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Tarkastelen pro gradu -tutkielmassani, miten Irakin uhkaa käsitellään Newsweek-lehden 
visuaalisissa esityksissä ennen Irakin sodan syttymistä. Raportoinnin painotuksiin ja näkökulmiin 
pureudun selvittämällä, millaisia kulttuurisia tulkintakehyksiä aineistosta hahmottuu. Tutkimuksen 
aineistona on 29 lehtijuttua, jotka ilmestyivät 2.9.2002─17.3.2003 välisenä aikana. 
 
Tutkielmani keskeinen mielenkiinnon kohde on vallanpitäjien ja tiedotusvälineiden suhde ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan journalismissa. Tarkastelen, kuinka hyvin vallanpitäjät saavat oman viestinsä 
läpi Newsweekissä ja toisaalta kuinka hyvin lehti onnistuu olemaan vallanpitäjien vahtikoira. 
Tutkielmani teoreettinen osa pohjautuu yhdysvaltalaiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
journalismia tarkastelevaan tutkimuskirjallisuuteen. Teoreettista näkökulmaa haen myös 
kansainvälisen politiikan tutkimuksesta. 
 
Tutkimusmenetelmänä käytän mediatutkija Robert Entmanin hahmotteleman kehysanalyysin 
visuaalista sovellutusta. Olen täydentänyt vahvasti tekstipainotteista kehysanalyyttista metodologiaa 
visuaalisilla näkökohdilla. 
 
Tutkimusaineistosta nousee esiin neljä kulttuurista tulkintakehystä: vihollisuuden kehys, 
tuomionpäivän kehys, terrorismin vastaisen sodan kehys ja sodan instrumentalismin kehys. 
Tutkimukseni keskeinen tulos on, että visuaaliset tulkintakehykset ovat pitkälti Yhdysvaltain 
hallinnon etujen mukaisia. Tulkintakehykset rakentavat vakuuttavan tarinan Irakin uhkasta, luovat 
vaihtoehdottomuuden ilmapiiriä ja tarjoavat sodankäyntiä ratkaisuksi uhkan torjumiseksi. Toinen 
keskeinen tutkimustulos on, että visuaalinen aineisto suosii vallanpitäjiä huomattavasti enemmän 
kuin tekstiaineisto. Tekstiaineisto on moniäänisempi ja myös kriittisempi vallanpitäjiä kohtaan. 
 
Tutkielmani loppupäätelmissä esitän, että Irakista rakentuu visuaalisissa esityksissä vakava uhka, 
koska aikakauslehdellä on tarve luoda ”lisäarvoa” lukijoille ─ pelkkä viikon uutisten kokoaminen 
lehteen ei riitä. Lisäarvo syntyy rakentamalla visuaalisesti näyttäviä tarinoita, joilla on vahva 
kulttuurinen kaikupohja. Irakin diktaattori Saddam Hussein, oletetut joukkotuhoaseet ja 
Yhdysvaltain huippumoderni sotakoneisto tarjosivat Newsweekille iskevää visuaalista aineistoa, 
josta oli kätevää rakentaa myyviä juttuja. 
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1. JOHDANTO 
 

Maaliskuun 20. päivänä vuonna 2003 syttynyt Irakin sota ja sitä edeltänyt kiivas julkinen 

keskustelu Irakin muodostamasta uhkasta ja sodan perusteista olivat 2000-luvun yksi 

merkittävimmistä kansainvälispoliittisista ilmiöistä ja mediaspektaakkeli vailla vertaa. Keskustelu 

sodasta ja rauhasta on aina väistämättä taistelua kansalaisten sieluista. Demokraattisessa valtiossa 

kansalaiset tai kansanedustajat eivät hyväksy sotaa, elleivät vallanpitäjät pysty vakuuttamaan heitä 

sodan oikeutuksesta tai välttämättömyydestä. Tiedotusvälineiden rooli sodan ja rauhan 

kysymyksissä on aina keskeinen: ennen varsinaista sotaa käydään ”pr-sota”, jossa kilpaillaan siitä, 

kenen tulkinnoista tulee vallitsevia tiedotusvälineissä.  2000-luvun informaatioyhteiskunnassa ei ole 

liioittelua väittää, että sota voitetaan ainakin osittain ihmisten mielissä, ei taistelutantereella. Pro 

gradu -tutkielmani sukeltaa Irakin uhkaa koskevaan julkiseen keskusteluun visuaalisesta ja 

mediakriittisestä näkökulmasta. 

 

Tarkastelen pro gradu -tutkielmassani, miten Irakin uhkaa käsitellään Newsweek-

uutisaikakauslehden visuaalisissa esityksissä 2.9.2002─17.3.2003 välisenä aikana. Visuaalisilla 

esityksillä tarkoitan valokuvien, otsikon, kuvaotsikon, kuvatekstin ja sommittelun muodostamaa 

kokonaisuutta. Keskeisenä näkökulmana tutkimuksessa on visuaalisten esitysten politiikka: Keiden 

arvot ja näkökulmat heijastuvat visuaalisessa aineistossa ja keiden ei? Miten Newsweekin 

visuaalisissa esityksissä näkyvät Yhdysvaltain hallinnon näkökulmat ja painotukset sekä 

vallanpitäjiä kohtaan esitetty kritiikki? 

 

Huolimatta ”diskursiivisesta ja kulttuurisesta käänteestä” visuaalinen näkökulma on laiminlyöty 

yhteiskuntatieteissä. Ainakin Yhdysvaltojen ulko- ja turvallisuuspolitiikan journalismia käsittelevää 

mediatutkimusta hallitsee lähes täysin tekstikeskeisyys (ks. kuitenkin esim. Zelizer 2004). 

Lähestymällä ”tapaus-Irakia” visuaalisesta näkökulmasta on aiheesta mahdollista saada uutta 

tutkimustietoa. Monet kansainvälisen politiikan tutkijat ovat huomauttaneet, että 

turvallisuuspolitiikka ja sen representaatioita ei voi ymmärtää ottamatta huomioon visuaalisuutta ja 

kuvallisuutta. (Möller 2004, 2007; Williams 2003, 524–528; Dauber 2001.) Visuaalisuuden 

laiminlyönti on oudoksuttavaa, sillä monet kokeelliset tutkimukset osoittavat, että sanoma- ja 

aikakauslehtien valokuvat välittävät erittäin tehokkaasti merkityksiä (ks. esim. Moriarty & 

Popovich 1988; Zillmann & et al. 1999; Gibson & Zillmann 2000; Arpan et al. 2006). Kun kyse on 

turvallisuusuhkan kaltaisesta ilmiöstä, visuaalisuuden merkitys korostuu. Valokuvat välittävät 



 

 

2 

tehokkaasti merkityksiä luomalla lehtijuttuihin muun muassa voimakkaan tunnepitoisia elementtejä, 

tuottamalla uutismaista todellisuusvaikutelmaa, konkretisoimalla ja yksinkertaistamalla 

monimutkaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä ja rakentamalla sosiaalisia suhteita toimijoiden välille 

(Seppänen 2001, 216). 

 

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan journalismia tarkastelevalle mediatutkijalle keskeinen kysymys on 

väistämättä median ja vallanpitäjien välinen suhde. Tiedotusvälineiden keskeisenä tehtävänä on 

toimia vallan vahtikoirana, kriittisenä julkisen vallan tarkkailijana ja analysoijana.  Jos viestimet 

eivät säilytä riippumattomuuttaan ja muodosta vapaata foorumia julkiselle keskustelulle, on vaikea 

kuvitella, miten kansalaiset voisivat arvioida hallitusta ja vaatia sitä vastuuseen toimistaan. Lukuisat 

mediatutkijat ja journalistit ovat esittäneet, että edes laatuyhdysvaltalaisviestimet eivät kyenneet 

säilyttämään riippumattomuuttaan ja toimimaan vallan vahtikoirana Irakin sotaa edeltäneessä 

raportoinnissa. Sen sijaan tiedotusvälineiden väitetään heijastaneen uutisoinnissaan Bushin 

hallinnon agendaa (ks. esim. Bennett 2003; Domke 2004; Miller 2003; Mooney 2004; MacArthur 

2003; Rampton & Stauber 2003). Arvostelijoiden mukaan media toisti muun muassa Bushin 

hallinnon apokalyptista uhkakuvaa Irakin ”joukkotuhoaseista” ja väitteitä syyskuun yhdennentoista 

takana olleen Al Qaeda -terroristijärjestön ja Irakin kytköksistä kykenemättä tarkastelemaan 

kriittisesti hallinnon esittämiä argumentteja ja niitä tukevaa todistusaineistoa.  

 

John MacArthur ruoskii havainnollisesti otsikoidussa artikkelissaan The Lies We Bought. 

Unchallenged Evidence for War (2003), että ”Bushin PR-sodan menestys perustui pitkälti 

kuuliaiseen ja tottelevaiseen lehdistöön, joka toisti lähes jokaisen hallinnon esittämän vilpillisen 

väitteen Saddam Husseinin vaarallisuudesta.” Pettymystä tiedotusvälineiden kritiikittömyyteen 

syventää erityisesti se, että sodan jälkeen kävi ilmi, että monet Bushin hallinnon esittämät ─ ja 

tiedotusvälineiden toistamat ─ sodan perusteet ovat osoittautuneet liioitteleviksi, yliampuviksi, jopa 

valheellisiksi (ks. esim. Carnegie Endowment Report 2004). Tässä tutkielmassa luupin alle joutuu 

Newsweek-lehden raportointi. 

