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Tässä tutkimuksessa selvitän, miten usein ja millä tavalla weblogeja käytettiin lähteinä suomalaisten 
sanomalehtien Kaakkois-Aasian tsunamiuutisoinnissa vuodenvaihteessa 2004–2005. Metodina on 
määrällinen ja laadullinen sisällönanalyysi, jonka avulla kuvailen lehtikirjoituksista löytyvää blogien ja 
muun internetin lähdekäyttöä. Tutkimuksen aineistona ovat seitsemän suomalaisen sanomalehden 
tsunamikirjoitukset katastrofin jälkeisenä aikana 27.12.2004–8.1.2005. Aineisto käsittää kaikkiaan 
1 774 tsunamikirjoituksesta ne 219 lehtikirjoitusta, joissa internet mainittiin tavalla tai toisella.  
 
Tutkimuksen keskeinen tulos on, että blogien lähdekäyttö suomalaisten sanomalehtien 
tsunamiuutisoinnissa oli lähes olematonta. Suurta huomiota osakseen sai vain yksi blogi, Sukellus.fi, 
eikä yhden sivuston tekemä läpimurto vetänyt esimerkiksi ulkomaisia tsunamiblogeja mukanaan 
suomalaiseen mediajulkisuuteen. Tämäkin blogi, Sukellus.fi, oli lähinnä lehtiuutisoinnin kohde, ei sen 
lähde. 
 
Tutkielman analyysiosassa erotan blogeja ja esimerkiksi keskustelupalstoja käsittelevästä kirjoittelusta 
viisi toistuvaa teemaa, joita olivat esimerkiksi kansalaismedian sankarillisuus ja uhkaavuus. Lisäksi 
vertailen toisiinsa aineiston eri sanomalehtiä ja niiden tapaa kirjoittaa internetin uudesta 
kansalaismediasta. 
 
Tutkielmassani esitän, että suomalaisilta sanomalehdiltä jäi Kaakkois-Aasian katastrofin jälkeen 
käsittelemättä blogien perinteisille tiedotusvälineille esittämä kritiikki. Blogit voisivat kiinnostavalla 
tavalla täydentää sanomalehtien perinteistä lähdevalikoimaa. Niiden avulla uutisointiin voidaan tuoda 
lisää moniarvoisuutta, vuorovaikutteisuutta ja olennaisia tietoja, joita muista lähteistä ei ole saatavilla. 
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1. Tsunami ravisutti maailmaa ja mediaa 

 

Kaakkois-Aasian tsunamikatastrofi tapaninpäivänä 2004 oli monessa mielessä poikkeuksellinen 

luonnononnettomuus. Ensinnäkin onnettomuus vaati Tyynenmeren rannikoilla poikkeuksellisen suuren 

määrän ihmishenkiä; onnettomuudessa menehtyi eri maissa yli 300 000 ihmistä. Toiseksi, alueella 

lomailleiden ulkomaalaisten matkailijoiden takia tsunamista tuli ennennäkemättömällä tavalla globaali 

murhenäytelmä, jonka uhreja surtiin kaikkialla maailmassa. Erityisesti länsimaisten kuolonuhrien takia 

tsunamista tuli myös jättimäinen uutistapahtuma. Se toi alueelle muutamien päivien ja viikkojen 

kuluessa satoja länsimaisia toimittajia ja kameraryhmiä. 

 

Eniten uutisryhmien huomiota sai osakseen Thaimaa, jossa pääosa ulkomaalaisista matkailijoista 

lomaili katastrofin sattuessa. Thaimaassa lomaili tapaninpäivän aikaan myös tuhansia suomalaisia 

matkailijoita. Onnettomuudessa menehtyi 179 suomalaista, suurin osa heistä Thaimaassa ja yksi Sri 

Lankassa (Keskusrikospoliisi 2006). 

 

Onnettomuuden todelliset vaikutukset paljastuivat suomalaisille hitaasti. Ensimmäiset radiosähkeet 

maanjäristyksestä lähetettiin aamuviideltä, puolitoista tuntia järistyksen jälkeen (Kivikuru 2006, 502). 

Niissä ei vielä puhuttu suomalaisista kuolonuhreista. Tapaninpäivänä kello 16.45 välitetty STT:n 

katastrofiuutinen puolestaan on jo mediahistoriaa: ”Kaikki Thaimaan Phuketissa hyökyaallon jäljiltä 

kateissa olleet suomalaiset on löydetty, kerrotaan ulkoministeriöstä”. Muistan lukeneeni uutisen 

kotisohvalla teksti-tv:stä. 

 

Näihin uutisiinhan me olemme tottuneet: onnettomuus jossain kaukana, uhrien joukossa ei ole 

suomalaisia. Tällä kertaa oli kuitenkin toisin. Phuketin suomalaismatkailijat oli kyllä löydetty, mutta 

toinen suomalaisten suosima lomakylä Khao Lak oli tuhoutunut vesimassojen paineessa maan tasalle. 

Kadonneita oli, kuten nyt tiedämme, siinä vaiheessa satoja. 1 

 

                                                 
1 Jälkeenpäin näytti siltä, että ensimmäiset uutiset perustuivat ainakin osin virheellisiin tulkintoihin ulkoministeriön 
lausunnoista (Mörä 2005, 64 – 65). 
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Katastrofitiedotukseen kohdistui alusta alkaen kova paine. Kun ensimmäiset uutiset tapahtuneesta 

tulivat, ulkoministeriö avasi suomalaismatkailijoiden omaisia varten puhelinpalvelun. Ministeriön 

avaamat kolme puhelinlinjaa ruuhkautuivat ja menivät tukkoon nopeasti, kun huolestuneet ihmiset 

yrittivät saada tietoa omaisistaan. Niille, jotka saivat puhelunsa läpi, viranomaisilla oli tarjota vain 

vähän tietoa. Ja kun tietoa ei ollut viranomaisilla, ei sitä ollut tiedotusvälineilläkään. Seuraavan päivän 

sanomalehdet kertoivat järistyksestä, mutta luottivat yhä siihen tietoon, että suomalaisia ei ollut 

kateissa. 

 

Ensimmäiset tiedot katastrofialueen todellisuudesta alkoivat tihkua julkisuuteen yllättävää reittiä, kun 

Thaimaassa työskentelevät suomalaissukeltajat alkoivat julkaista kateissa olevien ja elossa tapaamiensa 

suomalaismatkailijoiden tietoja sukelluksenharrastajien blogissa internetissä. Ennen katastrofia 

harrastajat olivat jakaneet Sukellus.fi-blogissa tietoa hyvistä sukelluspaikoista ja sääoloista. Kun 

tsunami iski Thaimaan turistirannoille, Sukelluksesta tulikin yllättäen suomalaisen tiedonvälityksen 

edelläkävijä. Tampereella tietokoneidensa ääressä istuvat bloggaajat saivat tiedot suomalaisten 

matkailijoiden olinpaikoista tekstiviesteillä2 suoraan Thaimaasta ja julkaisivat ne välittömästi blogissa. 

Tämä oli omaisten kipeästi kaipaamaan tietoa, jota ei ollut saatavilla ulkoministeriöstä eikä 

tiedotusvälineistä. Sukellus.fin kävijämäärät nousivat parissa päivässä muutamasta sadasta satoihin 

tuhansiin. 

 

Sukellus ei ollut ainoa epävirallista tsunamitietoa julkaissut verkkopalsta, vaan Sukelluksen kaltaisia 

blogeja ja keskustelupalstoja perustettiin tsunamin jälkeen internetiin monissa muissakin maissa. Myös 

Suomessa kadonneiden ja löytyneiden matkailijoiden tietoja julkaisivat useat blogit, keskustelupalstat 

ja muut verkkosivustot. Internetistä tiedot löysivät tiensä myös sanomalehtiin ja vakiintuneiden 

uutisvälineiden internetsivuille. Jyväskylän yliopiston tutkija Turo Uskali arvioikin tuoreeltaan 

tapahtuneen jälkeen, että maailmanlaajuinen vastuu uutistenvälityksestä siirtyi tsunamiuutisoinnissa 

ainakin hetkellisesti valtavirtamedian ammattilaisilta internetin harrastajajournalisteille (Uskali 2005). 

 

                                                 
2 Tekstiviestit tulivat muutenkin tärkeäksi viestintävälineeksi tilanteessa, jossa puhelinlinjat olivat poikki ja 
matkapuhelinkeskukset ruuhkautuivat. Tekstiviestit kulkivat näissä oloissa puheluita paremmin. Suomesta Thaimaaseen ja 
Thaimaasta Suomeen lähetettiin katastrofin jälkeen 26.12.–5.1. noin 265 000 tekstiviestiä, mikä on moninkertaisesti 
enemmän kuin normaaliaikana. (Kivikuru 2006, 506.) 
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Sukelluksen kaltaiset epäviralliset sivustot onnistuivat vastaamaan nopeasti omaisten suureen 

tiedontarpeeseen. Virallinen Suomi alkoi pohtia nimilistojen julkaisun laittomuutta tai lainmukaisuutta 

vasta, kun nimiä oli jo useiden päivien ajan julkaistu internetissä. Ilmeisin syy eri maissa toimineiden 

bloggaajien nopeuteen oli sijainti: he olivat jo valmiiksi paikan päällä. Sattuma ja moderni 

kommunikaatioteknologia, kuten matkapuhelimet ja digitaaliset kamerat, tekivät sukelluksenopettajista, 

matkailijoista ja monista paikallisista asukkaista satunnaisia kirjeenvaihtajia. Paikalliset ihmiset ja 

alueella työskentelevät ulkomaalaiset tunsivat paikalliset olot ja kielen ja osasivat ottaa yhteyttä 

oikeisiin ihmisiin. He toimivat vapaasti, eivätkä heitä sitoneet toimitukselliset käytännöt tai 

uutisaikataulut.  

 

Monissa maissa perinteinen uutismedia esitteli harrastajien julkaisut yleisölle ja ohjasi tiedonhakijoita 

weblogeihin. Tässä suomalaiset toimittajat tosin pärjäsivät Uskalin mukaan huonosti. Paremmin 

pärjättiin esimerkiksi Britanniassa. (Uskali 2005.) Suomalaisen median yllätetyksi joutuminen on 

ymmärrettävää, sillä aiemmin blogit olivat olleet Suomessa pienen, aiheeseen vihkiytyneen piirin 

harrastus. Uutislähteinä tai varteenotettavina tiedonvälittäjinä internetin harrastussivustoja ei yleisesti 

pidetty, eikä niitä mielestäni journalismin ammattilaisten keskuudessa edes tunnettukaan. Kaakkois-

Aasian tsunami oli Suomessa ensimmäinen kovan luokan uutistapahtuma, jossa ammattitoimittajat 

joutuivat hakemaan tietoa tapahtuneesta harrastelijoiden julkaisemilta internetsivuilta. 

 

Katastrofin jälkeen kevättalvella 2005 suomalaiset tiedotusvälineet alkoivatkin kilvan perustaa omia 

blogejaan. Keskon Pirkka-asiakaslehti oli ensimmäinen blogien julkaisija, ja uutismedian jätit 

seurasivat syksyn aikana perässä. Helsingin Sanomat oli tätä kirjoittaessani julkaissut 

internetpalvelussaan useita kymmeniä eri kirjoittajien pitämiä blogeja. 

 

Toimittaja ja bloggaaja Matti Lintulahti onkin arvioinut, että suomalainen media oppi 

tsunamiuutisoinnissa blogien voiman kantapään kautta (Lintulahti 2005c). Uskali kirjoittaa Sukelluksen 

aloittaneen Suomessa jopa uuden tiedonvälityksen aikakauden (Uskali 2005). Tsunamin 

tutkintalautakunnassa viestinnän asiantuntijana toiminut Ullamaija Kivikuru puolestaan kirjoittaa, että 

tsunami toimi herätyskellona suomalaiselle medialle. Kivikurun mukaan tsunami herätti median 

painottamaan uuden teknologian mahdollistamia kontakteja viestinnän vastaanottajiin, siis yleisöön. 
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(Kivikuru 2006, 511.) Näihin arvioihin on helppo yhtyä, niin nopeasti ja kiivaana alkoi alan 

blogikeskustelu kevättalvella 2005.3  

 

Samansuuntaisia arvioita on esitetty myös muissa maissa. Yhdysvalloissa blogit saavuttivat aseman 

uutislähteenä jo syyskuun 11:nnen terrori-iskujen jälkeen vuonna 2001, ja lisää vaikutusvaltaa ne saivat 

erityisesti presidentinvaalien ja Irakin sodan aikana vuonna 2004. Silti sikäläisetkin tutkijat ja 

toimittajat ovat esittäneet tsunamin jälkeen arvioita, joiden mukaan sanomalehdet ja jopa 

satelliittikanavat jäivät nopeudessa ja tietojen tarkkuudessa jälkeen blogeista. Esimerkiksi 

yhdysvaltalainen blogipioneeri Dan Gillmor on Steve Outingin mukaan arvioinut, että mediassa tulee 

olemaan ”aika ennen tsunamia ja aika tsunamin jälkeen” (Outing 2005). 

 

Paul O’Gradyn mukaan tsunami oli kansainvälisessä uutistenvälityksessä blogeille samanlainen 

rajapyykki kuin ensimmäinen Persianlahden sota oli satelliittikanava CNN:lle. Persianlahden sodan 

uutisoinnissa CNN pärjäsi niin hyvin, että siitä tuli ensisijainen uutislähde breaking news -tyyppisissä 

uutistapahtumissa. Tämä läpimurto lopetti perinteisten uutisorganisaatioiden kuten BBC:n ja NBC:n 

ylivallan ja muutti O’Gradyn mukaan myös uutisten esittämisen tapoja. Tsunamiuutisoinnissa esiin 

astuivat puolestaan blogit, jotka haastoivat perinteisen median ja nappasivat uutisvoittoja suurilta 

uutisorganisaatioilta. CNN, O’Gradyn kirjoittaa, ”kuuluu tällä kertaa dinosaurusten sarjaan”. (O’Grady 

2005, 14.) 

 

1.1 Tutkimustehtävä 

 

Tutkielmassani perehdyn blogeihin lähdekäytön näkökulmasta. Vaikka blogeista on kuluneen kahden 

vuoden aikana puhuttu suomalaisessa mediassa paljon, on tämä lähdekäytön näkökulma nähdäkseni 

saanut melko vähän huomiota. Julkista keskustelua seuratessa on syntynyt kuva, että blogit nähdään 

suomalaisessa mediassa lähinnä uutena, trendikkäänä julkaisuväylänä toimituksen omalle aineistolle. 

Kuitenkin olen siinä käsityksessä, että tsunamiuutisoinnin aikana perinteisen median suurimmat 

ongelmat olivat juuri blogien lähdekäytössä. Jotta median onnistumista tai epäonnistumista blogien ja 

                                                 
3 Blogikeskustelun kiihtymisen taustalla ovat varmaankin myös muut asiat, kuten sanomalehtien levikkikehitykseen ja 
internetpalveluiden tuotto-odotuksiin liittyvät taloudelliset tekijät. 



 

 5 

muiden internetlähteiden käytössä voitaisiin arvioida, on syytä empiirisesti tutkia, miten uuden ja 

vanhan median kohtaaminen tsunamiuutisoinnissa itse asiassa sujui. 

 

Tartun aiheeseen jäljittämällä blogien ja internetin lähdekäyttöä lehdissä julkaistuista tsunamiuutisista. 

Olen kiinnostunut siitä, miten usein ja millä tavalla media käytti blogeja lähteinään tsunamin 

uutisoinnissa. Toteutuneen lähdekäytön lisäksi kiinnostavaa – tai ehkä jopa kiinnostavampaa – on 

lähdekäyttö, joka jäi toteutumatta. Näistä blogien poissaoloista toivon löytäväni ajatuksia siihen, miten 

blogeja voitaisiin myöhemmin käyttää lähteinä uutistyössä. 

 

Tutkimuksen aineistona ovat suomalaisissa sanomalehdissä julkaistut tsunamikirjoitukset. Olen 

kerännyt aineiston sanomalehdistä osin sen vuoksi, että lehtiuutisia on helpommin saatavilla kuin 

kyseisen ajankohdan tv-, radio- ja internetuutisia. Olen myös itse taustaltani lähinnä 

sanomalehtitoimittaja, joten lehtijutut ovat minulle analyysin kohteina tutumpia kuin esimerkiksi tv- ja 

radiouutiset. Motivaationi blogitutkimuksen tekoon on myös ammatillinen. Toimittajana haluan tietää, 

miten voin käyttää tätä uutta ja mahdollisesti voimakasta mediaa hyödyksi työssäni. Uudet näkökulmat, 

juttuideat ja uutiset, joita blogit voivat mahdollisesti tarjota, ovat toimittajalle aina arvokkaita. 

 

Tutkimukseni kysymyksenasettelu on seuraava: Miten usein ja millä tavalla suomalaiset sanomalehdet 

käyttivät blogeja erityisesti ja internetiä yleensä lähteinä tsunamiuutisoinnissa? Onnistuivatko blogit 

muuttamaan lehtien perinteisiä lähdekäytäntöjä ja jos, niin millaisiksi lähteiksi blogit muiden lähteiden 

joukossa esiteltiin? 

 

Alun perin halusin rajata tarkasteluni tiukasti vain blogeihin. Aineiston kerättyäni huomasin kuitenkin 

nopeasti, että viittauksia blogeihin oli lehtiartikkeleissa paljon vähemmän kuin olin odottanut. Kuten 

tutkielman analyysiosasta myöhemmin selviää, olen laajentanut tarkastelua pelkistä blogeista 

käsittämään internetin yleisemmin. Blogien lisäksi olen tehnyt huomioita myös muiden epävirallisten 

verkkosivujen (esimerkiksi keskustelupalstat) ja virallisten internetsivujen (esimerkiksi viranomaisten 

verkkosivut) käytöstä uutisten lähteinä. Blogit ovat siitä huolimatta analyysin pääasiallinen kohde.    

 

Vastaan esittämiini kysymyksiin sisällönanalyysin avulla. Määrällisen sisällönanalyysin keinoin lasken, 

kuinka monessa tsunamikatastrofia käsitelleessä lehtijutuissa ylipäätään viitattiin internetiin ja 



 

 6 

erityisesti blogeihin tiedon lähteinä. Määrällisen tiedon lisäksi olen kiinnostunut viittausten sisällöstä ja 

sävystä. Laadullisen sisällönanalyysin keinoin pyrin tuomaan lehtikirjoituksista esille blogi- ja 

internetkirjoittelulle tyypillisiä teemoja ja puhetapoja. Tutkimuksen metodia kuvailen tarkemmin 

alaluvussa 5.1. 

 

Koska tukeudun tutkimuksessani julkaistuissa lehtijutuissa eksplisiittisesti näkyviin piirteisiin, blogien 

mahdollinen käyttö pelkkänä tausta-aineistona rajautuu tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Muunlainen 

ratkaisu olisi edellyttänyt toimittajahaastattelujen tekemistä. Katson kuitenkin, että jo olemassa olevat 

haastattelututkimukset antavat riittävästi tietoa perusteltujen tulkintojen tekemiseksi julkaistuista 

lehtijutuista. Aiemmassa tsunamiuutisoinnin kotimaisessa tutkimuksessa ei ole tullut esille, että blogeja 

olisi laajalti käytetty pelkkänä tausta-aineistona, enkä myöskään oman toimittajakokemukseni pohjalta 

pidä sitä todennäköisenä (Onnettomuustutkintakeskus 2005, 108–113). Tsunamiuutisoinnin 

aikaisempaa tutkimusta esittelen tutkielman kolmannessa luvussa. 

 

Tutkielmaani ohjaavana ajatuksena on, että eri alojen harrastajien ja ammattilaisten blogit voivat olla 

voimakas uutislähde ja liittolainen perinteiselle uutismedialle, kunhan se ensin oppii niitä 

hyödyntämään. Tutkimukseni varsinainen ja lopullinen tavoite onkin pohtia, kuinka vanhan median 

dinosaurusten ja uuden median pyjamahaydenien4 tulevat kohtaamiset voisivat sujua alkurysähdystä 

notkeammin. Oman analyysin ja muiden tekemien empiiristen tutkimusten sekä blogeja käsittelevän 

teoreettisen kirjallisuuden pohjalta pyrin hahmottelemaan tapoja, joilla toimittajat voisivat nykyistä 

paremmin hyödyntää blogeja päivittäisessä uutistyössään. 

 

1.2 Keskeiset käsitteet 

 

Tietoteknistä sanastoa on tunnetusti vaikea kääntää suomen kieleen niin, että tehtäisiin oikeutta sekä 

suomen kielen ominaispiirteille että sanan merkityssisällölle. Toisaalta itsestään selvää ei ole sekään, 

mitä kukin kirjoittaja tavallisimmilla tiedotusopillisilla termeillä kuten medialla tai journalismilla 

tarkoittaa. 

 

                                                 
4 Bloggaajat eli weblogien julkaisijat ansaitsivat liikanimen ”pyjamahadeen” Yhdysvalloissa TV-yhtiö CBS:n 
tähtireportteria Dan Ratheria koskevan ns. Rathergate-skandaalin aikana vuonna 2004. Tapauksesta kerron lisää luvussa 3. 
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Viimeksi mainitut käsitteet, media ja journalismi, ovat viime aikoina joutuneet uudelleenmäärittelyn 

kohteeksi muun muassa juuri tietotekniikan ja internetin5 kansalaismedian kuten blogien kehityksen 

myötä. Tämänkaltaisten määrittelyvaikeuksien takia on hyvä täsmentää, mitä itse tässä tutkielmassa 

kullakin käsitteellä tarkoitan. 

 

1.2.1 Blogi ja blogosfääri 

 

Sana blogi on lainattu suomen kieleen englannin sanasta blog, joka on lyhyt muoto sanasta weblog. 

Erityisen hyvää suomenkielistä vastinetta sanalle blog ei ole esitetty. Englannin kielen sana weblog 

tarkoittaa suoraan suomennettuna verkkolokia eli sähköistä (aluksen) lokikirjaa. Suomen kielessä 

käytettäväksi onkin ehdotettu muun muassa sanaa (verkko)loki. Loki kuulostaa ainakin omaan korvaani 

kankealta, pakonomaiselta käännökseltä, eikä se ole vakiintunut yleiseen käyttöön lehdistössä tai 

verkkoyhteisöissä, vaikka sitä lehdistössä näkee toisinaan käytettävän. Enimmäkseen käytetään sanaa 

blogi, ja sitä minäkin käytän tässä maisterintutkielmassa. 

 

Blogosfäärillä (engl. blogosphere) tarkoitetaan internetissä julkaistujen blogien kokonaisuutta ja niiden 

välisiä, ristiin linkitettyjä keskusteluita. Blogosfääriä ja linkittämistä selitän blogin määritelmän 

yhteydessä luvussa 2.1. 

 

Vielä muutama sana verkkopäiväkirjasta (engl. web diary), jota etenkin mediassa käytetään usein 

blogin synonyyminä. Verkkopäiväkirja on mielestäni hieman harhaanjohtava, turhan suppea sana 

blogien yleisnimitykseksi. Osaa blogeista, esimerkiksi poliitikkojen verkossa julkaisemia 

kampanjapäiväkirjoja, voidaan toki aivan perustellusti nimittää verkkopäiväkirjoiksi. Blogi 

julkaisumuotona ja -tekniikkana ei kuitenkaan rajoita julkaistavaa sisältöä päiväkirjamaiseen 

tapahtumien selostukseen. Kyseessä ei ole edes sanan blog käännös, sillä myös englannin kielessä 

puhutaan verkkopäiväkirjoista (web diaries), mikä ei tarkkaan ottaen ole sama asia kuin blogi (blog). 

Omassa tutkielmassani blogi on blogi, ei verkkopäiväkirja. Määrittelen blogin käsitteen sen muodon ja 

sisällön kannalta tarkemmin luvussa 3. 

                                                 
5 Internetin käsitän yleisnimeksi, joka kirjoitetaan aina pienellä alkukirjaimella muiden tavallisten viestintä- ja 
julkaisuvälineiden kuten puhelimen, sanomalehden, television ja sähköpostin tavoin (Hall 2001, 11). Internetin 
synonyyminä kirjoitan netistä ja esimerkiksi nettisivuista. 
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1.2.2 Media 

 

Mediasta tulevat monelle ensimmäisenä mieleen iltapäivälehtien moralistiset lööpit, sanomalehtien 

kaikkitietävät pääkirjoitukset ja aikakauslehtien juorunhimoiset reportterit. Media on englanninkielen 

monikollinen sana, joka voidaan kääntää suomenkielessä joukkoviestinnäksi. Joukkoviestintä on 

Kuneliuksen esittämän määritelmän mukaan sanomien välittämistä suhteellisen suurelle, ennalta 

rajaamattomalle yleisölle. Siinä käytetään apuna teknisiä apuvälineitä (kanavaa) ja ainakin lyhyellä 

aikavälillä se on yksisuuntaista. (Kunelius 1998, 15.) 

 

Määritelmä herättää internetjulkaisun kannalta kaksi aika ilmeistä kysymystä: Onko siskontytön blogi 

mediaa, jos sitä lukee vain kourallinen sukulaisia ja kavereita? Onko blogi mediaa, jos 

kommunikaation on kaksisuuntaista, eli blogi kerää yleisökseen aktiivisen porukan, joka paitsi 

keskustelee blogissa? Kuneliusta soveltaen molempiin kysymyksiin voidaan vastata ainakin 

varovaisesti kyllä. Joukkoviestintä eroaa kohdeviestinnästä sen perusteella, että sen yleisö on ennalta 

rajaamaton. Vaikka siskontytön blogia lukisi vain mummo, blogimerkinnät ovat periaatteessa kaikkien 

saatavilla. Joukkoviestintä, toisin kuin vaikkapa kirje, on julkista. (Kunelius 1998, 16.) 

 

Viestinnän yksisuuntaisuutta koskevaan kysymykseen on edellistä hiukan vaikeampi vastata. Blogien 

ja muun internetissä tapahtuvan viestinnän lupauksena pidetään nimenomaan sitä, että ne 

mahdollistavat viestinnän kaksisuuntaisuuden. Kuneliuksen kirja on julkaistu 1990-luvulla ennen 

blogien läpimurtoa, mutta hän ottaa kysymykseen epäsuorasti kantaa viittaamalla joukkoviestinnän 

nykytodellisuuteen: 

 

Ei ole ollenkaan selvää, missä määrin uusi viestintäteknologia ja sen sovellukset lopulta 

muuttavat tätä asetelmaa. Nykyisellään vuorovaikutus ja palaute eivät kuitenkaan toimi siten, että 

yksisuuntaisuuden ideasta kannattaisi kokonaan luopua. (Kunelius 1998, 16.) 

 

Voi hyvin olla, että blogien ja muiden kaksisuuntaisen viestinnän muotojen yleistyessä viestinnän 

oppikirjoista poistetaan viittaus joukkoviestinnän yksisuuntaisuuteen. Toisaalta voidaan ajatella, että 

blogissakin viestintä on hyvin lyhyellä aikavälillä yksisuuntaista siten, että ylläpitäjä kirjoittaa ensin ja 

muut vastaavat vasta sitten. Ihannetapauksessa toki kommunikaatio on aidosti kaksisuuntaista niin, että 
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keskustelijoiden kommentit kirvoittavat kirjoituksia ylläpitäjältä ja päinvastoin. Tämä koskee tosin vain 

aktiivisesti toimivia blogeja. Monissa epäsuosituissa blogeissa keskustelu jää käytännössä aika 

vähäiseksi. 

 

Kenties tiedotusopin oppikirjoihin pian kirjataan, että joukkoviestintä on ollut ennen yksisuuntaista, 

mutta nykyään tavallisia ovat myös kaksisuuntaisen joukkoviestinnän muodot kuten blogit. Joka 

tapauksessa voidaan sanoa, että julkisesti internetissä luettavissa olevat blogit ovat mediaa eli 

joukkoviestintää – samoin kuin sanomalehdet, paikallisradiot, juorulehdet ja vaikka pornolehdetkin. Ne 

välittävät sanomia ennalta rajoittamattomalle, suhteellisen suurelle yleisölle, ja ne käyttävät siinä 

hyväkseen teknisiä apuvälineitä eli kanavaa (Kunelius 1998, 15). 

 

1.2.3 Journalismi 

 

Journalismia on käsitteenä vielä mediaakin vaikeampi määritellä. Kuneliuksen mukaan journalismi on 

ajankohtaista ja faktapohjaista joukkoviestintää. Käsitteen jatkuvaa muutosta kuvaa hyvin se, että edes 

journalismin faktapohjaisuus ei ole mikään itsestäänselvyys: sanomalehtipakinatkin luetaan 

journalismin piiriin. Vielä muutama vuosikymmen sitten tosiasioiden vääristäminen oman aatteen 

eduksi oli Suomessakin journalistisesti hyväksyttävää. Myös ajankohtaisuus on muutoksessa 

viestintäteknologian kehityksen ja sen aiheuttaman uutissyklin nopeutumisen takia. 

 

Nykyaikaiseen journalismin määritelmään kuuluvat Kuneliuksen mielestä ajankohtaisuuden ja 

faktapohjaisuuden lisäksi myös itsenäisyys ja edustavuus. Itsenäisyydellä tarkoitetaan, että journalistit 

pyrkivät toimimaan työssään journalistisen harkinnan perusteella ja suojelemaan työtään ulkopuolisten 

tahojen manipulaatio- ja vaikutusyrityksiltä. Edustavuudella tarkoitetaan, että journalisti on työstään 

vastuussa yleisölle, jota hän ainakin ihannetapauksessa edustaa suhteessa esimerkiksi yhteiskunnallisen 

vallan käyttäjiin. (Kunelius 1998, 18 – 20.) 

 

Yritykset määritellä journalismia sen sisällön tai ammatillisen käytännön kautta ovat hankalia sen 

vuoksi, että niihin liittyy aina arvottaminen ja tietynlainen hyvän journalismin määritteleminen. 

Vähemmän mairitteleva totuushan on, että arkipuheessa määrittelemme journalismin usein 

journalistisen konvention, emme journalististen ihanteiden kautta. Ne joukkoviestintätapahtumat, joita 
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kutsumme journalismiksi, eivät monestikaan ole kovinkaan itsenäisiä, edustavia tai edes faktapohjaisia. 

On vaikea perustella, miksi talouspolitiikkaa tasapuolisesti ja faktapohjaisesti käsittelevä blogi ei olisi 

journalismia, mutta julkkisten ryyppyreissuja käsittelevä aikakauslehti on. 

 

Journalismi pakenee tarkkarajaisia määritelmiä, mutta arkinen ymmärrykseni journalismista on, että 

journalismin tunnistaa kun sellaista näkee. Tarkkarajaisen määritelmän puuttuessa tyydyn 

määrittelemään journalismin Kuneliuksen mukaan: journalismi on joukkoviestintää, joka on 

luonteeltaan ajankohtaista, faktapohjaista, itsenäistä ja (yleisöä) edustavaa. Joukkoviestinnän kanavaa 

ei tässä määritelmässä rajata. Blogi voi siis sisällöstä riippuen edustaa journalismia siinä missä 

sanomalehtikin.
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2. Blogi tuo yhteen kirjoittajan ja lukijan 

 

Blog noun [short for Weblog] (1999): a Web site that contains an online personal journal with 

reflections, comments, and often hyperlinks provided by the writer. (Merriam-Webster 2004.) 

 

Englanninkielistä nettiä selatessa on vaikea välttyä törmäämästä keskusteluun weblogeista. Niiden 

sanotaan lupaavan demokratiaa ja kansalaisvaikuttamista ja uhkaavan perinteistä mediatalojen 

journalismia sekä journalistikunnan enemmän tai vähemmän vakiintunutta ammattietiikkaa. Näitä 

teemoja on käsitelty varsin laajasti sekä tieteellisissä että ammatillisissa journalistisissa julkaisuissa, ja 

laajalle yleisölle suunnatuissa sanomalehdissä. Aina vuodenvaihteeseen 2004–2005 keskustelu oli 

pitkälti englanninkielistä ja käytiin pääosin Yhdysvalloissa, jossa presidentinvaalit ja Irakin sota 

kuumensivat poliittisia tunteita ja synnyttivät oikeisto–vasemmisto-akselin vastakkaisille laidoille 

suuren määrän poliittisia blogeja. 

 

Yhdysvaltalainen keskustelu blogeista ja journalismista on keskittynyt pitkälti sen ruotimiseen, ovatko 

blogit journalismia vai eivät, ja kuka tekee parempaa työtä, bloggaavat kansalaisreportterit vai 

valtamedian leivissä työskentelevät ammattitoimittajat. Itse en ole tästä teemasta kovin kiinnostunut, 

enkä pidä aihetta kovin relevanttina oman tutkielmani kannalta. Kantani on, että blogin määrittelee 

pikemminkin sen (tekninen) formaatti kuin sen sisältö. Blogi on sähköinen julkaisumuoto, jota voidaan 

käyttää ja käytetään monenlaisten sisältöjen julkaisemiseen. Blogissa voidaan julkaista journalistisia 

uutisia ja uutiskommentaareja, mutta myös henkilökohtaisia kuulumisia, reseptejä, neuleohjeita ja 

vauvakuvia. Ne eivät tietenkään kaikki ole journalismia, mutta osa on. 

 

Sisällön moninaisuudesta huolimatta blogi on julkaisumuotona tuottanut sisällöllisen kirjoittamisen ja 

keskustelemisen lajityypin, johon aiheesta käytävässä keskustelussa usein intuitiivisesti viitataan. 

Merriam-Websterin sanakirjamääritelmä mainitsee lajityypille tunnuksenomaiset piirteet: reflektoinnin, 

kommentoinnin ja (hyper)linkittämisen (Merriam-Webster 2004). Silti on olennaista ymmärtää, etteivät 

blogit ole yksi homogeeninen sisältöluokka sen enempää kuin Seiska, Jallu ja Kauppalehtikään 

muodostavat yhden sisällöltään homogeenisen lehdistön. Kun sanotaan, että blogit ovat sitä tai tätä, on 
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tärkeää muistaa kysyä: Mitkä blogit? Tämän luvun tarkoituksena on perustaa ymmärrys siitä, mitä 

blogit oikein ovat ja mistä koko ilmiössä on kyse. 

 

2.1 Määritelmä ja tunnusomaiset piirteet 

 

Blogin yksiselitteinen määritteleminen on hankalaa, koska kyse on toisaalta teknologiasta, toisaalta 

kirjoittamisen genrestä. Määritelmää sekoittavat vielä puheet uusmediasta ja kansalaisjournalismista, 

joita blogien sanotaan edustavan. Itse olen päätynyt seuraavanlaiseen määritelmään, joka perustuu 

blogin muotoon eikä niinkään sisältöön: 

 

Blogi on internet-julkaisu, jota sen ylläpitäjä päivittää säännöllisesti ja reaaliaikaisesti pikaviestien 

avulla. Blogissa julkaistut päivitykset päivätään automaattisesti ja ne jäävät näkyviin niin, että uusin 

viesti tulee sivulla ylimmäiseksi. (mm. Gillmor 2004, 28, Blood 2000.) 

 

Näkyvin ja samalla tärkein lisä, jonka blogi tuo perinteisiin internetsivuihin verrattuna, on blogien 

säännöllinen ja helppo päivittäminen. Päivittämisen reaaliaikaisuus tarkoittaa tässä sitä, että viestit 

julkaistaan blogissa yhdellä napinpainalluksella heti, kun viesti lähetetään. Toisin kuin perinteisillä 

kotisivustoilla, blogissa kokonaisuuden perusyksikkönä ei ole sivu vaan päivätty (pika)viesti. Blogit 

ovat siis viestikeskeisiä (posting-centric) kun taas perinteiset nettisivut ovat sivukeskeisiä (page-

centric). Perinteinen nettisivustohan on kokonaisuus, joka rakentuu useista yksittäisistä nettisivuista ja 

linkeistä niiden välillä. (Hourihan Gillmorin 2004 mukaan, 28.) 

 

Vaikka blogit voi mielestäni paremmin määritellä muodon kuin sisällön kautta, myös blogien sisältöön 

liittyy määritelmänomaisia piirteitä. Kun esimerkiksi perinteisessä sanomalehtijournalismissa pyritään 

häivyttämään toimittajan persoona uutistekstistä, blogeille on tyypillistä tehdä kirjoittajan persoona 

päinvastoin näkyväksi. Gillmor kirjoittaa, että blogien tyyli saattaa muuten vaihdella suurestikin, mutta 

useimpia yhdistää silti kirjoittajan kommentoiva ja itsereflektiivinen tyyli. Gillmorin mukaan 

parhaimpien blogien takana on selvästi ihminen, jolla on aiheeseensa ”aito inhimillinen intohimo”. 

(Gillmor 2004, 29.) 
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Ari Heinosen ja David Domingon mukaan blogeilla on määrätyn muodon ja oman ohjelmistotekniikan 

lisäksi niille tyypillisiä kulttuurisia ja sosiologisia piirteitä. Blogeille tunnusomaisia piirteitä ovat 

esimerkiksi persoonallisuus, yhteisöllisyys ja tietty tyyli. Tulkitseva ja subjektiivinen tyyli ovat 

blogikirjoittamisessa pikemminkin sääntö kuin poikkeus. Blogien ilmaisu on Heinosen ja Domingon 

mukaan tavallisesti tiivistä, suorasanaista ja epämuodollista. (Heinonen & Domingo 2006.) 

 

Blogien yhteisöllisyys syntyy lukijoiden mahdollisuudesta kommentoida välittömästi blogin ylläpitäjän 

lähettämiä viestejä. Parhaimmillaan blogeissa käydään pienen tai suuren yhteisön kesken tiivistä 

keskustelua, jossa blogin ylläpitäjä on mukana. Kommentin lähettäminen tapahtuu vaivattomasti ja 

nopeasti pikaviestin avulla, eikä osallistuminen tavallisesti vaadi palveluun rekisteröitymistä. 

 

Blogeissa keskustelut eivät myöskään rajoitu pelkästään yhden blogin sisälle, vaan ne muodostavat 

ristikkäisiä verkkoja eri blogien välille. Keskustelut etenevät viestien sisään upotettujen hyperlinkkien 

kautta. Linkittämällä kirjoittajat voivat viitata suoraan esimerkiksi käyttämiinsä lähteisiin. Tällä tavalla 

yksittäiset blogit ja niiden lukijat sekä kirjoittajat ottavat osaa juokseviin keskusteluihin koko 

sähköisessä blogiyhteisössä. Blogien muodostamiin yhteisöihin ja niiden välillä risteileviin 

keskusteluihin viitataan sanalla blogosfääri (engl. blogosphere). (Gillmor 2004, 28 – 31.) 

