ja lehden journa- 
    listisen kehittämisen tarpeisiin sen lisäksi, mitä edellä mainitut tutki- 
    mukset tuottavat? (avovastaus)

Yleisön vuorovaikutuksen muodot lehdessä

5. Seuraavassa luetellaan erilaisia tapoja, joilla yleisön ja lehden vuoro- 
    vaikutusta luodaan suomalaisissa sanomalehdissä. Kuinka tärkeänä 
    pidät näitä oman lehtesi kannalta? Merkitse ”arvosanasi” vain oman 
    lehtesi käyttämien menetelmien kohdalle.

Sisältöelementit
Paperilehden yleisönosasto
Tekstiviestipalsta
Puhelinsoittopalsta
Verkkolehden yleinen keskustelufoorumi
Verkkolehden juttuaihekohtainen keskustelualue
Gallupit/äänestykset/mielipidekyselyt

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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Juttukohtainen julkinen lukijapalaute/kommentointi
Lukijoiden antamat arvosanat tai muut rankkeeraukset jutuille
Lukijoiden kommentit toimituksen blogien yhteydessä

Palaute
Juttukohtainen sähköposti/weblomakepalaute lukijoilta
Toimittajakohtainen sähköposti/weblomakepalaute lukijoilta
Yleinen sähköposti/web-lomakepalaute lukijoilta

Lukijoiden ”journalismi”
Lehdessä julkaistut lukijoiden jutut ja/tai kuvat
Lukijoiden lähettämät juttuvinkit
Lukijoiden omat blogit

Yhteystiedot
Toimituksen yhteystiedot jutun yhteydessä
Toimittajien yhteystiedot jutun yhteydessä

Jokin muu vuorovaikutuksen tai yleisön osallistumisen tapa, mikä?

6. Millaisia uusia vuorovaikutuksen ja/tai lukijoiden osallistumisen tapoja  
    on suunnitteilla lehteenne? (avovastaus)

Lukijapalaute

7. Miten lukijoiden palautteeseen vastaaminen on lehdessäsi järjestetty?  
    (avovastaus)

8. Jos ajatellaan kaikkia lukijakommenttien muotoja (juttuideoista  
    palautteisiin), mitkä väylät ovat lehdessäsi tärkeimpiä?

Henkilökohtaiset tapaamiset
Puhelin
Kirje/kortti
Sähköposti
Fax
Jokin muu, mikä?

Mitä muita näkemyksiä haluaisit esittää yleisöstä journalismin  
voimavarana?

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
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Liite 4.
Tutkimukseen Suomessa haastatellut henkilöt ja haastattelurunko

Haastattelut henkilöt

Hynninen, Asko  Etelä-Suomen Sanomat
Jaakkola, Lassi  Keskipohjanmaa
Meriläinen, Reetta  Helsingin Sanomat
Niemi, Jari   Itä-Häme
Othman, Henrik  Jakobstads Tidning
Pasanen, Inkeri  Keskisuomalainen
Pokkinen, Jorma  Aamulehti
Ruokanen, Reijo  Ilta-Sanomat
Tolonen, Juha  Kaleva
Vainio, Kari   Turun Sanomat

Wessman, Tina  Dagmar Mediatoimisto

Haastattelurungon tiivistelmä

Menetelmät
Jos ajatellaan paperilehteä ja verkkolehteä kokonaisuutena, mitkä ovat tällä  
hetkellä toimituksen näkökulmasta tärkeimmät tavat, joilla yleisö voi saada  
sanansijaa lehden tekemisen suhteen?

Käytännöt
Onko yleisövuorovaikutuksen tiimoille syntynyt uusia käytäntöjä  
toimituksessa?
Miten yleisön lähettämän aineiston käsittely on konkreettisesti järjestetty  
toimituksessanne?
Miten lukijoiden palautteita ja aineistoja konkreettisesti hyödynnetään  
toimituksessanne?

Ilmiö ja sen merkitys
Viimeisen vuoden-parin aikana ovat sekä suomalaiset että ulkomaiset  
sanomalehdet lisänneet näitä mahdollisuuksia, joilla yleisö voi osallistua 
lehtien sisältöjen tekemiseen. Mistä tämä kehitys kertoo?
Onko yleisön rooli journalismin sisältöjen tuottamisen suhteen muuttunut?
Onko (vahvistuneella) yleisön roolilla jotain vaikutusta toimittajan työn-
kuvaan ja ylipäänsä toimittajan ammatilliseen rooliin?

Yleisön näkökulmasta
Onko saatu palautetta lukijoilta näistä yleisön osallistumisen menetelmistä?
Jos ajatellaan teidän lehtenne käytössä olevia erilaisia yleisön osallistumisen 
menetelmiä, onko niiden kautta tuleva palaute, kommentointi ja aineistot 
erilaisia?