 

Olen valinnut tutkimuskohteekseni tietoisesti aikakauslehden. Leo Lowenthalin mukaan 

aikakauslehti on tiedotusvälineistä parhaimpia tutkimuskohteita, jos ”ajan henkeä” pyritään 

tavoittamaan (Lowenthal 1984, teoksessa Kivikuru 1996, 1). Newsweek ilmestyy vain kerran 

viikossa, jolloin sen on paneuduttava akuutin uutisoinnin sijaan taustoittamaan, tutkimaan ja 

tulkitsemaan ilmiöitä sekä esittämään niille syitä ja seurauksia. 
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Aikakauslehdissä korostuu visuaalisuus sekä muodon ja sisällön yhteispeli. Aikakauslehdeltä 

odotetaan akuuttia uutisointia laajempia tulkintoja, havaintoja ja reaktiota tapahtumiin. Laadukas 

aikakauslehti järjestää ja tuo tolkkua valtavan uutisvirran vietäväksi joutuneille tiedonjanoisille 

ihmisille – kertoo heille, miten ”maailma makaa”. Hetkessä ja deadlinen paineessa elävässä 

television ja sanomalehden uutisjournalismissa ideologia kytkeytyy pikemminkin rakenteisiin ja 

valintoihin. Aikakauslehti on hedelmällinen tutkimuskohde, kun halutaan tarkastella, mihin 

laajempiin yhteyksiin ja tulkintakehyksiin ilmiö tai aihe asettuu. 

 

1.1 Tutkimuskysymyksen määrittely 
 

Pro gradu -tutkielmani tarkastelee, miten Irakin uhkaa käsitellään Newsweek-uutisaikakauslehden 

visuaalisissa esityksissä 2.9.2002─17.3.2003 välisenä aikana. Keskeisenä kiinnostuksen kohteena 

on vallanpitäjien rooli Newsweek-lehden raportoinnissa. Miten raportoinnissa suhtaudutaan 

ulkopolitiikan vallanpitäjiin? Heijastaako raportointi vallanpitäjien näkökulmia? Esiintyykö 

kritiikkiä vallanpitäjiä kohtaan? Millaista kritiikkiä? Tarkasteluajankohta valikoitui luontevasti: 

syyskuussa 2002 Yhdysvaltojen hallinto laittoi propagandakampanjassaan isomman vaihteen 

silmään, jolloin Irakia käsittelevän aineiston määrä lisääntyi oleellisesti myös Newsweekissä. 

 

Robert Entmanin (1993) kehysanalyyttisen mallin inspiroimana kysyn Irakia käsittelevältä 

visuaaliselta aineistolta: Millaisia ongelmia se määrittelee? Mikä nähdään ongelmien syyksi? 

Millaisia moraalisia arvostelmia esitetään? Mitä ratkaisumalleja tuodaan esille? Näitä kysymyksiä 

esittämällä on mahdollista päästä käsiksi juttujen laajempiin kulttuurisiin tulkintakehyksiin, jotka 

jäsentävät ja tolkullistavat maailmaa sekä antavat käsiteltävälle aiheelle merkityksen. Lisäksi on 

syytä pohtia juttuja myös lukijan näkökulmasta: minkälaisin silmin vastaanottajien halutaan juttuja 

lukevan? 

 

1.2 Miksi tutkia mediaa? 
 
Mediasta on viime vuosisadan aikana tullut länsimaissa ihmisten elämää kokonaisvaltaisesti 

läpäisevä tekijä, ja tätä ilmiötä on kutsuttu kulttuurin medioitumiseksi. Tällä viitataan paitsi 

mediateknologian valtavaan lisääntymiseen myös ihmisten kokemusten muuttumiseen 

mediavälitteisiksi. (Herkman 2001, 18.) Niemisen ja Pantin mukaan medialla on merkittävä rooli 
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siinä, miten ihmiset merkityksellistävät todellisuutta, rakentavat toimintaansa ja arvomaailmaansa ja 

mitä asioita ihmiset pitävät tärkeinä yhteiskunnallisina kysymyksinä (Nieminen & Pantti 2004, 15). 

Vallanpitäjät ovat jo kauan sitten ymmärtäneet, että medioituneen politiikan aikakaudella heidän 

täytyy tavoitteidensa saavuttamiseksi pyrkiä hallitsemaan julkisuutta: pyrkiä minimoimaan heitä 

kohtaan esitetty kritiikki ja saada omat näkemykset ja tilannemääritelmät vallitseviksi mediassa 

(Cook 1998). Bruce Berkowitzin (2003) mukaan 2000-luvun turvallisuuspolitiikassa informaation 

kerääminen, manipulointi, muokkaaminen, pimittäminen on tärkeämpää kuin armeijan liikkuvuus 

tai tulivoima. Sodat ja konfliktit voitetaan ihmisten mielissä, ei taistelutantereella. Kansalaiset tai 

kansanedustajat eivät valtuuta sotaa, elleivät koe sitä oikeutetuksi tai välttämättämäksi. 

  

Ei ole liioittelua väittää, että kansalaiset muodostavat käsityksensä ulko- ja turvallisuuspoliittisesta 

todellisuudesta lähes yksinomaan median kautta. Viime vuosina internetin blogit, keskusteluryhmät 

ja verkkofoorumit ovat varmasti monipuolistaneet myös ulko- ja turvallisuuspolitiikan 

tiedonkanavia, mutta silti perinteisen tiedotusvälineiden merkitys on edelleen aivan keskeinen. Ball-

Rokeachin ja DeFleurin (1976, 1998) hahmotteleman riippuvuusteorian (dependency theory) 

mukaan tiedotusvälineiden vaikutusvallan voidaan katsoa vaihtelevan sen mukaan, miten 

riippuvaisia sen antamista tiedoista olemme – toisin sanoen kuinka paljon ihmiset saavat tietoa 

muista lähteistä kuin mediasta. Riippuvuusteorian keskeisenä ajatuksena on, että tiedotusvälineiden 

raportoinnin vaikutusvalta riippuu siitä, kuinka paljon ihmisillä on uutisoidusta aiheesta 

kokemuksia ja taustatietoa, joihin nojaten he voivat arvioida ja kenties kyseenalaistaa viestimien 

tuottamia merkityksiä.  

 

Monista aiheista, kuten koulutuksesta ja terveydenhuollosta, kansalaisilla on runsaasti sekä 

omakohtaisia että lähipiirin tai muiden ihmisten jakamia tietoja ja kokemuksia. Toisista aiheista, 

kuten ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, harvalla on omakohtaista kokemusta tai median 

ulkopuolisten lähteiden tarjoamaa informaatiota. Yhdysvaltalaisten tietämys, kosketuspinta ja 

kiinnostus ulkomaailmasta ja ulkopolitiikan ilmiöistä on huomattavasti vähäisempi kuin 

sisäpolitiikan asioista (Malek & Wiegand 1997, 4).  
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1.3 Ulko- ja turvallisuuspolitiikan journalismi 

 
Sodan ja rauhan kysymyksissä on paljon pelissä. Jos viestimet eivät säilytä riippumattomuuttaan ja 

muodosta vapaata foorumia julkiselle keskustelulle, on vaikea kuvitella, miten kansalaiset voisivat 

arvioida hallitusta ja vaatia sitä vastuuseen toimistaan. Dorman & Livingstonin (1994, 61) mukaan  
 

Demokraattisen valtion julkisen keskustelulle on olennaista suhteellisen vapaa, avoin ja helposti 
saatava informaatio. Amerikkalaisessa yhteiskunnassa medialla on perustuslaissa taattu oikeus ja 
oikeastaan velvollisuus välittää tietoja, jotka ylittävät hallinnon pr-kampanjat. (Dorman & 
Livingston 1994, 61.) 
 

Toisaalta oli normatiivinen ihanne mikä tahansa, ulko- ja turvallisuuspolitiikan journalismissa 

presidentti ja hallinto esiintyvät aina pääosissa. Syy on yksinkertainen: presidentti ja hallinto 

neuvonantajineen valmistelevat ja toteuttavat ulkopolitiikka ja viestimien tehtävä on raportoida 

niiden poliittisista kannanotoista, linjauksista ja toimista kansalaisille. Koska hallinto on ulko- ja 

turvallisuuspolitiikassa ylivoimaisesti merkittävin toimija, sillä on rakenteellinen etulyöntiasema 

määritellä ja tulkita ulkopolitiikan ajankohtaisia haasteita ja ilmiöitä. Tämän rakenteellisen 

epäsuhdan vuoksi on selvää, että ulko- ja turvallisuuspolitiikan raportointi on aina valtava haaste 

tiedotusvälineiden riippumattomuudelle. 

 

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan journalismin lähtökohdat eroavat merkittävästi sisäpolitiikan 

uutisoinnista. Sisäpolitiikassa hallinnon asema ei ole niin hallitseva, koska pelikentällä on runsaasti 

muita pelaajia, joilla on etuja vaalittavanaan. Monissa sisäpolitiikan kysymyksissä erilaiset 

eturyhmät pääsevät huomattavasti näkyvämmin esille tiedotusvälineissä. Kun terveydenhuolto on 

Washingtonissa asialistalla, tiedotusvälineissä kuullaan usein niin lääkäreiden, sairaaloiden, 

potilaiden, vakuutusyhtiöiden kuin lääkefirmojen näkemyksiä ja kannanottoja. (Mermin 1999, 28.) 

Myös kiistat kansanedustuslaitoksessa, kongressissa ja senaatissa, ovat huomattavasti yleisempiä ja 

laajempia sisäpolitiikassa kuin ulkopolitiikassa, jossa vaalitaan usein kansallista etua ja 

konsensusta. 

 

Yhdysvaltain ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa tarkastellut mediatutkimus viimeisen 30 vuoden ajalta 

on varsin vakuuttavasti osoittanut, että vallanpitäjillä on vahva kyky vaikuttaa journalismin 

painotuksiin, näkökulmiin ja julkisen keskustelun rajoihin (ks. esim. Bennett, 1990; Herman & 

Chomsky, 1988; Mermin 1999). Toisaalta monet tutkimukset ovat havainneet runsaasti hallinnon 

kritiikkiä jopa tilanteissa, joissa yhteiskunnassa vallitsee vahva konsensus harjoitettavasta 
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ulkopolitiikasta (Althaus  et al. 1996; Fico & Soffin 1995; Livingston & Eachus 1996). Tutkijat 

ovatkin eri mieltä siitä, kuinka kriittistä yhdysvaltalainen ulko- ja turvallisuuspolitiikan journalismi 

ylipäänsä on.  