 

Toisin kuin useimmilla perinteisillä nettisivuilla, blogeissa vanhat viestit arkistoidaan automaattisesti, 

ja niitä voidaan jatkuvasti lukea ja kommentoida. Jokaisella viestillä on oma kiinteä internetosoitteensa, 

johon blogin ylläpitäjä tai toiset bloggaajat voivat linkittää myöhemmät tekstinsä. Arkistointi merkitsee 

sitä, että blogikeskustelut risteilevät paitsi blogien välisessä ”tilassa” myös ajassa. Samalla kun 

perinteiset sanomalehdet ovat yksi toisensa jälkeen muuttaneet sähköiset arkistonsa maksulliseksi 

palveluksi, blogit ovat tehneet sähköisen menneisyytensä täysin läpinäkyväksi. Lähteiden linkittäminen 

lisää blogeissa julkaistujen tietojen uskottavuutta, kun lukijat voivat seurata kirjoittajan päättelyketjua 

suoraan tiedon alkuperäiseen lähteeseen saakka. (Blood 2003.) 

 

Useat blogit perustuvat kokonaan linkittämiseen ja toisten julkaisemien tietojen kommentoimiseen, 

toiset taas julkaisevat merkittävässä määrin omaa sisältöä. Esimerkiksi monille ammattijournalisteille 

oma blogi on merkinnyt mahdollisuutta kiertää oman työnantajan toimituspoliittisia linjauksia ja saada 

julki omia, kenties ristiriitaisia ajatuksiaan päivän uutisista. Blogosfäärissä, toisin kuin uutismediassa, 
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ei myöskään paheksuta kirjoittajia, jotka kommentoivat päivän politiikkaa tai muita inhimillisen 

elämän ilmiöitä anonyymisti nimimerkin turvin. Anonyymit kirjoittajat eivät blogeissa ole mikään 

poikkeus, vaan pikemminkin yksi genren tunnusmerkeistä. 

 

Blogien ensimmäisessä persoonassa etenevä kerrontatyyli ja kääntäen kronologinen muoto ovat omiaan 

antamaan käsityksen, että blogit ovat kuin sähköisesti julkaistuja päiväkirjoja (engl. web diaries, online 

diaries). Kuten jo aiemmin on todettu, pidän nettipäiväkirjan käsitettä ongelmallisena. Vaikka monilla 

blogeilla onkin julkisen päiväkirjan piirteitä, nettipäiväkirja ei ole blogin synonyymi, eivätkä kaikki 

blogit mahdu edes henkilökohtaisen julkaisemisen piiriin. Yksi yleinen blogien muoto ovat 

ryhmäblogit, joita julkaisee useampi kuin yksi henkilö. Ryhmäblogeja ovat esimerkiksi blogimuotoiset 

uutisjulkaisut, joiden taustalla on kokonainen toimitustiimi, ja vaalikampanjablogit, joita ylläpitää 

puolueen kampanjatiimi. Tämäntyyppisiä blogeja ei ole kovin perusteltua kutsua päiväkirjoiksi. 

 

Yksi ongelma on, että nettipäiväkirja on terminä omiaan häivyttämään blogista julkisuuden elementin. 

Blogi on nimenomaan julkaisu, ei mikään henkilökohtainen päiväkirja, jonka voi halutessaan piilottaa 

kesämökin perunapellon kiven alle. Blogissa esimerkiksi henkilökohtaisesta elämästään kirjoittamiaan 

asioita ei saa takaisin, kun ne kerran julkistanut. Julkaisuna blogia koskevat myös rikoslain säädökset, 

kuten kunnianloukkauslainsäädäntö. Tätä ei moni ”nettipäiväkirjan” julkaisuun ryhtynyt ole välttämättä 

aina ymmärtänyt. 

 

Teknisessä mielessä blogien lupaus on julkaisemisen helppoudessa. Helppokäyttöisiä blogi-ohjelmia ja 

-alustoja on saatavilla ilmaiseksi internetistä, eikä blogin julkaisemiseen tarvita mitään erityisiä 

tietoteknisiä taitoja tai www-ohjelmoinnin osaamista.  Kuvien, videokuvan ja äänen julkaiseminen 

blogeissa ei ole yhtä yleistä kuin tekstiin perustuvan blogin julkaiseminen, mutta sekin on miltei yhtä 

helppoa. Audiovisuaaliseen julkaisuun erikoistuneita blogeja ovat kuvablogit, videoblogit (lyh. vlogs) 

ja audioblogit. Julkaisun ainoat kustannukset ovat tallennuslaitteiden, tietokoneen ja internetliittymän 

kulut. Nämä varusteet löytyvät nyky-Suomessa miltei joka kodista. 
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2.2 Blogien lyhyt historia 

 

Internetin historiassa blogien edeltäjiä olivat uutisryhmät, sähköpostilistat ja keskustelufoorumit, joissa 

netinkäyttäjät saattoivat keskustella lähettämällä viestejä muiden käyttäjien luettaviksi. Blogien 

edeltäjiä olivat myös wikit eli sivut, joilla käyttäjät saattoivat vapaasti käsitellä nettisivulla julkaistua 

tekstiä. Näitä kaikkia käytetään yhä edelleen, mutta ennen blogien yleistymistä mikään niistä ei 

saavuttanut blogien kaltaista kansansuosiota6. (Gillmor 2004, 23–32.) 

 

Blogien historia on vain vajaan vuosikymmenen pituinen. Blogien syntyhetkestä kuten myös 

määritelmästä vallitsee erimielisyyttä, mutta tekniseen saivarteluun menemättä7 voidaan todeta, että 

blogit syntyivät 1990-luvun lopulla. Yhdysvaltalaisen bloggaajan Rebecca Bloodin mukaan blogeja oli 

1990-luvun lopulla internetissä vain kourallinen. Nimen weblog niille keksi hänen mukaansa Jorn 

Barger joulukuussa 1997. Toinen varhainen bloggaaja, Jesse James Garrett, kokosi vuoden 1999 alussa 

varhaisen listan tuolloin internetissä julkaistuista blogeista. Hän kutsui blogeja ”omansa kaltaisiksi 

sivuiksi”. Niitä löytyi internetistä 23 kappaletta. (Blood 2000.) 

 

Blogin määritteli Bloodin mukaan Brigitte Eaton, joka vuoden 1999 alussa listasi kaikki tuntemansa 

blogit Eatonweb Portal -sivullaan. Eatonin listauskriteeri oli yksinkertainen: listalle pääsivät sivut, 

jotka koostuivat päivätyistä viesteistä. Yhteisön jäsenet kiistelivät ja kiistelevät yhä siitä, mikä sivu on 

blogi ja mikä ei, mutta koska Eatonweb Portal oli 1990-lopussa internetin kattavin lista weblogeista, 

Eatonin rajaus jäi voimaan. (Blood 2000.) 

 

Ratkaisevaa blogien suosion kasvulle oli ilmaisten blogiohjelmien julkaiseminen 1990-luvun lopussa. 

Aiemmin blogeja olivat kyenneet julkaisemaan vain ne, jotka osasivat tehdä nettisivun eli ohjelmoida. 

Ensimmäinen bloginrakennusohjelma Pitas julkaistiin vuonna 1999 ja sitä seurasivat sadat muut 

ohjelmat. Helppokäyttöisten internetpohjaisten työkalujen leviäminen sai blogien määrän 

moninkertaistumaan nopeasti muutamista kymmenistä miljooniin. Blood pitää ilmaisten 

                                                 
6 Gillmorin mukaan wikit olivat pienen, teknisesti orientoituneen piirin harrastus (Gillmor 2004, 23-32.). Viime aikoina 
internetinkäyttäjien kollektiivisesti kirjoittama sähköinen tietosanakirja Wikipedia on tehnyt wikin tunnetuksi tavallisillekin 
netinkäyttäjille. 
7 Joidenkin kirjoittajien mukaan internetin historian ensimmäinen nettisivu oli muodoltaan, joskaan ei teknisesti blogi 
(Blood 2000).  
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blogiohjelmien tuloa jopa World Wide Webin syntyä merkittävämpänä tapahtumana internetin 

historiassa. Helppokäyttöiset ilmaisohjelmat toivat internetjulkaisun harvojen sijasta monien 

ulottuville. (Blood 2000.) 

 

Helppokäyttöisten blogiohjelmien lisäksi on muistettava vielä yksi isompi muutos, nimittäin internetin 

yleistyminen. Tietokoneiden ja muiden digitaalisten laitteiden sekä laajakaistaliittymien hinnat ovat 

viime vuosina ainakin länsimaissa laskeneet niin merkittävästi, että ne ovat korkean elintason maissa 

lähes kaikkien kuluttajien ulottuvilla. Internetistä ilmaiseksi saatavien ohjelmistojen tarjonta on 

kasvanut ja niin ohjelmistot ovat tulleet yhä helpommiksi käyttää. Kohtuuhintaisen ja helppokäyttöisen 

internetin tulo yhä useampien ulottuville on perusedellytys myös blogien suosion kasvulle ja koko 

sähköisen kulttuurin kehittymiselle. 

 

2.3 Blogeja on kymmeniä miljoonia 

 

Koska blogin perustaminen on halpaa ja helppoa, on niitä viime vuosina perustettu etenkin länsimaissa 

hyvin paljon. Hyvin monet blogit tosin elävät vain lyhyen aikaa ja unohtuvat sitten. Koska blogi on 

helppo perustaa, se on myös helppo hylätä. Blogien todellisesta nykymäärästä osataan esittää vain 

arvioita. A-lehtien sähköisen kehityksen johtajan, bloggaaja Matti Lintulahti luottaa arvioon, jonka 

mukaan kolmannes kaikista perustetuista blogeista on aktiivisia ja kaksi kolmannesta hylättyjä, joita ei 

enää päivitetä. Tämä arvio voi hyvinkin pitää paikkaansa. (Lintulahti 2005b.) 

 

Varmaa on ainakin se, että blogien määrä lasketaan miljoonissa, eikä enää tuhansissa kuten vielä 

muutamia vuosia sitten. Blogosfääriä seuraavan BlogHeraldin arvion mukaan blogeja olisi 

helmikuuhun 2006 mennessä perustettu eri maissa ja eri palvelimille jo yhteensä 200 miljoonaa. 

(BlogHerald 2006.) Mikäli näistä kolmannes olisi Lintulahden arvion mukaisesti toimivia, toimivia 

blogeja olisi helmikuussa 2006 ollut noin 67 miljoonaa. Uusia perustetaan ja vanhoja hylätään 

päivittäin, mutta määrä kasvaa. 
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2.3.1 Globaali näkökulma internetin lukuihin 

 

Blogikulttuuri, kuten koko internet, on saanut alkunsa ja levinnyt eniten Yhdysvalloissa. 

Yhdysvaltalainen Pew Research Center arvioi vuonna 2005, että blogit olivat jo vuoden 2004 loppuun 

mennessä vakiinnuttaneet asemansa internetkulttuurin avainosana. Tutkimuslaitoksen Pew Internet -

kyselyn mukaan kahdeksan miljoonaa amerikkalaista aikuista, seitsemän prosenttia maan internetin 

käyttäjistä oli 2005 mennessä luonut itselleen blogin. Blogeja luki melkein kolmannes (27 prosenttia) 

internetin käyttäjistä, mikä on 58 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. 12 prosenttia kertoi 

lähettäneensä kommentteja tai muuta materiaalia julkaistaviksi blogeissa. Toisaalta läheskään kaikki 

eivät tunteneet blogeja. Suurin osa, 62 prosenttia amerikkalaisista internetin käyttäjistä, ei vielä vuoden 

2004 lopussa tiennyt, mikä blogi on. (Pew Internet 2005.) 

 

Globaalissa internetissä blogit ovat nopeasti löytäneet tiensä Yhdysvalloista muihin maihin. 

Kansainvälinen blogilista Blogwise.com listasi helmikuussa 2006 blogeja 204 maasta. Tämä merkitsee 

sitä, että yhdeksässä kymmenestä maailman maasta julkaistiin jo vähintään yhtä blogia. Vaikka 

melkein joka maasta löytyy ainakin yksi blogikulttuurin pioneeri, ei ylivoimaisesti suurin osa maailman 

ihmisistä ole koskaan blogeista kuullutkaan. Esimerkiksi Kiinassa oli BlogHeraldin mukaan 2006 

mennessä julkaistu 37 miljoonaa blogia. Vaikka määrä on suuri, vain harvat kiinalaiset pääsevät 

blogeja lukemaan, sillä internetin käyttöaste Kiinassa oli loppuvuodesta 2006 vain 9,4 prosenttia. 

Monissa kehitysmaissa internetin käyttöaste on lähempänä nollaa kuin yhtä prosenttia väestöstä. 

(Blogwise.com 2006, BlogHerald 2006, Internet World Stats 2006.) 

 

Kun useissa maailman maissa tietokoneiden ja internetin kustannukset ovat kaukana tavallisten 

työtätekevien ihmisten ulottumattomissa, tuntuu puhe blogien demokratisoivasta voimasta helposti aika 

utooppiselta. Tietokoneen ja internetliittymän lisäksi miljoonilta ihmisiltä puuttuvat kaikki muutkin 

edellytykset internetin käyttöön. Näitä ovat esimerkiksi tietotekniset taidot, sähkö, vapaa-aika ja 

lukutaito. Useassa maassa koko internetkulttuuri on niin kehittymätön, ettei verkosta löydy edes 

paikallisille käyttäjille relevantteja sisältöjä. Kuvaavaa on, että lähes kolmannes internetin sisällöstä on 

englanninkielistä. Seuraavaksi yleisin kieli on kiina. (Internet World Stats 2006.) 
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Jopa blogien luvatussa maassa Yhdysvalloissa blogien käyttö vaikuttaa uusintavan entisiä 

valtarakenteita. Pew Internetin mukaan useimmat bloggaajat ja blogien lukijat kuuluvat samaan 

sosiaaliseen luokkaan kuin ne, jotka pitävät valtaa myös perinteisessä massamediassa. Bloggaajat ja 

blogien lukijat ovat keskimääräistä kansalaista useammin hyvin koulutettuja, varakkaita ja miespuolisia 

(miehiä 57 %)8. (Pew Internet 2005.) 

 

2.3.2 Iranin esimerkki 

 

Toisaalta blogit voivat myös muodostua merkittäväksi vastajulkisuuden areenaksi, ainakin 

vaiennettujen eliittien keskuudessa. Tunnetuin esimerkki tästä on Iran, jossa uudistusmieliset eliitit ovat 

kääntyneet blogien puoleen tilanteessa, jossa vallanpitäjät pyrkivät vaientamaan maan uudistusmielisen 

lehdistön. Internetissä ilmaisunvapautta on ainakin näihin päiviin asti ollut suhteellisesti enemmän kuin 

lehdistössä. Blogeissa monet koulutetut iranilaiset kirjoittavat useimmiten nimettöminä kielletyistä 

aiheista, kuten naisten seksuaalisuudesta ja poliittisista uudistuksista. (Glaser 2004, Reporters Without 

Borders 2004.) 

 

Internetin suosion kasvu on tosin Iranissa ja monissa muissakin maissa johtanut viime vuosina siihen, 

että viranomaiset ovat tiukentaneet otettaan internetjulkisuudesta. Ehkä tunnetuin Iranissa vangituista 

bloggaajista on toimittaja Sina Motallebi, joka vapautettiin kansainvälisen internetkampanjan jälkeen 

vuonna 2003 hänen oltuaan vangittuna 23 päivää. Nykyään Hollannissa asuva toimittaja on kiittänyt 

vapauttamisestaan kansainvälistä mediajulkisuutta. Iranissa blogikuume on edennyt siihen pisteeseen, 

että jopa Iranin presidentti Mohammad Khatami kehuskeli maansa blogeja YK:n 

tietoyhteiskuntahuippukokouksessa Genevessä vuonna 2003. Omaa blogiaan internetissä on pitänyt 

muun muassa Iranin varapresidentti Mohammad Ali Abtahi. (Glaser 2004, Reporters Without Borders 

2004.) 

 

Huomionarvoista Iranin esimerkissä on, että kunkin maan kansallisen internetkulttuurin kehittäminen 

on ensimmäinen edellytys merkittävän sähköisen vastajulkisuuden synnylle. Iranissakin blogit 

kasvoivat merkittäväksi mediaksi vasta sen jälkeen, kun iranilainen blogin pitäjä Hossein Derakhshan 

                                                 
8 Ainakin tunnetuimmat amerikkalaiset bloggaajat ovat yleensä myös valkoihoisia.  
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oli kääntänyt blogin perustamiseen tarvittavat työkalut länsimaisesta ASCII-merkistöstä Unicode-

merkistöön, mikä mahdollisti persiankielisen blogin perustamisen. Hän julkaisi myös persiankieliset 

ohjeet blogin perustamiseksi. (Glaser 2004.) 

 

Blogit voivat tarjota foorumin vapaalle tiedonvälitykselle vasta, kun tekniset ja taloudelliset pääsyyn 

liittyvät ongelmat on ratkaistu. Iranissakin riittää vielä tehtävää siinä, että internet ylipäätään tuotaisiin 

kansalaisten ulottuville. Internet World Statisticsin mukaan vain joka kymmenes iranilainen käyttää 

internetiä (Internet World Stats 2005). Nykytilanteessa blogit ovatkin vielä väistämättä pelkästään 

iranilaisen keskiluokan, eivät koko kansan keskustelukanava. 

 

2.4 Suomalainen blogosfääri 

 

Suomessa on paljon internetinkäyttäjiä, ja myös blogien julkaiseminen ja lukeminen on lisääntymään 

päin. Kaakkois-Aasian tsunamikatastrofin jälkeen isot kotimaiset mediatalot, SanomaWSOY 

etunenässä, ovat nostaneet blogit valtavirtajulkisuuteen. Yleisesti ottaen blogit ovat kuitenkin vielä 

melko huonosti tunnettu media. Todennäköisesti vain pieni osa suomalaisista osaisi kysyttäessä kertoa, 

mikä blogi on. Lintulahden mukaan Suomessa on kuitenkin perustettu yli 170 000 blogia. Jos niistä 

noin kolmannesta päivitetään edelleen, toimii Suomessa miltei 57 000 blogia. Aktiivisesti (vähintään 

kerran viikossa) päivitetään Lintulahden mukaan kymmentä prosenttia eli (Lintulahti 2005b.) 

 

Suomenkielisen blogimaiseman eräänlainen keskipiste on blogiportaali Blogilista.fi, jonka kautta 

pääsee lukemaan valtaosaa suomenkielisistä tai Suomea muilla kielillä käsittelevistä blogeista. 

Blogilistalla oli helmikuussa 2006 yli 4 000 blogia (Blogilista.fi). Sitä, kuinka moni suomalainen lukee 

blogeja, ei ole tutkittu. Joka tapauksessa heitä lienee päivittäin tuhansia. Blogilista.fi-sivustolla vieraili 

viime vuonna päivittäin 3 000 ihmistä (Tuohino 2005, 3). 

 

2.4.1 Media heräsi rytinällä blogiaikaan 

 

Blogit murtautuivat yleiseen tietoisuuteen Suomessa alkuvuonna 2005. Sattumaa tai ei, juuri Kaakkois-

Aasian tsunamikatastrofin jälkeen useat suuret mediatalot ottivat blogit osaksi sähköistä 
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kehitysstrategiaansa. Muun muassa Helsingin Sanomat alkoi julkaista blogeja osana sähköistä 

palveluaan. HS.fi aloitti syyskuussa 2005 kahdeksalla blogilla, mikä määrä on sittemmin kasvanut. 

Pirkanmaalainen Aamulehti puolestaan perusti koko nuorten viikkoliitteensä Valon kotisivut 

blogiformaattiin. Myös kirjallisuuslehti Parnasson nettisivu muuttui syyskuussa 2005 kokonaan 

blogimuotoiseksi. 

 

Vielä samana keväänä, ennen median blogien ryntäystä internetiin, Lintulahti oli valittanut blogissaan, 

kuinka julkinen keskustelu blogeista ja kansalaisjournalismista loistaa Suomessa poissaolollaan. 

Lintulahti oli tehnyt haun Helsingin Sanomien sähköiseen arkistoon ja saanut selville, että sanaa blogi 

käytettiin lehdessä ensimmäistä kertaa maaliskuussa 2003 jutussa, joka käsitteli Irakin sodan uutisointia 

mediassa. Kaikkiaan sanaa blogi oli vuonna 2003 käytetty vain kaksi kertaa, vuonna 2004 kolme kertaa 

ja tsunamin jälkeen vuoden 2005 tammi- ja helmikuussa seitsemän kertaa. (Lintulahti 2005a.)9 

 

Itse muistan nähneeni blogeja siteerattavan suomalaisissa lehdissä ensimmäistä kertaa Euroopan 

parlamentin vaalien aikana vuonna 2004. Eurovaaliehdokkaiden blogeja ei tosin vielä kutsuttu 

blogeiksi, vaan verkkopäiväkirjoiksi, ja ne sisälsivät lähinnä merkintöjä vaalikampanjoiden kulusta. 

Irakin sotablogeja kuten Salam Paxia10 lainattiin myös suomalaisten lehtien ulkomaansivuilla, mutta 

kotimaanuutisissa tämänkaltainen julkisuus pääsi harvoin lehtien palstoille. 

 

Aika harvoin blogeja tosin näkee nykyäänkään journalistisina lähteinä käytettävän, vaikka blogien 

lukeminen onkin toimittajien keskuudessa lisääntynyt sitä mukaa, kun yhä useammat poliitikot ja muut 

vaikuttajat ovat blogeja internetiin perustaneet11. Poikkeuksena on kenties Helsingin Sanomat, joka on 

selvästi patistanut toimittajansa blogien ääreen. Tavallisesti suomalaismediassa valtakunnan päälehti 

mukaan lukien siteerataan kuitenkin lähinnä muilla aloilla maineensa luoneiden yhteiskunnallisten 

vaikuttajien omalla nimellään pitämiä blogeja. Yhdysvaltalaisen Rebecca Bloodin tai irakilaisen Salam 

Paxin kaltaisia, nimenomaisesti bloggaamisestaan tunnettuja mielipidevaikuttajia ei ainakaan 

lehtijuttujen perusteella suomalaisessa blogosfäärissä juuri ole. 
                                                 
9 Omassa haussani Helsingin Sanomien arkistoon sain tulokseksi 68 osumaa vuonna 2005 ja 192 osumaa vuoden 2006 
marraskuuhun mennessä. Näistä luvuista on helppo havaita, kuinka nopeasti blogihuuma tsunamin jälkeen kasvoi. 
10 Salam Pax on irakilainen bloggaaja, joka alkoi syyskuussa 2002 kuvata blogissaan anonyymisti jokapäiväistä elämää 
Baghdadissa. USA:n hyökkäyksen aikana blogista tuli keskeinen lähde toimittajille ja muille, jotka seurasivat sodan 
etenemistä. Blogi on osoitteessa http://dear_raed.blogspot.com/ 
11 Ehdokas.fi-blogiportaalin ylläpitäjän Markus Haatajan mukaan noin joka kolmannella eduskuntavaaliehdokkaalla oli 
joulukuussa 2006 oma vaaliblogi (Ehdokas.fi 2006). 
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2.4.2 Kaupallistuminen suututti bloggaajia 

 

Ensimmäiset kaupallistumisen merkit nähtiin suomalaisessa blogosfäärissä jo ennen kuin uutismedia 

rynnisti joukolla bloggaamaan. Alkuvuonna 2005 erityisesti kaksi tapahtumaa nosti vastalauseiden 

myrskyn suomalaisten alanharrastajien keskuudessa. Ensimmäinen näistä oli kauppa, jossa Blogilistan 

silloinen ylläpitäjä Sami Köykkä myi listansa tekijänoikeudet sijoitusyhtiö Manta Ray Holdings 

Oy:lle12, joka alkoi ylläpitää Blogilistaa yhteistyössä kansainvälisen blogiohjelmistojen tarjoajan Six 

Apartin kanssa. (Pinseri.com 2005.) 

 

Kauppa otettiin blogiyhteisössä vastaan ristiriitaisin tuntein. Monet vastustivat periaatteellisella tasolla 

koko ajatusta blogien kaupallistumisesta ja pelkäsivät, että aiemmin ilmainen blogilista muuttuisi 

maksulliseksi tai alkaisi suosia kaupallisia blogeja. Toiset taas näkivät kaupan mahdollisuutena 

parantaa palvelua ja kaupallistumisen mahdollisuutena saada bloggaamisesta tuloja muillekin yhteisön 

jäsenille. Manta Ray Holdings lupasi ylläpitää listaa entisten periaatteiden mukaan. Kuka tahansa saisi 

ilmoittaa bloginsa listalle ilmaiseksi, ja ainoastaan laitonta tai loukkaavaa materiaalia sisältävät blogit 

karsittaisiin joukosta. (Pinseri.com 2005.) 

 

Toinen suomalaisen blogiyhteisön tunteita kuohuttanut tapaus oli ensimmäisten kaupallisten blogien 

ilmaantuminen. Ensimmäisenä kaupallisena yrityksenä (ja ensimmäisenä suomalaisena lehtenä) 

bloginsa julkaisi päivittäistavaraketju Keskon asiakaslehti Pirkka huhtikuussa 2005. Monen alan 

harrastajan mielestä Pirkan neljä blogia edustivat lähinnä markkinointiviestintää, eikä niitä siten olisi 

saanut nimittää blogeiksi lainkaan. Blogilistan päätös ottaa Pirkan blogit mukaan listalleen herätti uusia 

epäilyksiä uuden omistajan kaupallisista tarkoitusperistä. (Pinseri.com 2005.) 

 

Näin Blogilistan oikeuksien myyntiä kommentoitiin Pinserin keskusteluissa lehdistötiedotteen 

julkaisun jälkeen: 

 

pahan ilman lintu kirjoittaa:  

10.04.2005 klo 17:53 

                                                 
12 Manta Rayn omistaja Alex Nieminen tunnetaan tsunamibloggauksestaan Sukellus.fi -blogissa. Blogilistan alkuperäinen 
kokoaja Sami Köykkä on mukana myös uuden Blogilistan kehittämisessä. 
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Tämä oli kuolinisku blogilistalle. Lista elää enää korkeintaan pari vuotta. Uusi omistaja menettää 

alkuinnostuksen jälkeen kiinnostuksensa, koska ilmoittajat eivät alakaan tapella mainostilasta 

eikä palvelu tuota tarpeeksi fyffee. Sillä välin sisältö on jo ehtinyt muuttua kaupalliseksi 

mössöksi. Kepeät mullat. (Pinseri.com 2005.) 

Blogilistan myynti ja Pirkan blogit osoittivat, kuinka uusi ja ristiriitainen asia kaupallisuus yhä 

suomalaisessa blogosfäärissä vielä on. Ensimmäiset kaupallistumisen merkit huhtikuussa 2005 

tulkittiin blogiyhteisössä illegitiimiksi sekaantumiseksi ruohonjuuritason kansalaistoimintaan, mitä 

blogit useille niiden kirjoittajista edustivat. Suomessa ei tietääkseni ole vielä nähty esimerkkejä 

yritysten blogeissa tapahtuvasta piilomainonnasta. Yhdysvalloissa on paljastunut useita tämänkaltaisia 

tapauksia, joissa yrityksen markkinointitarkoituksessa avaama blogi on naamioitu tavallisen kuluttajan 

ylläpitämäksi (Koistinen 2006).13 

 

2.4.3 Blogit henkilökohtaisen ja poliittisen rajapinnalla 

 

Lintulahti kirjoittaa, että suomalaista blogosfääriä luonnehtii edelleen, huolimatta viimeaikaisesta 

journalististen blogien lisääntymisestä, juuri henkilökohtaisuus. Poliittisia blogeja tai aktivistiblogeja 

julkaistaan verrattain vähän. (Lintulahti 2006.) 

 

Poliittisia tai aktivistiblogeja ei juuri näy esimerkiksi Blogilistan linkatuimpien blogien listalla. 

Helmikuussa 2006 suomalaisten blogien ylivoimaisesti useimmin suosittelema14 blogi oli Blogilista 

itse. Seuraavaksi suosituin oli suomalaisia neulonta-aiheisia blogeja yhteen linkittävä Finnish Knit 

Blogs, kolmantena bloggauksen uranuurtaja Pinseri.com. Kärjen tuntumassa oli useita muitakin 

bloggaamista, uusmediaa tai tietotekniikkaa käsitteleviä blogeja sekä (erityisesti naisten) 

henkilökohtaisia nettipäiväkirjoja. Suomessa ovat erityisen suosittuja neuleblogit, joissa 

käsityönharrastajat vaihtavat neuleohjeita ja kokemuksia. 

 

                                                 
13 Yritysten valeblogeja kutsutaan Yhdysvalloissa flogeiksi (fake blog) ja yritysten avoimesti pitämiä markkinointiblogeja 
clogeiksi (corporate blog) (Koistinen 2006). 
14Blogien suosio määritellään tavallisesti sen mukaan, kuinka monta hyperlinkkiä niihin on julkaistu muissa blogeissa.  
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Suomalaisissa blogeissa on kuitenkin esiintynyt myös poliittista aktivismia. Tästä selvimpänä 

esimerkkinä on bloggaajien sitkeä vastarinta eduskunnan lokakuussa 2005 hyväksymää uutta 

tekijänoikeuslakia vastaan15. Bloggaajat kokivat lain kaventavan erityisesti digitaalisten tallenteiden 

ostajien ja kuluttajien oikeuksia. Suomen eduskunnan nähtiin asettuvan äänitepiratismin vastaisessa 

taistelussaan ääniteteollisuuden puolelle kuluttajia vastaan. Tekijänoikeuslain vastainen toiminta sai 

blogeissa monia eri muotoja. Esimerkiksi lappeenrantalaisen bloggaajan Antti Vilpposen aloittamaan 

Olen rikollinen -kampanjaan liittyi syyskuussa 2005 mennessä 160 sivustoa. Kampanjan tukemisen 

merkiksi osallistujat julkaisivat blogissaan tai kotisivullaan Olen rikollinen? -tekstillä varustetun logon. 

(Olen rikollinen 2005, Electronic Frontier Finland 2005.) 

 

Voidaan sanoa, että Suomessa blogit hakevat vielä paikkaansa yksityisen kommunikaation sekä 

journalistisen tai muun julkaisemisen välimaastossa. Rajanvetoa henkilökohtaisen ja julkisen on tehty 

jo käräjäoikeudessa asti. Joulukuussa Oulun käräjäoikeus tuomitsi Marginaali-nimisen blogin 

jyväskyläläisen pitäjän Janne Uusitalon sakkoihin kunnianloukkauksesta, kun tämä oli blogissaan 

kritisoinut parodiseen tyyliin epäasiallisista kasvatuskeinoista syytettyä peruskoulun rehtoria. Tapaus 

oli Suomessa ensimmäinen, jossa bloginpitäjä joutui oikeuteen blogissa kirjoittamistaan asioista 

(Lintulahti 2005b). 

 

Uusitalo kiisti oikeudessa syyllistyneensä rikokseen ja vetosi puolustuksessaan erityisesti kirjoituksen 

sijaintiin “yksityishenkilön kotisivuilla olevassa nettipäiväkirjassa”. Käräjäoikeus kuitenkin teki asiassa 

varsin johdonmukaisen ennakkopäätöksen ratkaisemalla, että ”sillä seikalla, että lauseet on kirjoitettu 

ns nettipäiväkirjaan (blogiin) ei ole merkitystä, koska nettipäiväkirja on osana kotisivuja julkinen ja 

kaikkien saatavilla” (Oulun käräjäoikeus 2005). 

 

Tapauksen kirvoittamassa nettikeskustelussa näkyi, että monille bloginkirjoittajille heidän asemansa 

julkaisijoina on vielä epäselvä. Käräjäoikeuden antamaa kunnianloukkaustuomiota pidettiin 

blogikeskusteluissa muun muassa sananvapauden loukkauksena ja osoituksena suomalaisesta 

poliisivaltiosta. 

 

Grande man kirjoitti 20. joulukuuta 2005 kello 21.21:  

                                                 
15 Laki kielsi muun muassa cd-levyjen kopiosuojauksen kiertämisen.  



 

 24 

No voi perseensuti. Jos Suomessa on todella tällaista, muutan Ruotsiin. Suomi poliisivaltio, 

heippa. (Marginaali-blogi 2005.) 

Näyttää siltä, että suomalainen blogosfääri kehittyy pienen tekno-orientoituneen piirin harrastuksesta 

koko ajan yhä yhteiskunnallisemmaksi. Monia pieniä ja suuria askelia muutoksen suuntaan otettiin 

juuri Kaakkois-Aasian tsunamin jälkeisenä vuonna 2005. Hyvä, vaikkakin lyhytikäinen esimerkki 

uudenlaisesta poliittisesta julkaisemisesta oli joulukuussa 2005 perustettu riippumaton ryhmäblogi 

Vahtikoira.net. Sen kuusihenkiseen toimittajakuntaan kuului kokeneita bloggaajia ja toimittajia, mutta 

valitettavasti hyvä idea eli vain muutamaan kuukauden verran ja sammui ilmeisesti päivittäjien 

ajanpuutteessa sitten. Pitempään on elänyt paikallista kansalaisjournalismia edustava Vaasalaisia.info, 

joka raportoi Vaasan paikallisista asioista ja listaa vaasalaisille tarpeelliset linkit. Tämänkaltaiseen 

paikallisjournalismiin blogiformaatti on omiaan. Toivoa sopii, että Vaasalaisten kaltaisia kotimaisia 

esimerkkejä paikallisesta, blogimuodossa julkaistavasta kansalaisjournalismista saadaan jatkossa lisää. 

(Vahtikoira 2006 & Vaasalaisia.info 2005.) 

 

2.4.4 Mobiilin julkaisun mahdollisuus 

 

Suomalaista blogosfääriä kuvatessa kannattaa huomata myös suomalaisten asema matkapuhelinten 

suurkäyttäjinä. Matkapuhelinten ja myös internetin käyttöaste on Suomessa useimpia muita maita 

korkeampi. Kännykkäliittymiä oli Suomessa vuonna 2005 keskimäärin 102,5 kappaletta 100:a asukasta 

kohti, mikä käytännössä merkitsee sitä, että melkein jokaisella suomalaisella on käytössään 

matkapuhelin. Suomalaiset ovat tottuneita mobiiliviestintään, sillä matkapuhelimet ovat olleet 

maassamme jo pitkään yleisiä16. Voidaankin sanoa, että Suomessa on verrattain pitkät perinteet 

langattomassa viestinnässä. Esimerkiksi tekstiviestit koetaan Suomessa tavalliseksi viestintätavaksi, 

mikä ainakin teoriassa mahdollistaa myös mobiilin bloggaamisen suosion kasvun tulevaisuudessa. 

(Tilastokeskus 2006.) 

 

Mobiilista bloggaamisesta (engl. mobile blogging, moblogging) on haaveiltu jo kauan, ja tätä nykyä se 

on myös teknisesti mahdollista. Mobiili bloggaaja päivittää bloginsa lähettämällä sinne päivityksiä 

                                                 
16 Suomesta tuli jo vuonna 1999 ensimmäinen maa, jossa yli puolella väestöstä oli matkapuhelin (Jyrkiäinen 2003). 
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multimediaviestillä (MMS) multimediakännykästä. Tekstin lisäksi päivityksissä voi olla mukana myös 

audiovisuaalista materiaalia. Matkapuhelinohjelman kanssa yhteensopiva blogiohjelmisto julkaisee 

kännykästä lähetetyn sisällön automaattisesti blogissa. 

 

Mobiili bloggaus ei ainakaan vielä ole Suomessa saavuttanut suurta kansansuosiota. Tekniikalle voisi 

teoriassa olla tilausta esimerkiksi juuri Kaakkois-Aasian tsunamikatastrofin kaltaisissa tilanteissa, 

joissa tietoja ja tunnelmia halutaan välittää suurelle yleisölle nopeasti suoraan paikan päältä. 

Valmistajat kuten Nokia tuntuu suhtautuvan tämänkaltaisiin kansalaisraportoinnin mahdollisuuksiin 

nuivasti. Nokia markkinoi uutta blogityökaluaan (Lifeblog) ainakin sen julkaisun aikoihin lähinnä 

mahdollisuutena jakaa esimerkiksi vauva- ja lomakuvia netissä perheen ja ystävien kanssa. Nokian 

multimediasovelluksista vastaava johtaja Christian Lindholm vertasi tilannetta DigiTodayn 

haastattelussa 1990-luvun alkuun, jolloin taitto-ohjelmistojen arveltiin tekevän ihmisistä graafisia 

suunnittelijoita17: 

 

Nyt puhutaan, että bloggaaminen on uutta mediaa. Näin ei tule toteutumaan tälläkään kertaa. 

Blogi on vain uusi tapa kommunikoida, ja niistä useimmat keräävät viidestä kahteenkymmeneen 

lukijaa. Lifeblog on esimerkiksi aivan loistava työkalu isovanhempien ja lapsiperheiden välillä. 

(Nikulainen 2005.) 

 

Nähtäväksi jää, onko Lindholmin skeptiselle asenteelle tulevaisuudessa katetta. Mobiili bloggaus on 

joka tapauksessa tämän päivän teknistä todellisuutta, ja langaton tietoverkkotekniikka tulee yhä 

kehittymään.  Tekniikan mukana kehittyvät ihmisten välisen viestinnän ja myös sähköisen 

julkaisemisen tavat ja tottumukset. Entusiastit ovat varmoja, että tulevaisuus tuo mukanaan sähköisen 

julkaisemisen muotoja, joista voimme vasta haaveilla:  

 

Ne ihmiset, jotka keksivät huomisen päivän median, eivät kuulu minun ikäryhmääni. He ovat 

vasta varttumassa. Kymmenen vuoden päästä, Rheingold havainnoi, ”tämän päivän Soulin ja 

Helsingin 15-vuotiaat, jotka ovat jo mestareita mobilisoimaan median loppuun saakka, ovat 25-

                                                 
17 Vertaus on vähän ontuva, sillä graafiset ohjelmistot ovat hinnaltaan kalliita, ja niiden käyttäminen vaatii teknistä 
osaamista. Nykyään tietokoneiden ja internetin käytön kustannukset ovat laskeneet, ja bloggaaminen on paljon useamman 
ulottuvilla kuin graafiset ohjelmistot koskaan. 
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vuotiaita. Ja se mitä heillä on taskuissaan, on tuhansia kertoja voimakkaampaa kuin se, mitä 

meillä tänään on”. (Gillmor 2004, 161.)
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3. Toimittajat luottivat viranomaislähteisiin 
 

Seuraavassa luvussa esittelen aiempia kotimaisia tutkimuksia, joissa on empiirisesti tutkittu 

suomalaista tsunamiuutisointia. Esittelen aiempaa tsunamitutkimusta nimenomaisesti oman aiheeni, eli 

toimittajien internetlähteiden käytön näkökulmasta. 