•

•

•

•

•

•
•

•
•



1��

Liite 5.
Sisältöpiirteiden osalta tutkitut ulkomaiset lehdet ja luokitusrunko

Lehdet (tutkimuksessa olivat mukana vain verkkolehdet)

Belgium   De Standaard, standaard.be
  Gazet van Antwerpen, gva.be

Croatia   Jutarnji List, jutarnji.hr

Slovenia   Dnevnik, dnevnik.si

Finland   Iltalehti, iltalehti.fi
  Helsingin Sanomat, hs.fi

France   Le Monde, lemonde.fr
  Le Figaro, lefigaro.fr

Germany   Spiegel (weekly in print), spiegel.de
  Frankfurter Allgemeine, faz.net

Spain   El Mundo, elmundo.es
  El País, elpais.com

United Kingdom  Guardian, guardian.co.uk
  The Times, timesonline.co.uk

United States  The New York Times, nytimes.com
  USA Today, usatoday.com

Luokitusrunko

News production-related spaces
Invitation to submit photos, video, audio
Invitation to submit story ideas
Collective open interviews with newsmakers
Space to publish citizen blogs
Space to publish citizen stories
Audience-driven citizen content selection/hierarchy
Audience-driven journalistic content hierarchy

Commentary and debate spaces
Comments embedded in journalist stories/blogs
Comments embedded in citizen stories/blogs
Trackback of comments by external weblogs
Audience-driven forums, open to any topic
Journalist-driven forums, referred to in stories
Polls

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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Social networking features
Public user profile page
Karma system (user points based on activity)
User tagging of content, serendipity tools
Links to promote content on social sites

•
•
•
•
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Liite 6.
Kansainvälisessä projektissa Professionals’ attitudes towards participatory 
journalism in Europe and the US haastatellut ulkomaiset henkilöt

Belgium   (Concentra Group)
   Cardyn, Hans, Gazet van Antwerpen and Het Belang  

  van Limburg
   Coolen, Eefje, Gazet van Antwerpen and Het Belang van   

  Limburg and HasseltLokaal

   (Corelio Goup) 
   Dobbelaere, Bart, De Standaard Online
   Saliën, Patrick, Nieuwsblad.be
   Vandermeersch, Peter, De Standaard and Het Nieuwsblad
   Van Belle, Bart, De Standaard Online
   Wuyts, Jana, nieuwsblad.be

Croatia   Doresic, Hrvoje, 24sata.hr
   Hruskovec, Ivan, 24sata.hr
   Rodik, Bojan, 24sata.hr

   Bender, Stanislav, vecernji.hr
   Blumenschein, Bruno, vecernji.hr
   Liovic, Danijel, verernji.hr

France   Barrett, Antoine, lefigaro.fr
   Gié, Bertrand, Le Figaro
   Leclerc, Eric, Le Figaro
   Piérodé, Veronick, Le Figaro (group)

   Delcambre, Alexis, lemonde.fr
   Leloup, Damien, lemonde.fr
   Raphaël, Benoit, lepost.fr

Germany   Ganster, Monika, faz.net (Frankfurter Allgemeine Zeitung)
   Hoss, Dieter, faz.net
   Pritzsche, Kai, faz.net

   Boenisch, Julia, sueddeutsche.de
   Jakobs, Hans-Jürgen, sueddeutsche.de
   Scheitzeneder, Franziska, sueddeutsche.de

   (Lisäksi Saksassa haastateltiin kahden aikakauslehden,  
  FOCUS Onlinen ja Spiegel Onlinen edustajia, mutta näitä  
  aineistoja ei ole käytetty tässä sanomalehtiin keskittyvässä   
  raportissa.)

Israel   Maroz, Liron, ha’aretz.com 
   Kodner, Lior, ha’aretz.com 
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Israel   Glikman, Uri, NRG
   Cohen, Riky, NRG

   Ronen, Guy, Ynet
   Mor, Gal, Ynet

Spain   Barbero, Isidro, 20 Minutos
   Escolar, Arsenio, 20 Minutos
   Pérez, Virginia, 20 Minutos
  
   Aguirre, Lydia, El País
   Corcuera, Javier, El País
   Jiménez Cano, Rosa, El País
   Marín, Bernardo, El País
  
United Kingdom  Happold, Tom, guardian.co.uk
   McIntosh, Neil, guardian.co.uk

   Fishburn, Alice, The Times
   Whitwell, Tom, The Times

United States   Cooper, Patrick, USA Today
   Czarniak, Chet, USA Today
   Wilson, Kinsey, USA Today
  
   Vance, Scott, Washington Post 
   Spayd, Liz, Washington Post
   Straus, hal, Washington Post
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Liite 7.

Kansainvälisen projektin Professionals’ attitudes towards participatory 
journalism in Europe and the US haastattelurunko (tiivistelmä)

1.  Background questions

2.1  When thinking of your print and online newspaper as whole, what are the 
 most important channels with which readers can contribute content/ 
 commentary to the newspaper and the website?

3.1  Has the interaction with readers created new practices in the online or print  
 newsroom or both?

4.1  In an ordinary work-day, how have you concretely organized the way you  
 deal with users’ contribution (of whatever kind)?
4.2  How, concretely, does your newsroom (both online and print) make use of the 
 reader feedback and other contributions?

5.1  During the past couple of years, newspapers almost everywhere have  
 increased these channels/means with which the audience can participate in 
 making the newspapers. Why has this happened? What do you think are the  
 drivers for this in this country?
5.2.  Does the (strengthened) role of the audience have any impact on journalists’  
 work profiles and, more generally, in journalists’ professional role?

6.1  Has there been any kind of feedback from the audience about the channels/ 
 means of participation? ( what, how much, from whom; how the feedback 
 comes)
6.2  When thinking all the audience/reader channels/means that your newspaper  
 has both in print and online, does the feedback/comments/contributions  
 differ between them

7.1  What is your anticipation of the role of the users’ role in newspaper  
 journalism production in, say 2–3 years from now?