 

Tutkimukset päätyvät erilaisiin arvioihin hallintoa kohtaan esitetyn kritiikiin määrästä ja median 

riippuvuudesta vallanpitäjiin siitä syystä, että erilaiset tutkimukset soveltavat erilaisia menetelmiä ja 

tarkastelevia erilaisia aspekteja uutisoinnista. Piers Robinson et al. (2005) huomauttavat, että monet 

ulko- ja turvallisuuspolitiikan journalismia tarkastelevat mediatutkimukset ovat metodologisesti 

puutteellisia. Monet tutkimukset havaitsevat valaisevia ja osuvia yksityiskohtia vallanpitäjien 

propagandasta ja median kyvyttömyydestä kyseenalaistaa sitä, mutta niistä puuttuu usein 

systemaattisuus, selkeä tutkimusasetelma ja mittava empiirinen todistusaineisto.  

 

Yksi merkittävä syy siihen, että tutkimukset löytävät eri määrän kriittistä raportointia on 

yksinkertaisesti se, että tutkijat ovat eri mieltä siitä, mitä itse asiassa on ”kriittinen raportointi”. 

Lukuisat tutkijat ovat esittäneet, että Yhdysvaltain ulkopolitiikkaa käsittelevässä uutisoinnissa 

esiintyy kritiikkiä politiikan taktiikoista ja keinoista, mutta ei ulkopolitiikan perusfilosofiasta tai sen 

oikeutuksesta. (Althaus 2003, 386.) 

 

Tutkimukseni ankkuroituu teoreettisesti yhdysvaltalaiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikan 

journalismia tarkastelevaan mediatutkimuksen perinteeseen, joka on tuottanut viimeisen 30 vuoden 

aikana mittavan tutkimuskirjallisuuden. Tässä tutkimuskirjallisuudessa keskeisenä tarkastelun 

kohteena on ollut vallanpitäjien ja median suhde ja merkittävänä huolenaiheena median 

kyvyttömyys riippumattomaan ulko- ja turvallisuuspolitiikan uutisointiin. Tutkimussuuntaus on 

ahkerasti kartoittanut niitä rajoitteita, reunaehtoja, toimituskäytäntöjä ja periaatteita, jotka johtavat 

vallanpitäjien intressejä suosivaan raportointiin. 

 

Tutkimusperinteen kehitystä voi kuvailla ytimekkäästi: kaavamaisista ja rakenteellisista sanan ja 

mielen hallinnan malleista on siirrytty kohti lähestymistapoja, jotka korostavat lähteiden ja 

viestimien vuorovaikutuksellista ja monitahoista suhdetta. Tuore tutkimuskirjallisuuskin (ks. esim. 

Althaus 2003; Entman 2003; 2004; 2008) korostaa uutisoinnin rakenteellisia reunaehtoja, mutta 

painottaa, että niiden merkitys vaihtelee tilanteesta, tapauksesta ja kontekstista riippuen. 

Tutkielmani teoriaosan viestintätieteellisessä osuudessa tarkoituksenani on luoda monipuolinen 

katsaus ulko- ja turvallisuuspolitiikan journalismia ruotivaan tutkimuskirjallisuuteen. 
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2. MEDIAN JA ULKOPOLITIIKAN VALLANPITÄJIEN SUHDE: 
MEDIATUTKIMUKSEN MALLIT 
 

2.1 Lähdekäytännöt ulko- ja turvallisuuspolitiikan journalismissa 

 
Mediatutkimuksessa on laajalti hyväksytty näkemys, jonka mukaan journalismi on toimittajien ja 

heidän lähteidensä vuorovaikutuksen tuote. Leon Sigalin mukaan ”uutiset eivät ole sitä, mitä 

tapahtuu vaan mitä joku sanoo tapahtuneen tai tapahtuvan” (Sigal 1986, 15). Journalismissa eivät 

kuitenkaan esiinny mitkä tahansa lähteet, vaan tiedon auktoriteetit ja heidän arvovaltaiset versionsa 

”todellisuudesta” (Ericson & Baranek & Chan 1989, 377). Jotta tiedotusvälineiden toimintaa voisi 

ymmärtää, on välttämätöntä pohtia, ketkä ovat lähteitä ja miten journalistit toimivat heidän 

kanssaan.  

 

Viestimien ja lähteiden välillä on monitahoinen kilpailutilanne. Tiedotusvälineet kilpailevat 

keskenään siitä, kuka siteeraa arvovaltaisimpia ja uutisarvoisimpia lähteitä. Toisaalta lähteet 

kamppailevat siitä, kuka pääsee julkisuudessa parhaiten ääneen. Lisäksi lähteet kilpailevat 

journalistien kanssa siitä, kummanko näkökulmat ja tilannemääritelmät asettuvat etusijalle. Usein 

journalistit ja lähteet kamppailevat kiusalliseksi tai vahingolliseksi koetun tiedon saamisesta ja 

tuomisesta julkisuuteen (Luostarinen 1994, 64). 

 

Vaikutusvaltaisten lähteiden ja tiedotusvälineiden suhdetta voisi Gansia (1979 teoksessa 

Luostarinen 1994, 64) mukaillen pitää ”tangon tanssimisena” tai ”köydenvetona”, jossa lähteet 

yrittävät ”viedä” toimittajia ja ”käsitellä” uutisia ja toimittajat taas lähteitä saadakseen haluamiansa 

tietoja. Journalismin ammattietiikkaan kuuluu keskeisesti ajatus tutkivasta journalismista, jossa 

toimitus pyrkii aktiivisesti kaivamaan julkisuuteen salattuja ja kiusallisia vallankäytön 

väärinkäytöksiä ja yhteiskunnallisia epäkohtia (ks. esim. Kuutti 2001). Poliittiset päättäjät ja 

viestimet ovat siksi jatkuvasti jännitteisissä väleissä.  

 

Amerikkalainen mediatutkimus on toistuvasti osoittanut, että yhdysvaltalaista journalismia 

hallitsevat viralliset lähteet (ks. esim. Brown et al. 1987; Gans 1979; Sigal 1973). Onkin perusteltua 

väittää, että erityisesti ulko- ja turvallisuuspolitiikan journalismissa virallisilla ja vaikutusvaltaisilla 

lähteillä on rakenteellinen etulyöntiasema journalismin lähdejärjestelmässä. Syitä virallisten 

lähteiden dominanssiin on useita. Toimittajat janoavat arvovaltaisia lähteitä, jotka voivat puhua 
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edustamien instituutioidensa puolesta täydellä oikeutuksella (Schudson 2003, 137). Esimerkiksi 

Yhdysvaltojen presidentin puheet ja lausunnot ovat uutisia meillä Suomessakin. 

 

Toimittaja on jatkuvasti kiireinen ja painiskelee tiukan aikataulun kanssa. Vaikka uutisia voi 

periaatteessa löytyä mistä vain, uutistoiminta täytyy organisoida tehokkaasti ja taloudellisesti. 

Toimittajat tarvitsevat siis lähteitä, jotka tarjoavat vaivatta ja säännöllisesti uutisarvoista 

informaatiota. (Sigal 1986, 16.) Koska viranomaiset haastavat näkemykset katsotaan vähemmän 

uutisarvoiseksi kuin ”viralliset mielipiteet”, on viranomaisilla ”ensisijaisen määrittelijän” 

rakenteellinen etulyöntiasema julkisessa keskustelussa (ks. esim. Graber 2002). Lisäksi 

viranomaiset vastaavat itse sanomisistaan eikä journalisti joudu niistä tilille. Journalistia, joka 

julkaisee tietoja ei-virallisiin lähteisiin nojaten, voidaan puolestaan pitää vastuussa mahdollisista 

virheistä. Pahimmillaan toimittaja joutuu raastupaan vastaamaan kunnianloukkaussyytteestä. 

(Mermin 1999, 17.)   

 

Washingtonin pr-koneisto on viritetty huippuunsa ottamaan huomioon tiedotusvälineiden tarpeet. 

Valkoinen talo, ministeriöt, kongressi ja hallinnon eri virastot ja laitokset lähettävät jatkuvasti 

tiedotteita, järjestävät lehdistötilaisuuksia, julkaisevat selontekoja, tiedusteluraportteja ja analyysejä 

tiedonnälkäisille tiedotusvälineille. (Mermin 1999, 18.) Michael Schudson (2003, 3) kirjoittaa, että 

nykyisin toimittajat kohtaavat työssään suuren joukon parajournalisteja: pr-ihmisiä, poliittisia ”spin 

doctoreita” ja organisaatioviestinnän ammattilaisia. Kuten Ericson et al. (1989, 6) esittävät 

medioituneen politiikan aikakaudella lähteet toimivat itse ”toimittajina”. Läpikotaisin journalismin 

periaatteet ja sisäiset arvostukset tuntevat pr-alan huippuammattilaiset, usein entiset toimittajat, ovat 

taitavia muokkaamaan edustamiensa tahojen esittämän sanoman tavalla, joka kiinnostaa 

tiedotusvälineitä ja joka samalla tuottaa myönteistä julkisuutta.   

 

James Warrenin mukaan valtakunnan ”kohtalonkysymyksiä” ja kovia uutisaiheita käsittelevässä 

”Washington-journalismissa” toimittajia viekoittelee erityisesti mahdollisuus päästä keskeisten 

vallanpitäjien sisäpiiriin. Päätöksentekijät saattavat palkita heidän kanssaan yhteistyönhaluisia 

toimittajia mehevillä skuupinaiheilla, jotka edistävät toimittajien uraa. Lisäksi keskeinen lähde voi 

myös sulkea liian kriittisen toimittajan sisäpiirinsä ulkopuolelle. Tällöin toimittajan pomot voivat 

hermostua, kun kilpailijat saavat jatkuvasti meheviä inside-tietoja ja oma viestin häviää 

säännöllisesti uutiskilpailun. Lähteiden ja toimittajien (liian) läheiset suhteet voivat siis olla 

ongelmallista journalismin puolueettomuudelle. (Warren 2000, 80.)  