 

Kun miltei kaksi vuotta on kulunut Kaakkois-Aasian katastrofista, suomalaisesta tsunamiuutisoinnista 

on muodostettu varsin hyvä yleiskuva. Tästä on pitkälti kiittäminen Onnettomuustutkintakeskusta, joka 

asetti onnettomuustutkintalautakunnan tutkimaan viranomaisten toimia katastrofin jälkihoidossa. 

Onnettomuustutkintaa varten Onnettomuustutkintakeskus tilasi useita tutkimuksia myös katastrofin 

mediauutisoinnin arvioimiseksi. Näistä Helsingin yliopiston viestinnän tutkimuskeskuksen CRC:n 

(Mörä 2005) ja Tampereen yliopiston Journalismin tutkimusyksikön (Rahkonen 2005) tutkimukset ovat 

oman työni kannalta oleellista luettavaa. Mörän tutkimus luo valoa tsunamiuutisoinnin toteutuneisiin 

lähdekäytäntöihin ja Rahkosen tutkimus selvittää, miten toimittajat itse kokivat tsunamin uutisoinnin ja 

käyttämänsä lähteet. 

 

Seuraavassa esittelen edellä mainittujen empiiristen tutkimukset päätulokset suhteessa 

lähdekäytäntöihin ja internetin sekä muun uuden teknologian käyttöön toimittajien tiedonhankinnassa. 

Lopuksi esittelen vielä tsunamin suomalaisittain virallisen tilinpäätöksen, 

Onnettomuustutkintalautakunnan loppuraportin (Onnettomuustutkintakeskus 2005), päätulokset oman 

tutkimukseni näkökulmasta. 

 

3.1 Tsunamiuutisoinnin iso kuva 

 

Helsingin yliopiston viestinnän tutkimuskeskuksen tutkimus Tsunami suomalaisessa mediassa (2005) 

analysoi eri tiedotusvälineiden hyökyaaltokatastrofia koskevia uutisia ja ajankohtaisohjelmia sekä 

median ja suomalaisten viranomaisten välistä suhdetta uutistapahtuman aikana. Tutkija Tuomo Mörän 

tutkimusryhmän toteuttama tutkimus antaa suomalaisesta tsunamiuutisoinnista hyvän, laajan 

yleiskuvan. Analyysi perustuu juttujen sisällönerittelyyn sekä journalistien haastatteluihin. Oman 
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tutkimukseni kannalta hyödyllistä on tsunamiuutisoinnissa käytettyjen erityyppisten lähteiden 

määrällinen analyysi. 

 

Mörän tsunamitutkimus on laaja makrotason analyysi, joka kampaa läpi käytännössä koko suomalaisen 

median tsunamiuutisoinnin. Tutkimuksen aineistona olivat Aasian hyökyaaltokatastrofia käsittelevät 

jutut kymmenessä sanomalehdessä ja kolmen televisioyhtiön pääuutislähetyksissä ensimmäisellä 

katastrofin jälkeisellä viikolla 27.12.2004 - 5.1.2005. Sisällönerittelyn keinoin jutuista laskettiin muun 

muassa jutun tyyppi (laji), lähteet, toimijat, maantieteellinen kohde, pääteema, sävy (myönteinen, 

kriittinen, neutraali) ja jutun näkökulma (suomalainen, paikallinen, ahvenanmaalainen jne.) Lisäksi 

Mörä ryhmineen analysoi mediasisältöjä ja journalisteille tehtyjä haastatteluja laadullisesti siltä osin 

kun ne koskivat katastrofiuutisoinnin kahta ensimmäistä päivää sekä suomalaisten viranomaisten 

toimintaa katastrofin jälkeen. Tutkimuksessa oli mukana kaikkiaan 1 735 sanomalehtijuttua ja 271 TV-

juttua18. (Mörä 2005, 83–89.) 

 

Mörän yleinen johtopäätös on, että tsunamia käsiteltiin sekä sanomalehtien että television uutisoinnissa 

ennen kaikkea kansallisena tragediana. Suomalainen media reagoi katastrofiin nopeasti ja varsin 

voimakkaasti heti onnettomuuden jälkeen, ennen kuin suomalaisista uhreista oli tietoa. Suomalainen 

näkökulma hallitsi sen jälkeen, kun julkisuudessa alkoi esiintyä arvioita suomalaisten uhriluvun 

nousemisesta suureksi19. Juttujen tavallisimpia teemoja olivat Mörän luokittelun mukaisesti 

pelastustöiden raportointi, katastrofin taloudelliset vaikutukset20, suomalaiset menehtyneet, katastrofin 

raportointi, surutyön kuvaaminen ja muiden pohjoismaiden menehtyneet. (Mörä 2005, 83–89.) 

 

Mörän tutkimus antaa tukea olettamukselle, että suomalainen media luotti jatkuvasti viranomaisten 

antamiin tietoihin uutisoinnin pääasiallisena lähteenä. Näin siitä huolimatta, että viranomaiset olivat 

ensimmäisinä uutispäivinä katastrofin jälkeen antaneet vääriä tai ainakin toimittajia harhaanjohtaneita 

tietoja. Suomen valtionhallinto oli tutkituissa jutuissa toimittajien ylivoimaisesti yleisin lähde. 

                                                 
18 Sanomalehtijuttuja julkaistiin tarkastelujaksolla todellisuudessa tätä enemmän. Tutkimus perustui Observerin keräämään 
aineistoon, joka kattoi pistokoetutkimuksen mukaan 89 prosenttia todellisuudessa julkaistuista jutuista.  
19 Kotimaisen näkökulman osuus oli sanomalehtijutuista 69 prosenttia ja tv-jutuista kanavasta riippuen 60–70 prosenttia. 
20 Talousnäkökulman merkittävään osuuteen vaikutti se, että aineistossa oli mukana kaksi talouslehteä, Kauppalehti ja 
Taloussanomat. 
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Valtionhallintoa tai sen edustajaa käytettiin lähteenä miltei joka neljännessä sanomalehtijutussa ja joka 

toisessa tv-jutussa21 (Mörä 2005, 30, 43). 

 

Valtiohallinnon edustajien dominoiva asema uutisjuttujen lähteenä ei ole suomalaisessa 

tiedonvälityksessä mitenkään poikkeuksellinen ilmiö. Kiinnostava on Mörän arvio, että vaikka 

valtionhallinnon lausunnot tavanomaiseen tapaan hallitsivat pääasiallisena uutisten lähteenä, myös 

muiden lähteiden käyttö oli tsunamiuutisoinnissa tavallista monipuolisempaa ja tasaisempaa. ”Jos 

mediaa silloin tällöin arvostellaan tyytymisestä valmiin tiedon prosessointiin, haettiin nyt tietoa itse 

aktiivisesti ja resursseja säästämättä monista eri lähteistä”, Mörä kirjoittaa. Valtionhallinnon rinnalla 

tiedonlähteinä oli tavallista tasapuolisemmin käytetty myös yleishyödyllisiä tahoja, kuten Suomen 

Punaista Ristiä ja evankelis-luterilaista kirkkoa, ja muiden maiden viranomaisia ja kaupallisia tahoja. 

Myös tavallisia kansalaisia kuultiin tsunamiuutisoinnissa tavanomaista enemmän. Keskeinen lähde 

olivat katastrofialueella lomailleet suomalaiset, joiden silminnäkijäraportteja ja tunnelmien kuvauksia 

julkaistiin iltapäivälehtien lisäksi hyvin paljon myös päivälehdissä. (Mörä 2005, 19–21.) 

 

Mörän tutkimuksesta selviää, että parin ensimmäisen katastrofiuutispäivän jälkeen toimittajien 

järkkymätön luottamus viranomaisiin alkoi rakoilla. Käännekohta eri lähteiden suhteellisissa 

osuuksissa tapahtui 29. joulukuuta, jolloin suomalaista valtionhallintoa edustava ulkoministeriö putosi 

neljän yleisimmin käytetyn tiedonlähteen kärjestä. Valtionhallinnon suhteellinen osuus tiedonlähteistä 

oli 29. joulukuuta ylipäätäänkin alhaisimmillaan koko tutkimusjakson aikana. Mörän mielestä 

notkahdus heijasteli toimittajien pettymystä ulkoministeriön tiedotuslinjaan, jonka mukaisesti 

julkistettiin vain viranomaisten varmistamia tietoja suomalaisuhreista ja kadonneista. Viranomaisten 

varmistamat tiedot olivat niin räikeässä ristiriidassa silminnäkijöiden ja muiden tahojen antamien 

tietojen kanssa, etteivät ne enää vakuuttaneet toimittajia. Yksittäisten turistien ja heidän omaistensa 

rooli tiedonlähteinä sen sijaan kasvoi sitä mukaan, kun evakuointilennot toivat Suomeen lisää 

katastrofin kokeneita. (Mörä 2005, 22.) 

 

                                                 
21 Suurta eroa eri medioiden välillä selittää ainakin osittain tv-uutisten lehtiä korkeampi uutiskynnys. Tv:n uutislähetykseen 
mahtuu vähemmän juttuja kuin päivän lehteen. (Mörä 2005, 43.) 



 

 30 

Toinen käännekohta lähdekäytännöissä tapahtui tammikuun puolella (3.1. alkaen), kun 

joukkoviestimien lähdekäytännöt alkoivat jälleen normalisoitua ja tsunamijutut muuttua 

viranomaisvetoisiksi: 

 

Silminnäkijäkuvauksista tai läheisten kertomuksista ei enää löytynyt samalla tavalla uusia 

näkökulmia kuin aiemmin ja journalismin lähdekäytännöt alkoivat palata tavanomaiseen 

instituutiovetoisuuteen. Tunteellisesta kuohuntavaiheesta siirryttiin asiantuntija-arvioihin, 

avustustoimien kuvaamiseen ja ruumiiden tunnistukseen. Keskeisiä lähteitä eivät enää olleet 

niinkään yksittäiset kansalaiset kuin viranomaiset ja järjestöt. (Mörä 2005, 24.) 

 

Mörän tutkimuksesta ei suoraan selviä, miten usein media käytti blogeja tai internetiä toimittajien 

uutislähteinä. Tamperelainen Aamulehti oli ainoa, joka käytti jatkuvasti juttujensa lähteenä 

bloggaukseen kytköksissä ollutta henkilöä, nimittäin Sukellus.fi -blogissa ja muutenkin urhealla 

pelastustoiminnallaan tunnetuksi tullutta sukeltajaa Janne Miikkulaista. Aamulehti luotti Miikkulaiseen 

puoleen, koska Aamulehden toimittaja Petri Ahoniemi tunsi tämän ja oli itsekin vieraillut Thaimaassa 

useita kertoja. (Mörä 2005, 26 – 27). Aamulehden ja sukeltajien erityissuhde tulee selvästi esille myös 

omassa tutkimuksessani, mistä tarkemmin tutkielman analyysiosassa. 

 

Mörä toteaa, että Aamulehden lisäksi myös MTV3 (ja myöhemmin myös Ilta-Sanomat) alkoi nopeasti 

rakentaa onnettomuudesta omaa tilannearviota, eikä luottanut viranomaisten, lähinnä ulkoministeriön 

esittämiin arvioihin. Yhtenä välineenä tiedotusvälineiden omaan tilannekuvan rakentamiseen mainitaan 

internet. Miten internetiä sitten on käytetty, ei tutkimuksesta selviä. Ainoastaan MTV3:n osalta 

mainitaan, että Thaimaaseen lähetetyn toimittajan tukena toimi kotimaassa taustatoimittaja, joka ruokki 

kirjeenvaihtajaa muun muassa internetistä löytyneillä taustatiedoilla (Mörä 2005, 78). Blogeista Mörän 

tutkimuksessa mainitaan vain Sukellus.fi. Sukellus oli mainittu esimerkiksi Ylen ykkösen Keskipäivän 

peili -lähetyksessä 27.12. Siitä, ovatko toimittajat lukeneet Sukelluksen tietoja, ei löydy tietoa. Joka 

tapauksessa blogin olemassaolosta on kerrottu yleisölle. ( Mörä 2005, 60). 

 

Laajempaankiin blogien lähdekäyttöön olisi suomalaisessa mediassa varmasti ollut mahdollisuuksia. 

Esimerkiksi kuvauksia paikallisten uhrien hädästä ja kokemuksista julkaistiin ulkomaisissa blogeissa ja 

ulkomaisten tiedotusvälineiden kuten BBC:n kansalaisreportaasisivuilla runsaasti. Paikallisten 
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kärsimyksethän jäivät Suomessa kotimaisen näkökulman vallitessa vähemmälle, mitä kritisoitiin jo 

uutisoinnin alusta asti. Vaikka suomalaisten osuus katastrofin uhreista oli häviävän pieni, uutiskuvia 

seuratessa näytti siltä, kuin Thaimaassa ei muunmaalaisia ruotsalaisia lukuun ottamatta olisi ollutkaan. 

Näitä mahdollisuuksia käsittelen tarkemmin tutkielman päätösluvussa. 

 

3.2 Tsunami toimittajien kokemana 

 

Toinen tutkielmani kannalta olennainen tsunamitutkimus kertoo, mitä tiedonlähteitä katastrofia 

uutisoineet toimittajat itse pitivät tärkeinä ja hyödyllisinä. Juho Rahkosen Journalisti hyökyaallon 

harjalla. Aasian katastrofi uutistyön tekijöiden kokemana (Rahkonen 2005) analysoi journalistiseen 

työhön vaikuttavia tekijöitä toimittajahaastattelujen perusteella. Tutkimuksessa oli mukana 

kolmekymmentä tsunamiuutisointiin osallistunutta toimittajaa. 

 

Tutkimusta varten toimittajilta pyydettiin vapaamuotoisia kertomuksia siitä, miten he olivat kokeneet 

työnsä Aasian katastrofiuutisoinnin aikana. Kertomusten perusteella eriteltiin viittä toimittajan työhön 

vaikuttavaa asiaa: toimittajien käyttämiä tietolähteitä, suhdetta viranomaisten toimintaan, suhdetta 

silminnäkijöihin ja uhrien omaisiin, omaa työtä määrittäviä journalistisia periaatteita ja muita työhön 

vaikuttavia olosuhteita. Nämä viisi ulottuvuutta suhteutettiin tutkimuksessa joukkoviestinnän 

tutkijoiden Pamela Shoemakerin ja Stephen Reesen malliin (1991), jossa journalismiin vaikuttavat 

tekijät luokitellaan hierarkkisesti yksilön, mediarutiinien, organisaation, median ulkopuolisten 

tekijöiden ja ideologian tasoille. (Rahkonen 2005, 6–7, 9.) 

 

Tutkimuksen tulos oli, että suomalaisen median edustajat suhtautuvat työhönsä vakavasti ja pohtivat 

toimintansa eettisiä perusteita myös kovan uutiskilpailun oloissa. Aasian katastrofin kaltaisessa 

tilanteessa journalistiseen työhön vaikuttavat eniten toimittajien yksilölliset ominaisuudet, eikä 

ammattikunnalle yhteistä toimintamallia ole erotettavissa. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että luottamus 

viranomaisten tiedottamiseen ja muuhun toimintaan vaihteli haastateltujen välillä voimakkaasti. 

(Rahkonen 2005, 20.) 

 

Oman tutkimukseni kannalta Rahkosen raportissa on mielenkiintoisinta se, mitä lähteitä toimittajat itse 

kertoivat käyttäneensä ja millaisen painoarvon he näille lähteille antavat. Tältä osin Rahkosen tutkimus 



 

 32 

antaa tukea sille, että blogien merkitys suomalaisten tsunamiuutisten lähteinä oli myös toimittajien 

kokemusten mukaan aivan marginaalinen. Yleisin lähde, joka toimittajien vapaamuotoisissa 

kertomuksissa mainittiin, olivat silminnäkijöiden ja heidän omaistensa haastattelut. Tämä kertoo 

Rahkosen mukaan siitä, että nykyaikaiselle katastrofiuutisoinnille on tyypillistä hakea uutisointiin 

faktojen lisäksi ”inhimillistä näkökulmaa, kokemuksia ja tunteita”. Toiseksi useimmin toimittajat 

mainitsivat muun median ja kolmanneksi useimmin viranomaislähteet. Neljäntenä mainittiin ei-

viralliset instituutiot, kuten avustusjärjestöt ja matkatoimistot. 

 

Internet on mainittujen lähteiden joukossa vasta viidennellä sijalla. Kuten Rahkonen toteaa, 

mainintojen määrä ei välttämättä kerro lähteiden todellisen käytön määristä vaan siitä, miten toimittajat 

painottavat lähteiden merkitystä. Toimittajien kokemuksissa merkityksettömät lähteet jäävät 

mainitsematta, vaikka niitä todellisuudessa olisikin käytetty useasti. (Rahkonen 2005, 10.) Tämä 

selittänee esimerkiksi sen, että silminnäkijähaastattelut ovat toimittajien kertomuksissa yliedustettuina 

verrattuna viranomaislähteisiin, joita Mörän kokoaman sisällönerittelyn mukaan käytettiin 

todellisuudessa eniten. Luultavasti juuri järkyttyneiden silminnäkijöiden ja surevien omaisten 

haastatteluun liittyivät ne polttavimmat eettiset ongelmat, joita toimittajat joutuivat 

katastrofiuutisoinnin aikana pohtimaan. Sen vuoksi näitä lähteitä käsiteltiin toimittajien kertomuksissa 

eniten. 

 

Internetin tapauksessa kuitenkin paitsi mainintojen vähäinen määrä myös mainintojen sävy viittasivat 

siihen, että toimittajat eivät pitäneet nettiä merkittävänä tiedonlähteenä. ”Tyypillisesti netissä ”käytiin” 

tai ”surffailtiin” silloin, kun siihen oli aikaa muulta työltä”, Rahkonen kirjoittaa. Rahkosen mielestä (ja 

omastakin mielestäni) internetiä koskevat maininnat olivat aineistossa yllättävän vähäisiä siihen 

nähden, kuinka voimakkaasti etenkin sukeltajien blogisivu on nostettu esiin katastrofitiedotusta 

koskevassa julkisessa keskustelussa. Hänen tutkimuksensa mukaan sukeltajien sivun merkitys 

toimittajien työssä näyttää itse asiassa olleen varsin pieni. Neljä haastateltua mainitsi erikseen 

sukeltajien blogin, lisäksi kaksi toimittajaa oli ollut yhteydessä sukeltajiin puhelimitse ja yksi 

välikäsien kautta. (Rahkonen 2005, 11 – 12, aineiston kuvailuliite.) 

 

Sukeltajien blogin lisäksi moni toimittaja kertoo seuranneensa BBC:n uutisointia. BBC:n nettisivut 

mainitaan erikseen kaksi kertaa. Kansainvälisistä tiedotusvälineistä haettiin toisaalta kokonaiskuvaa 
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katastrofin laajuudesta, toisaalta internetin silminnäkijäkertomuksiakin seurattiin. Kuvaavana 

Rahkonen piti seuraavaa katkelmaa, jossa toimittaja ikään kuin hortoilee netissä varsinaisen työnteon 

sivussa:  

 

Itse aloin surffata jossain vaiheessa raskasta ensimmäistä viikkoa netissä sukellus.fi-sivuilla sekä 

erilaisten sairaaloiden sivuilla, joissa etsittiin kadonneita ja kerrottiin kuolleita. (…) Samoin 

seurasin järkyttyneenä ruotsalaisten iltapäivälehtien sivuille ilmestyneitä silminnäkijäkertomuksia 

ja etsintäkuulutuksia. BBC:n sivuillakin kävin. (Rahkonen 2005, 12.) 

 

Rahkosen tulokset vahvistavat käsitystäni, että toimittajat suhtautuvat yhä (tai suhtautuivat ainakin 

vielä tsunamin jälkimainingeissa) internetiin hiukan epäilevästi. Tietoon, joka on niin sanotusti 

”netistä” suhtaudutaan vähätellen, eikä sähköistä tiedonhakua pidetä edes vakavana työntekona. 

Yksikään haastateltava ei esimerkiksi Rahkosen aineistossa puhunut internetin yhteydessä tiedonhausta 

tai tutkimuksesta, vaan päinvastoin ”netissä käymisestä” tai ”surffaamisesta”. Yksi haastatelluista 

ilmaisi Rahkosen tutkimuksessa varmasti aiheellisen huolensa siitä, että työnjohto epäonnistui 

katastrofiuutisoinnin organisoinnissa, kun se ei antanut toimittajille tarpeeksi aikaa internetin 

seuraamiseen (Rahkonen 2005, 12). 

 

Omien kokemusteni mukaan juuri esimiesportaan vähättelevä suhtautuminen internetissä tehtävään 

tutkimustyöhön on suomalaisissa toimituksissa yleistä22. Asenteellinen suhtautuminen internetin 

moninaisiin tiedonlähteisiin voi estää tietoverkkojen tehokasta hyväksikäyttöä toimittajan tiedonhaussa. 

Toimittajien sähköisen tiedonhaun taidot eivät myöskään pääse kehittymään, ellei internetin 

tietolähteiden hyväksikäyttöön suunnata tarpeellisia aika- ja koulutusresursseja. 

 

Toisaalta Rahkosen tutkimus antoi myös vahvistusta Mörän (2005) väittämälle, että ison katastrofin 

uutisoinnissa käytettiin poikkeuksellisen paljon luovuutta ja erilaisia lähteitä. Rahkonen arvioi, että 

internetin ja mobiilin viestinnän tarjoama kilpailuhaaste pakotti journalistit terästämään otettaan 

uutisoinnista ja tiedonkeruusta. Toimittajat eivät tyytyneet toimituksellisiin rutiineihin tai valmiisiin 

toimintamalleihin, vaan ”tietoa hankittiin, mistä sitä ikinä voitiin kuvitella saatavan”. Eräs tutkimusta 

                                                 
22 Joskin se on kenties vähenemään päin sitä mukaa, kun sähköisen tiedonvälityksen alalle asettamista muutospaineista 
aletaan puhua yhä enemmän. 
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varten haastateltu toimituksen esimies arvioi Aasian katastrofin opettaneen, että kriisitilanteissa 

toimitusten on yhä useammin mentävä tiedonhaussaan viranomaisten ohi suoraan asianosaisten luo. 

Tietoa oli hänen mukaansa kyettävä keräämään nykyistä monipuolisemmin eri lähteistä ja tietoja oli 

myös kyettävä yhdistelemään nykyistä paremmin. (Rahkonen 2005, 12.) 

 

Sama esimies ilmaisi huolensa myös ensisijaisten lähteiden mahdollisesta luotettavuuden ja 

auktoriteetin puutteesta: 

 

Toinen kysymys on sitten se, kenellä on legitiimi mahdollisuus vahvistaa epäselvässä tilanteessa 

se, kuinka moni on todella kuollut ja kuinka moni ei. Arvioinnin mahdollisuus ja velvollisuus 

tässäkin mielessä on kuitenkin medialla, emme me voi viranomaisen taakse piiloutua. Silti maltti 

on syytä pitää mielessä. (Rahkonen 2005, 12.) 

 

Yleisestikin näytti siltä, että journalistit kokevat vastuunsa kasvavan yhä suuremmaksi kriisien 

hoidossa. Uutisten yleisö koetaan entistä vaativammaksi. Ajatusten taustalla saattaa piillä pelko 

perinteisten joukkoviestinten aseman heikentymisestä, vaikka tätä kehitystä ei suoraan kommentoitu 

yhdessäkään kertomuksessa. Nykynuorille sanomalehdet ja televisio eivät ole enää samalla tavalla 

itsestään selviä tietolähteitä kuin ne ovat varttuneemmille sukupolville. Sanomalehtien levikit ovat 

lähteneet laskuun jo ennen laajakaistojen yleistymistä. (Rahkonen 2005, 12.) 

 

Rahkosen tutkimus osoittaa, että toimittajat tunnistavat kipeästi tarpeen kulkea uutisoinnissaan 

virnaomaistiedon edellä. Tuntuu miltei hämmästyttävältä, että vaikka uusien lähteiden tarve 

katastrofiuutisoinnissa tunnistettiin ja erilaisia lähteitä jossain määrin etsittiinkin, niitä ei osattu lähteä 

aktiivisesti hakemaan internetistä. Toimittajien kertoman mukaan silminnäkijäkertomuksia kyllä 

luettiin kansainvälisten uutiskanavien ja naapurimaan iltapäivälehtien nettisivuilta, mutta oman 

tiedotusvälineen kotisivulla ei tarjottu tilaa kansalaisraportoinnille, eikä kansalaisten itse julkaisemia 

kertomuksia keksitty käyttää hyväksi omassa uutisoinnissa. 
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3.3 Suuronnettomuuden virallinen tilinpäätös 

 

Kaakkois-Aasian tsunamikatastrofi oli suomalaisillekin suuronnettomuus, josta 

Onnettomuustutkintakeskus teki virallisen suuronnettomuustutkinnan. Tutkintalautakunnan 

tutkintaselostus keskittyy pääasiassa suomalaisten viranomaisten katastrofin jälkeisen toiminnan 

arviointiin (Onnettomuustutkintakeskus 2005). Raportissa on myös yksi viranomaistiedotusta ja 

median katastrofiuutisointia koskeva luku, jossa on käytetty lähteinä edellä käsiteltyjä Mörän ja 

Rahkosen tutkimuksia. Niiden tuloksia en esittele enää uudestaan. Lienee kuitenkin syytä todeta, että 

myös Onnettomuustutkintakeskuksen raportti tunnustaa uusien viestimien roolin hyökyaaltokatastrofin 

jälkeisessä tiedonvälityksessä ja ottaa kantaa tämän roolin vahvistamisen puolesta 

(Onnettomuustutkintakeskus 2005, 111). 

 

Uusien viestimien keskeinen asema käy raportin mukaan ilmi sekä journalistihaastatteluista, 

internetsivustojen käyttölukemista että kansalaistenlähettämistä raporteista. Tärkeinä viestiminä raportti 

mainitsee matkapuhelinten tekstiviestit, sähköpostit, median verkkoversiot ja suurten viestimien 

aiheeseen keskittyneet erityissivustot sekä muut internetsivustot. Onnettomuustutkintakeskuksen 

raportti kiittelee katastrofin ympärille keskittyneiden sivustojen kuten Sukellus.fi-sivuston 

ajantasaisuutta, mutta arvioi epävirallisten sivustojen jääneen katastrofitiedotuksessa kuitenkin 

sivurooliin. (Onnettomuustutkintakeskus 2005, 111.) 

 

Suurimpia käyttäjämääriä eivät internetissä keränneet esimerkiksi tsunamiblogit, vaan perinteiset 

yhdensuuntaiseen tiedonvälitykseen perustuvat verkkosivut. Näitä olivat julkishallinnon kuten 

sisäasiainministeriön ja verkkomedian kuten Yleisradion ja Helsingin Sanomien sivustot. Epävirallisia 

kotimaisia tsunamisivustoja käyttivät päivittäin sadat tuhannet suomalaiset, mutta kommunikaatio 

sivuilla oli pääosin yhdensuuntaista, vaikka tekniikka olisi antanut mahdollisuudet 

kahdensuuntaisuuteenkin23. Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan suomalaiset olivat 

tiedontarpeessaan pääasiassa vakiintuneen kotimaisen median, eivät uuden kansalaismedian varassa. 

Erityisesti säännöllinen tiedonhankinta kansainvälisiltä verkkosivustoilta ja ulkomaisista blogeista jäi 

                                                 
23 Suhteellisen vilkasta keskustelua käytiin silti sukelluksen harrastajien Sukellus.fi:ssä ja Thaimaan ystävien Thairy.netissä 
sekä Arvopaperi-lehden keskustelufoorumilla (Onnettomuustutkintakeskus 2005, 116). 
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onnettomuustutkinnan mukaan vain pienten ryhmien toiminnaksi. (Onnettomuustutkintakeskus 2005, 

111 - 112.) 

 

Onnettomuustutkintalautakunta tekee uuden median osalta kolme johtopäätöstä: 

 

25. Aasian katastrofin aikana viranomaisviestintä ei kyennyt suoraan kansalaisyhteyteen. Eniten 

kritiikkiä sai ulkoasiainministeriö, mutta muutkaan julkishallinnon instituutiot eivät esimerkiksi 

verkkosivuillaan antaneet mahdollisuuksia kansalaisten kysymyksiin tai keskusteluihin, vaikka 

kaksisuuntaisuus kuuluu juuri verkon ominaisuuksiin. Viestintä oli yhdensuuntaista ja lähes 

yksinomaan reaktiivista. Viranomaissivujen keskustelupalstoja on syytä kehittää. 

 

26. Joustavimmin yksilöllisten tiedontarpeiden haasteeseen vastasivat yksityisten ylläpitämät 

verkkosivustot, jotka tarjosivat sekä nopeaa informaatiota että mahdollisuuden keskusteluun ja 

kyselyyn. Niiden merkitys varsinkin ensimmäisten päivien sekavissa tunnelmissa oli melkoinen, 

ja ne epäilemättä estivät laajempien huhuvyöryjen synnyn. Toisaalta myös verkon 

epäluotettavuus tuli Suomessakin jossakin määrin ilmi. 

 

27. Tilanteessa kokeiltiin massatekstiviestin käyttöä, mikä onnistui osittain. Toimintoa on syytä 

kehittää. Lisäksi Radio Finlandin kehittäminen matkailijaradioksi on Yleisradiolle harkinnan 

arvoinen hanke, joka sopii erittäin hyvin yhtiön julkisen palvelun tehtävään. 

(Onnettomuustutkintakeskus 2005, 152.) 

 

Esimerkkinä verkon epäluotettavuudesta Onnettomuustutkintakeskus mainitsee Pikku Hanneksen 

tapauksen, jota käsittelen myös oman tutkielmani analyysiosassa. Pellavapäisen pikkupojan 

thaimaalaisessa sairaalassa otettu kuva kiersi viikkoja kansainvälisillä sähköpostilistoilla, vaikka lapsen 

perhe oli jo löytynyt. Raportissa mainitaan myös ruumiilla mässäilevä kuvatarjonta, joka ei koskaan 

olisi tullut vakiintuneen median julkaisemaksi. 

 

Itse en nähnyt karmeimpia ruumiskuvia internetissä vaan srilankalaisten painettujen sanomalehtien 

sivuilla. Osa srilankalaislehdistä julkaisi jopa erityisiä kuvaliitteitä, joilla haluttiin kuvata kärsimyksen 

määrää. Mediaeettiset standardit noudattavat kansallisia rajoja, internetissä julkaistut kuvat eivät. 
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Monet internetjulkaisun eettisistä ongelmista - ja toisaalta myös monet sen suurimmista eduista - 

liittyvät juuri siihen, että verkossa julkaisulla ei periaatteessa ole maantieteellisiä rajoja. Näitä 

verkkoviestinnän ja erityisesti blogien teoreettisia ulottuvuuksia käsittelen tutkielman seuraavassa 

luvussa.
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4. Blogit vapaana ja radikaalina mediana 

 

Blogit, kuten uudet viestintäteknologiat yleensä, ovat kirvoittaneet tiedeyhteisössä sekä utopistisia että 

dystopistisia puheenvuoroja.  Ne ovat muoti-ilmiö, joka innostaa sekä nuorisoa että mediaa, ja ehkä 

juuri sen takia monen kirjoittajan suhde niihin on jo valmiiksi epäilevä. 

 

Toisaalta blogit ovat konkreettinen, oikeiden ihmisten omakseen ottama tapa tuoda mediaan sitä 

yhteisöllisyyttä, jonka puolesta akateemikot ovat jo vuosikausia saarnanneet. Niitä eivät rasita 

yhteisöradioiden rahoitusongelmat eikä hallitusten ennakkosensuuri. Sen vuoksi moni kirjoittaja näkee 

niissä demokratian siemenen, ja muutama jopa viestinnän vallankumouksenkin. Seuraavassa luvussa 

käyn tiedotusopillisen tutkimuksen kannalta läpi blogien väitettyjä vaikutuksia yhteiskuntaan ja 

journalismiin. 

 

Jotta blogit asettuisivat nykyhistorialliseen kontekstiinsa, aloitan kirjallisuuskatsaukseni käymällä 

lyhyesti läpi kansalaisdemokraattisten mediahankkeiden historiaa ja yleistä akateemista kontekstia. 

Toisessa alaluvussa 4.2 käsittelen blogien avaamia mahdollisuuksia tiedonvälityksen ja julkisen 

keskustelun demokratisoitumiseen ja alaluvussa 4.3 käsittelen kansalaisraportoinnin mahdollisia 

vaikutuksia ammattimaiseen journalismin harjoittamiseen. Alaluvussa 4.4 esittelen blogien mahdollisia 

riskejä julkisen tiedonvälityksen kannalta. 

 

4.1 Blogit yhteisömedian tutkimusperinteessä 

 

(…) It must be acknowledged that ’newness’ is a relative notion with regard to both time and place. 

What is new today is old tomorrow, and what is new in one cultural context may be unknown or 

outmoded in another. (Jankowski 2006, 56.) 

 

Viimeaikainen blogihuuma Suomessa ja ulkomailla ei ole ensimmäinen kerta, kun median ja eritoten 

uusien mediateknologioiden on toivottu vahvistavan yhteisöjä ja tuovan kansalaiset mukaan tekemään 

journalismia. 
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Jokainen mediateknologinen uutuus, kuten radio ja televisio ja viimeisimpänä internet, on vuorollaan 

tuonut julkisuuteen väitteitä, joiden mukaan uudella medialla on yhteiskuntaan ja ihmisten elämään 

merkittäviä positiivisia tai negatiivisia vaikutuksia. Radion ja myöhemmin television kerrottiin 

aikoinaan tuovan kulttuurin ja sivistyksen joka kotiin. Toisaalta niiden, kuten internetinkin, pelättiin 

palvelevan poliittista propagandaa, turmelevan nuorison ja rappioittavan kansallisen kulttuurin. 

(Jankowski 2006, 55 – 56.) 

 

Erityisiä toiveita viestintätieteessä on asetettu median yhteisöjä ja ruohonjuuritasolta nousevaa 

yhteiskunnallista vaikuttamista innostaville ja mahdollistaville vaikutuksille. Jankowski erottaa 1900-

luvulta kolme tutkimushistoriallista aaltoa, joiden aikana median ja yhteisön24 tai yhteisöllisyyden 

suhde on nostettu akateemisen kommunikaatiotutkimuksen suuren kiinnostuksen kohteeksi. 

 

1) Ensimmäisen vaiheen Jankowski sijoittaa 1920- ja 1930-luvun Yhdysvaltoihin, jossa erityisesti 

Chicagon koulukunnan tutkijat kiinnostuivat paikallislehtien lukijuudesta ja lehtien vaikutuksesta 

paikallisen yhteisön lujittumiseen. 

 

2) Toinen yhteisömedian tutkimuksen kuuma vaihe seurasi kannettavien radio- ja videolaitteiden sekä 

kaapelitelevision kehitystä 1960- ja 1970-luvuilla. Paikallisten yhteisöjen ylläpitämiä radio- ja 

televisiokanavia sekä sanomalehtiä (community media) perustettiin ympäri maailmaa sekä läntisissä 

että kehittyvissä maissa. Niiden toivottiin antavan paikallisille ihmisille pääsyn julkisuuteen ja 

mahdollisuuden keskustella yhteisönsä huolenaiheista sekä parantaa yhteisönsä asemaa yhteiskunnassa. 

(Jankowski 2006, 57 – 59.) 

 

3) Kolmas ja nykyinen yhteisömedian tutkimuksen aalto alkoi Jankowskin mukaan 1990-luvun 

puolivälissä, kun internet ja sen yhteiskunnalliset vaikutukset otettiin vakavan 

kommunikaatiotutkimuksen kohteeksi. Monet näistä 1990- ja 2000-luvun cybertutkimuksista ottivat 

kiinnostuksensa kohteiksi juuri sähköiset virtuaaliyhteisöt ja -yhteisöllisyyden. (Jankowski 2006, 59.) 

 

Kohtuullisen harvat 1960–1970-luvun yhteisöradioista ovat jatkaneet toimintaansa nykypäivään 

saakka. Yhtenä syynä toiminnan hiipumiseen olivat talousvaikeudet alkuperäisen (järjestö)rahoituksen 

                                                 
24 Yhteisön käsitteestä ja sen määrittelyn vaikeudesta kirjoittaa Jankowski 2006, sivut 59 – 64. 



 

 40 

tyrehtyessä. Toisena ongelmana oli kysynnän, eli ihmisten omaehtoisen tiedonvälityksen tarpeen 

yliarvioiminen. Yhteisömediahankkeiden aloitteentekijöin olivat tavallisesti muut kuin kohteena olevan 

yhteisön jäsenet, esimerkiksi kansalliset yleisradioyhtiöt tai media-alan järjestöt. Ne saattoivat usein 

olla hankkeistaan innostuneempia kuin hankkeiden kohteena olleet ihmiset. Yhteisöjen jäsenet eivät 

aina pystyneetkään vapaaehtoisvoimin pitämään yllä säännöllistä sisällöntuotantoa, jota hankkeen 

ylläpito olisi vaatinut. Tämä johti sisällöntuotannon (puoli)ammatillistumiseen ja soti koko 

tiedotuskanavan alkuperäistä toiminta-ajatusta vastaan. (Prehn 1992, sit. Jankowski 2006, 58.) 