 



 

 

9 

Hätkähdyttävän riippuvaisia virallisista ja puolivirallisista lähteistä tiedotusvälineet ovat 

nimenomaan ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa käsittelevässä journalismissa. Hallin et al. tutkivat 

seitsemän johtavan yhdysvaltalaislehden lähdekäytäntöjä turvallisuuspolitiikan uutisoinnissa. 58 

prosenttia lähteistä oli virallisia hallituslähteitä, 15 prosenttia oli kongressista, yhdeksän prosenttia 

ulkomailta, noin 4 prosenttia entisiä poliitikkoja ja sotilasjohtajia ja vain viisi prosenttia ei-virallisia 

lähteitä (eturyhmät, tutkijat). Tutkimus myös osoittaa, että viralliset lähteet hallitsevat selvästi myös 

uutisten kärkiä, sillä niitä siteerataan huomattavasti useammin viidellä ensimmäisellä rivillä kuin ei-

virallisia lähteitä. (Hallin & Manoff & Weddle 1993.) Tutkijat toteavatkin loppupohdinnassaan, että 

”viranomaislähteiden dominanssi on niin äärimmäistä, että se herättää vakavia kysymyksiä 

turvallisuuspolitiikkaa käsittelevän journalismin tasosta ja tasapainosta” (Ibid., 763). 

 

Journalismissa virallisia lähteitä täydentävät usein ”asiantuntijat”. Journalismin ihanteisiin kuuluvat 

objektiivisuus ja luotettavuus, ja näitä halutaan vaalia hyödyntämällä asiantuntijoita, joiden 

tulkinnat ja analyysit tuovat uutisointiin arvovaltaa ja auktoriteettia. ”Asiantuntijoiden” merkitystä 

korostaa Druckmanin kokeellinen tutkimustulos: lähteiden koettu luotettavuus vaikuttaa siihen, 

kuinka hanakasti vastaanottajat omaksuvat tiedotusvälineiden tarjoamia tulkintakehyksiä 

(Druckman 2001).   Janet Steelen mukaan valinperusteet ja -kriteerit, joilla asiantuntijat valitaan 

kommentoijiksi, vaikuttavat merkittävästi raportoinnin painotuksiin ja näkökulmiin. Steelen 

mukaan turvallisuuspolitiikan raportoinnissa yhdysvaltalaistiedotusvälineet suosivat 

”asiantuntijoita”, jotka tuntevat tai ovat lähellä päätöksentekijöitä ja joilla on käsiteltävästä aiheesta 

käytännön kokemusta ja halukkuus tehdä ennustuksia tulevasta. (Steele 1995, 799.) Erityisesti 

tiedotusvälineiden suosiossa ovat entiset poliitikot ja sotilasjohtajat sekä päätöksentekijöitä lähellä 

olevat ajatushautomot eli think tankkien tutkijat.   

 

”Asiantuntijoina” toimivat entiset poliitikot tarkastelevat maailmaa pitkälti päättäjien näkökulmasta. 

He eivät useinkaan esitä näkemyksiä, jotka kokevat ”poliittisesti mahdottomiksi” (Mermin 1999, 

29). Ajatushautomoita koskee sama ongelma. James A. Smithin mukaan pääkaupungin think 

tankkien tavoitteena on tuottaa tulkintoja ja ajatuksia, joita voidaan hyödyntää poliittisten etujen 

edistämisessä. Jotta ajatushautomoiden ajatukset herättäisivät poliitikoiden huomion, niiden täytyy 

olla poliittisesti ”käyttökelpoisia ja mahdollisia”. Tästä syystä pääkaupungin ajatushautomot 

esittävät harvoin ajatuksia, jotka poikkeavat merkittävästi Washingtonin agendasta. (Smith 1991, 

213.)  
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Persianlahden sodan aikana television ajankohtaisohjelmissa esiintyneistä eksperteistä 29,5 

prosenttia oli ajatushautomoiden tutkijoita, 17,3 prosenttia entisiä poliitikkoja, 16 prosenttia 

yliopistosta, 12,9 prosenttia entisiä sotilasjohtajia ja 4,3 prosenttia journalisteja ja 20 prosenttia 

muita, jotka eivät kuulu edellä mainittuihin ryhmiin. (Steele 1995, 803.) Steelen mukaan eksperttien 

valinnan vinouma johti Persianlahden sodan uutisoinnissa kapea-alaiseen journalismiin, joka 

keskittyi vahvasti ”pelaajien” motiiveihin, sotataktiikoihin ja teknisiin yksityiskohtiin. 

Ajatushautomoiden tutkijoiden ja entisten poliitikkojen ja sotilaiden miehittäessä asiantuntijoiden 

roolit moraaliset ja eettiset ulottuvuudet sekä laajempi yhteiskunnallinen, historiallinen ja 

taloudellinen kontekstualisointi jäi taka-alalle. (Steele 1995, 809.) Uutiskriteerit painottavat 

tapahtuma-, toiminta- ja henkilökeskeisyyttä, mikä johtaa usein politiikan toteutuksen arviointiin ja 

spekulointiin eikä ulko- ja turvallisuuspolitiikan oikeutuksen ja perustan pohdintaan. Mermin 

korostaakin, että turvallisuuspolitiikkaa käsittelevä journalismi monipuolistuisi ja moniarvoistuisi, 

jos tiedotusvälineet hyödyntäisivät enemmän asiantuntijoina yliopiston eri oppiaineiden 

professoreja, jotka ovat vapaita Washingtonin poliittisista suhdanteista ja sitoumuksista (Mermin 

1999, 145–146). 

 

2.2 Malleista lyhyesti 

 
Media on keskeinen ja vaikutusvaltainen toimija ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, koska se määrittää 

suurimmalle osalle ihmisistä ulkopoliittisen todellisuuden. Toisaalta se on myös vallankäytön 

väline, jonka avulla vallanpitäjät pyrkivät edistämään omia tavoitteitaan. Median ja vallanpitäjien 

suhdetta Yhdysvaltain ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksissä on tutkittu runsaasti viimeisen 

30 vuoden aikana. Laajaa tutkimuskirjallisuutta voi jäsentää monin eri tavoin, mutta olen päätynyt 

esittelemään neljän eri mallin ympärillä käytyä tieteellisistä keskustelua. Nämä mallit ovat Noam 

Chomskyn ja Edward Hermanin kehittelemä propagandamalli, Lance Bennettin kehittelemä  

luettelointimalli (indexing model), Piers Robinsonin vuorovaikutus-malli (policy–media 

interaction) sekä Robert Entmanin vesiputous-malli (cascading network activation). Olen jäsentänyt 

tutkimuskirjallisuutta vapauksia käyttäen, kriittisesti reflektoiden ja soveltaen. Vaikka mallien 

pohjana olevissa empiirisissä tutkimuksissa on usein päädytty samoihin johtopäätöksiin, niiden 

median toimintaa selittävät lähtökohdat ja oletukset ovat kuitenkin hyvin erilaisia. 
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2.3 Propagandamalli: tiedotusvälineet hallinnon talutusnuorassa 

 
Edward S. Herman ja Noam Chomsky kehittelivät pitkin 1980-lukua ns. propagandamallia, 

strukturalistista teoriaa kapitalismin oloissa toimivasta yhdysvaltalaisesta mediajärjestelmästä. 

Pohdintojensa tuloksen he kokosivat kirjaansa Manufacturing Consent: The Political Economy of 

the Mass Media (1988). Kaksikko on jatkanut mallinsa kehittelyä ja vastannut sitä kohtaan 

esitettyyn kritiikkiin vielä 1990- ja 2000-luvuillakin (ks. Chomsky 1998; Herman 2000). 

Tutkielmassani esittämäni propagandamalli perustuu kaksikon ulko- ja turvallisuuspolitiikan 

journalismia koskeviin ajatuksiin. Tarkoituksena ei ole suinkaan esitellä koko propagandamallia, 

vaan tuoda esiin Chomskyn ja Hermanin ajattelusta näkökohtia, jotka ovat oleellisia nimenomaan 

ulko- ja turvallisuuspolitiikan journalismia selittävän propagandateesin ymmärtämiseksi. 

 

Eric Herring ja Piers Robinson kirjoittavat artikkelissaan Too polemical or too critical? Chomsky 

on the study of the news media and US foreign policy (2003), että Noam Chomskyn näkemykset on 

systemaattisesti sivuutettu Yhdysvaltojen ulkopolitiikan raportointia käsittelevässä 

valtavirtamediatutkimuksessa – siitä huolimatta, että hän usein päätyykin lähes identtisiin 

johtopäätöksiin alan johtavien tutkijoiden kanssa. Itse en aio syyllistyä tähän. Vaikka Chomskyn ja 

Hermanin ajatukset ovat paikoitellen yksioikoisia ja varsin poleemisia, he onnistuvat kuitenkin 

tavoittamaan useita havainnollisia ja osuvia piirteitä median toiminnan reunaehdoista nimenomaan 

Yhdysvaltojen ulkopolitiikan uutisoinnista. Huolimatta mallin tieteellisistä puutteista mittava 

tutkimuskirjallisuus ja empiirinen todistusaineisto tukevat propagandamallin keskeisiä hypoteeseja 

– erityisesti ulkopolitiikan raportoinnissa (Klaehn 2003). 

 

Propagandamallin lähtökohta on, että yhdysvaltalaisessa mediajärjestelmässä on viisi kytköksissä 

olevaa ja toisiaan vahvistavaa ”suodatinta” tai ohjailumekanismia, joiden läpi uutisten 

raakamateriaali suodattuu. Se mitä suodatuksesta jää jäljelle on journalismia, joka marginalisoi 

toisinajattelijat, suosii hallitusta sekä vallanpitäjiä ja vallitsevia yksityisiä intressejä. (Herman & 

Chomsky 1988, 2.) Se tarkastelee siis rajoittimia, jotka ohjaavat tiedotusvälineet omaksumaan 

propagandistisen roolin (Herman & Chomsky 1988, xi-xii). Viisi amerikkalaiseen journalismiin 

vaikuttavaa ”suodatinta” tai ohjailumekanismia ovat joukkoviestinnän omistussuhteet ja voitto-

orientaatio, mainonnan vaikutus pääasiallisena tulonlähteenä, riippuvuus hallitus-, liike-elämä- ja 

asiantuntijalähteistä, vaikutusvaltaisten organisaatioiden kyky painostaa ja rankaista viestimiä sekä 
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kansallisena uskontona toimiva antikommunismi (Herman & Chomsky 1988, 2). Kylmän sodan 

päättymisen jälkeen viides suodatin on muotoiltu ”toiseudeksi” (Chomsky 1998).   

 

Propagandamallin mukaan tiedotusvälineet heijastavat ulkopolitiikan uutisoinnissaan vallassa 

olevan hallituksen agendaa ja intressejä (Herman 1993, 23). Yhdysvaltojen taloudellis-poliittinen 

eliitti, johon muutamien raharikkaiden omistamat viestimet kuuluvat, on lopulta varsin 

homogeeninen ryhmittymä yhteisine etuineen (Herman 1982, 139). Herman muistuttaa, että 

taloudellis-poliittisen eliitin edut ovat ulkopolitiikassa yhteneväisemmät kuin sisäpolitiikassa 

(Herman 2000, 103–104). Ulkopolitiikan raportointi on erityisen altis hallinnon propagandalle, 

koska sisäpolitiikasta poiketen ulkopolitiikan alueella ei ole vahvoja hallituksen 

”propagandakampanjoita” haastavia äänestäjäkuntia ja etujärjestöjä (Herman 1993, 23). 

 

Erityisesti ulkopolitiikassa poliittis-taloudellinen eliitti jakaa Yhdysvaltojen ulkopolitiikan 

perusperiaatteet ja -filosofian. Chomsky esittää, että päästäkseen esittämään ulkopoliittista kritiikkiä 

valtavirtamediaan täytyy pysyä eliitin määrittelemän konsensuksen rajoissa ja hyväksyä 

mukisematta ulkopoliittinen ”perusdoktriini”. Tämän opin mukaan Yhdysvallat on ulkopolitiikassa 

hyväntahtoinen ja ylevä toimija, joka toimii kansainvälisessä politiikassa puolustaen vain omaa 

turvallisuuttaan ja reagoiden ainoastaan muiden rikoksiin. Valtavirtamediassa esiintyvä kritiikki ei 

kyseenalaista tätä oppia, vaan kohdistuu usein poliitikkojen henkilökohtaisiin virheisiin, historian 

monimutkaisuuteen, sinisilmäisyyteen tai kyvyttömyyteen ymmärtää vihollisen petollista luonnetta. 

(Chomsky 1986, 21.) Yhdysvaltalaismediassa esiintyy paikoitellen ulkopoliittista väittelyä, 

kritiikkiä ja toisinajattelua, mutta lähinnä taktisista ja strategisista seikoista – ei itse ulkopolitiikan 

perusfilosofiasta  (Herman & Chomsky 1988, xiii). 

 

Propagandamalli esittää, että ulkopolitiikkaan kytkeytyy vahvat taloudelliset intressit, joita 

erityisesti amerikkalaiset ylikansalliset yritykset haluavat edistää. Jonathan Mermin tukee tätä 

väitettä. Hänen mukaansa kylmän sodan jälkeen Yhdysvaltojen ulkopolitiikan yksi keskeisistä 

periaatteista on ollut investointitilaisuuksien ja uusien markkinoiden avaaminen ja öljyn saannin 

turvaaminen amerikkalaiselle yritysmaailmalle. (Mermin 1999, 28–29.) 

 

Hermanin mukaan ulkopolitiikan raportointiin vaikuttaa keskeisesti propagandamallin kolmas 

suodatin: riippuvuus hallituslähteistä. Hän painottaa, että erityisesti taloudelliset tekijät työntävät 

journalistit hallituslähteiden käsiin, sillä heidän lausuntonsa eivät vaadi tietojen tarkistamista ja 

taustatyötä, jotka vaativat aikaa ja rahaa. Tämä johtaa siihen, että päätöksentekijöistä tulee ulko- ja 
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turvallisuuspoliittisten aiheiden ensisijaisia määrittelijöitä. (Herman 1993, 26.) Termi ensisijainen 

määrittelijä (primary definer) viittaa siihen, että viranomaiset pääsevät ensimmäisenä 

määrittelemään ja kehystämään aiheita ja tapahtumia julkisuuteen. Heidän luomansa ensisijaiset 

määritelmät luovat viitekehyksen, joka hallitsee myöhemmin aiheesta käytävää julkista keskustelua. 

(Hall et al. 1978.) Uutista hitaammat lajityypit, esimerkiksi aikakauslehtijutut, joutuvat astumaan 

ensisijaisten määrittelyiden ja kehysten dominoimaan journalistiseen kenttään. Vastakkaiset tai 

monipuolisemmat näkemykset joutuvat tuomaan esiin omat määrittelynsä suhteessa ensisijaiseen 

tulkintaan. (Horsti 2005, 55.) 

 

Herman korostaa, että valtio voi hyödyntää ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksissä 

”voimakkaita ideologisia aseita”. Näitä ovat mahdollisuus demonisoida ”vihollisia” ja luoda 

oletettuja turvallisuusuhkia, jotka leviävät tiedotusvälineiden kautta yhdysvaltalaisten jaettuun 

todellisuuteen. (Herman 1993, 23.) Noam Chomsky määrittelee propagandamallin viidennen 

suodattimen, toiseuden, seuraavasti: 

 

 . . . Se tarkoittaa ajatusta siitä, että uhkaavat viholliset ovat hyökkäämässä kimppuumme ja meidän 
täytyy kerääntyä julkisen vallan suojiin. Tarvitaan jotakin, millä pelotella kansalaisia ja estää heitä 
ymmärtämästä, mitä heille oikeasti tapahtuu. (Chomsky 1998. Artikkelissa Klaehn 2002, 161.) 
 
 
Propagandamalli on institutionaalinen ja rakenteellinen malli – sen vuoksi se sisältää väistämättä 

deterministisiä piirteitä (Herman 2000, 107). Se selittää median toimintaa ja toimintaympäristöä, ei 

sen raportoinnin vaikutuksia. Malli ei tarkastele toimitustyön käytännön kiemuroita ja siksi se ei 

pysty ”selittämään jokaista yksityiskohtaa niinkin monimutkaisesta asiasta kuin joukkoviestimien 

toiminta.” (Herman & Chomsky 1988, 304.) Propagandamalli ei oleta, että media tietoisesti levittää 

propagandaa ja että toimittajat pakotetaan tai ohjeistetaan suosimaan poliittista eliittiä jutuissaan. 

Sen sijaan malli esittää, että käytännön toimitustyössä ”suodatus” tapahtuu tiedostamattomasti. 

Toimittajat olettavat tekevänsä työtään objektiivisesti ja hyvien journalististen kriteerien mukaisesti 

toimien kuitenkin käytännössä hallinnon propagandan ääritorvena. (Herman & Chomsky 1988, 2.)  

 

2.3.1 Propagandamallin kritiikki: Rakenteesta kohti toimitustyön käytäntöjä 
 

Monet viestintätieteilijät ovat arvostelleet ankarasti propagandamallia. Kritiikin kärki on 

kohdistunut siihen, että malli on yksiulotteinen, mekaaninen, kaavamainen ja luonnonlakimainen 

(ks. esim. Corner 2003; Schlesinger 1989; Golding & Murdock 1991). John Cornerin mukaan 
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mallin pitäisi selittää huomattavasti seikkaperäisemmin ja yksityiskohtaisemmin suodattimien 

toimintamekanismit: niiden kontekstit, keskinäinen vuorovaikutus niin yritysten, valtion kuin 

median tasolla. Koska Herman ja Chomsky eivät pohdi tai erittele suodattimien toiminnan 

rajoitteita tai esteitä, niiden ajatellaan toimivan ikään kuin itsestään. Corner toteaakin, että ”malli 

antaa median toiminnasta totaalisen ja lopullisen kuvan.” (Corner 2003, 369.)  

 

Mallissa toimittajat nähdään rationaaliseen ajatteluun kykenemättöminä propagandakoneiston 

äänitorvina. Mallissa ei pohdita toimitustyön käytäntöjä, journalismin professionalismia ja 

objektiivisuusnormeja, jotka ovat Daniel Hallinin mukaan keskeisiä median toimintaa selittäviä 

tekijöitä (Hallin 1994, 4). Lisäksi propagandamalli mieltää yleisön passiiviseksi ja helposti 

aivopestäväksi massaksi. Hämmentävää on, että mallissa ei teoretisoida lainkaan mediatekstien 

vastaanottoa, mutta silti median sisällöillä ajatellaan olevan merkittävä vaikutus ihmisten 

tulkintoihin (Klaehn 2002, 152).   

 

Propagandamalli olettaa varsin suorasuokaisesti ja problematisoimatta, että poliittinen eliitti on 

yhtenäinen ja että heidän intressinsä ovat yhteisiä. Mikä on poliittinen eliitti, keitä siihen kuuluu ja 

miten se toimii? Vastaus jää mallissa hyvin pinnalliseksi. Salaliittoteoriamainen ote johtaa siihen, 

että malli ei näe viestimien sisällöissä vastarintaa, valtakamppailuja tai hallituksen linjan haastavia 

näkemyksiä. Schudson huomauttaa, että Chomskyn ja Hermanin ajattelussa New York Times on 

sama asia kuin Pravda, Neuvostoliiton virallinen propagandajulkaisu (Schudson 2003, 38). Lang & 

Lang huomauttavat, että propagandamallin metodologia ontuu pahoin. Propagandamallin väitteitä 

tukeva empiirinen aineisto on epäsystemaattinen ja tarkoitushakuisesti kerätty. He myöntävät, että 

esimerkkitapaukset sinänsä ovat havainnollisia, mutta mallin yleistäminen koskemaan koko 

mediakenttää anekdoottimaiseen todistusaineistoon nojaten on kyseenalaista. (Lang & Lang 2004, 

94.) 