 

Jotain tutunkuuloista onkin Lewisin yhteisötelevision määritelmässä, jonka mukaan yhteisötelevisiota 

”tekevät paikalliset ihmiset erillään ammattimaisista televisioyhtiöistä” (Lewis 1976, 61, sit. Jankowski 

2006, 58). Samoinhan blogosfäärin ihanteena on kansalaisten itsenäinen, kansalaisten omia tarpeita 

ymmärtävä julkaisutoiminta, jonka vastakohdaksi nähdään laitostuneet ja kaavoihinsa kangistuneet 

mediayhtiöt. 

 

Internetin kansalaismedia kuten blogit eroavat aikaisemmista yhteisömedian muodoista ainakin siinä 

että ne, kiitos alhaisten julkaisukustannusten ja yhä useampien käytettävissä olevan tekniikan, ovat 

kansalaisten omaehtoisesti perustamia ja ylläpitämiä. Toisin sanoen vaikkapa iranilainen bloggaaja ei 

tarvitse avukseen kansallisen yleisradioyhtiön ammattitaitoa eikä kansainvälisen 

rahoittajaorganisaation pääomia. Tämä mahdollistaa blogien taloudellisen ja sisällöllisen itsenäisyyden, 

mistä tarkemmin tuonnempana. 

 

Toinen silmiinpistävä ero aikaisempaan on se, että verkkoyhteisöissä kuten blogien ympärille 

syntyvissä yhteisöissä yhteisön jäsenyys ei välttämättä perustu maantieteelliseen sijaintiin. Paikallisuus 

voi tietenkin olla myös virtuaaliyhteisön jäsenyyden perusta, kuten esimerkiksi blogimuotoiset 

paikallislehdet ovat osoittaneet. Useammin kuin paikallisuus, internetyhteisön jäsenyyden perustana 

ovat kuitenkin yhteiset kiinnostuksen kohteet, ikä, ammatti ja niin edelleen.25 

 

Toisaalta on vaarana, että sitä mukaa kun institutionalisoitunut media ja ammattitoimittajat alkavat 

julkaista omia blogejaan, blogosfäärille on vaarassa käydä samoin kuin yhteisötelevisiolle ja -radiolle 

aikoinaan. Tällöin tiedonvälityksen ammattimaistuminen alkaisi sotia välineen alkuperäistä, 

                                                 
25 Paikallisuudesta yhteisön jäsenyyden perustana ks. Jankowski 2006, 60. 
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kansalaisten tarpeista nousevaa toiminta-ajatusta vastaan. Seuraavassa alaluvussa tarkastelen niitä 

mahdollisuuksia, joita blogien on sanottu tarjoavan viestinnän demokratisoitumiselle. 

 

4.2 Blogien lupaus demokratisoitumiselle 

 

Journalism traditionally assumes that democracy is what we have, information is what we seek. 

Whereas in the weblog world, information is what we have—it’s all around us—and democracy is what 

we seek. (Rosen 2003.) 

 

Blogien avaamia mahdollisuuksia yhteiskunnan ja tiedonvälityksen demokratisoitumiselle on pohdittu 

paljon etenkin Yhdysvalloissa, jossa valtavirtauutisten välitys on pitkälti keskittynyt muutamien 

jättimäisten mediayhtiöiden käsiin. Yhdysvaltalaisen blogikirjallisuuden kärkinimiä ovat muun muassa 

teknologiakolumnisti ja We the Media -kirjan (2004) kirjoittaja Dan Gillmor ja New York Columbia 

Universityn bloggaava journalistiikan professori Jay Rosen. Kolmas tärkeä amerikkalaisnimi on 

Rebecca Blood, jonka Rebecca’s Pocket -blogissa julkaisemia esseitä usein lainataan 

blogitutkimuksissa. Hän on kirjoittanut bloggaamisesta myös kirjan (The Weblog Handbook 2003). 

 

Näiden yhdysvaltalaiskirjoittajien mukaan blogit tuovat mukanaan merkittäviä, jopa 

vallankumouksellisia mahdollisuuksia demokratialle ja kansalaisjournalismille. Tämä blogi-innostus 

liittyy erityisesti Yhdysvalloissa 1990-luvulla nousseeseen Public Journalism -liikkeeseen, jonka 

mukaan journalismin tulisi ottaa merkittävä rooli ihmisten kansalaisuuden vahvistamisessa, poliittisen 

keskustelun laadun parantamisessa ja julkisen elämän elvyttämisessä. (Jay Rosen oli 1990-luvulla yksi 

liikkeen kärkihahmoja Yhdysvalloissa.) Blogit ovat tai ainakin voisivat ideaalitilanteessa olla 

uudenlainen media Public Journalism -liikkeen ankarasti arvostelemaan yhdysvaltalaiseen 

valtamediaan verrattuna. Juuri sen vuoksi ne ovat innostaneet paitsi internetissä viihtyvää nuorisoa 

myös Public Journalism -idean promoottoreita. 

 

Blogit voivat tuoda parannuksia valtamedian uutisointitapaan ainakin neljässä keskeisessä suhteessa. 

Näitä ovat taloudellinen logiikka, yleisön aktiivisuus, tiedon kulun logiikka ja julkaisun kontrolli (tai 

sen puute). Näitä neljää aspektia käsittelen tarkemmin seuraavissa alaluvuissa. Neliosainen jaotteluni 

perustuu väljästi Jay Rosenin PressThink-blogissaan (2003) esittämään kymmenkohtaisen listaan, jossa 
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hän selittää miksi blogit ovat ”äärimmäisen demokraattinen journalismin muoto” (Rosen 2003, ks. liite 

1). 

 

4.2.1 Radikaali taloudellinen todellisuus 

 

Kuten jo aiemmin on todettu, blogin aloitus- ja julkaisukustannukset ovat alhaisia verrattuna 

julkaisemiseen missä tahansa muussa mediassa. Mielestäni tämä on yksi hyvin keskeinen syy siihen, 

miksi henkilökohtainen julkaisutoiminta on tullut blogiaikana niin suosituksi. Rosen menee tätä 

käytännöllistä näkökulmaa pidemmälle väittäessään, että blogit itse asiassa toimivat kokonaan 

erilaisessa taloudellisessa todellisuudessa kuin perinteinen massamedia. Hänen mielestään radikaalia on 

juuri blogien toiminnan taloudellinen logiikka. Blogit ylittävät (massa)julkaisemisen taloudelliset esteet 

ja samalla esteet kirjoittajien (julkaisijoiden) ja lukijoiden (yleisön) välillä. Perinteinen journalismi 

toimii markkinataloudessa, kun taas blogit toimivat lahjataloudessa (gift economy). (Rosen 2003.) 

 

Eric S. Raymond kuvaa lahjataloutta selittämällä sen syntytapaa. Hänen mukaansa lahjatalous syntyy 

suhteellisen runsauden oloissa toisin kuin vaihtotalous, joka saa alkunsa materiaalisesta puutteesta. 

Materiaalisen runsauden vallitessa perustarpeet (esimerkiksi tietokone, internetliittymä) on suhteellisen 

helppo tyydyttää. Yksilön sosiaalista statusta ei lahjataloudessa määritellä sillä perusteella, mitä tämä 

omistaa tai kontrolloi, vaan sillä perusteella, mitä tämä antaa pois eli jakaa muiden kanssa. Lahjatalous 

kukoistaa Raymondin mukaan internetissä, missä jakaminen on teknisesti helppoa. Lahjatalouden 

logiikkaa edustavat esimerkiksi Linuxin kaltaiset vapaat ohjelmistot. Kirjassaan The Cathedral & the 

Bazaar (2001) Raymond vertaa vapaan koodin ohjelmistojen rakentamista ideoita kuplivaan basaariin – 

vastakohtana katedraalin yksinäiselle rakentamiselle kivi kiveltä korkeammaksi. (Raymond 2001.) 

 

Blogeja ei tosin pidä sekoittaa vapaisiin ohjelmistoihin, koska blogin lähdekoodi ei tavallisesti ole 

vapaa. Vapaaseen ohjelmistoon liittyy määritelmänomaisesti pääsy ohjelman alkuperäiseen 

lähdekoodiin ja mahdollisuus sen muokkaamiseen (Free Software Foundation 2005). Vaikka blogit 

eivät yleensä teknisesti vapaiden ohjelmistojen ihanteita edustakaan, ne toimivat kyllä saman jakamisen 

ja yhdessä rakentamisen filosofian puitteissa kuin vapaat ohjelmistotkin. 
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On huomattava, että monet vapaat ohjelmistot kuten myös blogit ovat alkaneet täysin vapaaehtoisina 

projekteina ja päätyneet myöhemmin tuottamaan julkaisijalleen rahaa esimerkiksi mainostulojen ja 

varainkeräystuottojen muodossa. Blogien kaupallistumisessa ei mielestäni sinänsä ole mitään väärää, 

kunhan alkuperäinen ajatus tiedonkulun vapaudesta säilyy. Kyseenalaiseksi kaupallistuminen voi 

muuttua silloin, jos esimerkiksi mainostajien intressit vaarantavat alun perin itsenäisesti toimineen 

blogin riippumattomuuden. Itsenäiset blogit eivät mitenkään itsestään selvästi ole vapaita kaupallisista 

vaikutuksista. Yksityisen henkilön tai henkilöiden pitämien blogien tapauksessa tämä vaara voi olla 

jopa suurempi kuin kaupallisten mainosrahoitteisten tiedotusvälineiden tapauksessa, koska 

suosituimmatkin itsenäiset blogit usein saavat mainostuloja vain yhdeltä tai muutamalta yritykseltä. 

 

4.2.2 Aktiivinen yleisö 

 

In the weblog world every reader is actually a writer, and you write not so much for "the reader" but 

for other writers. So every reader is a writer, yes, but every writer is also a reader of other weblog 

writers - or better be. (Rosen 2003.) 

 

Taloudellisen toimintaympäristön lisäksi blogit eroavat massamediasta yleisökäsityksensä perusteella. 

Blogien käsitys yleisöstä on blogikirjallisuuden ydintä, johon ajatus niiden demokraattisuudesta pitkälti 

perustuu. Gillmorin sanoin blogit ovat osa kehitystä, jossa journalismi muuttuu julkisesta luennosta 

julkiseksi keskusteluksi. Tässä seminaaria muistuttavassa prosessissa toimittajien ja yleisön rajat 

alkavat hämärtyä. (Gillmor 2004, XIII – XV, 159.) 

 

Journalistien ja journalistiikan tutkijoiden blogi-innostus on nähtävä osana journalismin yleisempää 

pyrkimystä aktivoida yleisö ja saada se mukaan journalistiseen tuotantoprosessiin. Edellytyksenä 

tämänkaltaiselle muutokselle ovat toimineet informaatioteknologian kehitys ja toisaalta yleisön 

kasvava tyytymättömyys entisenkaltaiseen mediatodellisuuteen, jossa toimittajat sanelevat sisällöt 

yleisöille ylhäältä alaspäin. (Gillmor 2004, XIII – XV, 159.) 

 

Gillmor kirjoittaa, että toimittajilla ja eliiteillä, joista toimittajat kirjoittivat, sekä public relations -

henkilöillä, jotka toimivat näiden tahojen välissä, oli koko 1900-luvun ajan lähes täydellinen monopoli 
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uutistuotantoon. Pääomavaltainen ja tuotannon skaalaetuihin perustunut mediatalous loi ”Ison median” 

(Big Media), joka saattoi monopolinsa turvin kohdella uutisia luentona, jonka media piti 

vastaanottavaisille massoille. (Gillmor 2004, XIII.) 

 

Blogosfääri on erilainen, koska ratkaisevaa tiedotusvälineen eli blogin arvovallan ja merkityksen 

kannalta ei ole yleisön määrä, vaan intensiteetti ja palaute. Blogien yleisön jäsenet eivät ole pelkkiä 

lukijoita vaan myös kirjoittajia. He osallistuvat kommenteillaan blogissa käytävään keskusteluun ja 

julkaisevat usein myös omaa blogiaan. Rosenin mukaan tämä ajatus tuottaa kokonaan uudenlaisen 

käsityksen yleisöstä, mikä ei voi olla vaikuttamatta sisällöntuotannon prosessiin. (Rosen 2003.) 

 

Palautteen lisäksi keskustelua blogeissa edistää lähteiden linkittäminen hypertekstin avulla. 

Linkittäminen antaa lukijalle mahdollisuuden arvioida itse, onko blogin kirjoittaja ymmärtänyt 

käsittelemänsä asian oikein tai esittänyt asiansa totuudenmukaisesti. Rebecca Bloodin mukaan 

hyperteksti tarjoaa mahdollisuuden tiedonvälityksen läpinäkyvyydelle, jota esimerkiksi sanomalehdissä 

ei (jo pelkästään teknisten rajoitusten vuoksi) voida koskaan saavuttaa. (Blood 2003.) 

 

4.2.3 Tiedon kasautuminen 

 

For any problem there is a person or persons in a large population of educated people that don’t see it 

as a problem (Gillmor 2004, 108). 

 

Kolmas parannus, jonka blogit tuovat perinteiseen uutistuotantoon, on niiden tapa kasata tietoa 

reunoilta keskukseen ja edelleen keskuksesta reunoille. Tieto siis akkumuloituu eli lisääntyy 

hajautetusti. Perinteinen journalistinen käytäntöhän on, että journalisti kerää jo olemassa olevan tiedon 

ja levittää sen sitten keskuksesta yleisöille eli reunoille. 

 

Gillmor jakaa perinteiset kommunikaatiotekniikat pohjimmiltaan kahteen kategoriaan: yksi monille 

(one-to-many) ja yksi yhdelle (one-to-one). Ensimmäistä luokkaa edustaa massamedia mukaan lukien 

kirjat, sanomalehdet, televisio ja radio, toista luokkaa henkilökohtainen viestintä mukaan lukien kirjeet, 

sähkösanomat ja puhelin. Vasta internet on tehnyt mahdolliseksi näistä luokista eroavat 

kommunikaatiotyypit: viestinnän monilta monille (many-to-many), harvoilta harvoille (few-to-few) ja 
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niin edelleen. Tämä pitää paikkaansa varsinkin weblogien kohdalla. Gillmorin mukaan myös 

perinteiset kotisivut edustivat massamedian yksi monille -tyyppistä kommunikaatiologiikkaa. Vasta 

kirjoitettava internet, jota blogit edustavat, toi mukanaan few-to-few- ja many-to-many-tyyppisen 

kommunikaation. (Gillmor 2004, 26.) 

 

Gillmorin mukaan tämäntyyppinen kommunikaatio on kuin mikä tahansa hyvin onnistunut keskustelu, 

jossa kokonaisuus tulee viisaammaksi kuin osiensa summa. Blogit antavat mahdollisuuden 

informaation kasaantumiseen, jossa tieto tulee keskuksen sijasta reunoilta, niin sanotusti 

ruohonjuuritasolta. Koska internetissä fyysinen etäisyys ei ole esteenä tiedonkululle, tiedon 

kasaamiseen (akkumulaatioon) voivat periaatteessa ottaa osaa alan harrastajat ja ammattilaiset 

kaikkialta maailmasta. (Gillmor 2004, 26 ja 50.) 

 

4.2.4 Sanomisen vapaus 

 

 In journalism prior to the weblog, the journalist had an editor and the editor represented the reader. 

In journalism after the weblog, the journalist has (writerly) readers, and the readers represent an 

editor. (Rosen 2003.) 

 

Neljäs asia, jossa blogit eroavat massamediasta tai, kuten Rosen hieman mahtipontisesti kirjoittaa, 

journalismista ennen weblogia, on niiden suhteellisen suuri ilmaisun- ja julkaisunvapaus. 

Pohjimmiltaan blogien vapaus perustuu niiden taloudelliseen riippumattomuuteen. Blogeja on erittäin 

vaikea kontrolloida, koska niiden julkaisemiseen ei tarvita painokoneita eikä tv-lähetystorneja. 

Bloggaajia on vaikea valvoa, koska blogin sisältö voidaan julkaista periaatteessa mistä tahansa, missä 

on internetyhteys, jopa matkapuhelimesta. 

 

Jack Shafer lisää, että blogit eivät ole vapaita ainoastaan viranomaisten sensuuripyrkimyksistä vaan 

myös julkaisijoiden, mainostajien ja toimitusten esimiesten vaiennusyrityksistä. Niiden ei tarvitse 

vastata sisällöstään kenellekään, mikä on Shaferin mukaan tehnyt niiden vaientamisen ja sensuroimisen 

mahdottomaksi. Shaferin mielestä myös blogeissa usein tavatut provokaatiot ovat viime kädessä 

hyväksi, koska ne auttavat pitämään julkisen keskustelun vireänä. (Shafer 2005.) 
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Blogitkaan eivät ole kokonaan vapaita sensuurista tai poliittisesta ja taloudellisesta painostuksesta. 

Hyvänä muistutuksena tästä toimii Toimittajat ilman rajoja -järjestön lista vangituista 

toisinajattelijoista, jotka ovat julkaisseet ajatuksiaan internetissä. Marraskuussa 2006 listalla oli 59 

henkilöä, joista useat olivat julkaisseet tietoja ja mielipiteitä blogeissa (Reporters Without Borders 

2006). Työelämässä toimivista bloggaajista usea on menettänyt työpaikkansa tai joutunut sulkemaan 

bloginsa julkaistuaan työnantajan kannalta kiusallisia tietoja tai kannanottoja26. 

 

Olennaista on huomata, että blogitkaan eivät ole kokonaan vapaita, ne ovat suhteellisesti vapaampia 

kuin muu media. Niissä myös viranomaissensuurin kiertäminen on useimmiten ainakin teknisesti 

mahdollista. Toimittajat ilman rajoja -järjestön mukaan ”bloggaajat ovat usein ainoita todellisia 

journalisteja maissa, joissa valtamedia on joko sensuroitu tai painostuksen alla”. Järjestö on julkaissut 

bloggaajien avuksi muun muassa blogi- ja nettitoimittajan käsikirjan. Siinä annetaan teknisiä ohjeita 

esimerkiksi kirjoittajan henkilöllisyyden salaamiseksi ja ennakkosensuurin kiertämiseksi. (Reporters 

Without Borders 2005, 5–6.) 

 

Vapauden kääntöpuolena voi olla se, ettei bloggaajien tarvitse välittää tuon taivaallista journalistien 

ammattikunnan etiikasta. Vapauttahan on sekin, että voi sanoa suoraan mielipiteensä asioista, joista ei 

ole ihan perilläkään. Esimerkiksi tsunamiblogeissa julkaistiin yksityishenkilöistä tietoja ja kuvia, joita 

perinteinen media ainakaan länsimaissa ei ammattieettisistä syistä julkaissut. Tällaisesta vapaudesta 

puhuttaessa tullaan hyvin lähelle vastuuttomuutta, josta kirjoitan alaluvussa 4.5.1. 

 

4.3 Satunnainen journalismi toimittajien kumppanina 

 

“…(P)eople in the airplanes and Trade Center towers phoned loved ones and colleagues on that awful 

day. What would we remember if people on the airplanes and in those buildings all had camera-

phones? What if they ´d been sending images and audio from the epicenter of the terrorists` airborne 

arsenal, and from inside the towers that became coffins for so many?” (Gillmor 2004, 49.) 

 

                                                 
26 Britanniassa sai julkisuutta esimerkiksi London School of Economicsin yritys sensuroida suorapuheisen luennoitsijansa 
blogi. Tapauksesta kirjoitti muun muassa The Guardian (MacLeod 2006). 
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TV-kuvat lentokoneista, jotka syyskuussa 2001 vuoron perään iskeytyivät kahden World Trade 

Centerin pilvenpiirtäjän seiniin, ovat piirtyneet vahvasti kaikkien tapahtunutta median kautta 

seuranneiden mieliin. Gillmor ajoittaa blogien nousun juuri New Yorkin terrori-iskujen jälkeiseen 

aikaan. Jo tuolloin uutislähetyksiin päätyi ammattikuvaajien materiaalin lisäksi paljon tavallisten 

kansalaisten omilla digitaalisilla videokameroillaan kuvaamaa materiaalia. Entä jos pilvenpiirtäjien 

sisällä olleet ihmiset ja lentokoneissa istuneet matkustajat olisivat lähettäneet videokuvaa tapahtumista, 

hän pohtii. (Gillmor 2004, 49.)  

 

Gillmorin kuvaamalla tavalla tapahtui muutamaan vuotta myöhemmin Thaimaassa ja muissakin 

tsunamin runtelemissa Kaakkois-Aasian maissa tapaninpäivänä 2004. Paikalla olleet ihmiset tarttuivat 

kamerapuhelimiinsa ja digivideokameroihinsa tallentaen ensimmäiset ja vaikuttavimmat 

luonnonkatastrofin kuvat silloin, kun toimittajia ei ollut vielä paikalla. Monet näistä tsunamin kuvista 

julkaistiin blogeissa, jotka osoittautuivat helpoimmiksi ja nopeimmiksi välineiksi saada informaatio 

julki27. 

 

Samaan aikaan pantiin pystyyn blogeja, keskusteluryhmiä ja sähköpostilistoja avustusponnistelujen 

organisoimiseksi ja eloonjääneiden löytämiseksi. Sukellus.fi tuli näistä Suomessa tunnetuimmaksi, 

mutta vastaavia pyrkimyksiä esiintyi maailmanlaajuisesti sadoilla tai tuhansilla muillakin sivustoilla. 

Tämänkaltaiset kansalaisten tiedonvälityspyrkimykset voidaan nähdä ammattimaisen tiedonvälityksen 

kannalta joko uhkana tai uutena mahdollisuutena. 

 

4.3.1 Silminnäkijät toimittajien kilpailijoina 

 

Steve Outing kirjoittaa, että toimittajat jakavat nykyään julkisuuden paikalle sattuneiden satunnaisten 

kansalaisjournalistien kanssa. Kilpailussa nopeudesta toimittajat eivät pärjää satunnaisille 

journalisteille, joilla on käytössään 2000-luvun kommunikaatioteknologiaa kuten kännyköitä ja 

                                                 
27 Julkaiseminen ei sujunut ongelmitta. Äkillinen yleisöryntäys tsunamikuvia ja -videoita julkaisseille verkkosivuille aiheutti 
palvelimien tukkeutumisia ja tuli kalliiksi joillekin bloggaajille, jotka joutuivat maksamaan palveluntarjoajille isot 
käyttömaksut. 
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digikameroita. Kamerapuhelimien avulla silminnäkijät voivat helposti lähettää kuvat uutismedialle tai 

ystävilleen28, jotka puolestaan voivat julkaista ne internetsivuilla tai blogeissa. (Outing 2005b, 79.) 

 

Juuri näin päätyivät tiedot suomalaisista eloonjääneistä Sukellus.fi-blogiin. Suomalaiset 

sukelluksenopettajat sattuivat olemaan tapahtumapaikalla ja alkoivat lähettää saamiaan tietoja 

tekstiviesteillä ystävilleen Suomeen. Nämä julkaisivat tiedot yhteisön jo ennestään olemassa olleessa 

blogissa. 

 

Turo Uskali on arvioinut, että Sukellus.fi aloitti Suomessa jopa uuden kommunikaation aikakauden. 

Kerta oli Suomessa ensimmäinen, kun ruohonjuuritason sähköinen julkaisu ikään kuin vahingossa tuli 

voittaneeksi mediajätit uutiskilpailussa. Uskalin mukaan sukeltajien blogista tuli väliaikaisesti 

tiedonvälityksen solmukohta, jonka puoleen sadat tuhannet suomalaiset kääntyivät saadakseen tietoa 

kadonneista ja löydetyistä tsunamin uhreista. (Uskali 2005.) 

 

4.3.2 Blogit uutislähteinä 

 

Myös Paul O’Grady toteaa, että Kaakkois-Aasian tsunamikatastrofin jälkeen blogit onnistuivat 

päihittämään tiedonvälityksessä vakiintuneen median. Ne tarjosivat muita nopeammin tietoja, joita 

kotona läheisiään odottavat omaiset ja pelastushenkilöstö kipeästi tarvitsivat. O’Grady listaa tässä 

yhteydessä useita blogien ominaisuuksia, jotka toimivat blogien eduksi vanhaa mediaa vastaan. Näitä 

ovat hänen mukaansa sijainti, nopeus ja vapaus (byrokratiasta ja julkaisuaikatauluista). 

Tsunamiuutisoinnissa jopa kansainväliset tv-kanavat kulkivat blogien perässä. Se mitä televisio lähetti 

ulos uusimpina uutisinaan (breaking news), oli usein julkistettu blogeissa jo tunteja aikaisemmin. 

(O’Grady 2005, 14.) 

 

Yhdysvalloissa blogit hankkivat kannuksensa tiedonlähteinä jo ennen Kaakkois-Aasian tsunamia, 

syyskuun 11:nnen terrori-iskujen jälkeen vuonna 2003. Paul O’Grady arvioi, että niiden asema 

tiedotusvälineinä vakiintui Irakin sodan ja USA:n presidentinvaalien aikana vuonna 2004. 

Yhdysvalloissa on nähty sen jälkeen jo useita esimerkkejä siitä, kuinka blogit ovat pitäneet sitkeästi 

                                                 
28 Jos mobiili bloggaaminen yleistyy, tätä välikättä viestien ja kuvien julkaisussa ei enää tarvita.  
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esillä ja tuoneet julkisuuteen asioita, jotka olisivat muuten saattaneet jäädä medialta käsittelemättä. 

(O’Grady 2005, 14.) 

 

Tunnetuimpiin tämänkaltaisiin uutistapauksiin kuuluu niin sanottu Rathergate-skandaali 

Yhdysvalloissa vuonna 2004. Skandaali syntyi, kun bloggaajat pystyivät osoittamaan CBS:n 

toimittajan Dan Ratherin ajankohtaisohjelmassaan esittämät, presidentti George W. Bushin 

asepalvelusta koskevat dokumentit väärennetyiksi29. Kaksi viikkoa myöhemmin Dan Rather joutui 

myöntämään dokumentit väärennöksiksi ja esittämään julkisen anteeksipyyntönsä. Tapausta 

tervehdittiin blogeissa Daavidin voittona Goljatista, ja se nähtiin jopa osoituksena blogien perinteistä 

mediaa suuremmasta luotettavuudesta. (Devine 2004.) 

 

Rebecca Blood valittelee sitä, että toimittajilla on tapana lukea vain toisten toimittajien blogeja ja jättää 

muiden kansalaisten pitämät blogit huomiotta. Kuitenkin juuri amatöörien ja eri alojen asiantuntijoiden 

blogit olisivat ikkuna mediajulkisuuden taakse. Bloggaajien kirjoitukset saattavat usein olla 

häikäilemättömän puolueellisia, mutta juuri suorapuheisuus tekee Bloodin mukaan blogeista 

hyödyllisiä lähteitä toimittajille. ”Bloggaajat löytävät usein näkökulmia, jotka ovat jääneet toimittajilta 

huomaamatta ja kysyvät kysymyksiä, jotka toimittajat ovat laiminlyöneet”, Blood kirjoittaa. Asialleen 

omistautuneilla bloggaajilla on myös aikaa tutkimukseen, johon uutisaikataulujen paineessa 

työskentelevillä toimittajilla ei välttämättä ole mahdollisuuksia. (Blood 2004.)  

 

Suomessa blogit eivät ole tsunamiuhreista tekemiensä paljastusten lisäksi julkistaneet suuria uutisia.30 

Alkutalvella 2006 uutistapahtumaksi nousi myös satunnaisen ohikulkijan kuvaama Kontulan 

pahoinpitelyvideo. Sitä ei tosin julkaistu blogissa vaan YouTube-sivustolla, jossa internetinkäyttäjät 

voivat julkaista ilmaiseksi omia videoitaan31. Nimettömänä julkaistu, kamerakännykällä kuvattu video 

kuvasi, kuinka kaksi yksityisen vartiointiliikkeen vartijaa pahoinpiteli käsiraudoissa olevaa, maassa 

makaavaa miestä. Helsingin Sanomat julkaisi videosta uutisen, joka johti tapauksen poliisitutkintaan ja 

aloitti julkisen keskustelun yksityisten vartiointiliikkeiden asemasta turvallisuuden tuottajina ja 

                                                 
29 Asiakirjoja käytettiin näyttämään, että presidentti olisi käyttänyt hyväksi perhesuhteita saadakseen etuoikeutettua 
kohtelua armeijassa. Bloggaajat osoittivat, etteivät dokumentit voineet olla peräisin 1970-luvulta, vaan ne oli kirjoitettu 
modernilla tietokoneella ja tekstinkäsittelyohjelmalla. (Devine 2004.)  
30 Bloggaajat pitivät voimakkaasti esillä myös uuden tekijänoikeuslain ongelmakohtia, joita muu media ei paljon arvostellut 
(ks. 3.5). 
31 URL: http://www.youtube.com/ 
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väkivallan käyttäjinä. Lehtien lisäksi keskustelua käytiin myös suomalaisissa ja ulkomaalaisissa 

blogeissa. (Kerkelä 2006.) 

 

4.3.3 Voimien yhdistäminen 

 

Muun muassa Steve Outing on esittänyt, että kansalaisten harjoittama raportointi ei ole uhka vaan 

mahdollisuus ammattimaiselle uutisjournalismille. Paitsi että media voi käyttää silminnäkijäraportteja 

ja blogeja lähteenä omassa uutisoinnissaan, sen tulisi Outingin mukaan yhdistää kansalaisten itsenäiset 

julkaisut omaan sähköiseen uutistarjontaansa. 

 

Outingin visiossa tiedotusvälineen tulisi tehdä omasta nettisivustostaan keskeinen aloitussivu sekä 

tietoa etsivälle yleisölle että niille, joilla on tietoa tai kuvia jaettaviksi. Yleisö voisi valita, haluavatko 

he lukea ammattitoimittajan jutun vai silminnäkijöiden kuvaukset – tai ehkä molemmat. Toimittajat 

voisivat toteuttaa portinvartijan tehtäväänsä osoittamalla parhaat ulkopuoliset sivustot ja toisaalta 

varoittamalla virheellistä tai epäasiallista tietoa sisältävistä sivustoista. (Outing 2005b, 80.) 

 

Tsunamin jälkeen vain harva tiedotusväline kokosi sivuilleen linkkejä tsunamiblogeihin tai ohjasi 

lukijoita omilta uutissivuiltaan kansalaismedian äärelle. Outing epäilee ainakin syynä olleen 

toimittajien ennakkoluulot ”mitä tahansa kolmannen osapuolen tarjoamaa sisältöä kohtaan, joka voi 

viedä lukijat pois heidän omalta nettisivultaan”. Kaiken kaikkiaan Outing arvelee toimittajakunnan 

olevan skeptistä ja jopa pelkäävän kaikkea, mikä vähänkin haiskahtaa kansalaisjournalismilta. Tämä ei 

varmaan osu kovin kauaksi suomalaisestakaan mediatodellisuudesta. (Outing 2005a.) 

 

Pioneereina Outing pitää Ison-Britannian yleisradioyhtiötä BBC:tä ja brittiläistä The Guardian -lehteä. 

BBC:n sähköinen uutissivusto esimerkiksi kokosi tsunamin jälkeen yleisön lähettämiä 

silminnäkijäkuvauksia seitsemästä eri Aasian maasta, lukijoiden tarinoita eloonjääneiden omaistensa 

kohtaamisesta, eloonjääneiden ottamia kuvia ja heidän kuvaamaansa videomateriaalia. Guardian taas 

kokosi yhteen parhaita tsunamiblogeja maailman eri maista ja julkaisi niiden kohokohtia myös omalla 

nettisivullaan. (Outing 2005a.) 
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4.5 Blogien riskit 

 

But those shiny nuggets of citizen-reported news will come amid a lot of dreck: bad writing, inaccurate 

reporting, and outright falsehoods alongside poorly conceived and confusing photos, even Photoshop-

enhanced images designed to deceive. (Outing 2005b, 80.) 

 

Blogeihin skeptisesti suhtautuvat kirjoittajat edustavat pääasiassa kahta linjaa. Toiset, lähinnä 

ammattitoimittajat ja tiedotustutkijat pelkäävät blogien murentavan journalistisen alan arvostusta ja 

yleisön luottamusta toimittajien ammattietiikkaan. Toista päälinjaa edustavat tietotekniikan 

asiantuntijat, jotka muistuttavat, että blogeissa ei teknisesti ole mitään kovin mullistavaa. Heidän 

mielestään blogimuoti vertautuu lähinnä 1990-luvun kotisivubuumiin ja on ohimenevää. 

 

Tietokirjailija Petteri Järvinen toteaa, että blogi on ”ylläpitäjänsä säännöllisesti päivittämä www-sivu, 

jonka sisältö koostuu lyhyehköistä henkilökohtaisista merkinnöistä ja ajatuksista. Merkintöjä voi 

linkittää keskenään, niihin voi lisätä kuvia tai muuta multimediaa ja sivulla vierailleet lukijat voivat 

kommentoida niitä”. Järvisen mielestä blogit eivät kommentoimismahdollisuutta lukuun ottamatta 

tarjoa mitään uutta jo kymmenen vuotta käytössä olleisiin www-sivuihin verrattuna. ”Onko kyse vain 

siitä, että ala tarvitsee muutaman vuoden välein uuden hypetyskohteen? Kotisivut ovat out, bloggaus on 

in”, Järvinen kirjoittaa. (Järvinen 2005.) 

 

Tietotekniikan asiantuntija jättää kuitenkin helposti huomioimatta blogien mukanaan tuomat uutuudet 

yhteiskuntatieteelliseltä kannalta. Viestintätieteelliseltä kannalta katsottuna 

kommentoimismahdollisuus ei ole mikään merkityksetön uutuus, vaan se muuttaa perustavanlaatuisella 

tavalla koko tiedonvälityksen logiikkaa, kuten aiemmin tässä luvussa on esitetty (ks. 4.1.3). Tekninen 

katsantokanta sen sijaan pelkistyy käsitykseen, että jos tekniikassa ei ole mitään uutta, koko ilmiö ei ole 

edes keskustelun väärti. Blogien uutuuden näkevät ainakin ne toimittajat ja tiedotusopin tutkijat, jotka 

pelkäävät blogien tekevän lopun koko journalistisesta instituutiosta. Näitä uhkakuvia käsittelen 

seuraavassa alaluvussa.   
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4.5.1 Journalististen standardien mureneminen 

 

Blogien mahdollisuus levittää sanaa nopeasti, helposti ja globaalisti voi tiedonvälityksen näkökulmasta 

katsottuna olla sekä etu että haitta. Blogien nähdään joskus olevan totuuden torvi, joka kuuluttaa 

ilmoille sen, mistä laitostuneet joukkoviestimet vaikenevat. Yhtä nopeasti kuin oikeaa tietoa, ne voivat 

kuitenkin levittää maailmalle myös väärää, tarkistamatonta tietoa ja huhupuheita. 

 

Lasican mukaan blogit ovat tietyssä mielessä jopa sanomalehden vastakohta, ”anti-sanomalehti”. 

Sanomalehden etuna ovat vakiintuneet toimitukselliset käytännöt, jotka suodattavat pois virheet ja 

hiovat tekstin helposti omaksuttavaan asuun. Samalla uutiskoneisto muuttaa liian usein ”parhaankin 

proosan latteaksi, elottomaksi, steriiliksi ja homogeeniseksi”. Blogien vetovoima perustuu Lasican 

mielestä suurelta osin juuri niiden suoruuteen ja rosoisuuteen. Kielellisesti kömpelö ja yksipuolisen 

asenteellinen teksti, jota pidettäisiin surkeana lehtitekstinä, voi vedota tunteisiin paremmin kuin 

toimittajien hiotut ja (ainakin päällisin puolin) arvoneutraalit artikkelit. Lasican sanoin blogit ovat 

”impressionistisia, raakoja, rehellisiä, individualistisia, poleemisia ja intohimoisia, ja ne usein iskevät 

tunteellisella nuotilla”. (Lasica 2002a.) 

 

Käsittelyn ja toimituksellisen kontrollin puute on tietenkin hyväksi silloin, kun julkaisijalla on sellaista 

sanottavaa tai näytettävää, joka hiomattomuudestaan huolimatta ansaitsee tulla julkisuuteen. 

Julkaisemisen vapaus voi kuitenkin tuoda mukanaan myös vakavia uskottavuuden ja vastuullisuuden 

ongelmia. Tältä osin blogikeskustelu palaa ilmaisunvapauden peruskysymyksiin, joissa on 

pohjimmiltaan kyse vapauden ja vastuun kivuliaista rajapinnoista. Internetissä, jossa periaatteessa kuka 

tahansa voi julkaista kuviaan ja ajatuksiaan mistä tahansa aiheesta, nämä kysymykset tulevat yhä 

akuutimmiksi. Huonoa kirjoittamista ja surkeasti sommiteltuja valokuvia vakavampia ongelmia, kuten 

Outing kirjoittaa, ovat virheellinen uutisointi, suoranaiset valheet ja ”Photoshopilla parannellut kuvat, 

jotka on suunniteltu pettämään” (Outing 2005b, 80). 

 

Itse olen taipuvainen kannattamaan Rebecca Bloodin näkemystä, jonka mukaan blogit eivät mitenkään 

kategorisesti ole journalismia, eikä niiltä myöskään voi odottaa journalistisen ammattietiikan 

noudattamista. Blogien suurin arvo on uusien ajatusten ja tiedon kokoamisessa ja esilletuomisessa sekä 

aktiivisen kansalaiskeskustelun herättämisessä. Tiedotusvälineiden toimittajien blogeilta tai muuten 



 

 53 

journalistisiksi esittäytyviltä blogeilta voidaan toki odottaa samojen sääntöjen noudattamista, mitä 

ammattikunta muutoinkin noudattaa. (Blood 2004.) 

 

Toimittajien ammattikunnan eettiset säännöt eivät mitenkään voi koskea esimerkiksi tietoturva-alan 

asiantuntijoiden blogeja tai teinityttöjen verkkopäiväkirjoja. Nämäkin ovat toki julkaisutoimintaa. Sen 

vuoksi niiden pitää noudattaa esimerkiksi laissa määrättyä henkilön yksityisyydensuojaa ja muita 

julkaisuun liittyviä lakeja. Ne voivat myös olla korvaamattomia lähteitä toimittajalle, joka etsii tietoa 

vaikkapa uusimmista tietokoneviruksista tai teinityttöjen kasvamisen kipukohdista. 

 

Tämä kanta perustuu ajatukseen siitä, että blogit eivät ole journalismia vaan osallistuvaa 

kansalaismediaa (participatory media). Kansalaismedia on eri asia kuin kansalaisjournalismi (public 

journalism), millä tarkoitetaan journalistisen ammattikunnan pyrkimyksiä tuoda kansalaisia mukaan 

journalismin tuotantoprosessiin. Kansalaismedia on kansalaisten omaehtoista mediaa, joka ei tarvitse 

ammattitoimittajaa välittäjäkseen. Internetissä nämä kaksi mediaa, ammattimainen journalismi ja 

kansalaismedia, jakavat saman mediatilan. (Blood 2004.) 

 

Myös kansalaismedia, kuten blogit, voivat satunnaisesti ”syyllistyä journalismiin” (Lasica 2002b) 

julkaisemalla tekstejä, jotka ovat sisältönsä puolesta yhtä lailla journalismia kuin mikä tahansa 

maineikkaan kuvalehden reportaasi. Kansalaisten omaehtoisen sähköisen julkaisemisen lisääntyessä 

journalismi kenties vaatiikin uudelleenmäärittelyä. On nähtävä, että journalismin määrittelevät 

journalistiset standardit (sisältö) ei se, kuka sisällön tuottaa. Yhtä hyvin ammattitoimittajat voivat 

julkaista tarkoituksellisia valheita arvostetuissa tiedotusvälineissä ja amatöörit tasapainoisia, 

totuudenmukaisia kuvauksia blogeissaan. Kumpi silloin on journalismia? (Blood 2004, Lasica 2002b.) 

 

Journalismin jatkuva määritteleminen sisällön kautta on vaikea tehtävä kenelle tahansa, mutta onneksi 

toimittajien ei tarvitse tätä erottelua journalismiin ja ei-journalismiin blogosfääriä tutkiessaan 

tehdäkään 32. Kaduilla ja kapakoissa kulkiessaan ei pidä uskoa kaikkea mitä kuulee, ja sama pätee 

internetiin. Internetissä samoin kuin elävässäkin elämässä liikkuu luotettavia ja epäluotettavia lähteitä. 

                                                 
32 Journalismin määrittelyvaikeuksia käsiteltiin tämän tutkielman johdanto-osassa. Määrittelin journalismin Kuneliuksen 
mukaan joukkoviestinnäksi, joka on luonteeltaan ajankohtaista, faktapohjaista, itsenäistä ja (yleisöä) edustavaa. (Kunelius 
1998, 18–20.) 
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Jos alkuperäistä lähdettä epäilee epäluotettavaksi ja vaikka ei epäilisikään, toimittajan on aina parasta 

tarkistaa tieto muualta. 

 

Blogeja lähteinään käyttäviltä toimittajilta ei vaadita mitään muita erityistaitoja kuin normaaleja 

tietojen ja lähteiden tarkistamisen taitoja, joita toimittajan työssä tarvitaan muutenkin. ”Netti” ei 

mitenkään lähtökohtaisesti ole epäluotettavampi kuin ihmiset ylipäätään. Toki netissä ihmisten on 

fyysisen etäisyyden ja mahdollisen anonymiteetin helpompi puhua suunsa puhtaaksi kuin 

kasvokkaisessa kohtaamisessa vaikkapa kadulla tai työpaikalla. Suorapuheiset asianosaiset ovat aina 

tilaisuus jutunnälkäiselle toimittajalle, kunhan jutunnälkä ei vain aja puolueettomuuteen ja 

totuudenmukaisuuteen perustuvan ammattietiikan ohi. 

 

4.5.2 Tiedon saatavuuden huonontuminen 

 

Blogeihin liittyy paradoksaalisesti myös uhka tiedonsaannin huonontumisesta. Ongelma on toisaalta 

tekninen, toisaalta yhteiskunnallinen. Koska blogeja on niin helppo julkaista ja päivittää, niihin 

kasautuu valtavat määrät tietoa. Suuri osa tästä tiedosta ei enää viikko julkaisupäivän jälkeen kiinnosta 

ketään. 

 

Toimittajalle tai kenelle tahansa tiedonetsijälle tämä disinformaatio muodostuu ongelmaksi silloin, kun 

internetistä haetaan tietoa jostakin tietystä asiasta. IT-konsultti Antti Aromaa nosti Tietokone-lehden 

kolumnissaan helmikuussa 2006 esiin huolen siitä, että internetin hakukoneet kuten Google eivät ole 

kovin taitavia löytämään tietoa blogeista. Blogeja on valtavan paljon ja samakin blogi voi käsitellä niin 

monentyyppisiä aiheita, että internetin hakukone johtaa tiedonhakijan helposti aiheen kannalta täysin 

epäolennaisen tiedon äärelle. Blogien entisestään voimakas verkottuminen ristikkäisten linkkien kautta 

sotkee hakutuloksia vielä entisestään. Linkittäminen voi johtaa siihen, että hakukoneet antavat haun 

tulokseksi saman artikkelin jopa kymmeniä kertoja. (Aromaa 2006, 52.) 

 

Aromaa haikailee kolumnissaan netin alkuaikoina suosittujen uutisryhmien perään. Uutisryhmät ovat 

edelleen suosittuja tietotekniikan harrastajien ja ammattilaisten keskuudessa osittain juuri siksi, että ne 

pysyvät tiukasti ilmoittamassaan aiheessa, ja keskusteluketjuja taaksepäin selaamalla on helppo löytää 
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vastaus aiheeseen liittyviin kysymyksiin. Samaa ei voi sanoa monista blogeista, jotka pomppivat 

aihepiiristä toiseen ja julkaisevat päivityksiä pelkästään säännöllisen päivittämisen ilosta, vaikka 

mitään uutta sanottavaa ei olisikaan. ”Päiväkirjamainen esitys sopii varsin hyvin lukijoille, jotka 

pääsevät tarkastamaan blogin riittävän taajaan, mieluusti päivittäin tai edes viikoittain. Niille, jotka 

eivät voi tai halua kahlata päivittäin kymmenien päiväkirjojen läpi, blogit huonontavat tiedon 

saatavuutta”, Aromaa kirjoittaa. (Aromaa 2006, 52.) 

 

Kuten Aromaakin toteaa, tiedonhaun tekniset ongelmat saattavat ratketa tulevaisuudessa, kun 

hakukoneet kehittyvät ottamaan huomioon blogien erityispiirteet (Aromaa 2006). Esimerkiksi 

hakukoneiden markkinajohtaja Google on jo julkistanut blogeihin erikoistuneen hakukoneensa, ja myös 

RSS-tekniikkaan33 perustuvat lukuohjelmat ovat tulleet bloginlukijoiden avuksi. Hankalampi ongelma 

ratkaistavaksi on se, että miljoonien blogien joukosta on ylipäätään vaikea löytää kiinnostavia, saati 

sitten olennaisia blogeja seurattaviksi. Vaarana on, että blogijulkisuus voi entisestään hajottaa ja 

segmentoida jo ennestään pirstaleista julkista keskustelua ja edistää yhteiskunnallisen keskustelun 

jakautumista toistensa ohi puhuviin kuppikuntiin. (mm. Rheingold 1993, 207, sit. Jankowski 2006.)

                                                 
33 RSS-syndikaattori seuraa valittujen www-sivujen kuten blogien tai uutisivujen päivityksiä ja kokoaa ne yhdelle sivulle, 
josta päivitykset voidaan nopeasti silmäillä läpi. 
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5. Metodi ja aineisto 

 

Tässä luvussa esittelen empiirisen tutkimukseni tekotapaa ja aineistoa, jonka avulla pyrin vastaamaan 

ensimmäisessä luvussa esitettyihin kysymyksiin. Tarkoitukseni on vastata kysymykseen, miten blogeja 

käytettiin lähteinä tsunamiuutisoinnissa, journalistisen lopputuotteen eli julkaistujen lehtijuttujen 

kautta. Tarkastelen jutuissa näkyvää blogien ja internetin lähdekäyttöä sekä määrällisen että laadullisen 

sisällönanalyysin avulla. 

 

5.1 Sisällönanalyysi blogipuheen jäljittäjänä 

 

Sisällönanalyysi on yhteiskuntatieteellinen menetelmä, jonka avulla voidaan analysoida dokumentteja 

systemaattisesti ja mielivaltaisuutta välttäen (Tuomi & Sarajärvi 2002, 105). Suomalaisen 

sisällönanalyysimetodologian klassikko, Jouko Pietilän vuonna 1973 julkaistu Sisällön erittely 

määrittelee sisällönanalyysin ”joukoksi menettelytapoja, joiden avulla dokumenttien sisällöstä voidaan 

tehdä havaintoja ja kerätä tietoja tieteellisiä pelisääntöjä noudattaen”. Pietilän mielestä sisällön 

erittelyä ei voi käsittää miksikään tarkoin rajatuksi tutkimustekniikaksi, vaan tutkimusongelman tulisi 

antaa määritellä analyysin kohde, tiedonkeruun muoto ja tarkoitus. (Pietilä 1973, 4, 53). 

 

Olennaista Pietilän määritelmässä on, että sisällönerittelyn avulla voidaan analysoida paitsi 

dokumenttien varsinaista sisältöä, myös sisällön ulkopuolisia ilmiöitä, joita dokumenttien sisältö voi 

joko suoraan tai epäsuorasti selittää. Tästä nimenomaan on kyse omassa tutkimuksessani, jossa 

katastrofiuutisten sisältö nähdään ilmaisuksi muutoksista tiedotusvälineiden lähteiden käyttötavoissa. 

(Pietilä 1973, 4, 53). 

 

5.1.1 Sisällönanalyysi tieteellisenä metodina 

 

Perinteisesti sisällönanalyysi on nähty keinoksi tuoda sosiaalisten ja kulttuuristen ilmiöiden 

tutkimukseen luonnontieteiden uskottavuutta. Bernard Berelsonin (1952) klassisen määritelmän 
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mukaan sisällönanalyysi (content analysis) on ”kommunikaation ilmisisällön objektiivista, 

systemaattista ja määrällistä kuvailua varten soveltuva tutkimustekniikka” (Berelson 1952, 18). 

 

Tämä määritelmä tuo esiin sisällönanalyysin keskeiset piirteet. Tutkimusmenetelmänä se esittäytyy 

objektiiviseksi ja painottaa näkyvää, manifestia todistusaineistoa (Deacon ym. 1999, 115). Myös 

Pietilän Sisällön erittely otti metodin objektiivisuuden annettuna. Pietilä jätti Berelsonin 

sisällönanalyysin määritelmään sisältyvän objektiivisuuden vaatimuksen kokonaan käsittelemättä, 

koska se (systemaattisuuden ohella) ”on katsottava osaksi kaikkea tieteellistä tutkimusta koskevaa 

säännöstöä”. (Pietilä 1973, 51.) 

 

Myöhempi teoria on osana yleisempää tieteenteon lähtökohtien läpinäkyväksi tekemisen trendiä 

kyseenalaistanut myös sisällönanalyysin ”objektiivisuuden”. Deacon, Pickering, Golding ja Murdock 

toteavat, että vaikka sisällönanalyysin objektiivisuus voidaan kyseenalaistaa, sen avulla on kuitenkin 

mahdollista tuottaa systemaattisia kuvauksia siitä, mitä dokumentoidut lähteet kuten sanomalehtijutut 

oikeastaan sisältävät. Sisällönanalyysin tarkoituksena on näin tulkittuna hahmotella kokonaiskuvaa eri 

teksteissä toistuvista ja niiden välisistä (intertekstuaalisista) trendeistä, kaavoista ja niistä puuttuvista 

piirteistä. (Deacon ym. 1999, 17.) 

 

Sisällönanalyysi sopii blogien toteutuneen lähdekäytön selvittämiseen, koska sen tarkoituksena on 

laskea ja luokitella näkyviä piirteitä isoista tekstimassoista. Sisällönanalyysin tarkoitus on siis erilainen 

kuin diskurssianalyysin kaltaisen tekstianalyysin, jonka tavoitteena on kuvailla rivien väliin piilotettuja 

merkityksiä pienestä tekstinäytteestä. (Deacon ym. 1999, 17.) Tuomi ja Sarajärvi kuvaavat 

sisällönanalyysin ja diskurssianalyysin eroa tiivistämällä, että sisällönanalyysissa etsitään tekstin 

merkityksiä ja diskurssianalyysissa analysoidaan, miten näitä merkityksiä tuotetaan (Tuomi & Sarajärvi 

2002, 106). 

 

Eri kirjoittajien välillä on eroja siinä, miten he painottavat määrällisen tarkastelun merkitystä 

sisällönanalyysissa. Berelsonin edellä esitetyn määritelmän mukaan sisällönanalyysi on nimenomaan 

määrällistä tutkimusta. Pietilän mielestä sisällönerittelyä ei pidä rajoittaa käsittämään vain määrällisiä 

tutkimuksia, vaan sisällönerittelyksi tulee lukea myös dokumenttien sisältöä sanallisesti kuvailevat 

tutkimukset. Hänen mukaansa ”sisällön erittelyssä tiedot voidaan kerätä sanallisessa muodossa, 
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sanallisina ilmaisuina tai sitten määrällisessä muodossa, luokiteltuina ja tilastoituina”. (Pietilä 1973, 

51–53.) Tuomi ja Sarajärvi ehdottavat ratkaisuksi määrällisen ja laadullisen sisällönerittelyn 

kahtiajakoa, jossa määrällistä (kvantifioivaa) analyysia kutsuttaisiin sisällön erittelyksi ja laadullista 

(sanallisesti kuvailevaa) analyysia sisällönanalyysiksi (Tuomi & Sarajärvi 2002, 107 – 108.) 

 

Itse käytän sisällönanalyysia Pietilän mukaisesti väljänä metodina, jonka sisään mahtuvat sekä 

laadullinen että määrällinen lähestymistapa. Blogeissa on kyse uudesta ilmiöstä, jonka ilmenemistapaa 

aineistossani on etukäteen vaikea ennakoida, enkä halua rajoittaa tarkasteluani liikaa etukäteen. 

Tarkasteluni etenee aineistoa pelkistäen, luokitellen ja teemoitellen. Kvantifiointi eli aineistossa 

ilmenevien piirteiden laskeminen antaa tukea laadulliselle analyysille ja päinvastoin. 

 

5.1.2 Teoria ja aineisto vuorovetoisessa suhteessa 

 

Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa eli aineiston kuvauksessa aineistosta nostetaan esiin 

merkityskokonaisuuksia, jotka löydetään niiden sisäisen yhteenkuuluvuuden ja samanlaisuuden 

perusteella. Esimerkiksi lehtijutuissa esitetyt, alun perin hajanaiset kuvaukset tematisoidaan (nimetään 

teeman perusteella), käsitteellistetään tai yleistetään narratiivisesti eli kerronnallisesti. (Laine 2001, sit. 

Tuomi & Sarajärvi 2002, 102–103.) 

 

Käytännössä analyysini etenee siten, että olen erottanut koko sanomalehtiaineistosta artikkelit, jotka 

liittyvät tutkimuksen aihepiiriin. Näistä muodostuu varsinainen tutkimusaineistoni. Näitä lukemalla ja 

aiempaan blogeista kirjoitettuun tietoon nojaten olen valinnut aineistosta tutkimustehtävän kannalta 

kiinnostavia piirteitä tarkemman analyysin kohteeksi. Kuvailen aineistoa laskemalla 

tutkimuskysymyksen kannalta olennaisten piirteiden (viittaukset internetiin, viittaukset blogeihin) 

esiintymistiheyttä ja nostamalla aineistosta esille aineistossa toistuvia teemoja. Näitä olen sitten 

pyrkinyt käsitteellistämään ja eksplisiittisesti kuvaamaan. 

 

Antamalla aineiston ohjata metodologiaa yritän torjua myös erästä sisällönanalyysin sudenkuoppaa, 

jonka Deacon ym. ottavat esille. Sisällönanalyysin rajoituksena voi nimittäin olla myös 

kysymyksenasettelun ohjaavuus. Metodina se antaa vastauksia ainoastaan kysymyksiin, jotka on alun 
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perin esitetty. Se ei ole kovin taitava löytämään tekstin yllättäviä tai odottamattomia piirteitä tai rivien 

väliin piilotettuja, tulkinnanvaraisia merkityksiä. (Deacon ym. 1999, 117.) 

 

Oman aineistoni suurin yllätys oli, että blogeista viitattiin aineistossa paljon harvemmin kuin etukäteen 

osasin odottaa. Tämän takia jouduin laventamaan tarkastelukulmaani blogeista internetlähteisiin 

yleisemmin. Koska suoria viittauksia blogeihin löytyi lopulta vähän, olen ottanut mukaan laadulliseen 

sisällönanalyysiini kaikki lehtijutut, joissa tavalla tai toisella käsiteltiin internetiä tai ylipäätään 

mainittiin internetlähteitä. 

 

Lähestymistapani aineistoon nähden on Tuomen ja Sarajärven (2002) esittämää jaottelua soveltaen 

lähinnä teorian ohjaama. Teorian ohjaama eli teoriasidonnainen sisällönanalyysi perustuu aineistoon, 

mutta nojaa teoriaan. Aiheesta eli blogeista aiemmin tiedetty (teoria) kulkee jatkuvasti analyysin 

mukana ja ohjaa sitä. Teoriasidonnainen sisällönanalyysi muistuttaa aineistolähtöistä analyysia siinä, 

että analyysiyksiköt valitaan aineistosta tutkimuksen tarkoituksen ja tehtävänasettelun mukaan, vaikka 

valinta nojaakin osittain teoriaan. Teorialähtöinen analyysi taas eroaa teoriasidonnaisesta siten, että 

siinä analyysi nojaa miltei kokonaan aikaisempaan tietoon, teoriaan tai malliin. Tyypillinen esimerkki 

teorialähtöisestä analyysista ovat luonnontieteelliset tutkimukset, joissa aikaisemmin kehiteltyä teoriaa 

testataan esimerkiksi uudessa ympäristössä. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 95–102.) 

 

Tutkimuksessani sisällönanalyysin tapa ja havaintoyksiköt muotoutuivat lopulliseen muotoonsa vasta 

sanomalehtiaineiston lukemisen pohjalta. Valintojen ja päätöksenteon taustalla oli kuitenkin selvästi 

tieto siitä, mitä aiheesta on aiemmin kirjoitettu. Tuomen ja Sarajärven mukaan teoriasidonnaisesta 

analyysista onkin tunnistettavissa aikaisemman tiedon vaikutus. Aikaisemman tiedon merkitys ei 

kuitenkaan teoriasidonnaisessa tutkimuksessa ole ”teoriaa testaava vaan uusia ajatusuria aukova”. 

(Tuomi & Sarajärvi 2002, 95–102.) 

 

Logiikaltaan teoriasidonnainen sisällönanalyysi edustaa abduktiivista päättelyä, joka on tavallaan 

induktiivisen (yksittäisestä yleiseen) ja deduktiivisen (yleisestä yksittäiseen) realistinen välimuoto. 

Abduktiivinen päättely on yksittäisiin havaintoihin (aineistoon) perustuvaa päättelyä, jota aiheesta 

aiemmin tiedetty ohjaa. Abduktiivisessa ajatteluprosessissa vuorottelevat aineistolähtöisyys ja valmiit 
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mallit, joita yhdistellään toisiinsa ”luovasti ja vaikka puolipakollakin”. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 95–

99, 102.) 

 

Tähän tapaan järkeilen myös tässä tutkimuksessa. Tsunamista ja blogeista lukemani toimii 

sisällönanalyysin johtolankana, jonka avulla osaan tarttua kiinnostaviin piirteisiin aineistossani ja 

nähdä nämä piirteet mielekkäässä kontekstissa. Pyrkimyksenäni on tuottaa sisällönanalyysin keinoin 

systemaattinen kuvaus siitä, millä tavoin sanomalehdet käyttivät blogeja ja muuta internetiä lähteinä 

tsunamikirjoittelussaan. 

 

5.2 Aineistona kahden viikon tsunamiuutiset 

 

Tutkimusaineistoni käsittää seitsemän suomalaisen sanomalehden Kaakkois-Aasian tsunamikatastrofia 

käsittelevät artikkelit ajanjaksolta 27.12.2004–8.1.2005. Kuten jo edellä on todettu, löytyi näistä 

lehtijutuista niin harvoja viittauksia weblogeihin, että olen laajentanut näkökulmaani käsittämään 

blogiviittausten lisäksi kaikki viittaukset internetiin yleensä. Tämä näkökulman tarkistus oli tarpeen, 

jotta ylipäätään saisin riittävästi materiaalia sisällönanalyysia varten. Kaikista tsunamia käsitelleistä 

jutuista olen siis ottanut mukaan analyysiin jutut, joissa viitataan joko blogeihin tai mihin tahansa 

internetsivustoihin. 

 

Aineistossa mukana olevat seitsemän lehteä ovat Aamulehti, Iltalehti, Ilta-Sanomat, Helsingin 

Sanomat, Kaleva, Keskisuomalainen ja Savon Sanomat. Mukana analyysissa on ainoastaan lehtien 

päätuotteeseen eli päivittäiseen paperilehteen painettu toimituksellinen aineisto (uutiset, kolumnit, 

pääkirjoitukset jne.). Aineiston ulkopuolelle jäävät siis esimerkiksi mielipidepalstojen kirjoitukset ja 

erilaiset ohjelmatiedot sekä lehtien viikkoliitteet tai muut palvelut esimerkiksi lehtien nettisivuilla. 

 

Päivälehdet ilmestyivät tutkimusjakson 27.12.2004–8.1.2005 aikana kaksitoista kertaa ja 

iltapäivälehdet yksitoista kertaa34. Aineistoon kuuluu siis kaiken kaikkiaan 82 sanomalehden numeroa. 

Kaakkois-Aasian katastrofia käsiteltiin näissä lehdissä kaikkiaan 1 774 artikkelissa, joista 219:ssä 

                                                 
34 Päivälehdet eivät ilmestyneet uudenvuodenpäivänä 1.1.2005 eivätkä iltapäivälehdet koko viikonvaihteessa 1.1.–2.1.2006. 
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viitattiin tavalla tai toisella blogeihin tai internetiin. Nämä 219 juttua otettiin mukaan tarkempaan 

sisällönanalyysiin. Seuraava taulukko kuvaa juttujen määriä eri lehdissä: 

 

TAULUKKO I: Blogeihin tai internetiin viitanneiden katastrofijuttujen (II) lukumäärät eri 

sanomalehdissä 27.12.2004–8.1.2005. 

 

Lehti 
I) Tsunamijuttuja 

kaikkiaan 

II) Juttuja, joissa viitattiin 

blogeihin tai internetiin 

Aamulehti 304 34 

Helsingin Sanomat 334 42 

Iltalehti 235 35 

Ilta-Sanomat 223 32 

Kaleva 194 26 

Keskisuomalainen 253 27 

Savon Sanomat 231 23 

Yhteensä 1 774 219 

 

Tsunamionnettomuus sattui varhain aamulla tapaninpäivänä 26. joulukuuta 2004, joten Suomessa 

ensimmäiset painetut lehtiuutiset tapahtuneesta ehtivät maanantain 27. joulukuuta lehtiin. Olen valinnut 

aineistooni sanomalehtiä ajanjaksolta, joka ulottuu tästä ensimmäisestä tsunamin jälkeisestä päivästä 

noin kaksi viikkoa eteenpäin aina tammikuun 8:nteen asti. Näiden kahden viikon aikana 

tsunamiuutisointi kävi kuumimmillaan. Olen vetänyt rajan tammikuun 8:nteen, koska se oli viimeinen 

päivä, jona tsunami nousi iltapäivälehtien lööppien pääotsikoksi. Tämän päivämäärän jälkeen 

iltapäivälehdet myivät jo tammikuussa 2005 numeroitaan muilla aiheilla, mikä kuvaa uutisoinnin 

hiipumista. Kaikkiaan tsunami oli lööppien pääotsikoissa kymmenenä iltapäivälehtien julkaisupäivänä. 

Tammikuuta 10:ntenä Skandinavian tulvat jo syrjäyttivät Aasian hyökyaallon lööppien aiheena.  

 

Kahden viikon aineistoon sisältyvät seitsemän suomenkielisen sanomalehden numerot. Lehdet voi 

jakaa toisaalta valtakunnalliseen lehdistöön (Helsingin Sanomat, Ilta-Sanomat, Iltalehti) ja 

maakuntalehdistöön (Aamulehti, Kaleva, Keskisuomalainen, Savon Sanomat), toisaalta 

päivälehdistöön (Aamulehti, Helsingin Sanomat, Kaleva, Keskisuomalainen, Savon Sanomat) ja 

iltapäivälehdistöön (Ilta-Sanomat, Iltalehti). Aineistoani voisi kritisoida siitä, että mukana ei ole pieniä 

maakuntalehtiä tai paikallislehtiä. Olen kuitenkin valinnut edellä mainitut seitsemän lehteä edustamaan 
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nimenomaan sanomalehdistön perinteistä valtavirtaa Suomessa. Laajalla levikillään ja (alueellisella) 

vaikutusvallallaan ne osallistuvat merkittävästi suomalaisen julkisen agendan kirjoittamiseen.  

 

Olen valinnut huomioni kohteeksi sanomalehdistön sähköisten tiedotusvälineiden tai aikakauslehtien 

sijasta toisaalta käytännöllisistä, toisaalta henkilökohtaisista syistä. Henkilökohtainen perusteeni on se, 

että olen itse toimittajana suuntautunut nimenomaan sanomalehtijournalismiin35. Käytännöllisesti 

katsoen taas sanomalehtien arkistoihin on huomattavasti helpompaa päästä käsiksi kuin esimerkiksi 

TV-uutisten arkistoihin. Toisaalta on tietysti niinkin, että juuri sanomalehtien ja blogien suhteessa 

uuden ja vanhan median mahdollinen yhteentörmäys on kouriintuntuvimmillaan. Sanomalehdet ovat, 

ainakin paperille painettuina, hitaita ja blogit nopeita. Muut sähköiset välineet, televisio ja radio, jäävät 

reagointinopeudessaan näiden kahden väliin. 

 

Kansallinen uutistoimisto STT sai tsunamin jälkimainingeissa ottaa vastaan kovaa kritiikkiä 

ensimmäisten kriisipäivien uutisoinnistaan. Muun muassa ulkoministeriö on arvioinut, että STT:n 

ensimmäiset uutissähkeet perustuivat virheelliseen tulkintaan ulkoministeriön tiedotuspäällikön 

sanomasta. Tähän kiistaan en ota tutkielmassani kantaa. STT:n päivittäinen uutistarjonta ei ole 

tutkielmani kannalta vertailukelpoinen yksittäisten sanomalehtien uutistarjonnan kanssa ensinnäkin 

koska kyseessä on uutistoimisto eikä lehti ja toiseksi koska STT:llä vuodelta 1984 peräisin olevan 

sopimuksen perusteella on muun muassa velvollisuus julkaista hallituksen lähettämiä tiedotteita 

(Onnettomuustutkintakeskus 2005, 107). STT ei ole mukana tutkimuksessani, ja sen lähettämiä juttuja 

otan mukaan analyysiini vain siltä osin kuin niitä julkaistiin tutkimukseen mukaan otettujen lehtien 

sivuilla. 

 

                                                 
35 Tutkimuksessa mukana olevista lehdistä olen työskennellyt toimittajana Savon Sanomissa ja Helsingin Sanomissa. 
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6. Blogit kelpasivat lähteiksi ani harvoin 
 

Tässä luku on tutkielmani varsinainen analyysiluku, jossa esittelen sisällönanalyysin tuloksia ja 

kuvailen sitä, miten blogeja ja internetiä käytettiin lähteinä sanomalehtien tsunamiuutisoinnissa. 

Muutama selityksen sana on alkuun tarpeen. Useassa kohtaa teen internetistä kirjoittaessani eron 

epävirallisten kansalaislähteiden ja virallisten verkkosivujen välille. Kansalaislähteillä tarkoitan 

yksityisten ylläpitämiä, yleensä kaksisuuntaisen tiedonvälityksen mahdollistavia verkkosivuja. Näitä 

ovat esimerkiksi keskustelupalstat ja yksityisten henkilöiden tai yhteisöjen blogit kuten Sukellus.fi.  

Virallisiksi verkkosivuiksi kutsun viranomaisten, instituutioiden kuten kirkon, avustusjärjestöjen, tai 

matkatoimistojen verkkopalveluja, jotka tavallisesti perustuvat yksisuuntaiseen tiedonvälitykseen ilman 

keskustelu- ja kommentointimahdollisuutta. 

 

Yleinen toteama aineistosta on, että suomalaiset sanomalehdet käyttivät tsunamiuutisoinnissa internetin 

epävirallisia sivustoja lähteenään erittäin harvoin. Internet tai jokin erikseen nimetty internetsivusto 

mainittiin keskimäärin 12,3 prosentissa tsunamia käsitelleistä jutuista. Näistä viittauksista suurin osa 

koski viranomaisten tai muiden vakiintuneiden tahojen verkkosivuja. Tyypillisimmin viittaukset 

internetiin olivat esimerkiksi viranomaisten tai avustusjärjestöjen nettisivuja, joiden osoitteet annettiin 

jutun36 yhteydessä yleisölle. Vain pieni osa internetviittauksista koski epävirallisia kansalaislähteitä 

kuten blogeja. 

 

Vain pieni vähemmistö kaikista internetin maininneista tsunamijutuista mainitsi internetin epävirallisia 

tiedonlähteitä37. Tämä näkyy seuraavasta taulukosta (taulukko 2). Siihen on laskettu ne lehtijutut, joissa 

mainittiin Sukellus.fi-sivusto. Sukelluksen saamat maininnat antavat viitteellisen kuvan muidenkin 

epävirallisten kansalaislähteiden käsittelytiheydestä. Tämä johtuu siitä, että epäviralliset nettisivut 

esiintyivät (Sukellusta lukuun ottamatta) harvoin yksinään. Jos aineistossa mainittiin Sukelluksen 

lisäksi muita epävirallisia internetlähteitä, samassa jutussa mainittiin lähes poikkeuksetta myös 

                                                 
36 Yksikkönä on kokonainen lehtijuttu, ei yksi viittaus. 
37 Mukaan on laskettu www.sukellus.fi-osoitteen tai ”sukeltajien nettisivu” -tyyppisten ilmausten esiintyminen tekstissä. 
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Sukellus.fi. Sukellus.fi-sivun maininneiden juttujen osuus kaikista internetiin viitanneista 

katastrofijutuista oli lehdestä riippuen 13–31 prosentin luokkaa ja keskimäärin 23,0 prosenttia38. 

 

TAULUKKO II: Sukellus.fi-sivustoon viitanneiden tsunamijuttujen lukumäärät (IIb) eri 

sanomalehdissä 27.12.2004–8.1.2005. 

 

Lehti 
I) Tsunamijuttuja 

kaikkiaan 

IIa) Internet mainittu 

(ml. Sukellus.fi) 

IIb) Sukellus.fi 

mainittu 

Aamulehti 304 34 7 

Helsingin Sanomat 334 42 10 

Iltalehti 235 35 11 

Ilta-Sanomat 223 32 0 

Kaleva 194 26 7 

Keskisuomalainen 253 27 5 

Savon Sanomat 231 23 3 

Yhteensä 1774 219 43 

 

 

Kaikissa seitsemässä lehdessä toistuivat samankaltaiset juttutyypit, joissa internetin kansalaislähteitä 

käsiteltiin. Tavallisia juttutyyppejä, joissa epäviralliset internetsivustot esiintyivät, olivat pelastuneiden 

haastattelut, kadonneiden tai menehtyneiden omaisten haastattelut sekä uutiset kadonneiden 

suomalaisten määrästä ja kadonneiden etsinnöistä. Tavallinen internetiä käsitellyt juttutyyppi olivat 

myös toimitusten omat tai vierailevien asiantuntijoiden kirjoittamat kolumnit, joissa pohdittiin 

katastrofin aikaista tiedonvälitystä ja sen ongelmia. 

 

Muita, esimerkiksi viranomaisten tai avustusjärjestöjen internetsivustoja mainittiin jutuissa 

avustusmahdollisuuksista ja katastrofin koskettamille suunnatuista mielenterveyspalveluista sekä 

muista tukitoimista. Seuraavissa alaluvuissa kuvailen tsunamiuutisoinnissa nähdystä 

internetkirjoittelusta esille nousevia teemoja. 

 

                                                 
38 Poikkeuksena Ilta-Sanomat, joka ei maininnut sukeltajien verkkosivua kertaakaan nimeltä. Ilta-Sanomia ei ole laskettu 
tässä mukaan keskiarvoon, joka olisi IS mukaan lukien vain 19,6 prosenttia. 
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6.1 Internetkirjoittelun teemoja tsunamiuutisissa 

 

Kaakkois-Aasian katastrofia käsitelleistä jutuista hieman useampi kuin joka kymmenes (12,3 

prosenttia) viittasi tavalla tai toisella internetiin. Nämä jutut olen lukenut läpi muita katastrofijuttuja 

tarkemmin. Erityisen tarkalla silmällä olen lukenut jutut, jotka mainitsivat blogeja tai muita internetin 

kansalaislähteitä. Kansalaislähteisiin liittyvistä lehtikirjoituksista olen erottanut viisi tyypillistä teemaa 

tai käsittelytapaa, jotka toistuvat useissa erillisissä lehtikirjoituksissa. 

 

1) Ensinnä internetin kansalaismediaa käsiteltiin kuriositeettina. Tässä kehyksessä tiedon 

kulkeminen internetin kautta kansalaisilta kansalaisille esitettiin mielenkiintoisina 

poikkeustapauksina. Kansalaisten itse julkaisemia tietoja ei nostettu lehden uutisaineiston 

lähteeksi esimerkiksi viranomaisilta saatujen tietojen rinnalle, vaan kansalaisten kertoma tieto 

erotettiin varsinaisesta kovasta uutismateriaalista kevyempiin henkilö- ja feature-tyyppisiin 

juttuihin. Kansalaismedian puristaminen kiinnostavaksi kuriositeetiksi voi olla ongelmallista, 

jos se johtaa ilmiön vähättelemiseen ja marginalisoimiseen lehtiuutisoinnissa. Kevyeksi tai 

poikkeukselliseksi leimaaminen voi rajoittaa blogien myöhempää lähdekäyttöä vakavassa tai 

”kovassa” uutisoinnissa. 

 

2) Toiseksi internetin kansalaismedia ja sen toimijat nähtiin ihailevassa sävyssä sankareina. Tämä 

teema esiintyi usein samassa yhteydessä viranomaiskritiikin kanssa. Jutuissa joustava, 

vapaaehtoisuuteen perustuva ja muodollisuuksia kaihtava kansalaisten omaehtoinen 

tiedonvälitys asetettiin esikuvaksi, josta tehottomiksi syytettyjen viranomaisten tulisi ottaa 

oppia. Kadonneiden ihmisten löytymistä internetissä julkaistujen tietojen avulla juhlittiin 

ihmeenä, jonka uusi teknologia on mahdollistanut. Tämänkaltainen juhlinta on myös omiaan 

marginalisoimaan kansalaismedian oudoksi ja ihmeelliseksi, mutta ei kovin vakavasti 

otettavaksi ilmiöksi. 

 

3) Kolmas internetkirjoittelusta nouseva teema on ikään kuin edellisen positiivisen juhlinnan 

vastakohta. Tässä kehyksessä epävirallinen internet näyttäytyy uhkaavana ympäristönä. Uhkia 

ovat muun muassa huhupuheiden leviäminen, tahalliset huijaus- ja hyväksikäyttöyritykset sekä 

järkyttyneiden ihmisten hämmentäminen väärillä tiedoilla. Tämänkaltaisesta kirjoittelusta pistää 
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esiin myös etnosentrismi, jossa internetin sankarillisuus näyttää olevan hyvää tarkoittavien 

suomalaisten ja internetin vaarallisuus ulkomaalaisten hämärämiesten aiheuttamaa. 

 

4) Neljäs aineistossa varsin usein toistuva teema on omaisten aktiivisuus netinkäyttäjinä. 

Kadonneiden suomalaisten omaiset kertoivat hyvin monissa lehtihaastatteluissa etsineensä 

tietoa omaisistaan blogeista, keskustelupalstoilta ja epävirallisilta nimilistoilta. Monet olivat 

näiltä epävirallisilta sivustoilta tietoa löytäneetkin. Omaiset olivat käyttäneet sähköisiin 

etsintöihinsä hyvin paljon aikaa. Siitä päätellen he ovat suhtautuneet internetin epävirallisiin 

tiedonlähteisiin ainakin jossain määrin vakavasti. 

 

5) Viidenneksi internet ymmärrettiin jutuissa neutraalina kommunikaatiovälineenä. Internetin 

neutraalius koski jutuissa lähinnä viranomaisten ja avustusjärjestöjen nettisivuja. 

Pelastustoimia, kadonneiden etsintää ja avustusmahdollisuuksia käsitelleissä jutuissa lukijoille 

yksinkertaisesti annettiin osoitteita eri viranomaisten ja avustusjärjestöjen kotisivuille. 

Viranomaisten verkkosivuja ei yleensä arvotettu epävirallisten sivujen tavoin. Aineistossa on 

muutama esimerkki myös epävirallisten kansalaislähteiden kiihkottomasta esittelystä yleisölle. 

 

Seuraava sisällönanalyysi rakentuu edellä esittämäni viisiosaisen teemoittelun ympärille. Nostan 

kussakin alaluvussa esiin runsaasti aineistosta poimittuja esimerkkejä. Uskon niiden kuvaavan 

parhaiten kuvaavan aineistoa. Viimeisessä alaluvussa käsittelen lisäksi eri sanomalehtien uutisoinnille 

tyypillisiä piirteitä. 

 

6.2 Internet kuriositeettina erillisissä jutuissa 

 

Internet mainittiin jutuissa esitettyjen tietojen lähteeksi varsin harvoin, eikä edes laajaa ja 

voittopuolisesti positiivista julkisuutta saanutta sukeltajien blogia hevin kelpuutettu uutisjuttujen 

tiedonlähteeksi. Joissakin uutisissa kyllä puhuttiin vahvistamattomista tiedoista, jotka saattoivat olla 

peräisin internetistä tai mistä lähteistä tahansa. 
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Kuolleiden joukossa oli ainakin yksi suomalaisnainen, joka sai surmansa Sri Lankassa. 

Vahvistamattomat tiedot viittasivat kuitenkin siihen, että suomalaisuhreja saattaa olla jopa 

kymmenen. 