 

Propagandamallia kovin sanoin arvosteleva John Corner (2003, 367) kuitenkin myöntää, että malli 

on parhaimmillaan selittäessään nimenomaan Yhdysvaltojen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa 

käsittelevää journalismia. Itse asiassa monet empiiriset tutkimukset tukevat argumentteja, joita 

Herman & Chomsky esittävät nimenmaan Yhdysvaltojen ulko- ja turvallisuuspolitiikan 

journalismin sisällöstä (Herring & Robinson 2003). On kuitenkin kyseenalaista, selittävätkö heidän 

mallissaan esittämät rakenteelliset tekijät journalismin sisältöjä. Jotta median toimintaa ulko- ja 

turvallisuuspolitiikan journalismissa voisi syvällisemmin ymmärtää, on näkökulmaa pakko 

laajentaa.  
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2.4 Luettelointimalli: media virallisen ulkopoliittisen keskustelun 
heijastajana 
 

Niin sanotun luettelointiteesin (indexing hypothesis)1 ympärille on rakentunut mittava ja 

teoreettisesti vankka tutkimuskirjallisuus, joka pyrkii valottamaan yhdysvaltalaismedian 

raportoinnin logiikkaa ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksissä. Mallin keskeinen lähtökohta on 

tiedotusvälineiden ja viranomaisten symbioottinen suhde, joka muodostaa journalismin kivijalan.  

 

Luettelointimallin mukaan tiedotusvälineiden uutisoinnin keskiössä on Washingtonissa käytävä 

”virallinen ulkopoliittinen keskustelu”. Lance Bennettin mukaan ”tiedotusvälineillä on tapana 

heijastaa uutisoinnissaan Washingtonin poliittisessa keskustelussa esiintyviä näkökulmia ja 

mielipiteitä.” ─ ikään kuin luetella ulkopoliittisen vallan keskuksessa esiintyvät näkemykset.  

Washingtonin ulkopuolelta tulevat, ei-viralliset, mielipiteet pääsevät mediaan usein vasta sitten, kun 

ne ilmaantuvat keskusteluihin Washingtonin poliittisissa piireissä. (Bennett 1990, 106.)  

 

Jos poliittisen eliitin sisällä syntyy erimielisyyksiä, esimerkiksi hallinnon sisällä tai hallituksen tai 

opposition välillä, toimittajat tarttuvat uutisoinnissaan näihin vallan keskuksessa esiintyviin 

ristiriitoihin ja kiistoihin. Jos hallituksen politiikka sen sijaan nauttii ulkopoliittisen eliitin suosiota, 

hallintoa kritisoivia ääniä kuullaan harvoin ja media päätyy tuottamaan hyväksyntää hallinnon 

poliittiselle linjalle. (Bennett 1990, 110.) Jos kiista poliittisen eliitin sisällä pitkittyy, raportoinnissa 

pääsevät paremmin esiin myös eliitin ulkopuoliset näkemykset, esimerkiksi erilaisten etujärjestöjen 

kannanotot (Alexseev & Bennett 1995, 396–397). 

 

Mitä on sitten ”virallinen ulkopoliittinen debatti”? Althaus et al. (1996, 408) kiinnittävät huomiota 

luettelointimallin käyttämiin käsitteisiin ”mainstream government debate” ja ”official debate”, jotka 

vaativat heidän mielestään täsmentämistä ja erittelyä. Heidän katsannossaan virallinen 

ulkopoliittinen eliitti jakaantuu kahteen osaan: hallitukseen (presidentti, ulko- ja 

puolustusministeriö ministereineen ja virkamiehineen) ja oppositioon (kongressin oppositiopuolue 

ja sen jäsenet). Nämä kaksi vallan keskusta muodostavat virallisen valtaapitävän eliitin. On 

ensiarvoisen tärkeää erottaa hallitus ja oppositio toisistaan, jotta uutisoinnin painotuksia 

hallitsevista ”määrittelijöistä” saadaan tarkka kuva. Joskus hallinto saattaa täysin hallita julkista 

keskustelua ja oppositio on passiivinen, joskus taas hallinto saattaa saada vastaansa ärhäkän 

                                                 
1 ”Indeksointi”-käsite kääntyy huonosti suomen kieleen. Olen suomentanut käsitteen luetteloinniksi. Se ei ole kovin 
hyvä suomennos, sillä ”indeksointi” on luettelointia paljon monimutkaisempi ajatus.   
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opposition, jonka näkemyksiä kuullaan viljalti viestimissä. Toisinaan taas koko valtaapitävässä 

ulkopoliittisessa eliitissä vallitsee konsensus. (Althaus et al. 1996, 408.)  

 

Althaus puolestaan huomauttaa, että ”virallinen keskustelu” ei ole mikään yksiselitteinen ja helposti 

hahmottuva kokonaisuus. Tehdäkseen selkoa ”virallisesta keskustelusta” ja sen keskeisistä 

osapuolista joutuu toimittaja tekemään henkilökohtaisia arviointeja, valintoja ja tulkintoja. Monesti 

poliittiset tilanteet muuttuvat nopeasti ja usein on epäselvää, missä virallisen keskustelun rajat 

kulkevat. Tässä mielessä viestimet voivat parhaimmillaan synnyttää ”virallista keskustelua”. 

(Althaus 2003, 384.) Althaus ja kumppanit kiinnittävät huomiota vain ”viralliseen ulkopoliittiseen 

keskusteluun”, mutta ulkopoliittinen eliitti sinänsä on laajempi käsite. Entmanin mukaan 

ulkopoliittiseen keskusteluun ottavat osaa erityisesti keskeiset asiantuntijat, merkittävimmät 

ajatushautomoiden tutkijat ja ulkopolitiikassa aktiiviset entiset poliitikot ja ministerit (Entman 2008, 

91).    

   

On selvää, että hallinnon tai ulkopoliittisen eliitin sisällä puhkeavat konfliktit kiinnostavat mediaa – 

ja kansalaisia. Luettelointimallin esittämä normatiivinen huoli kohdistuu kuitenkin siihen, että 

median raportointi pysyttelee liiaksi virallisen keskustelun rajoissa ja painotuksissa. Kansalaisten ja 

erityisesti kansalaisyhteiskunnan toimijoiden sivuuttaminen mediassa kaventaa mielipiteiden kirjoa 

julkisuudessa ja näin kansalaiset altistuvat hallinnon näkemyksille.  On varsin ongelmallista, jos 

kriittisiä näkemyksiä ei oteta huomioon tai niitä väheksytään, ennen kuin ne on esitetty 

Washingtonin poliittisissa keskusteluissa. (Mermin 1999, 5.) Daniel Hallinin klassikkotutkimus The 

Uncensored War: The Media and the Vietnam (1986) todistaa juuri tämän huolen: 

yhdysvaltalaistiedotusvälineet eivät kritisoineet Vietnamin sotaa, ennen kuin Washingtonissa 

korkea-arvoiset viranhaltijat alkoivat kääntyä sotaa vastaan vuosina 1967–1968. Niinpä 

luettelointiteorian mukaan tiedotusvälineet tarjoavat ennen kaikkea poliittisen eliitin jäsenille 

kanavan kritisoida toisiaan (Mermin 1999, 7). Tätä tehdään usein esimerkiksi vuotamalla tietoja 

tarkoituksenmukaisesti tai levittämällä harkittuja huhuja (Schudson 2003, 140).  

 

Luettelointimalli esittää, että jos ulkopoliittinen eliitti on yksimielinen harjoitettavasta 

ulkopolitiikasta, ”media on suhteellisen passiivinen ja yleensä vahvistaa valtaapitävien näkemyksiä 

julkisen mielipiteen ohjailemiseksi” (Hallin 1994, 11). Mitä viestimet tekevät välttääkseen 

leimautumasta osaksi hallituksen propagandakoneistoa ja tavoitellakseen lehdistönvapauden ja 

objektiivisuuden ideaalia tilanteessa, jossa poliittisen eliitin keskuudessa vallitsee konsensus? Gaye 

Tuchmanin mukaan toimittaja rakentaa kuvaa objektiivisesta journalismista siteeraamalla jutussa 
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lähteitä, jotka esittävät vastakkaisia näkemyksiä. Esittämällä molempien lähteiden väitteet toimittaja 

voi vakuuttaa olevansa objektiivinen, koska on esittänyt jutun molemmat puolet suosimatta 

kumpaakaan. (Tuchman 1973, 665.) Eliitin konsensuksen vallitessa ”objektiivisuusrituaalin” 

mukaiset eri mieltä olevat lähteet löytyvät kuitenkin kapea-alaisen Washingtonin konsensuksen 

määrittelemän rajan sisältä. Jonathan Mermin muotoilee luettelointimallin yhden keskeisistä 

oivalluksista seuraavasti. 

 

Kun Washingtonissa ei käydä ulkopoliittista debattia, toimittajat näkevät kiistanaiheet 
ulkopolitiikan keinoissa, tuloksissa ja presidentin onnistumisissa ja epäonnistumisissa ─ eivätkä 
ulkopolitiikan oikeutuksessa tai sen perusfilosofiassa. Kun Washingtonissa ei väitellä 
ulkopolitiikasta, toimittajien kriittinen raportointi asettuu Washingtonissa vallitsevan 
ulkopoliittisen konsensuksen sisälle.  (Mermin 1999, 9.) 
 