Kymmeniä suomalaisia oli myös loukkaantunut ja kymmeniä oli kateissa Thaimaan Khao Lakissa 

ja Phuketissa.  (HS 28.12.2004/Hyökyaallot tappoivat yhdeksässä maassa.) 

 

Merkille pantavaa on, että silloin kun internetin kansalaislähteitä kuten Sukellusta käsiteltiin, aihetta 

käsiteltiin tyypillisimmin omissa erillisissä jutuissaan. Internetin kansalaislähteet kelpasivat vain 

harvoin lehtien varsinaisen, niin sanotusti kovan uutismateriaalin lähteeksi. Joskus kansalaislähteet 

saattoivat kyllä edustaa riitasointua viralliseen, viranomaislähteiden maalaamaan kuvaan verrattuna. 

Tässäkin tapauksessa internetin epävirallisten lähteiden tiedot erotettiin tavallisesti viranomaistietoihin 

perustuvista, luotettavina pidetyistä tiedoista selkeästi omiin kainalojuttuihinsa. 

 

Esimerkiksi sukeltajien tiedonkeruuponnistuksista kyllä kirjoitettiin ihailevia artikkeleita, mutta tämä ei 

näytä johtaneen itse blogin lukemiseen tai sisällön raportoimiseen. Internetin tiedonvälityksen 

logiikkaa käsittelevissä kirjoituksissa internet saattaa näyttäytyä jopa mystisiä sävyjä saavana 

erikoisuutena. Kansalaislähteitä ei siis ainakaan julkaistujen lehtijuttujen antaman kuvan perusteella 

juurikaan integroitu tiedotusvälineen päivittäiseen uutistyöhön, vaan ne käsitettiin pikemminkin 

journalismin kohteena kuin lähteenä. Ulkomaisia weblogeja tai muita kansalaislähteitä ei käytetty 

sitäkään vertaa kuin kotimaisia. 

 

Poikkeuksiakin tästä erottelusäännöstä oli. Esimerkiksi Keskisuomalaisessa ja Savon Sanomissa 

keskiviikkona 29. joulukuuta julkaistussa uutisessa internetin tietoja käytettiin varsin saumattomasti 

täydentämään ulkoministeriön ja matkatoimistojen antamia tietoja. Jutun pääasiallisena lähteenä olivat 

viranomaistiedot, mutta Sukelluksen julkaisemia tietoja käytettiin osoittamaan, että viranomaisten 

tiedoissa saattoi olla puutteita. Tämä ei tosin vielä osoita, että jutun kirjoittanut toimittaja olisi itse 

lukenut Sukeltajien blogia. Sukelluksen julkaisemat tiedot on voitu kertoa myös jutussa mainitussa 

hallituksen tiedotustilaisuudessa. 

 

Viranomaiset vahvistavat vasta täysin varmistetut (kuoleman)tapaukset. Thaimaan sairaaloiden 

internet-sivuilla oli tiistaina yksi suomalainen nimi Krabissa menehtyneiden joukossa. 
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(…) Aurinkomatkojen henkilökuntaa pääsi tiistaina Khao Lakiin. He ovat kiertäneet kouluja, 

sairaaloita ja temppeleitä etsien suomalaisia. Pelastautuneita listanneelle sukellus-sivustolle tuli 

tiistaina lisää suomalaisnimiä, mutta joistakin perheistä löytyneiden joukossa oli vain osa. (Uusiin 

uhreihin syytä varautua/SS 29.12.2004.) 

 

Kainalojutussa kerrottiin vielä tarkemmin internetlähteistä, jotka julkaisivat tietoa pelastuneista ja 

menehtyneistä. Kainalojuttu kertoi myös, että thaimaalaissairaaloiden internetsivuilla oli tiistaina ollut 

kymmeniä, ellei lähes sata suomalaisnimeä. 

 

Phuketin sairaaloiden internet-sivuille ja nimilistoihin pääse(e) osoitteesta 

www.vachiraphuket.go.th. Hirmumyrskystä ja tuhosta on tietoa Thaimaan osalta myös web-

sivulla www.disaster.go.th, josta löytyy myös eri alueiden sairaaloissa hoidettavana olevien nimiä 

sekä kuvia tunnistamattomista uhreista. 

Linkkejä sairaaloiden ja thaimaalaisten viranomaisten web-sivuille on myös osoitteessa 

sukellus.fi, jossa on myös päivitettyjä tietoja löydetyistä suomalaisista. (Sairaaloissa useita 

kymmeniä suomalaisia/SS 29.12.2004.) 

 

Kuriositeettijutuissa internet ei ole muihin medioihin, kuten lehtiin, radioon ja televisioon verrattava 

media, vaan pelkkä ”netti”. Viranomaisten ja tunnettujen sanomalehtien verkkosivut esiteltiin omilla 

nimillään ja niiden kannanotot kyseisten laitosten kannanottoina, mutta muut verkkosivut kuten blogit 

ja keskustelusivustot edustavat jutuissa vain tarkemmin määrittelemätöntä ”nettiä”. Netin 

siteeraamisessa kunnostautui erityisesti Ilta-Sanomat, joka esitti netin juttujensa lähteeksi varsin usein, 

mutta mainitsi tuskin koskaan, miltä sivustolta tieto oli peräisin. 

 

Esimerkkejä löytyy muistakin lehdistä. Iltalehti julkaisi 30. joulukuuta, ennen keskusrikospoliisin (Krp) 

kokoaman kadonneiden listan julkistamista oman, kokonaan internetissä julkaistuihin tietoihin 

perustuvan nimilistansa. Lähteitä ei mainittu, vaan tietojen sanottiin perustuvan ”netissä julkaistuihin 

listoihin”. 

 

Satoja suomalaisia on yhä kateissa Kaakkois-Aasian katastrofialueella. Vanhemmat etsivät 

lapsiaan ja omaiset läheisiään internetiin perustetuilla hätäfoorumeilla. (--) 
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Iltalehti julkaisee epävirallisen listan kadonneista suomalais-matkailijoista. Nimilista on 

puutteellinen eikä sitä ole vahvistettu. Iltalehden keräämät tiedot perustuvat netissä julkaistuihin 

listoihin. Listasta voi puuttua nimiä ja siinä voi olla jo löydettyjä henkilöitä. (Missä he ovat?/IL 

30.12.2004.) 

 

6.2.1 Blogi-sanaa käytettiin vain kerran 

 

Kansalaislähteiden, kuten blogien seuraaminen ei vaikuta olleen tsunamiuutisointia hoitaneiden 

toimittajien keskuudessa yleistä. Toimittajat eivät käyttäneet blogi- tai weblogi-sanaa koko aineistossa 

kertaakaan. Tästä ei kuitenkaan pidä vetää johtopäätöstä, etteivät toimittajat olisi lankaan lukeneet 

blogeja. Vaikka blogi oli sanana vielä vuodenvaihteessa 2004–2005 melko tuntematon, näkyy 

lehtikirjoittelussa selviä merkkejä blogien ja muiden epävirallisten internetyhteisöjen valtakunnan 

julkiseen keskusteluun. Esimerkiksi Helsingin Sanomissa julkaistiin useita artikkeleita, joissa 

käsiteltiin ilmiötasolla internetin vaihtoehtoisia kansalaislähteitä ja niiden toiminnan logiikkaa. Näissä 

artikkeleissa kansalaislähteet kuitenkin olivat jutun kohteena, eivät niinkään tiedonlähteenä. Helsingin 

Sanomien jutuista kerron lisää myöhemmin tässä luvussa. 

 

Aineiston ainoa artikkeli, jossa käytettiin sanaa blogi, löytyy oululaisesta maakuntalehti Kalevasta. 

Uuden sanan käyttäjä ei tosin ollut Kalevan toimittaja vaan Jyväskylän yliopiston tutkija Turo Uskali, 

jonka kirjoituksen hyökyaaltokatastrofin uutisoinnista Kaleva julkaisi39. Uskali esittää kirjoituksessaan, 

että syy sukeltajien nettisivun saamaan suureen huomioon oli nimenomaan suomalaisen uutismedian 

kyvyttömyydessä hyödyntää internetin vaihtoehtoisia uutislähteitä. Sukeltajien ylivoima katastrofin 

uutisoinnissa40 perustui hänen mielestään tiimityöhön, toimitustyön tuntemiseen, uuden 

viestintäteknologian hallintaan sekä paikan päällä olemiseen. 

 

Uskalin kirjoituksesta on luettavissa, että ulkomaalaisten toimittajien lisäksi myös suomalaiset yleisöt 

olisivat tunteneet internetin vaihtoehtoiset uutislähteet suomalaisia toimittajia paremmin: 

                                                 
39 Kalevan artikkelissa Uskali esitti samankaltaisia asioita kuin artikkelissaan Tsunami ja internet – Kun tiedotusvalta siirtyi 

hetkeksi perinteiseltä medialta uusille vapaaehtoisjournalisteille (Uskali 2005). 
40 Uskali puhuu tässä ”uutisylivoimasta”, vaikka on hieman kyseenalaista, oliko sukeltajien tiedonvälityksessä kyse 
uutisoinnista journalistisessa mielessä. 
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Koska kotimainen media ei kyennyt riittävän nopeasti tarjoamaan laadukasta tietoa, monet 

suuntasivatkin katseensa ulkomaisen median suuntaan ja vaihtoehtoisiin uutislähteisiin, kuten 

internetin verkkoyhteisöihin. 

Brittiläisen the Observer -lehden mukaan BBC nojasi tsunamikatastrofin ensiuutisoinnissaan 

voimakkaasti Intian valtameren alueen weblogeihin. Suomessa uutismedia ei osannut hyödyntää 

internetin vaihtoehtoisia uutislähteitä ja siksi harrastajien (www.sukellus.fi) ylläpitämä internet-

sivusto keräsi suurta uutishuomiota. (Tiedontarve loi paineita medialle/Kaleva 7.1.2005.) 

 

6.3 Notkeat tietoverkot jähmeiden viranomaisten vastakohtana 

 
Internetin kansalaisraportoijat saivat lehtijutuissa, etenkin pääkirjoituksissa, osakseen myös ihailua. 

Tyypillisiä syitä ihailuun olivat verkkoyhteisöjen vapaaehtoisuus, pyyteettömyys, nopeus ja joustavuus, 

joiden vastakohdaksi esitettiin hidas ja kankea viranomaistiedotus. Epäviralliset verkkosivut saivat 

usein suitsutusta samoissa pääkirjoituksissa, joissa arvosteltiin viranomaisten toimintaa katastrofin 

jälkihoidossa ja katastrofiviestinnässä. 

 

Kaakkois- ja Etelä-Aasian hyökyaalto-onnettomuuden yhteydessä on käynyt konkreettisesti ilmi, 

millainen viestintäväline internet voi parhaimmillaan olla. Kun viranomaisten tai 

viestintäyhtiöiden voimat ja kyvyt eivät ole riittäneet, kansalaisten avuksi on tullut tietokoneen 

verkkoyhteys. 

(--) Monet muutkin tahot ja usein täysin vapaaehtoiset ihmiset ovat eri puolilla tarttuneet toimeen 

ja tuoneet helpotusta omaisille internetin avulla. (Hätä ei lue lakia tiedotuksessa/pääkirjoitus 

Kalevassa 30.12.2004.) 

Virallisen tiedotuksen ja epävirallisen tietovirran ristiriita kävi useimmille selväksi viimeistään 

maanantaina aamupäivällä. Tässä vaiheessa aloite tiedon jakamisesta oli jo siirtynyt yksityisille 

verkossa liikkuville ihmisille.  (Verkkoväki tiesi paremmin/HS 2.1.2006.) 

Sanomalehdet samaistivat harvoin omaa tiedotusvälinettään hitaaseen ja kankeaan 

viranomaistiedotukseen. Oma lehti pyrittiin useimmiten pitämään kokonaan sivussa kansalaisten ja 

viranomaisten vastakkainasettelusta. Niissäkin jutuissa, joissa samaistumispintaa haettiin, oma lehti 
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pyrittiin samaistamaan mieluummin hyvin informoitujen kansalaisten kuin jähmeiden viranomaisten 

joukkoon. Vastakkainasettelua tietoa janoavien internetyhteisöjen ja vahvistettuihin tietoihin sitkeästi 

nojaavien viranomaisten välille rakensivat erityisesti iltapäivälehdet, mutta myös päivälehdet kuten 

Kaleva ja Helsingin Sanomat. 

 

Suomalaiset löysivät yhä tiistaina paremmin tietoa omaisistaan sukellusharrastajien 

verkkosivuilta kuin ulkoministeriöstä. Ministeriön palvelupuhelimet olivat tukkoisia, eivätkä 

pelastuneiden nimet päivittyneet verkkosivuille kuten sukeltajien www.sukellus.fi-sivuille. 

(Tietoa paremmin muualta kuin ministeriöstä/Kaleva 29.12.2004.) 

 

Kritiikkiä pääsivät esittämään myös lehtijutuissa haastatellut asianosaiset, lähinnä onnettomuudessa 

kadonneiden suomalaisten omaiset. Helsingin Sanomat haastatteli esimerkiksi miestä, joka valitti 

ulkoministeriön ja Thaimaan lähetystön hukanneen hänen sisarensa perheen tiedot kaksi kertaa. Tieto 

sisaren olinpaikasta oli löytynyt Sukellus-blogista. 

"Tämä on aivan uskomatonta. UM voisi alkaa ottaa vastuuta toiminnastaan", Lyytikäinen sanoi. 

(Internetistä tuli tärkeä kanava tiedonvälityksessä/HS 30.12.2004.) 

Kiistakysymykseksi nousi erityisesti kysymys kadonneiden nimien julkaisemisesta. Viranomaiset 

kieltäytyivät aluksi julkaisemasta nimiä henkilötietolakiin nojaten, kun taas lehdet ja niiden 

pääkirjoitustoimittajat ottivat voimakkaasti kantaa nimilistojen julkaisemisen puolesta. Tässäkin 

kysymyksessä mallia ministeriölle sai näyttää Sukellus.fi. 

Nimilistoja kaivataan kipeästi. Inhimillisyys ohitti henkilötietolain sukellusharrastajien 

nettisivuilla (otsikko Kalevassa 30.12.2004). 

 

Internet on yliveto tällaisissa tilanteissa. Ihmisillä on hätä ja he tarvitsevat tietoa. Ulkoministeriön 

ja matkanjärjestäjien pykälien seuraaminen ja asioiden salailu eivät johda mihinkään, Takamaa 

kritisoi. (Kymmenien suomalaisten pelätään kuolleen/IL 29.12.2004.) 

Ei varmasti olisi ollut ainakaan henkilötietolain hengen vastaista, että ulkoministeriö olisi 

kertonut edes niistä, joiden tiedetään selvinneen onnettomuudesta vahingoittumattomina tai 
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olevan sairaalahoidossa. Suomalainen Thaimaassa toimiva sukelluskeskus aloitti heti paitsi 

pelastustyöt myös pelastuneista suomalaisista kertovan listan keräämisen ja julkaisi sitä 

nettisivuillaan. Tiedon tarpeesta kertoo hyvin sivuston heti saama valtava suosio. Se oli ainoa 

lähde, josta omaiset saivat heti ajantasaista tietoa.  (Hyökyaallosta myös suuri suomalainen 

murhenäytelmä/pääkirjoitus HS:ssä 31.12.2004.) 

Kaiken tuskan keskellä erinomainen esimerkki pyyteettömästä työstä uhrien ja omaisten 

auttamiseksi on sivusto www.sukellus.fi. (--)  

Sivustoon liittyy kuitenkin piirre, joka on suomalaisten lainlaatijoiden näkökulmasta 

surkuhupaisa. On tulkittu, että henkiin jääneistäkin kertovien tietojen siirtäminen internetiin 

rikkoo henkilötietolakia. Ainakin ulkoministeriö on tulkinnut lakia näin, eikä internetiin sen 

vuoksi ole luotu viranomaisten listaa suomalaisista pelastuneista. Tämän hätäisen tulkinnan 

perusteella siis myös eniten suomalaisten tuskaa helpottanut sukeltajien sivustokin rikkoisi lakia. 

(Hätä ei lue lakia tiedotuksessa/pääkirjoitus Kalevassa 30.12.2004.) 

Pieni sukellusyritys osoitti, mitä tietotekniikalla voi katastrofeissa tehdä. Sen sijaan Erkki 

Tuomioja viittasi tietosuojaan ilmeisesti edes kysymättä alan valtuutetun kantaa. (Diplomaattista 

kankeutta/pääkirjoitus IS:ssä 30.12.2004.) 

Viranomaisia arvosteltiin lehtikirjoituksissa myös muun muassa vanhanaikaisuudesta ja tieto- ja 

viestintätekniikan osaamattomuudesta ja ymmärtämättömyydestä. Useassa lehdessä vaadittiin suoraan, 

että viranomaisten tulisi osata tehokkaammin etsiä ja hyödyntää internetistä löytyvää epävirallistakin 

tietoa. 

 

Jatkossa myös viranomaisten on itse seulottava ja hyödynnettävä paljon tehokkaammin 

epävirallisista verkkolähteistä saatua tietoa katastrofitilanteissa. (Päivän sitaatit: Kainuun 

Sanomat/Kaleva 6.1.2005.) 

 

Tulevien katastrofien varalta olisi (Alex) Niemisen mielestä hyvä miettiä, kuinka epävirallista 

tietoa ja viestintäkanavia voitaisiin paremmin hyödyntää.  

"Ymmärrän ihan hyvin, että valtio ei julkaissut meidän listaa. Se, että viranomaiset eivät edes 

lukeneet sitä, on hämmästyttävää. Keskusrikospoliisin ensimmäisellä kadonneiden listalla oli 
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ihmisiä, joista meillä oli jo varmistettu tieto, että he ovat Suomessa." (Sukeltajasivuilla liki 

miljoona eri kävijää viikossa/HS 5.1.2005.) 

 

Nyt muun muassa uusinta tekniikkaa, kuten internetiä, ei ole tajuttu tai osattu käyttää kaikilla 

mahdollisilla käytössä olevilla tavoilla. Läheistensä kohtalosta huolissaan olevat omaiset ovat 

joutuneet hakemaan kipeästi kaipaamaansa tietoa muun muassa erilaisilta yritysten ja yksityisten 

nettisivuilta. (Päivän sitaatit: Kansan uutiset/Kaleva 30.12.2004.) 

 

-Tuntui, että mitään tietoja ei saanut. Suomen viranomaisilta ei tullut apua. Kaikki tiedot, mitä 

löysimme, olivat heille aivan uutta. Aivan kuin ulkoministeriössä ei toimisi nettiyhteys lainkaan, 

isoisä Stig Stjernberg paheksui. (14-vuotias Joakim löysi perheensä/ IL 29.12.2004.) 

 

Lehdet eivät kirjoituksissaan pohtineet sitä, pitäisikö toimittajienkin viranomaisten lisäksi ryhtyä 

lukemaan blogeja ja keskustelupalstoja. Tätä keskustelua on mahdollisesti käyty toimitusten sisällä, 

mutta lukijoille asti tämänkaltainen itsekritiikki ei välity. Lehtijuttujen perusteella 

tsunamitiedonvälityksen sankareita olivat suomalaissukeltajat, eivät sanomalehtien toimittajat. 

 

6.3.1 Sukeltajat tiedonvälityksen kansallissankareina 

 

Notkean ja muodollisuuksia halveksuvan internetin perikuvana lehtikirjoittelussa esiintyi suomalaisten 

sukelluksenharrastajien Sukellus.fi-sivusto. Sukeltajat edustivat jutuissa kaikkea sitä, mitä 

ulkoministeriön virkamiehet eivät olleet (ja mitä kansa oli): toimeen tarttumista, pyyteetöntä työntekoa 

ja virallisten muodollisuuksien kaihtamista. Sukeltajien julkisuuskuvassa voi hakematta nähdä viitteitä 

etnosentrismistä, mitä kuvailen tarkemmin alaluvussa 6.4.1. 

 

Paikalla oli suomalaisia sukeltajia, joiden toiminta oli ihailtavaa. Heidän johtajansa Janne otti 

tilanteen haltuunsa ja rupesi organisoimaan pelastuneita suomalaisia kokoon. 

(--) Pelastuneet olivat yötä läheisen koulun kuistilla. Sukeltajat keräsivät heidän nimiään ja 

toimittivat niitä eteenpäin. (Elämä pienestä kiinni/SS 31.12.2004.) 
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Miikkulainen lähetti turvassa olevien nimiä tekstiviesteillä. Koska ulkoministeriö ei reagoinut 

asiaan, nimiä alettiin julkaista www.sukellus.fi-sivustolla. Vielä tapaninpäivänä ulkoministeriö 

rohkeni tiedottaa, että kaikki suomalaiset ovat turvassa. 

Miikkulaisesta tuli alussa suomalaisten ainoa tiedottaja, koska ulkoministeriön edustajista ei ollut 

apua. Hän sai kolmen päivän aikana yli 800 tekstiviestiä ja puhelin soi aina, kun yhteys pelasi. 

(Jäljelle jäi suunnaton murhe/AL 2.1.2006.) 

 

Hyökyaallon suomalaisen sankarin tietoverkkoon toimittama lista löytyneistä ja kadoksissa 

olevista suomalaisista oli lisäksi eilen monille ainoa lähde, josta Thaimaassa olevien omaiset 

saivat edes jonkinlaista tietoa. (Suomalaissankari pelastaa kaaoksen keskellä/IL 28.12.2004.) 

 

Aamulehti toi Thaimaassa toimivan Raya Divers -sukelluskoulun opettajat julkisuuteen ensimmäisenä. 

Heti onnettomuuspäivän iltana sukeltajat alkoivat myös lähettää tietojaan tekstiviesteillä Suomeen 

julkaistavaksi netissä. Sukeltajien blogi Sukellus.fi tuli nopeasti valtakunnallisesti tunnetuksi sen 

jälkeen, kun sivustoa oli käsitelty maanantaina television iltauutisissa. 

 

Suomalaiset voivat löytää tietoa Thaimaassa kadonneista omaisistaan sukelluksen harrastajien 

verkkosivuilta, www.sukellus.fi/ listaa Khao Lakin alueelta tavattuja suomalaisia. 

-Sukelluskoulu Raya Diversin Janne Miikkulainen keksi tämän, koska monet hänen numeronsa 

löytäneet yrittivät kysyä tietoja omaisistaan, kertoo sivuja Suomessa päivittävä Alex Nieminen.  

(Sukeltajien sivut kertovat löydetyistä suomalaisista/AL 28.12.2004.) 

 

Vaikka tieto sukeltajien sivustosta levisi laajalle ja linkki julkaistiin viimeistään tiistaina kaikissa 

lehdissä, eivät toimittajat julkaistujen juttujen perusteella näytä lukeneen sivustoa kovinkaan tarkasti. 

Vielä tiistaina 28. tammikuuta useimmissa uutisissa tyydyttiin välittämään ulkoministeriön virallinen 

viesti, eikä epävirallisilta nettisivustoilta löytyneitä tietoja käytetty esimerkiksi suomalaisten uhrien 

määrän arviointiin. 
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Kateissa tai tavoittamatta oli yhä kymmeniä suomalaisia. Sairaaloista oli ilmoitettu 

loukkaantuneiksi kuusi suomalaista, mutta (ulkoministeriön konsuliyksikön päällikkö Pekka) 

Hyvönen arvioi todellisen määrän olevan huomattavasti suurempi. 

  

Ulkoministeriö ei julkistanut kadonneiden matkailijoiden nimiä, mutta löytyneitä ja kadonneita 

listattiin internetissä muun muassa osoitteessa www.sukellus.fi. Linkkisivuilla oli listoja myös 

Thaimaan sairaaloiden potilasluetteloista. (Useiden suomalaisten pelätään menehtyneen/SS 

28.12.2004.) 

 

6.3.2 Pikku Hannes internetin ihmekertomuksena 

 

Yksi katastrofiuutisoinnin laajimmalle levinneistä tarinoista oli kertomus ruotsinsuomalaisen ”Pikku 

Hanneksen” pelastumisesta ja löytymisestä internetissä julkaistun ilmoituksen avulla. Pikku Hannes on 

esimerkki internetkirjoittelusta, jossa internet esiintyy mystisessä pelastajan roolissa. Tarinassa internet 

yhdistää ikään kuin ihmeellisellä tavalla thaimaalaisen sairaalan henkilökunnan ja Suomessa 

levottomina odottavat sukulaiset etäisyyksien yli. Juttujen tyyli oli maalaileva, ja Hannesta saatettiin 

kutsua otsikoissa vaikkapa ”tuhon ihmepojaksi”. 

 

Kaksivuotiaasta Hannes Bergströmistä tuli hetkeksi koko maailman tuntema, kun Phuketissa 

sijaitseva sairaala päätti julkaista hänen kuvansa internetissä. Suomalaiset sukujuuret omaava 

pikkupoika oli joutunut tuhon myllerryksessä eroon vanhemmistaan, eikä hänestä tiedetty mitään. 

(--) 

Hanneksen ei tarvinnut kauaa odotella yksinään, silla Tukholman ulkopuolella Täbyssä asuva täti 

Viola Hellström selaili epätoivoisesti internetiä. (Tuhon ihmepoika pääsi isoäidin hellään syliin/IS 

29.12.) 

 

Aamulehden ulkomaansivun kolumnissa Hanneksen löytyminen rinnastettiin historian muihin 

”ihmeellisiin” pelastumistarinoihin, joissa henkilö oli muun muassa myöhästynyt tapaamisestaan 

World Trade Centerissä juuri ennen syyskuun 11:nnen terrorihyökkäystä tai herätyskellon pettäminen 
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oli aiheuttanut sen, että pariskunta oli jäänyt rannalle Titanic-laivan lähtiessä neitsytmatkalleen. Tässä 

vertailussa tiedon kulkeminen internetin kautta esitellään suorastaan taianomaiseksi ilmiöksi. 

 

Yhtä lailla jokaiseen tragediaan tuntuu liittyvän myös tarinoita ihmeellisistä sattumista ja 

taianomaisista pelastumisista. Aasian rannoille iskeneen tsunamin yksi ihme on se, kuinka 

kaksivuotias ruotsalaispoika saatiin tunnistetuksi ja isänsä luo, kun suomalainen sukulainen oli 

tunnistanut hänet nettisivulla olleesta kuvasta. (AL 29.12.2004/Ihmeitä suurten tuhojen keskeltä.) 

 

Niin ihmeellinen kuin Hanneksen tarina olikin, jäi se monissa jutuissa pelkäksi kuriositeetiksi, jota ei 

sidottu millään lailla asiayhteyteensä. Savon Sanomissa ja Keskisuomalaisessa kerrottiin Hanneksen 

yhteydessä sairaaloiden ja Phuket Gazette -lehden kotisivuista, joilla etsittiin juttuun liittyvässä kuvassa 

näkyvien vaaleatukkaisten tyttöjen omaisia. Tästä huolimatta jutun yhteydessä ei annettu yhtään 

internetosoitetta, jossa näitä vaaleiden tyttöjen kuvia voisi käydä katsomassa. 

 

Ruotsinsuomalaisen Hannes Bergströmin pelastuminen hyökyaallon kurimuksesta toi tiistaina 

ilonpilkahduksen Kaakkois-Aasian suurkatastrofin keskelle.(--) 

Englanninkielinen Phuket Gazette on thai-sairaaloiden apuna välittänyt tietoa monista muistakin 

hyökyaallon uhreista. Tiistaina sairaaloiden kotisivuilla etsittiin muun muassa suomalaisen 

Pauliina-tytön ja vaalean tuntemattoman suomalaistytön läheisiä. (Hanneksen pelastuminen toi 

ilonkiljahduksia/SS 29.12.2004.) 

 

Pikku Hanneksen virtuaaliseikkailun jälkinäytöksenä olivat astetta vähemmän maalailevaan sävyyn 

kirjoitetut uutiset, joissa sähköpostilistoilla seikkailevien Hanneksen löytöilmoitusten kerrottiin 

kuormittavan keskusrikospoliisia ja lapsiaan etsiviä suomalaisvanhempia. 

 

Ruotsalaiseksi Hannes Bergströmiksi tunnistetun pikkupojan omaisia etsitään edelleen 

Suomessakin kiertävässä sähköpostissa, vaikka pojan isoäiti tunnisti hänet internetissä 

julkaistusta kuvasta jo viikko sitten. (Pikku Hanneksen kuva kiertää yhä sähköpostissa/HS 

6.1.2005.)  
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6.4 Netti pahaa-aavistamattomia uhkaavana ympäristönä 

 

Siinä missä internet toisissa lehtikirjoituksissa sai näytellä hyväntekijän roolia, rakentui toisissa jutuissa 

internetin kuva aivan päinvastaiseksi. Näissä jutuissa internet näyttäytyi vähintäänkin epäilyttävänä ja 

arvaamattomana, jopa vaarallisena ympäristönä. Internetin uhkina pidettiin tavallisesti tietojen 

epäluotettavuutta, mutta joskus myös tarkoituksellisia huijaus- tai hyväksikäyttöyrityksiä. 

 

Tyypillisesti internetin kansalaislähteitä käsitelleissä jutuissa painotettiin verkkolähteiden 

epävirallisuutta ja mahdollista epäluotettavuutta sekä uhrien nimilistoilla viliseviä kirjoitusvirheitä. 

Luotettavana sen sijaan esiteltiin keskusrikospoliisin torstaina 31. joulukuuta internetissä julkistama 

kadonneiden suomalaisten lista, johon muidenkin lähteiden luotettavuutta verrattiin. Jutuissa 

paheksuttiin etenkin ulkomaisilla nimilistoilla esiintyviä kirjoitusvirheitä. Sävy oli usein epävirallista 

tiedonvälitystä väheksyvä tai ynseä, kuten seuraavassa esimerkissä. 

 

Internetistä löytyy lukuisia sivustoja, joista voi yhä etsiä henkilöitä mm. nimen tai kansalaisuuden 

perusteella. Eräällä listalla ilmoitetaan kolme KRP:n listalla olevaa suomalaista kuolleeksi. 

Lisäksi kadonneiksi ilmoitetaan muutamia nimiä, joita KRP:n listalla ei ole. Listojen luotettavuus 

on kuitenkin kyseenalainen. 

Kieliongelmia on: Suomi on kirjoitettu eräällä listalla yhdeksällä eri tavalla, Ruotsi peräti 23 

tavalla. Sukeltajien pitämä lista löydetyistä on netistä jo poistettu. (Kadonneiden suomalaisten 

lista lyheni kuudella nimellä/ Ksml 8.1.2005.) 

 

Eräs Keskisuomalaisen internetkirjoitus on erityisen mielenkiintoinen, koska samassa jutussa riitelevät 

kaksi toisilleen vastakkaista tapaa tarkastella kansalaisten epävirallista tiedonvälitystä internetissä. 

Jutun alussa kerrotaan, että internet on osoittanut ylivoimaisuutensa katastrofitiedotuksessa. Miksi, sitä 

ei tarkemmin kerrota, ellei sitten ylivoimaisuus ole pelkästään sitä, että netistä löytyvä tieto on 

”ajantasaista”: 

 

Internet on osoittanut ylivoimaisuutensa hyökyaaltokatastrofin yhteydessä. Netistä löytyy 

ajantasaista tietoa kadonneista, pelastautuneista, loukkaantuneista ja kuolleista. Internetistä löytyy 
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myös tietoa alueella tapahtuneista maanjäristyksistä sekä siitä, kuinka eri tiedotusvälineet ovat 

asioista kertoneet. (Netti tarjoaa nimilistoja ja kuvia järistyksessä kuolleista/Ksml 31.12.2004.) 

 

Ristiriitainen suhde internetiin tulee esiin ensimmäisen kappaleen jälkeen. Kun ensin on kerrottu 

internetin osoittaneen ylivoimaisuutensa, korostetaan sen jälkeen lähes jokaisessa kappaleessa 

internetistä löytyvien tietojen epäluotettavuutta. Maallikoiden tekemiin nimilistoihin pitää ”suhtautua 

varauksella”, niitä on ”tehty usealla eri taholla”, niitä ei ole ”mitenkään toimitettu” ja niihin voi ”kuka 

tahansa lähettää nimiä”. Sen sijaan keskusrikospoliisin eli viranomaisten tekemää listaa voi pitää 

luotettavana.  

 

Tietoihin, jotka koskevat ihmisten kohtaloita, pitää kuitenkin suhtautua varauksella. Nimilistoja 

on mm. selvästi tehty usealla eri taholla, koska henkilön nimi saattaa esiintyä aivan samoin tavoin 

kirjoitettuna peräkkäin useita kertoja. Monia listoja ei ole mitenkään toimitettu.  

Osaan nimilistoista pyydetään ketä tahansa lähettämään nimiä ja tekemään varmistus itse 

ilmoittamalla lähde. Varmistuksenhan voi tehdä oikeasti vain viranomainen.  

Vain keskusrikospoliisin torstai-iltana julkistamaa listaa kadonneista voi pitää luotettavana.  

Saiteilla on myös thaimaalaisissa sairaaloissa otettuja kuvia menehtyneistä, jotka eivät varmasti 

ole sopivaa katsottavaa kaikille. Osa kuolleista on selvästi pohjoismaalaisten näköisiä, mutta 

mitään varmaa asiasta eivät voi sanoa kuin asiantuntijat. Lämpimässä ilmanalassa, mahdollisesti 

meressä käyneen, kuolleen henkilön tunnistaminen kun ei käy pelkästään kuvan perusteella. 

(Netti tarjoaa nimilistoja ja kuvia järistyksessä kuolleista/Ksml 31.12.2004.) 

 

Keskisuomalaisen jutun yhteydessä julkaistiin kyllä ansiokkaan pitkä lista tsunamitiedon sähköisiä 

lähteitä. Joukossa oli viranomaislähteiden lisäksi myös epävirallisia nettisivustoja, joiden sisältöä ja 

luotettavuutta oli myös arvioitu. Tietolaatikon otsikko ”Tietoja moneen lähtöön” tosin antoi ymmärtää, 

että tietojen luotettavuus oli vähintäänkin kyseenalainen. Tietojen epäluotettavuutta painotettiin myös 

listalla olleiden kansalaislähteiden arvioinnissa. Jutun päätteeksi toimittaja siteerasi vielä 

asiantuntijahaastateltavaa, joka piti epävirallisten verkkosivujen lukemista peräti haitallisena. 

 

Tietokirjailija Petteri Järvinen kertoo käyneensä seuraamassa tietoja katastrofista ”jonkin verran” 

netistä, mutta kehottaa ihmisiä suhtautumaan nimilistoihin varauksella. Tietoa hän on saanut 
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maanjäristyksistä viranomaisten nettisivuilta ja huomannut maanjäristyksiä tapahtuneen paljon 

samalla alueella esimerkiksi torstaina.  

– Moni nimi näyttää olevan väärin kirjoitettu ja väärällä listalla. En kävisi etsimässä lainkaan 

nimiä näiltä epävirallisilta listoilta. Siellä voi olla väärää tietoa, ja selaamisesta voi olla enemmän 

haittaa kuin hyötyä, tähdentää Järvinen. (Netti tarjoaa nimilistoja ja kuvia järistyksessä 

kuolleista/Ksml 31.12.2004.) 

 

Arvailtavaksi jää, millaista haittaa internetin epävirallisten sivustojen lukeminen voisi aiheuttaa. 

Todennäköisesti internetin riskien korostamisella pyritään suojelemaan lukijoita sähköisessä 

mediaympäristössä mahdollisesti vastaantulevilta pettymyksiltä. Voi myös olla, että toimittajien ynseys 

verkkoyhteisöjä kohtaan henkii heidän uskoaan vilpitöntä uskoaan vahvistettuun viranomaistietoon. 

Toisaalta siinä on nähtävissä kanta, että oma tiedotusväline (ammattilaisten tekemä sanomalehti) on 

ylivertainen luotettavan tiedon välittäjänä – tai ainakin toimittajilla on tarve vakuuttaa lukijat tästä 

ylivertaisuudesta. Vaikka omaa tiedotusvälinettä ei jutussa suoraan mainitakaan, voi verkkosivustojen 

epäluotettavuuden ja vastuuttomuuden korostamisessa selvästi nähdä erontekoa nimenomaan 

sanomalehtiin nähden. Internetin epäluotettavuutta korostamalla nostetaan esiin sen vastakohta: hidas, 

vanhanaikainen mutta aina luotettava sanomalehti, joka ei valehtele lukijoilleen. 

 

6.4.1 Etnosentrismi internetin kahtiajaon perustana 

 

Hieman yllättävänä pidin havaintoa, että nimenomaan jaossa hyvään ja pahaan internetiin on 

havaittavissa tsunamiuutisoinnissa laajemminkin esiintyvä etnosentrismiä. 

 

Lehtikirjoittelussa internet jakautuu ikään kuin kahtia: toisaalla on ulkomainen, kaoottinen ja 

vaarallinen internet, jossa huijarit mellastavat - ja toisaalla kotimainen, hyvää tarkoittava ja 

tiedonhaluinen internet, jossa kansa puhuu suoria sanoja vastakohtana viranomaisten salailulle. Hyvä 

esimerkki tästä ovat Raya Divers -yrityksen sukeltajat, joiden sankarillisuuden annetaan monessa 

jutussa ymmärtää johtuvan nimenomaan heidän suomalaisuudestaan. Osansa sankarin sädekehästä 

saavat kaikki suomalaiset pelkästään suomalaisuutensa perusteella. Tilannetta voi siis verrata vaikkapa 

Lordin Euroviisuvoiton tai suomalaisurheilijoiden menestyksen nostattamaan kansallisuushuumaan.  
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Ulkomaalaisten internetsivujen virheelliset tiedot ja jopa kirjoitusvirheet tulkittiin jutuissa suomalaisia 

helpommin pahansuopuudesta johtuviksi, ei inhimillisiksi erehdyksiksi, joita sattuu kaoottisissa 

olosuhteissa. Suomalaisten internetissä levittämät väärät tiedot tulkittiin tavallisesti hyvää tarkoittavien, 

parhaansa tekevien mutta vajavaisten ihmisten erehdyksiksi. 

 

Uusi toivo ehti jo herätä, kun internetistä löytyi kadonneiden lista, jossa perheenjäsenien kohdalle 

oli kirjattu "tila epäselvä". Linkin perusteella perhe lokeroitiin suomalaisilla foorumeilla jo 

löydettyjen joukkoon. 

-Hyvää tarkoittavilta ihmisiltä on tullut lukuisia yhteydenottoja. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että se 

oli vahinko ja väärä hälytys, sisko sanoo. (Isoisä etsii heitä jo kuudetta päivää/IL 31.12.2004.) 

 

Suomalaisten internetissä julkaisemia tietoja ei lehtiteksteissä hevin arvosteltu. Silloinkin, kun vääriä 

tietoja oli annettu selvästi tahallaan ja ilmeisen ilkivaltaisessa tarkoituksessa, perättömien 

katoamisilmoitusten selitykseksi löytyi ”ihmissuhdeongelmia” tai ”iäkkään henkilön huono muisti”. 

 

Keskusrikospoliisille (krp) on tehty Aasian tulviin liittyviä perättömiä katoamisilmoituksia, joissa 

on syytä epäillä, että vääriä tietoja on annettu tahallaan. 

Kahdessa tapauksessa perättömän ilmoituksen taustalta on paljastunut ihmissuhdeongelmia. 

Lisäksi on yksi epäselvempi tapaus, jossa iäkkään henkilön huonolla muistilla on ilmeisesti ollut 

osuutta asiaan. 

(--) Koko lista on luettavissa internetissä osoitteissa www.poliisi.fi, www.poliisi.fi/krp, 

www.valtioneuvosto.fi ja formin.finland.fi. (Ihmissuhdesotkut syynä perättömiin ilmoituksiin/IS 

8.12.2005.) 

 

Internetissä (ulkomaalaisten ihmisten levittämille) väärille tiedoille ei sen sijaan esitetty mitään sen 

kummempaa syytä, vaan tietojen epäluotettavuus vaikutti liittyvän jotenkin yleisesti internetin tai 

ulkomaalaisten internetinkäyttäjien olemukseen. Myös varsinaiset nettihuijarit olivat aina 

ulkomaalaisia. Toisissa uutisissa huijareiden kansallisuutta ei tarkasti täsmennetty. Huijausyrityksiä 

saattoi olla vain ”liikkeellä netissä”. 
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Keskusrikospoliisi varoittaa Aasian katastrofilla rahastavista huijareista. Netissä on liikkeellä 

viestejä ja epämääräisiä sivuja, joissa avustusta pyydetään tietyille tileille. (Poliisi varoittaa 

keräyshuijareista/IL 05.01.2005) 

 

Britannian hallituksen nimissä lähetetyissä viesteissä oli ilmoitettu, että kadonneiksi ilmoitetut 

ihmiset olivat kuolleet. 

Viestejä olivat saaneet britit, jotka olivat pyytäneet tietoja sukulaisistaan tai ystävistään Sky News 

-televisioaseman internetsivulla. (Britannia pidätti väärennettyjen suruviestien lähettäjän/HS 

3.1.2005.) 

 

Aasian katastrofista hengissä selvinnyt ruotsalaisperhe koki kotiin palattuaan ikävän yllätyksen. 

Koti oli ryöstetty tyhjäksi lapsen säästölipasta myöden. (…) 

Ruotsin poliisilla on kuitenkin ollut käytössään kadonneiden lista, mutta se on yritetty pitää 

luottamuksellisena. Varkaat ovat siitä huolimatta saaneet kiitettävästi tietoa kadonneista 

esimerkiksi tv:n ja lehtien välityksellä sekä internetissä julkaistuilta sairaalaan tuotujen ja 

kuolleiden listoilta. (Varkaat tyhjensivät uhrien kodin/IL 5.1.2004.) 

 

6.5 Ihmisten aktiivisuus jäi huomaamatta 

 

Aineistossa silmiinpistävää on uhrien omaisten aktiivisuus etsijöinä ja netinkäyttäjinä. Lukuisat 

haastattelut kertovat ihmisistä, jotka ovat etsineet internetin tsunamisivustoilta tietoa 

perheenjäsenistään ja läheisistään. Moni oli haastattelujen mukaan kaivattua tietoa löytänytkin. 

 

Markolla on 35- ja 36-vuotiaat siskot, jotka asuvat muualla Suomessa. Sisarukset alkoivat 

välittömästi selvittää netin kautta, josko Markon tai Piian olinpaikka tarkentuisi tai heidän 

tilastaan löytyisi uutta tietoa. (Kihlajaismatka päättyi kauhuun /IL 28.12.2004.) 

 

Tamperelaisen Tarja Jalovaaran ystäväperhe – isä, äiti sekä 11- ja 13-vuotiaat lapset ovat edelleen 

kadoksissa. Jalovaara on laittanut Alasista ilmoituksen internetiin. (…) 

Työpaikallaan Jalovaara selaa nettilistoja sairaaloiden potilastiedoista. (Missä on Alasen 

perhe?/IS 29.12.2004.) 
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-Toinen veljeksistä on minun poikani hyvä kaveri. Hän lähetti hyvin hätääntyneen tekstiviestin. 

Meillä on ainoastaan tieto, että pojat ovat kunnossa. Olemme seuranneet internetistä sukeltajien 

listaa, mutta sen mukaan poikien vanhemmat eivät ole missään sairaalassa. Ihmisiä on kuitenkin 

viety turvaan eri puolille maata. Toivomme, että he löytyvät jostakin, Lindqvist huokaa.  

(Matkustajaluetteloita ei uskota edes papeille/AL 29.12.2004.)  

 

Kim ja muut läheiset ovat soittaneet kymmeniä puheluita ja kiertäneet nettipalstoja tuntikaupalla 

(Missä ovat äiti ja Sea?/IL 30.12.2004). 

 

Aktiivisia olivat paitsi omaisiaan tai ystäviään kadottaneet ihmiset, myös täysin ulkopuoliset ihmiset. 

Esimerkiksi Ilta-Sanomat kertoi 8. tammikuuta, kuinka saksalaisen pikkupojan maailmalle levinnyt 

kuva sai ihmiset jäljittämään kadonneeksi suomalaiseksi oletetun lapsen omaisia internetissä. 

Tämänkaltaiset etsinnät johtivat usein myös virheellisiin johtopäätöksiin. 

 

Ihmiset eri puolilla maailmaa ryhtyivät vertailemaan AP:n kuvaa ja kadonneiden kuvia 

internetissä. Yksi etsijöistä oli suomalaisen anestesialääkärin Tuukka Toivion vaimo, joka oli 

nähnyt AP:n kuvan asuinpaikkansa Dubain Gulf News –lehdessä. 

-Viiden henkilön raati sai minut varmistumaan, että kyseessä oli Khao Lakissa kadonnut kolme ja 

puolivuotias Jere Lappalainen, rouva Minna Åman-Toivio kertoi Dubaista. (Häntä luultiin 

kadonneeksi suomalaispojaksi/IS 8.12.2005.) 

 

Maakuntalehdissä haastateltiin myös niiden levikkialueilla asuvia maahanmuuttajia, jotka olivat 

kotoisin Thaimaasta tai Sri Lankasta. Kaleva esimerkiksi kertoi oululaisen srilankalaisnaisen tuskasta, 

kun hän ei saanut yhteyttä omaisiinsa eikä suomalainen media kertonut uutisia hänen kotiseudultaan, 

pohjoisen Sri Lankan tamilialueilta. Tietoa hän kertoi saavansa lähinnä Pohjois-Amerikassa ja muualla 

Euroopassa asuvilta sukulaisilta sekä internetistä. 

 

Suomalaisissa tiedotusvälineissä näytetään tilannetta lähinnä pääkaupungin, Colombon alueelta. 

”Olen lukenut internetistä, että uhrien määrä olisi tamilien alueella yli 35 000.” (Tietoa tuhoista 

ystävien kautta/Kaleva 31.12.2004.) 
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Vaikka tavalliset ihmiset hakivat erittäin aktiivisesti tietoa internetin kautta, vaikuttaa tämä aktiivisuus 

jääneen toimittajilta miltei huomaamatta. Sikäli kun ihmisten oma aktiivisuus tiedon etsijöinä 

huomattiin, omaehtoiseen tiedon etsintään ei ainakaan lehtijutuissa liiemmin rohkaistu. 

 

Ihmisten suureen aktiivisuuteen nähden oli kummastuttavaa, kuinka harvassa lehtijutussa annettiin 

lukijoille esimerkiksi konkreettisia ohjeita siihen, miten tietoa kannattaa internetistä hakea ja miten 

löydettyyn tietoon kannattaisi suhtautua. Tämänkaltaisia medialukutaitoa tai internetin tiedonhakua 

käsitteleviä juttuja en löytänyt aineistostani ainoatakaan (ellei sitten edellä käsiteltyä Keskisuomalaisen 

nettijuttua lasketa mukaan).  

 

Mikäli omaisiaan kadottaneille lukijoille annettiin internetosoitteita, ne olivat useimmiten 

viranomaislähteitä, kuten poliisin tai ulkoministeriön sivuja, tai kansalaisjärjestölähteitä, kuten 

avustusjärjestöjen tai mielenterveysjärjestöjen nettisivuja. Riippumattomiin kansalaislähteisiin viitattiin 

harvoin. Mikäli näin tehtiin, viitattiin useimmiten juuri sukeltajien sivuihin. Thaimaalaisten 

sairaaloiden nettisivuja lukuun ottamatta ulkomaisten nettisivujen tai blogien osoitteita ei aineistossani 

osoitettu etsijöille kertaakaan. Tilaisuus tämänkaltaisten lähteiden esittelemiseen olisi ollut 

erinomainen, mutta se jäi käyttämättä. 

 

Esimerkiksi Iltalehti käsitteli internetin tiedonlähteitä kahdessa jutussa, joista kumpikin suositteli 

lukijoille vain viranomaisten ja matkatoimistojen nettisivuja. Iltalehdessä julkaistiin pian katastrofin 

jälkeen, tiistaina 28. joulukuuta, juttu, joka on otsikoitu ”Näin tavoitat omaisesi”. Jutussa julkaistiin 

viranomaisten ja matkatoimistojen yhteystietoja sekä Suomen Punaisen Ristin henkisen tuen auttava 

puhelimen numero. Mikään näistä tahoista on tuskin pystynyt antamaan katetta jutun otsikolle. 

Internetin epävirallisia sivustoja Iltalehti ei maininnut mahdollisina tiedonlähteinä lainkaan, vaikka ne 

olivat jo tiistaihin mennessä olleet laajasti esillä mediassa. Erilaisten puhelinnumeroiden lisäksi 

mainittiin vain matkatoimistojen internetosoitteita, vaikka lähinnä markkinointiin tarkoitetut sivut 

tuskin antoivat mitään tietoja yksittäisistä matkailijoista. (Näin tavoitat omaisesi/IL 28.12.2004.) 

 

Seuraavana päivänä, keskiviikkona 29. joulukuuta, Iltalehti julkaisi erillisen jutun, jossa kerrottiin 

internetin epävirallisista tsunamisivustoista. Jutun sävy oli kuitenkin hyvin erilainen kuin 
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edellispäiväisen viranomaisjutun. Siinä missä viranomaisjutun otsikko lupasi omaisten löytyvän (Näin 

tavoitat omaisesi), internetjutun otsikossa etsintä oli epätoivoista (Epätoivoiset vanhemmat etsivät 

vauvaansa netissä). Nettipalstojen epävirallisuutta ja epäluotettavuutta korostetaan myös itse tekstissä 

useaan kertaan. 

 

Viranomaistietojen takkuillessa epävirallisista verkkosivuista on tullut Kaukoidän 

katastrofiuhrien etsintäfoorumi. Yksi luetuimmista on Suomen suurimman Thaimaa-yhdistyksen 

Thairyn keskustelupalsta, jossa etsitään Paavo-vauvaa ja kymmeniä muita hyökyaallon mukana 

kadonneita suomalaisia. (--) 

 

Ajankohtaista, joskin epävirallista tietoa suomalaisten kohtalosta saa Thairyn (www.thairy.net) 

lisäksi osoitteista www.sukellus.fi sekä www.mininet.fi. Osoitteista löytyy myös linkkejä useille 

aihetta seuraaville ulkomaisille verkkosivuille. (Epätoivoiset vanhemmat etsivät vauvaansa 

netissä/IL 29.12.2004.) 

 

Kärjistetysti voi sanoa, että lehtien mukaan omaisten osana oli istua kotona ja odottaa lehtien ja 

viranomaisten antamia tietoja. Heille suositeltiin myös rahan lahjoittamista ja kriisiapua. Jutuista 

näkyy, että omaiset eivät tähän osaan tyytyneet, vaan etsivät aktiivisesti läheisiään. 

Lahjoitusmahdollisuuksia ja kriisiapua sekä kriisistä selviytymistä käsiteltiin kuitenkin 

lehtikirjoituksissa huomattavasti enemmän kuin omaisten etsimistä internetistä. Esimerkiksi Helsingin 

Sanomien nettilähteitä käsitelleen jutun otsikkoon olivat päässeet omaisille tarjotut kriisipalvelut, eivät 

internetin tsunamisivustot, jotka mainittiin lyhyesti vasta jutun lopussa: 

Tietoa Kao Lakissa Thaimaassa olevista suomalaisista on internet-sivuilla www.sukellus.fi ja 

www.snorkkeli.net. 

Lista Thaimaassa Phuketin sairaalassa hoidettavana olevista potilaista löytyy internet-osoitteesta 

www.phukethospital.com. (HS 28.12.2004/Kriisipalveluita omaisille.) 

Asiallista nettilähteiden esittelyä ja toimituksellista kommentointia sai aineistosta hakea. Esimerkkejä 

kuitenkin löytyy. Esimerkki Kalevan jutussa keskiviikkona 29. joulukuuta esiteltiin ja kommentoitiin 

kiihkottomaan sävyyn kolmea luotettavana pidettyä sähköistä lähdettä, joista tietoa kadonneista 
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omaisista saattoi etsiä41. Tässä jutussa mahdolliset nimissä esiintyvät kirjoitusvirheetkin tulkittiin 

kielivaikeuksien, ei esimerkiksi ulkomaalaisten tai netin epäluotettavuuden näkökulmasta. Moittia voisi 

sitä, että esitellyt lähteet olivat jo aiemmin julkisuudessa olleita, yhtä lukuun ottamatta kotimaisia 

sivustoja. Muitakin lähteitä olisi varmaan löytynyt. 

 

Aasian katastrofista selvinneistä voi hakea epävirallisia tietoja internetistä. Eri sivuille tietoa 

laitetaan niin nopeasti kuin mahdollista, mutta sivujen ylläpitäjät eivät voi taata tietojen 

oikeellisuutta. Kyse ei ole viranomaisten ylläpitämistä sivuista. 

 

Sivuja päivitettiin tiistaina useita kertoja. Myös linkkejä eri tietolähteisiin tuli lisää. 

Kaikkien listojen nimissä on kieliongelmien takia kirjoitusvirheitä. Joillakin listoilla on kuvauksia 

henkilöistä, joiden nimistä ei ole tietoa. Listoilla on myös kuolleiden henkilöiden nimiä.  

(Selviytyneitä voi etsiä internetistä/Kaleva 29.12.2004.)  

 

Kattavampi lista internetin tiedonlähteistä löytyi saman julkaisupäivän (29.12.2004) Aamulehdestä. 

Lähteet oli esitelty neutraalisti, mutta toimituksellinen arviointi sivujen sisällöstä tai luotettavuudesta 

jäi vähäiseksi: 

 

Thaimaan uhreista löytyy tietoa esimerkiksi osoitteesta http://tatnews.org. 

 

Thaimaalaisten sairaaloiden potilaslistoja löytyy osoitteesta 

http://www.disaster.go.th/news01/12_47/aftershock.htm. 

 

Osoitteessa http://www.sukellus.fi on tietoa Kaakkois-Aasiassa olevista suomalaisista. Sivustolle 

on koottu tietoa Khao Lakissa olleiden suomalaisten tilanteesta. Osoitteesta löytyy myös useita 

linkkejä muille sivuille. 

 

Osoitteesta http://www.tourismthailand.org/home.php löytyy myös linkkejä muun muassa 

thaimaalaisten sairaaloiden potilaslistoille. Listoilla on kieliongelmien takia kirjoitusvirheitä. 

                                                 
41 Jutussa mainittiin thaimaalaisten sairaaloiden listoilta suomalaisten tietoja kerännyt www.mininet.fi, suomalaisten 
sukeltajien www.sukellus.fi ja Phuketin alueen sairaaloiden sivusto www.vachira-phuket.go. 
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Ajantasaista tietoa maanjäristyksistä ja niiden aiheuttamista hyökyaalloista löytyy osoitteesta 

http://www.usgs.gov. 

 

www.aamulehti.fi pyytää kertomaan kokemuksista katastrofialueelta. (Tietoa Aasian uhreista ja 

maanjäristyksistä saa internetistä/AL 29.12.2004.) 

 

Myös aiemmin moittimassani Keskisuomalaisen jutussa oli hyvää yritystä ohjata lukijoita 

tsunamitiedon lähteille internetissä. Jutun yhteydessä julkaistu linkkilista oli pitkä ja monipuolinen, 

vaikka kansalaislähteiden arviointi jäikin siihen, että tiedot esiteltiin epävarmoiksi. Esimerkiksi 

Sukellus.fi esiteltiin vain kommentilla ”mm. lista löytyneistä, tietojen oikeellisuudesta ei varmuutta”. 

Sitäkään ei kerrottu, kuka sivujen arvioinnin oli tehnyt. ”Internetin käyttäjä” ei vielä kerro kovin paljoa 

arvioitsijan pätevyydestä: 

 

Tietoja moneen lähtöön: Tietojen luotettavuuden arvioi internetin käyttäjä (Tietolaatikon 

otsikko/Ksml 31.12.2004). 

 

6.6 Internet neutraalina tiedonvälittäjänä 

 

Internet näkyi aineiston lehtijutuissa myös aivan arkisena kommunikaatiovälineenä, jonka käytössä ei 

ollut mitään poikkeuksellista. Uutisissa kerrottiin esimerkiksi internetin kautta annettujen lahjoitusten 

määrän kasvusta. 

 

Britannian kansalaiset kiiruhtivat lahjoittamaan rahaa kriisiapuun, kun maan televisiokanavat 

aloittivat rahankeruukampanjansa keskiviikkona. (…) Läheskään kaikki eivät kuitenkaan saaneet 

toivomiaan lahjoituksia perille, sillä avustuslinjat ja nettisivut olivat ajoittain tukossa. (Britannia 

ryhtyi rahankeruuseen /SS 31.12.2004.) 

 

Yhdysvaltain punainen risti kertoi saaneensa keskiviikkoon puoleen päivään mennessä 19 

miljoonaa dollaria hyökyaaltojen uhreja varten. Yksityisten, internetin kautta annettujen 
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lahjoitusten määrän uskotaan kasvavan lähipäivinä merkittävästi. (Bushia moititaan löysistä 

otteista/SS 31.12.2004.)  

 

Varsinkin pelastustoimia, kadonneiden etsintää ja avustusmahdollisuuksia käsitelleissä jutuissa 

lukijoille annettiin internetosoitteita eri viranomaisten ja avustusjärjestöjen kotisivuille. Nämä 

näyttäisivät ainakin osittain syrjäyttäneen palvelevat puhelinnumerot ja keräysnumerot, joita 

perinteisesti on julkaistu katastrofiuutisten yhteydessä42. 

 

Eri internetsivuilta saa neuvoja siihen, miten järkyttävästä kokemuksesta voi selvitä. Apua löytyy 

muun muassa Punaisen Ristin sivuilta osoitteesta www.redcross.fi. Apua tarjoavat myös 

Mielenterveysseura www.mielenterveysseura.fi, Pelastakaa lapset ry www.pela.di ja kirkko 

wwwevl.fi/kkh/to/kkn/koulu/suru.htm. (Apua kriisin käsittelyyn/Kaleva 4.1.2005.) 

 

Osoitteessa www.tukinet.net voi osallistua keskusteluun Aasian tilanteesta. Keskustelussa ovat 

mukana kriisityöntekijät. (Kriisiapua katastrofista ahdistuneille/SS 30.12.2004.) 

 

Useat lehdet myös pyysivät lukijoita lähettämään sähköpostilla omia tai läheistensä kokemuksia 

katastrofista. Lehtien verkkosivuilla julkaistiin myös Aasian katastrofiin liittyviä erikoissivustoja. 

 

Kerro Savon Sanomille kokemuksesi luonnontuhosta ja sen vaikutuksista – paikan päällä tai 

kotimaassa. Ota kantaa tiedon kulkuun sekä matkanjärjestäjien ja viranomaisten toimintaan. Voit 

lähettää myös valokuvia tapahtumasta. (Kerro kokemuksesi katastrofista/SS 29.12.2004.) 

 

Keskisuomalaisen internet-sivuilla osoitteessa www.keskisuomalainen.net on avattu Kaakkoin-

Aasian turmaa käsittelevä erikoisivusto (Internetissä erikoisivusto/Ksml 30.12.2004). 

 

Ilta-Sanomien verkkopalvelu tarjoaa tuoreet uutiset Aasian hyökyaaltojen tuhoista ja kadonneiden 

etsinnöistä osoitteessa http://www.iltasanomat.fi. 

                                                 
42 Vielä muutama vuosi sitten uutispäällikkö saattoi sanoa nuorelle kesätoimittajalle, ettei nettiosoitteita kannata julkaista, 
koska kaikilla ei kuitenkaan ole nettiä. Nyt netistä näyttää tulleen itsestäänselvyys, joka melkein kaikilla oletetaan olevan. 
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IS:n nettisivuilla lukijat voivat kertoa ja keskustella kokemuksistaan tuhoalueella. Katso myös 

viime päivien kuvia länsimaisista turisteista. (Aasian tuhouutiset myös IS-netissä/IS 29.12.)  

 

Kovin tavanomaista ei ollut, että jutun yhteydessä olisi annettu internetosoitteita aiheeseen liittyvän 

lisätiedon lähteille. Esimerkiksi Punaisesta Rististä voitiin kirjoittaa pitkä juttu ilman, että yhtään 

lähdettä annettiin. Toinen hyvä esimerkki on keskusrikospoliisin vihdoin 29. joulukuuta 

verkkosivuillaan julkaisema kadonneiden suomalaisten nimilista. Krp:n lista julkaistiin seuraavana 

päivänä joka lehdessä, ja useimmissa lehdissä kerrottiin myös osoite internet-sivulle, jossa listaa 

päivitettiin. Samoin julkaistiin poliisin sähköpostiosoite, johon vinkkejä sai antaa. Muutamat lehdet 

kuitenkin poikkesivat linjasta. Ne kyllä julkaisivat edellisenä päivänä päivitetyn listan päivittäin, mutta 

jättivät säännönmukaisesti alkuperäisen internetosoitteen kertomatta. On vaikea tietää, miksi näin 

tehtiin. Haluttiinko lukijoiden kenties lukevan kadonneiden nimet sanomalehdestä eikä tunkevan 

toimittajien tontille alkuperäisen lähteen ääreen? 

 

6.7 Eri lehtien vertailua 

 

Verkkoyhteisöjen ja internetin lähdekäytön kannalta Kaakkois-Aasian tsunamikatastrofin uutisoinnissa 

toistuivat kaikissa analysoimissani lehdissä pääosin samat teemat. Lähes kaikissa lehdissä kehuttiin 

sukeltajien tiedotustyötä, epäiltiin internetin mahdollistavan huijaukset, kerrottiin pikku Hanneksen 

ihmeellisestä pelastumisesta ja siitä, kuinka ihmiset olivat paikallistaneet läheisiään internetin avulla. 

Vaikka teemat olivat pääosin samoja, löytyi eri lehtien kirjoittelusta silti eroja, joita kuvaan tässä 

alaluvussa. 

 

6.7.1 Aamulehti sukeltajien hovijulkaisuna 

 

Aamulehti erottui muista lehdistä selvimmin Sukellus.fi-sivustoon liittyvän erityissuhteensa vuoksi. 

Yksi sen toimittajista oli mukana ylläpitämässä sivustoa, ja muutenkin lähestulkoon koko sukeltajien 

tiedonvälitystä hoitanut ketju oli pirkanmaalaista väkeä. Aamulehti olikin tutkimuksessa mukana 

olevista lehdistä ainoa, joka arveli heti ensimmäisessä tsunamin jälkeen ilmestyneessä lehdessä 

(maanantaina 27. joulukuuta), että Thaimaassa on todennäköisesti kuollut suomalaisia. Tieto pohjautui 
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sukellusyrittäjä Janne Miikkulaisen lausumaan ja se julkaistiin, vaikka ulkoministeriöstä ei saatu 

tiedolle vahvistusta. 

 

Lähistöllä sijaitsevassa koulussa evakossa oleva sukellusyrittäjä Janne Miikkulainen kertoi, että 

hänen tietojensa mukaan Khao Lakin alueella on kuollut myös suomalaisturisteja. Viranomaiset 

eivät tietoa vielä sunnuntai-illan aikana vahvistaneet.  (Suomalaisia saattanut kuolla/AL 

27.12.2004.) 

 

Aamulehti käytti Miikkulaisen tietoja tulevinakin uutispäivinä: sukelluksenopettaja nousi Aamulehden 

kolmanneksi useimmin haastattelemaksi henkilöksi heti pääministeri Matti Vanhasen ja ulkoministeri 

Erkki Tuomiojan jälkeen (Mörä 2005, 26). Jälkeenpäin voidaan sanoa, että hänen antamansa tiedot 

pitivätkin ensimmäisinä katastrofin jälkeisinä päivinä parhaiten paikkansa.  

 

Suomalaisten kuolonuhrien määrästä ei Aamulehden ensimmäisessä uutisessa vielä ollut puhetta. 

Lukumääriä mainitsi toimittaja Petri Ahoniemi kolumnissaan, jossa hän kertoo Khao Lakissa 

kadonneiden suomalaisten määräksi lähes 30 matkailijaa. Kolumnissaan toimittaja myös kyseenalaisti 

ulkoministeriön siihen mennessä antamat tiedot. 

 

Iltapäivällä Janne lähetti tekstiviestin. Hän pyysi apua. Liki 30 ryhmäläistä oli kadoksissa, vaikka 

ulkoministeriö tiedotti aivan samaan aikaan aivan toista. 

 

Miten ulkoministeriö voi tietää monen tuhannen suomalaisen olevan varmasti turvassa? 

Suomalaisia Phuketiin vie kymmenkunta matkanjärjestäjää ja osa on tullut omin toimin? Kun 

sähköt ja yhteydet ovat poikki, mistä tämä tieto tuli? (Tamperelaisten piilopaikka katosi /AL 

27.12.2004) 

 

Aamulehden uutisvoitto perustui ainakin osaksi onnekkaaseen sattumaan, kuten uutisvoitoilla usein on 

tapana. Lehti toimi kuitenkin ansiokkaasti siinä, että se uskalsi nostaa Miikkulaisen tiedot melko 

näyttävästi esille tilanteessa, jossa muut uutisvälineet luottivat vielä ulkoministeriön vahvistamiksi 

kerrottuihin tietoihin siitä, että suomalaiset matkailijat olivat turvassa. 
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Heti tiistaista alkaen Aamulehden uutisoinnissa näkyy kuitenkin selvä ristiriita toimituksen omien, 

lähinnä sukeltajilta saatujen tietojen, ja viranomaislähteistä tulleiden tietojen välillä. Tiistain lehdessä 

maanantaina julkaistut tiedot suomalaisista kuolonuhreista oli miltei unohdettu. Uutisessa puhuttiin 

vain loukkaantuneista ja yhdestä Sri Lankassa kuolleesta suomalaisesta, vaikka juuri edellisenä päivänä 

oli Miikkulaisen sanomaan nojaten kerrottu, että Khao Lakissa on kuollut useita suomalaisia. Tiistain 

ulkomaansivu kertoi kyllä sukeltajien verkkosivusta, mutta varsinaisessa uutisseurannassa luotettiin 

viranomaislähteisiin. Sukellus.fi oli jo aiemmin maanantai-iltana nostettu esille esimerkiksi tv-

uutisissa. 

 

Matkatoimiston saamat tiedot ovat ristiriitaisia. (Jukka) Salama pelkääkin, että loukkaantuneiden 

määrä lisääntyy vielä selvästi, kun tieto alkaa paremmin kulkea. (…) 

 

Ulkoministeriön ministeriön konsuliyksikön päällikkö Pekka Hyvönen arvioi eilen iltapäivällä, 

ettei yhteyttä ole saatu 100-150:een suomalaiseen. Ulkoministeriö vahvisti yhden suomalaisen 

kuolleen ja hänen avioparinsa loukkaantuneen vakavasti. (Kymmeniä tavoittamatta/AL 

28.12.2004) 

 

Voidaan sanoa, että Aamulehti toteutti toisesta uutispäivästä alkaen muista päivälehdistä tuttua kaavaa, 

jossa niin sanottu kova uutisaineisto perustui viranomaislähteisiin, ja internetin kansalaislähteitä 

esiteltiin ja käytettiin lähteinä muissa, vapaamuotoisemmissa jutuissa. Kansalaislähteitä, Aamulehden 

tapauksessa lähinnä paikan päällä olleita sukelluksenharrastajia kuunneltiin, mutta heidän sanomaansa 

ei nostettu viranomaistietojen rinnalle tasaveroiseksi uutislähteeksi.43 

 

On vaikea sanoa, minkä takia Aamulehti ”unohti” ensimmäisenä uutispäivänä julkaisemansa tiedot 

suomalaisista kuolonuhreista. Todennäköisesti haluttiin odottaa viranomaisten antamaa vahvistusta, ja 

kun sitä ei tullut, päätettiin odottaa. Yksittäisen lähteen viranomaislinjasta ja muiden tiedotusvälineiden 

uutisoinnista poikkeavat tiedot eivät ehkä sittenkään antaneet uutisoinnille niin tukevaa pohjaa, että sen 

varaan olisi uskallettu rakentaa omaa, aggressiivista uutisointia.  

 

                                                 
43 En väitä, että näin olisi ilman muuta pitänyt tehdä. Vasta jälkikäteen selvisi, että pääosa suomalaisista uhreista kuoli tai 
loukkaantui juuri Khao Lakissa, jossa sukeltajat työskentelivät. Siitä huolimatta uutisointi vaikutti tässä kohtaa hieman 
epäjohdonmukaiselta. 
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Aamulehti ei tarkastelujaksolla kirjoittanut erityisen paljon muista Sukellusta vastaavista sivustoista 

eikä käsitellyt kirjoituksissaan kansalaisraportointia ilmiönä. Ainoastaan Sukelluksen julkaisutoimintaa 

seurattiin tarkasti. Tästä voi ainakin varoen vetää johtopäätöksen, että Aamulehdessäkään ei huomattu 

ilmiötä Sukelluksen takana. Muut kotimaiset ja ulkomaiset tsunamiblogit jäivät lukematta. 

 

-Me jatkamme niin kauan kuin nimiä tulee, ajatusta lopettamisesta ei ole ollut, sivuja Tampereen 

Pispalassa ylläpitävä Alex Nieminen lupaa.  

-Nimiä vain tulee koko ajan vähemmän. Esimerkiksi tiistain ja keskiviikon välisen yön kello 

kahden ja keskiviikkoiltapäivän kello neljän välillä ilmoituksia tuli satakunta, mutta siitä 

eteenpäin torstain aamuyölle niitä tuli vain muutamia. (Sukellus.fi jatkaa tiedottamista/AL 

31.12.2004.) 

 

6.7.2. Helsingin Sanomat viileänä analysoijana 

 

Helsingin Sanomat erottui vertailussa ottamalla epävirallisiin nettilähteisiin muita lehtiä 

analyyttisemman, mutta toisaalta myös astetta viileämmän otteen. Valtakunnan päälehdestä löytyi 

muita lehtiä vähemmän esimerkiksi omaisten kertomuksia, joissa nämä kertovat etsinnöistään 

internetissä. Koskettavien yksilötarinoiden kertomisen sijaan Helsingin Sanomat pyrki selvästi 

ottamaan askeleen taaksepäin ja analysoimaan katastrofitiedotuksen koko kuvaa. Lehti julkaisi 

tarkastelujaksolla pelkästään sukeltajien tiedonvälityksestä neljä artikkelia:44 

 

Sukellusohjaajat selvittivät satojen kohtalon (Otsikko/HS 29.12.2004). 

Internetistä tuli tärkeä kanava tiedonvälityksessä (Otsikko/HS 30.12.2004). 

Verkkoväki tiesi paremmin (Otsikko/HS 2.1.2005). 

Sukeltajasivuilla liki miljoona eri kävijää viikossa (Otsikko/HS 5.1.2005). 

 

Neljässä jutussa selvitettiin tarkasti sitä, mihin sukeltajien menestys tiedonvälittäjinä oli perustunut. 

Lisäksi selvitettiin internetin epävirallisen tiedonvälityksen logiikkaa laajemminkin. 

                                                 
44 Lisäksi Tiede & Luonto -teemasivu käsitteli 4. tammikuuta kansalaisvaikuttamista hybridi- eli monimuotoverkoissa. Juttu 
ei suoraan käsitellyt Kaakkois-Aasian katastrofia, vaikka aihe olikin tsunamitiedotuksen vuoksi ajankohtainen. 
(Verkkoheimot uusiutuvat hetkessä/HS 4.1.2005.) 
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Sukelluskoulutuksen saaneet ihmiset olivat toimintavalmiita kriisissä. Toimittajan työtä tehneiden 

lähdekritiikki auttoi erottamaan luotettavat tiedot epävarmoista. Suomen päästä löytyi teknistä 

osaamista. (Sukeltajasivuilla liki miljoona eri kävijää viikossa/HS 5.1.2005.) 

Tammikuun toisena päivänä julkaistussa artikkelissa on selvästi nähtävissä uuteen mediaympäristöön 

liittyvää ihannointia. Verkonkäyttäjien kollektiivinen tiedonkeruu näyttäytyy artikkelissa miltei 

saumattomana tuotantoketjuna, jossa ahkerien internetinkäyttäjien rivit käyvät järjestelmällisesti läpi 

eri lähteistä keräämiään tiedonmurusia. 

Suomessa vähintään sadat verkonkäyttäjät keräsivät ja siilasivat jatkuvasti tietoja, joita saatiin 

silminnäkijöiltä, heidän läheisiltään ja eri uutistoimistoilta. (…) 

Hajautettu ja kaksisuuntainen internet näytti voimansa. Kun valtion byrokratia juuttui pohtimaan 

tietosuojalain kiemuroita, netti oli jo tulvillaan osoitteita, joista löytyi kuvia tunnistamattomista 

uhreista ja onnettomuuspaikoilta.  (Verkkoväki tiesi paremmin/2.1.2006.) 

Helsingin Sanomat näyttää tunnistaneen uuden mediailmiön muita lehtiä paremmin, tai ainakin se 

pystyi muita paremmin tuottamaan ilmiön jutuiksi. Muista lehdistä tämänkaltaisia, internetin 

tiedonvälityksen logiikan tasolle meneviä kirjoituksia ei löytynyt. Suuressa lehtitalossa on muita 

tiedotusvälineitä enemmän resursseja seurata alan kehitystä ja kansainvälisiä muotivirtauksia sekä 

muiden maiden, varsinkin Yhdysvaltojen julkista keskustelua. Jos blogit olivatkin joulu–tammikuussa 

tuntemattomia Suomessa, ne eivät olleet sitä Yhdysvalloissa tai Isossa-Britanniassa, jossa esimerkiksi 

BBC seurasi tarkasti kansalaisten sähköisiä tsunamijulkaisuja. 

 

Syväluotaavista nettijutuista huolimatta Helsingin Sanomien perusuutisointiin päti silti sama 

erotteluperiaate kuin muidenkin lehtien uutisointiin. Nettitarinat pidettiin tiukasti erillään varsinaisesta 

kovasta uutisaineistosta, joka perustui pääasiassa viranomaislähteistä saatuihin tietoihin. Helsingin 

Sanomissa tämä jako oli jopa jyrkempi kuin muissa lehdissä. Esimerkiksi 5. tammikuuta Helsingin 

Sanomissa julkaistiin aikajana, jossa kerrattiin, miten suomalaisten kadonneiden suuri määrä oli 

paljastunut. Koko jutussa ei mainittu internetiä sanallakaan. Aikajanan virstanpylväinä mainittiin 

Helsingin Sanomien uutiset ja viranomaisten julkisuuteen antamat tiedot. Samalla sivulla oli omana 
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erillisenä tarinanaan jo edellä mainittu tarina sukeltajien tiedonvälityksestä (Sukeltajasivuilla liki 

miljoona eri kävijää viikossa/HS 5.1.2005). 

 

Internetiä tai sen kansalaislähteitä ei mainittu myöskään 6. tammikuuta julkaistussa jutussa, jossa 

Helsingin Sanomat analysoi suomalaisten tiedotusvälineiden hidasta toimintaa katastrofin 

uutisoinnissa. Hidastelun syyksi jutussa selviää viranomaisten antama virheellinen tieto. Lisäksi jutussa 

haastateltu Helsingin Sanomien päätoimittaja vetoaa siihen, etteivät tiedotusvälineet muissakaan maissa 

selvinneet tiedotushaasteesta suomalaisia viestimiä paremmin. Vaikka tiedotuskeskustelu kävi 

kuumana, muutkaan haastatellut päätoimittajat eivät joudu vastaamaan kysymykseen siitä, miksei 

internetin vaihtoehtoisia tietokanavia käytetty hyväksi uutisoinnissa. 

 

STT:n päätoimittajan Atte Jääskeläisen mukaan vasta näistä (MTV3:n) kuvista tajuttiin 

(maanantai-iltana), että katastrofi koskettaa suurta määrää suomalaisia.  

"Raportoimme jo aikaisin, että paikalla on runsaasti suomalaisia, mutta tukeuduimme 

viranomaisilta saatuun kuvaan, vaikka saimme tietoa muualtakin", Jääskeläinen sanoo.  

Hän korostaa, että uutistoimistojen tehtävä on välittää todeksi vahvistettuja tietoja. 

 

Meriläisen mukaan on hämmästyttävää, miten samalla tavalla viestimet ovat suhtautuneet 

katastrofitiedotukseen kaikkialla maailmassa: "Kaikkialla on kaksi yhteistä asiaa. Toinen on 

viranomaisten ja toinen viestimien sättiminen."  (Ristiriitaiset tiedot katastrofista viivyttivät 

suomalaisia viestimiä/HS 6.1.2005.) 