Luettelointimalli siis korostaa, että poliittisen eliitin yhtenäisyys ja virallinen ulkopoliittinen 

keskustelu määrittelee median raportoinnin rajat. Ulkopoliittisen eliitin ollessa epäyhtenäinen ja 

ristiriitainen hallintoa kohtaan esitetyn kritiikin määrä mediassa lisääntyy.  

 

Daniel Hallin pohtii median ja tiedotusvälineiden suhdetta kiintoisalla tavalla. Hänen mukaansa 

”journalistien maailmassa” on kolme eri ”aluetta”, joissa he soveltavat erilaisia journalistisia arvoja 

ja normeja. ”Konsensuksen” alueella ovat asiat, jotka otetaan annettuna ja joita ei kyseenalaisteta. 

Tällä alueella toimittajat eivät katso velvollisuudekseen esittää vastakkaisia mielipiteitä, vaan 

pitävät tärkeänä edistää konsensusta. ”Oikeutetun kiistan” alueella kukkii journalismin ihanne 

objektiivisuudesta ja uutisoinnin tasapainosta, mikä toteutuu useimmiten esimerkiksi 

vaaliuutisoinnissa. ”Poikkeavuuden” alueelle sijoittuvat mielipiteet ja ajatukset, jotka journalistit 

tylysti sivuuttavat. Esimerkkinä voidaan mainita vaikkapa kommunistit Yhdysvaltojen 

sisäpolitiikassa. Hallin muistuttaa, että ”alueiden” erot eivät ole selvärajaisia ja ne muuttuvat 

tilannekohtaisesti. Esimerkiksi ”oikeutetun kiistan” alue voi laajentua merkittävästi ja kutistaa 

samalla konsensusalueen pinta-alaa. (Hallin 1984, 21–22.) 

 

2.4.1 Vuorovaikutusmalli: luettelointimallin täydentäjä 
 

Piers Robinson pohtii tilanteita, joissa media voisi toden teolla vaikuttaa hallinnon toimintaan 

ulkopolitiikassa. Hän esittää erityisesti Daniel Hallinin ja Lance Bennettiin ajatuksiin pohjaten 

vuorovaikutusmallin (policy-media interaction model). Sen lähtökohtana on ajatus, jonka mukaan 

hallinnon poliittisen linjan vankkuus ja johdonmukaisuus (policy certainty) vaikuttaa keskeiset 
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siihen, kuinka suuri vaikutus medialla voi olla hallinnon politiikkaan. Jos hallinnon linja on vankka, 

malli olettaa luettelointimallin tavoin median tuottavan uutisoinnillaan hyväksyntää viralliselle 

ulkopoliittiselle linjalle. Toisaalta jos hallinnon linjauksissa on epävarmuutta ja horjumista sekä 

eliitti on erimielinen, median vaikutusvalta voi paikoitellen olla suuri. Tällöin media voi aktiivisesti 

tulkita, jäsentää ja organisoida tietoja kriittisesti ja raportoida kielteisesti hallinnon toiminnasta. Jos 

tilanne karkaa hallinnon käsistä, mediakohu voi syödä nopeasti hallituksen toimintaedellytykset. 

(Robinson 2001, 535–536.) Vuorovaikutusmallin keskeiset havainnot on kerätty oheiseen 

taulukkoon.  

 

 

Taulukko 1. Piers Robinsonin vuorovaikutusmalli 

Eliitin yksimielisyyden aste Median ja vallanpitäjien 

suhde 

Median rooli 

Eliitin yksimielisyys Media toimii Hallinin 

konsensuksen sisällä 

Media luo hyväksyntää 

vallanpitäjien ulkopolitiikalle 

Eliitin erimielisyys Media toimii Hallinin 

oikeutetun kiistan alueella 

 

Media raportoi eliitin 

erimielisyyksistä 

Eliitin hajaannus sekä 

poliittinen epävarmuus 

hallinnossa sekä kriittinen 

raportointi  

 

Mediasta tulee aktiivinen ja 

kantaa ottava osapuoli 

 

Media pyrkii vaikuttamaan 

ulkopolitiikkaan 

 

Lähde: Robinson (2001, 536) 

 

Luettelointimallin kulmakivenä on ajatus, jonka mukaan politiikan journalismin ytimessä on 

toimittajien virallisten lähteiden vuorovaikutus, jossa viralliset lähteet vievät ja toimittajat vikisevät.  

Malli ei kuitenkaan tarkemmin täsmennä tai tarkenna, miten lähteiden ja journalistien monitahoinen 

ja dynaaminen vuorovaikutus toimii.  
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2.4.2 Luettelointimallin kritiikki: journalistien ja lähteiden dynaaminen 
vuorovaikutus   
 

Kriitikot huomauttavat, että sekä propaganda- että luettelointimallin käsitys journalistien ja 

lähteiden vuorovaikutuksesta on varsin pysähtynyt. Ne mieltävät media varsin passiiviseksi ja 

vaikutusvallattomaksi toimijaksi. Luettelointimallia koskevassa tutkimuskirjallisuudessa ei lainkaan 

täsmennetä, miten virallisten mielipiteiden ”luettelointi” toimitustyössä käytännössä tapahtuu. 

Althaus huomauttaakin, että luettelointiperiaatteen soveltaminen käytännön uutisiksi on varsin 

dynaaminen ja monimutkainen prosessi, jossa journalisti joutuu tekemään useita henkilökohtaisia 

arviointeja ja valintoja sekä ottamaan selvää ”virallisesta (ulkopoliittisesta) keskustelusta”. Usein 

poliittiset tilanteet muuttuvat nopeasti ja virallisen keskustelun rajoja on vaikea äkkiseltään 

hahmottaa. Journalistit voivat saada tietoonsa hallinnon kritiikkiä esimerkiksi toisilta toimittajilta tai 

off the record -pohjalta hallinnon sisältä. Yhtenäisenkin hallituksen linjan vallitessa toimittajilla on 

aina mahdollisuus laajentaa keskustelua hallinnon ulkopuolelle jututtamalla esimerkiksi relevantteja 

ulkomaalais- tai kansalaisjärjestölähteitä. (Althaus 2003, 383–385.)  

 

Althausin näkemys saa tukea Bennettiltä, jonka (1996, 378) mukaan politiikan journalismin yksi 

keskeisistä normeista on ”follow the trail of power”. Jos poliittista tilannetta ei pysty selittämään 

Washingtonin normaalissa institutionaalisessa kontekstissa, journalisteilla on tapana mennä sinne, 

mistä selitykset löytyvät. Ulkopolitiikan näyttämöllä esimerkiksi ulkomaiset toimijat voivat joskus 

näytellä keskeistä osaa, jolloin uutisointi laajenee väistämättä Washingtonin poliittisten piirien 

ulkopuolelle.      

 

Viralliset lähteet hallitsevat ulko- ja turvallisuuspolitiikan raportointia määrällisesti. Virallisten 

lähteiden määrällinen hallitsevuus ei kuitenkaan kerro koko totuutta lähteiden ja viestimien välisistä 

valtasuhteista, sillä toimittajat voivat käsitellä lähteitä eri tavoin (Luostarinen 1994, 44). 

Luostarinen luettelee useita journalistien vastastrategioita, joilla lähteiden vaikutus- ja 

manipulaatioyrityksiä voi torjua. Näitä ovat muun muassa 1) lähdekritiikki, lähteiden intressien 

pohdinta ja kyseenalaistaminen, 2) monipuolinen lähde- ja kontaktiverkko ja vastalähteet, joiden 

avulla yhden lähteen, vinoumat, unohdukset ja mahdolliset väärät tiedot saavat vastatiedon. 3) 

Mediakritiikki: toimittaja kertoo ja reflektoi avoimesti juttuprosessista, vaikutusyrityksistä ja 

mahdollisista rajoitteista ja hankaluuksista, jotka ovat vaikuttaneet lopputulokseen. 4) Off the 

record -informaation kriittinen tarkastelu. (Luostarinen 2002, 280–282.) Luostarisen mainitsemat 

vastastrategiat luulisivat olevan jokaisen laatulehden keinovalikoimassa. Anthony Marro antaa 
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puolestaan toimittajille neljä terävää ohjetta torjua hallituksen manipulaatio: 1) Testaa hallituksen 

väite kysymällä heidän vastustajiltaan. 2) Mene itse paikan päälle ja selvitä asiaa itse. 3) Kysy niiltä 

ihmisiltä, joihin päätös vaikuttaa. 4) Tarkista numerot. (Marro 1985. Teoksessa Luostarinen 1994, 

90–91.)  

 

Useat tutkijat huomauttavat, että kylmän sodan aikainen vahva ulkopoliittinen konsensus 

Yhdysvalloissa on murtunut, mikä on luonut tilaa lehdistökritiikille (Entman 2003; Althaus 2003). 

Yhdysvaltalaisessa politiikan journalismissa ehdoton ydinarvo on konfliktien, ristiriitojen ja 

vastakkaisten näkemysten esiinkaivaminen. Journalismin professionalismiin kuuluu kaivaa ja 

houkutella ristiriitoja esiin silloinkin, kun vallan keskuksen lähteet ovat yksimielisiä. (Graber 2002.)  

 

Journalisteilla on rajoitteista huolimatta hihassaan useita valttikortteja. Toimittaja voi esimerkiksi 

sivuuttaa lähteen kokonaan, kontekstualisoida sen negatiivisesti ja kääntää erikoistuneen tai 

erityisen tiedon arkijärjen mukaiseksi. Lisäksi medialla on valta ”sanoa viimeinen sana” (Ericson et 

al. 1989, 378). Huolimatta rakenteellisista rajoitteista journalisti luo omat tulkintansa ja 

määrittelynsä julkisuuteen tulevista aiheista. Miller huomauttaa, että valtion ja hallinnon sisälle 

muodostuu usein keskenään kilpailevia ryhmiä, joiden kamppailut heikentävät ”virallista” 

määrittelykykyä”. Määrittelykamppailuihin osallistuu monia ei-virallisia lähteitä, jotka voivat 

liittoutua valtion tai hallituksen sisäisten ryhmien kanssa. (Miller 1993, 48.) Lisäksi ensisijaisen 

määrittelijän -käsite ei ota huomioon eroja eri viestimien välillä. Esimerkiksi aikakauslehden täytyy 

taustoittaa ja laajentaa jo nopeammissa välineissä kaluttuja ajankohtaisia uutisaiheita. Tuoreiden ja 

yllättävien näkökulmien löytäminen vaatii myös tuoreita lähteitä.  