 

Vain harva kolumnisti uskalsi missään lehdessä puhua suoraan sanomalehtien ja internetin 

vastakkainasettelusta. Kolumnistit ja pääkirjoittajat kyllä pohtivat tiedonvälityksen nopeuden ja 

luotettavuuden oikeaa suhdetta, mutta Sukellusta ja muita epävirallisia verkkosivuja ei suoraan 

mainittu. Lieneekö toimittajia niin pahasti peloteltu yleisöjen nettiin karkaamisella, ettei edes koko 

internet-sanaa uskalleta ääneen mainita? Vai oliko Sukelluksesta jo tässä vaiheessa tullut sellainen 

sankaritarina, ettei sitä uskallettu vahingossakaan kritisoida? Mitä pitäisi ajatella siitä, että kokeneet 

toimittajat pitävät mediakritiikkiä pelkkänä ”median haukkumisena”, jota tapahtuu säännönmukaisesti 

erilaisten katastrofien yhteydessä? 
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Yksi haukkuja saava taho on aina myös media. Vaikka tietoa tuli suoraan paikan päältä, media 

tukeutui alkuvaiheessa viranomaisilta saatuun väärään kuvaan. Jälkeenpäin esimerkiksi Yle on 

kertonut voittaneensa luotettavuudessa sen, minkä nopeudessa hävisi. Tutkijalautakunta tutkii 

varmaan myös julkisen palvelun yhtiön toimet. (Kriisi ei pääty vuosiin, ei ehkä koskaan/HS 

8.1.2005.) 

 

Sama toimittaja myönsi myöhemmin samassa kolumnissa, että ihan täydellinen ei suomalaisen median 

suoritus sittenkään ollut: 

 

Suomalaisen median pitää opetella nopeutta eikä jäädä ulkomailla tapahtuvan kriisin 

alkumetreillä ihmettelemään virallista tiedotusta. (Kriisi ei pääty vuosiin, ei ehkä koskaan/HS 

8.1.2005.) 

 

6.7.3 Iltapäivälehdet kansan tuntojen tulkkeina 

 

Äkkiseltään voi kuulostaa yllättävältä, että iltapäivälehdet seurasivat internetissä julkaistuja 

kadonneiden listoja ja omaisten julkaisemia katoamisilmoituksia aineistoni lehdistä tarkimmin. 

Iltapäivälehtien aktiivisuus selittyy sillä, että internetistä oli helppo löytää koskettavia ihmiskohtaloita 

yleisön kanssa jaettaviksi.  

 

Toisaalta iltapäivälehdet erottuivat vertailussa myös arvostelemalla hallituksen ja viranomaisten 

toimintaa selvästi muita lehtiä ankarammin. Kaksi trendiä yhdistyi kätevästi, kun osoituksena 

hallituksen toimettomuudesta ja tietämättömyydestä voitiin käyttää internetin keskustelupalstoilla 

esitettyä kritiikkiä. Katugallupeja ei tarvittu, kun kansalaisten kärkeviä kommentteja löytyi internetin 

kotimaisilta forumeilta. Iltapäivälehtien näkökulmasta ”kansa” puhui internetin yksittäisissä 

keskustelukommenteissa. 

 

Esimerkiksi Suomi24.fi:n matkailupalstalla etsittiin mm. erään pelastuneen naisen aviomiestä ja 

kolmea lasta. 

Ulkoministeriö ja matkanjärjestäjä saivat osakseen voimakasta kritiikkiä tiedottamisesta. 
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Sunnuntaina annettiin ymmärtää, että suomalaiset olisivat olleet turvassa. Eilen paljastui, että yli 

sadan suomalaisen kohtalosta ei tiedetä varmuudella mitään.  (Yli sata suomalaista yhä 

kateissa/IS 28.12.2004.) 

 

Internetin keskustelupalstoilla on jopa vaadittu Tuomiojan eroa hänen kömpelöltä vaikuttaneen 

käytöksensä vuoksi, ja erityisesti läheisistään huolissaan olevat ihmiset ovat antaneet 

ulkoministeriön kuulla kunniansa. (Tuomiojan puheet raivostuttivat/IL 28.12.) 

 

Jopa viranomaissivujen päivitysten hitaus tulkittiin iltapäivälehdissä osoitukseksi viranomaisten 

osaamattomuudesta ja välinpitämättömyydestä. 

 

Presidentti Halonen ei ole esittänyt lohdun tai myötätunnon sanoja suomalaisuhreille tai heidän 

läheisilleen. Presidentinkanslian nettisivullakin oli eilen luettavissa ainoastaan presidentin 

joulutervehdys. (IS 29.12.2005.) 

 

Puhelinpalvelun ohella ulkoministeriön nettisivujen Ajankohtaista -osion tiedotepalvelu ei ollut 

tapahtumien tasalla. 

Sivulla kerrottiin eilen muun muassa komission liito-oravia koskevasta päätöksestä. 

(Ulkoministeriö tyri kriisitiedotuksen/IL 28.12.2004.) 

 

Ilta-Sanomat ja Iltalehti toivat alusta alkaen selvästi esiin ristiriidan internetistä saatavien tietojen ja 

viranomaistiedotuksen välillä. Iltapäivälehdet myös yhdistelivät viranomaisten ja kansalaisten 

internetistä tai muuta kautta saatuja tietoja muita lehtiä joustavammin. Iltapäivälehdet käyttivät 

internetiä muun muassa katastrofin kokonaiskuvan arviointiin ja viranomaistietojen haastamiseen.45 

  

Thaimaan sairaalat julkaisivat eilen internet-sivuillaan loukkaantuneiden ja kuolleiden uhrien 

nimiä. 

IS löysi kirjoitusvirheitä viliseviltä listoilta yli 30 suomalaista hyökyaallon uhria. 

Eniten suomalaisia oli Bangkok Phuket Hospitalin listalla. 

                                                 
45 Ilta-Sanomat oli tutkimuksessa mukana olleista lehdistä ainoa, joka ei nimennyt käyttämiään verkkolähteitä lainkaan, 
vaan mainitsi lähteiksi ainoastaan ”netin” tai ”keskustelupalstat”. Esimerkiksi sukeltajien sivustoa ei mainittu Ilta-
Sanomissa kertaakaan. 
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(…) Samaan aikaan Suomen ulkoasiainministeriö kertoi tiedotustilaisuudessaan, että heille oli 

siihen mennessä tehty virallinen ilmoitus vain kuudesta loukkaantuneesta suomalaisesta. 

Epäselvän tilanteen vuoksi ministeriö kehottikin matkustajien omaisia etsimään itse läheisiään 

internetin nimilistoilta. Eilen nimilistoja löytyi muun muassa osoitteesta 

www.phukethospital.com. (IS 28.12.2004.) 

 

Aasian katastrofi on todennäköisesti surmannut useita suomalaisia. Jotkut Thaimaassa lomailleet 

suomalaiset ovat kertoneet perheenjäsentensä huuhtoutuneen mereen, eikä heitä ole sen jälkeen 

löytynyt. Kertomusten perusteella uhreja on kymmenkunta. 

Ulkoministeriö vahvisti eilen yhden suomalaisnaisen saaneen surmansa Sri Lankassa, missä hän 

oli lomailemassa yhdessä puolisonsa kanssa. Puoliso loukkaantui vakavasti. (--) 

Thaimaalaisten sairaaloiden potilasluetteloiden ja www.sukellus.fi:n tietojen mukaan 

sairaalahoitoa on saanut ainakin 70 suomalaista. Määrä voi kuitenkin olla vielä paljon suurempi. 

(Sata suomalaista yhä kateissa/IL 28.12.2004.) 

 

Iltapäivälehdet käyttivät kansalaisten internetissä julkaisemia silminnäkijäkertomuksia paitsi 

kokonaiskuvan rakentamiseen, myös hyytävillä kertomuksilla shokeeraamiseen. Ne siteerasivat 

erityisen runsaasti internetissä julkaistuja katoamisilmoituksia ja esimerkiksi tuhoalueelta omaisille 

lähetettyjä sähköpostiviestejä. Useille internetissä omaisiaan tai ystäviään etsiville suomalaisille oli 

soitettu ja heitä oli haastateltu. Omaisiaan kadottaneiden ihmisten lähettämiä viestejä ei kainosteltu 

kuvailla värikkäin sanankääntein. 

 

Omaisten tuska ja ahdistus kuvastuvat suomen- ja englanninkielisistä lyhyistä viesteistä. 

-Minulla on kadoksissa tyttöystävä Karoliina, hänen siskonsa Noora ja hänen kihlattunsa Tomi. 

Tyttöystäväni on perheineen kadoksissa Khao Lakissa. Jos kuulette jotain tai näette jotain niin 

olkaa kilttejä ja soittakaa ympäri vuorokauden tai (jättäkää) viestejä tänne palstalle, poikaystävä 

vetoaa. (Epätoivoiset vanhemmat etsivät vauvaansa netissä/IL 28.12.2004.) 

 

Suomalaisten sivustojen lisäksi shokeeraavaa materiaalia oli haettu ruotsalaisilta keskustelupalstoilta ja 

ruotsalaisten iltapäivälehtien verkkosivuilta. Iltapäivälehdet seurasivat hyvin tarkasti ruotsalaisten 

netissä käymää keskustelua pelastustoimien sujumisesta. Ruotsalaisten kärsimys ja heidän hallitustaan 
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kohtaan esittämä kritiikki rinnastettiin iltapäivälehdissä voimakkaasti suomalaisten matkailijoiden 

tilanteeseen. 

 

Lääkäreiden hätähuuto Thaimaasta: Pohjoismaiset potilaat kuolevat sairaalaan (Otsikko IL:ssä 

29.12.2004.) 

 

”Hakekaa loukkaantuneet pois tai he kuolevat!” (Otsikko IS:ssä 29.12.2004.) 

 

(…) Eilen poimimme vedestä vauvoja ja lapsia. Ja heitä on joukoittain lisää, meri on täynnä. 

Monet ovat hautautuneet sellaisten rojukasojen alle, joita emme jaksa nostaa. 

-Vedessä lojuu vähintään tuhat ruumista. Maalla on ainakin saman verran. Ne haisevat. Olen 

nähnyt ihmisiä ilman päitä, ilman jalkoja ja ilman käsiä. Kuumuus on helvetillinen, sanoo 

kirjoittaja. (”Vedessä vähintään tuhat ruumista"/IL 30.12.2004.) 

 

Iltapäivälehdet julkaisivat sivukaupalla kuvia kadonneista suomalaisista. Näiden kuvien perusteella 

tuskin kovin moni löysi omaisiaan. Iltapäivälehtien aukeamat perhepotretteineen ja hymyilevine 

koulukuvineen vaikuttivat paremminkin surullisten kohtaloiden tirkistelyltä kuin aidoilta 

etsintäyrityksiltä.   

 

Onko omaisesi tai tuttusi edelleen kateissa? Lähetä henkilön nimi ja kotipaikka Iltalehti Onlinen 

Kadonneet-listalle internetosoitteessa www.iltalehti.fi. 

Liitä mukaan omat yhteystietosi asian varmistamista varten. Tietojasi ei käytetä muihin 

tarkoituksiin. 

Halutessasi voit lähettää myös kadonneen kuvan. Kuva ja kadonneen henkilötiedot voit lähettää 

sähköpostilla osoitteeseen iltalehti.online@iltalehti.fi. (Onko omaisesi kateissa tai 

löytynyt?/30.12.2004.) 
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6.7.4 Maakuntalehdet internetjournalismin peränpitäjinä 

 

Aamulehteä lukuun ottamatta aineistossa mukana olleet maakuntalehdet (Kaleva, Keskisuomalainen ja 

Savon Sanomat) asettuvat monessa suhteessa lehtien välisen vertailun keskikastiin. Maakuntalehdet 

eivät iltapäivälehtien tavoin revitelleet kadonneiden kuvilla, eivätkä myöskään käsitelleet internetin 

tiedonvälitystä ilmiötasolla kuten Helsingin Sanomat teki.  

 

Savon Sanomissa Sukellus.fi mainittiin kaikkiaan vain kolme kertaa. Nämäkin kolme juttua olivat 

kaikki Väli-Suomen sanomalehtien46 yhteisen Helsingin toimituksen tuottamia. Savon Sanomien oman 

toimituksen tuottamasta aineistosta ei löytynyt ainoatakaan juttua, jossa olisi käsitelty internetin 

nimilistoja, blogeja tai näistä mahdollisesti löytyneitä tietoja. 

 

Suuri osa kaikkien maakuntalehtien valtakunnallisesta katastrofiuutisaineistosta tuli valmiina STT:ltä 

tai (Keskisuomalaisen ja Savon Sanomien tapauksessa) Väli-Suomen lehtien Helsingin toimituksesta. 

Lehtien omissa jutuissa internetin kansalaislähteitä käytettiin vielä harvemmin kuin ulkoa tulleissa 

jutuissa. Poikkeuksena oli Kaleva, joka käsitteli sukeltajien tiedonvälitystä kaikkiaan viidessä 

kirjoituksessa. Näillä uutisjutuilla ja kolumneilla Kaleva asettui puolustamaan kadonneiden 

nimilistojen julkaisua ulkoministeriön henkilölain tulkintaa vastaan. Tutkija Turo Uskalin artikkelia 

lukuun ottamatta ne eivät käsitelleet verkossa tapahtuvaa kansalaisten tiedonvälitystä muuten kuin 

henkilösuojan kannalta. 

 

Aineistosta ei voi päätellä, ovatko maakuntalehdet mahdollisesti käyttäneet blogeja ja 

keskustelupalstoja tausta-aineistona. Internetissä julkaistuista tiedoista olisi esimerkiksi voitu etsiä 

oman maakunnan ihmisiä haastateltaviksi: Epävirallisten tietojen avulla olisi myös voitu yrittää 

arvioida katastrofin koskettamien lähiseudun ihmisten määrää. Tämäntapaisia tietoja ei lehdissä 

raportoitu ja vaikea on uskoa, että internetin tutkimiseen olisi nimetty toimittajia. Aineistossa ei 

maakuntalehtien osalta näkynyt lainkaan blogien tai muiden internetin kansalaissivustojen 

lähdekäyttöä. Esimerkiksi sukeltajista kirjoitettiin ja sivuston osoite annettiin, mutta mistään ei käy 

ilmi, että toimittajat olisivat sivuja lukeneet.
                                                 
46 Väli-Suomen lehtien yhteistyössä ovat Keskisuomalaisen ja Savon Sanomien lisäksi mukana maakuntalehdet Karjalainen, 
Ilkka ja Pohjalainen.  
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7. Blogit loistivat poissaolollaan 

 

Kaakkois-Aasian tsunamikatastrofi oli yllättävä, iso uutistapahtuma, jonka mediauutisointia on helppo 

jälkikäteen arvostella. Jälkiviisautta tai ei, tsunamin uutisoinnissa tehtiin kyllä mediahistoriaa. 

Perinteinen media joutui kautta maailman myöntämään, että internetin riippumattomat blogit antoivat 

tapahtumista ajantasaisempaa ja ainakin aluksi todenmukaisempaa tietoa kuin ammattitoimittajat. Näin 

tapahtui ensimmäistä kertaa myös Suomessa, jossa Sukellus.fi ja muut epäviralliset nettisivustot 

onnistuivat ainakin lyhyeksi aikaa murtautumaan kriisissä eläneen kansakunnan tiedonvälityksen 

valokeilaan. 

 

Tämä tausta mielessäni ryhdyin tekemään sisällönanalyysiä blogien lähdekäytöstä 

tsunamiuutisoinnissa. Pian alkuun päästyäni jouduin toteamaan, ettei sitä juurikaan aineistossa ole. 

Laajennettuani näkökulmaa muualle internetiin totesin, etteivät lehdet ole internetiä ylipäätäänkään 

liiemmin lähteenä käyttäneet. Sisällönanalyysini keskeisin tulos on blogien poissaolo. Suuren huomion 

kohteeksi tuli vain Sukellus.fi, eikä yhden sivuston saama huomio johtanut internetin muun 

kansalaisaineiston seuraamiseen perinteisessä lehdistössä. Esimerkiksi ulkomaisia tsunamiblogeja ei 

suomalaisissa lehtiuutisissa käsitelty ollenkaan. Ilmiötasolla aihetta käsitteli vain yksi lehti, Helsingin 

Sanomat. Blogi-sanaa käytettiin koko aineistossa vain kerran, ja sen käyttäjänä oli mediatutkija Turo 

Uskali Kaleva-lehden artikkelissaan. Tätä ei voi Kalevan ansioksi lukea. 

 

Blogien merkitys suomalaisten tsunamiuutisten lähteinä osoittautui siten jopa vähäisemmäksi kuin 

ennakkoon odotin. Kaikesta blogitohinasta huolimatta suomalaiset sanomalehdet käyttivät kansalaisten 

verkossa julkaisemia tietoja hyväkseen häviävän harvoin. Jos blogeista jotain kirjoitettiin, olivat ne 

yleensä jutunteon kohteena, eivät tietojen lähteenä. Kirjoitusten sävy oli usein kansalaisten 

tiedonvälitystä ja sen uskottavuutta vähättelevä – tai vaihtoehtoisesti teknouskoa henkivä ja glorifioiva. 

Kansalaisten verkkojulkaisua ei otettu erityisen vakavasti, eikä se kelvannut lähteeksi sanomalehtien 

varsinaiseen leipätyöhön, eli asiauutisten välitykseen. Blogien lisäksi tämä koski muitakin internetin 

kansalaislähteitä, kuten keskustelupalstoja. 
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Sukellukseen tiivistynyt suomalaisen mediahistorian tekeminen ei siis näytä juurikaan muuttaneen 

sanomalehtien totuttuja tiedonhankintamalleja. Kärjistäen voi todeta, että vaikka blogeista kohkattiin, 

säilyivät viranomaiset uutisten tärkeimpinä lähteinä ja puhelin toimittajan tärkeimpänä työvälineenä. 

 

7.1 Näkemys internetistä oli arvottava 

 

Laadullisessa mielessä lehdistön internetkirjoittelu jakaantui kahden ääripään ympärille. Vaikka 

internet on ollut osa hyvin monien suomalaisten arkea jo kymmenen vuoden ajan, lehtikirjoitusten kuva 

internetistä rakentuu yhä kaavamaisen hyvä–paha-asetelman ympärille. Tsunamiuutisointiin kudottu 

käsitys internetistä, toisin kuin vaikkapa autoilusta, on arvottava. Tiedonvälitysympäristönä netti on 

aina joko–tai: joko ihastuttavan uudenlainen tai paheksuttavan epäluotettava. 

 

Tulos kertonee ainakin osittain toimittajien omasta suhteesta internetiin. Kuten moniin uusiin ilmiöihin, 

myös internetiin on julkisessa puheessa liitetty paljon yliampuvia lupauksia ja uhkakuvia. Nykyisen 

toimitustyön taloudellisissa paineissa ja epävarmassa työympäristössä uhkat ovat ehkä korostuneet 

enemmän kuin lupaukset. Internetin on esimerkiksi jo pitkään puhuttu vievän sanomalehdiltä lukijat. 

Sen on sanottu viihteellistävän sisältöjä ja levittävän perättömiä huhuja. 

 

Kun toimittaja työssään joutuu tekemisiin internetin kanssa, se tapahtuu usein toisen käden kautta: 

Keskusrikospoliisi kertoo pedofiilien vaanivan lapsia keskustelupalstoilla, tietoturva-asiantuntija kertoo 

virusten vaanivan kotikoneita, pankkiryhmä kertoo tunnuslukuhuijareiden vaanivan 

sähköpostinkäyttäjiä. Samalla monen toimittajan omakohtainen kokemus internetin käytöstä on jäänyt 

sähköpostin kirjoittamiseen ja googlettamiseen. Uskallan väittää, että hyvin monet toimittajat tuntevat 

itsensä aika avuttomiksi vieraan välineen äärellä. Nämä ristiriitaiset paineet eivät voi olla näkymättä 

internetiin liittyvässä uutisoinnissa. 

 

Vakavaa ja tunteita koskettavaa aihetta, kuten ihmisten katoamisia käsiteltäessä on aivan oikein 

varoittaa lukijoita internetissä liikkuvien tietojen mahdollisesta virheellisyydestä. Lukijoita ei silti ole 

syytä liikaa pelotella. Jos lehdet olivat huolissaan siitä, että virheellinen tieto saattoi johtaa turhan 

toivon heräämiseen tai suoranaisiin huijaustapauksiin, ne olisivat voineet tuottaa asiallisia juttuja, joissa 
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olisi käsitelty esimerkiksi tsunamiaiheisten keskustelupalstojen toimintalogiikkaa ja internetissä 

tarpeellista medialukutaitoa. Tällaisia juttuja ei aineistostani löytynyt. 

 

7.2 Blogit moniäänisen uutisoinnin lähteiksi 

 
Länsimaista tsunamiuutisointia on monissa maissa arvosteltu paikallisten ihmisten hädän 

sivuuttamisesta ja liiasta keskittymisestä länsimaisten turistien asioihin. Suomessa uutisointia hallitsi 

yksinoikeudella suomalainen näkökulma (Mörä 2005, 83–89). Thaimaassa katastrofiuutisointia 

hoitanut Ylen ulkomaantoimittaja Katri Makkonen on jälkeenpäin kertonut Journalisti-lehden 

haastattelussa, että paikalla olleet kolme Ylen toimittajaa päättivät tietoisesti keskittyä suomalaisiin47. 

Makkosen mukaan suomalaistoimittajilla ei ”ollut rahkeita tarttua paikallisten hätään, koska 

epävarmuus suomalaisista oli päällimmäinen huoli”. (Tuohino 2005). 

 

Vieraissa ja sekavissa oloissa paikallisten kokemuksia olisikin varmasti ollut vaikea lähteä 

selvittämään. Blogit sen sijaan olisivat soveltuneet hyvin tietojen ja esimerkiksi 

silminnäkijäkertomusten lähteiksi. Niitä olisivat voineet hyödyntää erityisesti ne toimitukset, joilla ei 

syystä tai toisesta ollut mahdollisuutta lähettää omaa toimittajaa tapahtumapaikalle. Ja vaikka yksi tai 

useampi toimittaja olisikin työskennellyt tapahtumapaikalla, olisi kotitoimitus voinut tukea ja täydentää 

paikan päällä olevien työtä hakemalla silminnäkijäkuvauksia ja muuta tietoa netistä. Näin tehtiin 

esimerkiksi MTV3:ssa (ks. 4.1). 

 

Tsunamikokemusten valossa olisi voinut olettaa, että lehdet olisivat kilvan etsineet blogitietoja 

esimerkiksi hirmumyrsky Katrinasta elokuussa 2005 tai Muhammadin pilakuvakriisistä tammi–

helmikuussa 2006. Näin ei kuitenkaan tapahtunut48. Katrina-myrsky ja Muhammad-pilakuvat ovat 

esimerkkejä kotimaisittainkin merkittävistä ulkomaantapahtumista, joiden uutisoinnissa blogeista voisi 

olla hyötyä. Niitä oli vaikea päästä uutisoimaan suoraan paikan päältä, mutta erinomaisen helppoa 

seurata netin kautta. Yhdysvaltalaiset blogit kirjoittivat Katrina-myrskyn jälkeen paljon esimerkiksi 

                                                 
47 Ylen tv-uutisissa kansallinen näkökulma oli lukumääräisesti muiden tv-kanavien uutisiin verrattuna kaikista 
voimakkaimmin ja katastrofialueen paikallinen näkökulma kaikista vähiten esillä (Mörä 2005, 40). 
48 Kokeiluluontoisesti tein Katrina- ja -blog-hakusanoilla sekä Muhammad- ja blog-hakusanoilla (katkaisumerkein) haut 
sekä Helsingin Sanomien sähköiseen arkistoon että Alma-median Media-arkistoon. Kummastakaan en saanut yhtään asiaan 
kuuluvaa hakutulosta. 
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New Orleansin pelastustoimiin liittyneestä rotu- ja luokkaproblematiikasta, jota Yhdysvaltojen 

historiaa ja oloja tuntemattoman suomalaisen on muuten vaikea ymmärtää. Itse seurasin esimerkiksi 

Katrinan pelastustoimien yhteydessä esitettyjä rasismisyytöksiä blogeista useita päiviä tai melkein 

viikkoa aiemmin kuin niistä kirjoitettiin suomalaisissa lehdissä. Myös silminnäkijäkertomuksia ja 

tietoja pelastustoimien sujumisesta julkaistiin blogeissa erittäin paljon. 

 

Kiinnostavien blogitietojen löytäminen oli helppoa, koska Yhdysvaltalainen blogosfääri on pitkälle 

kehittynyt ja paikalliset bloggaajat seurasivat katastrofialueen tapahtumia hyvin intensiivisesti. 

Kielikään ei ollut esteenä. Myös englanninkielisiä arabiblogeja on paljon, ja harva niistä jätti 

alkuvuodesta 2006 huomioimatta Muhammad-pilakuvista Tanskan ja arabimaiden välille syntyneen 

kiistan. Arabiblogit olisivat voineet tarjota suomalaisellekin toimittajalle hyviä juttuideoita tai ainakin 

vaihtoehtoisen näkökulman täkäläisille, länsimaisesta näkökulmasta välitetyille uutisille ja 

kommentaarille. Esimerkiksi arabimaissa käytyyn Muhammed-kuvista käytyyn 

kolonialismikeskusteluun oli helppo perehtyä lukemalla arabikirjoittajien blogeja. Muhammed-kiista 

on hyvä esimerkki siitä, kuinka blogeista voi löytää uusia näkökulmia moniarvoisen uutisoinnin 

pohjaksi. Tämä on nykyaikaa: kaikkiin uutisaiheisiin on olemassa useampi kuin yksi tai kaksi 

näkökulmaa. 

 

Etenkin pienten lehtien ja maakuntalehtien kannattaisi valjastaa blogit ja muutkin internetlähteet 

käyttöönsä. Kun oman toimituksen taloudelliset resurssit ovat rajalliset, voivat toimittajat päästä 

blogien kautta tavallaan paikan päälle sinne, minne perinteisesti ovat päässeet vain suurten 

tiedotusvälineiden ja uutistoimistojen toimittajat. Kaikissa tapauksissa tämä ei ole mahdollista. 

Keskeinen ongelma internetlähteiden käytössä on tiedon vaikea löydettävyys. Sen vuoksi toimituksissa 

tarvitaankin kiireesti täydennyskoulutusta internetin sähköisten lähteiden kuten hakukoneiden ja 

blogien edistyneeseen käyttöön. Blogien lisäksi internetin avoimet keskustelupalstat, uutisryhmät, 

nettilehdet, nettiradiot, tietokannat ja muut internetlähteet ovat tasapuolisesti saatavilla niin pienille 

kuin isoillekin tiedotusvälineille. 

 

Ihan kaikista asioista tietoa ei yksinkertaisesti netissä ole. Esimerkiksi joidenkin kehitysmaiden 

internetkulttuurit ovat niin kehittymättömiä, ettei maan tapahtumista juurikaan julkaista ajantasaista 

tietoa internetissä. Myös vieras kieli voi nousta esteeksi. Yllättävän monista uutistapahtumista tietoa 
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kuitenkin blogeissa on – ainakin englanniksi. Eri maiden tilanteesta voi saada kiinnostavaa tietoa myös 

lukemalla maasta muuttaneiden siirtolaisten tai pakolaisten blogeja. 

 

Blogeilla on mielestäni monia etuja verrattuna muihin internetlähteisiin: suorapuheisuus, 

keskustelumahdollisuus, selkeä arkistointijärjestelmä, lähteiden linkittäminen ja esimerkiksi 

keskustelupalstoja parempi luettavuus. Haittoja ovat ainakin tietojen vaikea löydettävyys ja 

hajanaisuus. Blogitietojen luotettavuutta on mielestäni helpompi arvioida kuin esimerkiksi 

keskustelupalstojen satunnaisten kommenttien. Tietojen luotettavuutta arvioitaessa kannattaa lukea 

saman kirjoittajan muita tekstejä ja hänen itsestään antamia tietoja. Lähteeseen voi myös ottaa yhteyttä 

henkilökohtaisesti, ja tiedot pitää tietenkin aina mahdollisuuksien mukaan tarkistaa myös muista 

lähteistä. Blogien suurin etu on mielestäni blogitekstin henkilökohtainen ote. Parhaita blogeja lukiessa 

tuntuu kuin kuuntelisi vanhan ystävän tarinointia – tarinointia, jonka voi aina halutessaan keskeyttää 

kysymyksin ja kommentein. Kuin hyvä henkilöhaastattelu siis! 

 

7.3 Tiedonvälityksen logiikka muuttuu 

 

Turo Uskali arvioi Kaakkois-Aasian katatastrofin jälkeen, ettei suomalainen media osannut hyödyntää 

tiedonhankinnassaan internetin epävirallisia lähteitä. Oman analyysini perusteella ainoastaan Sukellus-

blogia luettiin toimituksissa sen jälkeen, kun sitä oli jo laajasti käsitelty muun muassa TV-uutisissa. 

Esimerkiksi Tyynenmeren alueen blogien lähdekäyttöä en aineistostani löytänyt. Todennäköistä on, 

että suurin osa suomalaisista toimittajista ei vielä vuodenvaihteessa 2004–2005 tuntenut blogeja 

lainkaan. Alan kotimainen keskustelu blogeista alkoi nähdäkseni vasta kevään 2005 aikana, jolloin 

muun muassa Journalisti-lehti käsitteli aihetta useassa artikkelissa. Suomalaisen median viimeaikainen 

blogi-innostus lienee ainakin osittain tsunamiuutisoinnissa koettujen epäonnistumisten seurausta. 

 

Kysyä sopii, onko uuden median luonnetta kaikesta tohinasta huolimatta vieläkään kunnolla 

problematisoitu. Kuluneen vuoden aikana lähes kaikki suomalaiset sanomalehdet ja monet 

aikakauslehdet ovat julkaisseet kotisivuillaan blogin tai useampia. Toimittajat myös lukevat blogeja. 

Esimerkiksi Aamulehden 2005 aloittaneessa Sunnuntain Asiat -viikkoliitteessä blogosfääristä 

poimituille sitaateille on varattu oma säännöllinen palstansa. Alan kiivaan rummutuksen ansiosta 

jokaisen syrjäkylän pienimmänkin paikallislehden toimittaja on varmasti tätä kirjoitettaessa kuullut 
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sanan blogi. Välttämättä ei tiedetä, mikä blogi on ja mitä sillä tehdään, mutta se tiedetään, että blogit 

ovat muotia ja sellainen pitäisi meilläkin olla. Mauno Koiviston sopulivertaus tulee auttamatta mieleen, 

kun lukee joidenkin suomalaisten sanomalehtien blogeja, joissa toimittajat jaarittelevat sivukaupalla 

joutavia esimerkiksi omasta työpäivästään. Samaan aikaa toimituksen uutistyö jatkuu entiseen malliin, 

lukijoita kuuntelematta. 

 

Hämmentyneenä olen seurannut alan blogikeskustelua, jossa blogit tunnutaan yhä ymmärtävän vain 

teknologiseksi kuriositeetiksi ja kustannusalan markkinaraoksi nuorekkaan profiilin rakentamiseen. 

Sisällöllinen keskustelu blogeista viestinnän demokratisoitumisen ja kansalaisten tekemän sisällön 

välineenä puuttuu. Vaikuttaa siltä, että suomalaisissa sanomalehdissä jäi sittenkin käsittelemättä 

internetin kansalaismedian perinteisille uutisvälineille esittämä kritiikki. Blogit on mediataloissa otettu 

vastaan vain uutena julkaisuväylänä, jonka avulla perinteiset joukkotiedotusvälineet voivat houkutella 

yhteyteensä nuoria, jo aiemmin kadotettuja lukijoita. Yhä edelleen yleisön kuunteleminen tuntuu 

olevan liian monille tiedotusvälineille sitä, että yleisö saa kertoa, mistä aiheista se haluaa lukea 

toimittajien tekemiä juttuja. Gillmoria lainatakseni tiedonvälitys ymmärretään luennoksi, jota yksi pitää 

monille (Gillmor 2004). 

 

Internetin monisuuntainen tiedonvälitys on ihan erilaista. Se perustuu ajatukselle pesää rakentavista 

muurahaisista, jotka pala palalta kokoavat kekoa yhä korkeammaksi. Tietoa kootaan siis reunoilta 

keskelle, eikä levitetä keskeltä reunoille. Tähän tiedonkokoamistapaan kuuluu olennaisena myös se, 

että heikot rakenteet vähitellen puretaan ja korvataan paremmilla. Tähän päästään arvioimalla 

avoimesti keskenään ristiriitaisia tietoja ja toimintatapoja, mikä ei ole perinteisesti ollut medialle 

kaikkein ominaisin tiedonvälitystapa. Uutismediaan traditioon on perinteisesti kuulunut kieltää tai 

vähätellä omia virheitä sen sijaan, että aktiivisesti etsittäisiin uusia ratkaisuja entisten tilalle. Suomessa 

on nähty erittäin harvoin esimerkiksi median julkisia anteeksipyyntöjä tai pahoitteluja virheellisestä 

uutisoinnista. 

 

Kaikkitietävään ammattitoimittajan rooliin tuudittautumalla toimittajat eivät pysy sähköisen 

mediaympäristön kehityksessä mukana. On hyväksyttävä se tosiasia, että internetissä perinteiset 

tiedotusvälineet eivät toimi enää yksin, vaan osana sähköistä tiedonvälitysympäristöä. Kansalaiset 

julkaisevat ja keskustelevat jo internetissä ilman, että toimittaja pääsee väliin nettijulkisuuden 
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portinvartijaksi. Journalismin ammattilaisten on vain jaksettava uskoa siihen, että kilpailuetua 

monenlaisten julkaisijoiden joukossa saavutetaan laadulla, luotettavuudella ja luettavuudella – nopeutta 

ja tuotantoprosessin läpinäkyvyyttä unohtamatta. 

 

Jotta sanomalehdet voisivat säilyttää asemansa julkisen agendan kirjoittajina, niiden on avattava 

työprosessinsa kansalaisten tiedoille ja mielipiteille. Ei riitä, että kehitetään pelkästään 

tiedotusvälineiden nettisivuja. Internetin kaksisuuntainen tiedonvälitys on paitsi journalistisen 

itsetutkiskelun paikka, myös käytännön kysymys esimerkiksi toimitusten työnjohdossa. Toimitusten 

johdon ja esimiesten asenteista riippuu, kehitetäänkö internetissä tapahtuvaa tiedonhankintaa ja 

ohjataanko siihen riittävät rahalliset ja ajalliset resurssit. Tarvitaan toimittajien ja toimitusten myös 

johdon koulutusta, asennemuutosta ja riittävästi aikaa työn tekemiseen. Tehokas internetlähteiden 

hyväksikäyttö vaatii aikaa ja taitoa, sitä ei voi tehdä muiden töiden ohessa vasemmalla kädellä. 

 

Kaakkois-Aasian tsunami osoitti, että yleisöllä voi olla oikeita ja olennaisia tietoja, joita vaikkapa 

viranomaisilla ei ole – tai joita he eivät halua oma-aloitteisesti kertoa. Kansalaisten ottamista mukaan 

toimittajan työprosessiin on helppo perustella, sillä muutos edistää ammattikunnan varsinaisen 

tehtävän, oikeiden ja olennaisten tietojen välittämisen, toteutumista. Siitähän journalismissa viime 

kädessä on kyse. Perustehtävän toteutumisen kannalta ei ole kovin olennaista, minkälaisella teknisellä 

värkillä, blogialustalla tai podcasting-tekniikalla tiedot välitetään. Tekniikka on siinä väline. Se on 

tehnyt myös kansalaisten kuulemisen aiempaa helpommaksi.
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What's Radical About the Weblog Form in Journalism? These ten things, for starters. Got others? Hit 

the comment button. 

 

By Jay Rosen 

 

People have been telling me I ought to write shorter posts. That’s what works, they say. That’s what 

web cruisers expect, they say. In general, I don’t listen to them. But here I am trying…. 

 

Ten Things Radical about the Weblog Form in Journalism: 

 

1.) The weblog comes out of the gift economy, whereas most (not all) of today’s journalism comes out 

of the market economy. 

 

2.) Journalism had become the domain of professionals, and amateurs were sometimes welcomed into 

it— as with the op ed page. Whereas the weblog is the domain of amateurs and professionals are the 

ones being welcomed to it, as with this page. 

 

3.) In journalism since the mid-ninetheenth century, barriers to entry have been high. With the weblog, 

barriers to entry are low: a computer, a Net connection, and a software program like Blogger or 

Movable Type gets you there. Most of the capital costs required for the weblog to “work” have been 

sunk into the Internet itself, the largest machine in the world (with the possible exception of the 

international phone system.) 

 

4.) In the weblog world every reader is actually a writer, and you write not so much for “the reader” but 

for other writers. So every reader is a writer, yes, but every writer is also a reader of other weblog 

writers—or better be. 
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5.) Whereas an item of news in a newspaper or broadcast seeks to add itself to the public record, an 

entry posted in a weblog engages the public record, because it pulls bits and pieces from it through the 

device of linking. In journalism the regular way, we imagine the public record accumulating with each 

day’s news— becoming longer. In journalism the weblog way, we imagine the public record 

“tightening,” its web becoming stronger, as links promotes linking, which produces more links. 

 

6.) A weblog can “work” journalistically—it can be sustainable, enjoyable, meaningful, valuable, 

worth doing, and worth it to other people —if it reaches 50 or 100 or 160 souls who like it, use it, and 

communicate through it. Whereas in journalism the traditional way, such a small response would be 

seen as a failure, in journalism the weblog way the intensity of a small response can spell success. 

 

7.) A weblog is like a column in a newspaper or magazine, sort of, but whereas a column written by 

twelve people makes little sense and wouldn’t work, a weblog written by twelve people makes perfect 

sense and does work. 

 

8.) In journalism prior to the weblog, the journalist had an editor and the editor represented the reader. 

In journalism after the weblog, the journalists has (writerly) readers, and the readers represent an editor. 

 

9.) In journalism classically understood, information flows from the press to the public. In the weblog 

world as it is coming to be understood, information flows from the public to the press. 

 

10.) Journalism traditionally assumes that democracy is what we have, information is what we seek. 

Whereas in the weblog world, information is what we have—it’s all around us—and democracy is what 

we seek. 