 

Scott Althaus esittää erinomaisessa artikkelissaan When News Norms Collide, Follow the Lead: 

New Evidence for Press Independence (2003), että Yhdysvaltain ulko- ja turvallisuuspolitiikan 

journalismia tarkastellut mediatutkimus ei ole kyennyt tarkastelemaan johdonmukaisesti 

tiedotusvälineissä esiintyvää hallinnon kritiikkiä. Hämmentävää on, että jopa samoja empiirisiä 

tapauksia tarkastelleet tutkimukset ovat päätyneet keskenään ristiriitaisiin tuloksiin siinä, kuinka 

”kriittistä” raportointi on hallitusta kohtaan. Esimerkiksi vuoden 1990–1991 Persianlahden sodan 

taisteluvaihetta tutkinut Mermin (1999) väittää, että raportointi oli täysin Bushin hallintoa tukevaa, 

kun taas Fico & Soffinin (1995) mielestä uutisointi oli vain hieman kalleellaan hallintoon päin.   

 

Althausin mukaan tutkimuksissa esiintyy eri määrä hallintoa kohtaan esitettyä kritiikkiä useista eri 

syistä. Ensinnäkin tutkimukset ovat eri mieltä siitä, mitä on ”kriittinen raportointi”. Toiseksi 
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monissa tutkimuksissa ei ole otettu huomioon hienovaraisia kritiikin muotoja, vaan on keskitytty 

vain suoraan hallinnon näkemykset haastaviin mielipiteisiin. Joissakin tutkimuksissa on otettu 

huomioon vain amerikkalaiset lähteet ja ulkomaalaislähteet on kokonaan sivuutettu. Lisäksi useat 

tutkimukset ovat käyttäneet kokotekstiaineistojen sijaan ns. indeksejä, kuten New York Times index, 

joka sisältää vain otsikon ja ensimmäisen kappaleen. (Althaus 2003,  385–387.) Indekseissä 

hallintoa tukeva raportointi on yliedustettuna (Althaus, Edy, & Phalen, 2001). Tutkimuksissa, joissa 

on analysoitu koko teksti, onkin esiintynyt huomattavasti enemmän kritiikkiä hallintoa kohtaan (ks. 

esim. Entman & Page, 1994; Althaus et al. 1996). 

 

Althausin mukaan yksittäiset tutkimukset ovat käsitelleet jotakin lehdistökritiikin ulottuvuutta, 

mutta harva tutkimus antaa siitä kokonaiskuvaa. Jotta viestimien kritiikin voisi jäljittää kaikkine 

hienovaraisine muotoineen, täytyy tutkimusasetelmassa huomioida kolme asiaa: 1) Ottaa huomioon 

kaikkien siteerattujen lähteiden kommentit. 2) Lähestyä aineistoa ottamalla huomioon ja 

erottelemalla politiikan keinoja koskeva keskustelu, sen tavoitteita ruotiva keskustelu sekä 

laajemmat kontekstit, joihin politiikan keinot ja tavoitteet asetetaan. 3) Analysoida kaikki relevantit 

artikkelit kokonaan sen sijaan, että käyttää indeksejä tai poimii laajasta ilmiöstä vain yhden vaiheen. 

(Althaus 2003, 388.) Tässä tutkielmassa ei kuitenkaan kuljeta Althausin viittoittamaa tietä, koska 

kiinnostuksen kohteena on pelkästään visuaaliset esitykset. 

 

2.5 Vesiputousmalli 

 
Robert Entman (2003; 2004; 2008) on omissa tutkimuksissaan pyrkinyt paikkaamaan 

propagandamallin ja luettelointimallin puutteita. Hänen mukaansa pitkälti kylmän sodan aikaisiin 

tapaustutkimuksiin perustuvat mallit eivät ole enää kaikilta osin ajan tasalla. Hän esittää, että 

kylmän sodan vastakkainasettelun päättyminen ja ”punaisen vaaran” poistuminen kansainvälisen 

politiikan näyttämöltä on luonut yhdysvaltalaiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikan raportointiin uusia 

ulottuvuuksia. Maailma näyttää nykyisin niin kansalaisten, journalistien kuin päättäjien mielissä 

monimutkaisemmalta kuin kylmän sodan aikana, mikä lisää mielipiteiden kirjoa ja kritiikkiä 

julkisuudessa. (Entman 2004, 4.) 

 

Propaganda- ja luettelointimallit eivät Entmanin mukaan kuvaa seikkaperäisesti sitä, miten 

hallinnon kannanotot ja tulkinnat muuntuvat toimitustyössä jutuksi näkökulmineen otsikoineen ja 

sanavalintoineen. Vaikka luettelointimalli on vakuuttavasti osoittanut, että eliitin eripura vaikuttaa 
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keskeisesti hallinnon kritiikin määrään viestimissä, se jättää monia ulottuvuuksia käsittelemättä. 

Miksi ulkopoliittisessa eliitissä vastustetaan joskus Valkoisen talon linjavalintoja ja joskus ei? 

Kuinka paljon opposition ylipäänsä oletetaan esittävän kritiikkiä? Malleissa ei myöskään juurikaan 

pohdita, miten kansalaiset kytkeytyvät poliittisen eliitin ja journalistien muodostamaan 

viestintäjärjestelmään. (Entman 2003, 416–417.) 

 

Paikatakseen aikaisempien mallien puutteita Entman esittää cascading network activation -mallin 

(tästä eteenpäin vesiputousmalli). Se on näppärästi nimetty ja rakennettu malli, joka pyrkii 

valaisemaan, miten ulkopoliittiset käsitykset ja tilannemääritelmät rakentuvat, kehittyvät ja leviävät 

yhdysvaltalaisessa ulko- ja turvallisuuspolitiikan viestintäjärjestelmässä. Entman kytkee mallinsa 

mediatutkimuksen kehysanalyyttiseen perinteeseen. Hänen mukaansa poliittisessa viestinnässä on 

kysymys ”kehystämiskilpailuista”: lähteet pyrkivät saamaan omat tilannemääritelmänsä, tulkintansa 

ja näkökulmat vallitseviksi tiedotusvälineissä. Kehystäminen on Entmanin mallissa keskeinen 

elementti, jolla hän paikkaa monia propaganda- ja luettelointimallin puutteita. Kehys-käsitteen 

avulla hän pystyy vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: Mikä valtavan tietovirran informaatiosta on 

tärkeintä? Mitkä ulkopoliittisen hallinnon tulkinnat ja tilannemääritelmät herättävät vastakaikua, 

mitkä kritiikkiä? Miten toimittajat eliitin tietoja käsittelevät? (Entman 2004, 16.) Koska 

kehystämisajatukselle on omistettu tutkielmassa aivan oma lukunsa, siirryn käsittelemään mallin 

rakennetta ja toimintaa.   

 

Entman käyttää vesiputousta metaforana, jolla hän kuvaa ulkopolitiikan ”kehystämiskilpailun” 

rakennetta ja sen luonnetta. Vesiputouksen yläpäässä on hallinto (presidentti, Valkoinen talo ja 

ulko- ja puolustusministeriö), jolla on rakenteellinen etulyöntiasema kehystämiskilpailussa. 

Alempana ovat republikaani- ja demokraattipuolueen eliitit, muut kansanedustajat, ulkopolitiikan 

ekspertit, ex-poliitikot ja ulkomaiset valtionpäämiehet. Näiden alapuolella ovat tiedotusvälineet, 

jotka aktiivisesti muokkaavat ja tulkitsevat ylhäältä päin valuvaa informaatiota. Aivan alimmaisena 

vesiputouksen alapäässä ovat kansalaiset, jotka ovat riippuvaisia median välittämistä tulkinnoista. 

Samalla tasolla olevat toimijat eivät ole tasa-arvoisessa asemassa keskenään. Esimerkiksi New York 

Times ja Washington Post ovat huomattavasti vaikutusvaltaisempia kuin muut sanomalehdet. 

Samoin esimerkiksi kansanedustajien ulkopoliittisessa vaikutusvallassa on suuria eroja. (Entman 

2008, 90–91.) 

 

On tärkeää huomata, että Entmanin vesiputous (cascade waterfall) ei ole mikään Niagaran putous, 

jossa vesi syöksyy pystysuoraan alaspäin. Sen sijaan cascade on esimerkiksi loivaa kukkulan 
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rinnettä alaspäin mutkitteleva vesiputous, jossa jokainen uusi taso, vaikkapa kiviröykkiö, sekoittaa 

ja muokkaa ideoiden ja ajatusten virran suuntaa ja koostumusta. Toisaalta ulkopolitiikan 

tilannemääritelmät ja tulkinnat valuvat luonnollisesti helpommin alaspäin kuin ylöspäin, kuten 

oikean elämän vesiputouksissakin. Joskus vesiputouksen virta kääntyy hetkellisesti ylöspäin, mutta 

silloin tarvitaan ylimääräistä vääntövoimaa, jota esimerkiksi eliitin ristiriidat tai hallinnon linjan 

horjuminen voivat antaa. (Entman 2003, 420.) 

 

Entmanin mallissa (cascading network activation) verkosto viittaa puolestaan tapaan, jolla 

”vesiputouksen” eri tasot ovat yhteydessä toisiinsa. Vuorovaikutus eri tasojen välillä on dynaamista 

ja monimuotoista. Erityisen merkittävä on eliittien ja toimittajien muodostama rajapinta, jossa 

muodostuu raportoinnin suuntaviivat.  

 

2.5.1 Vesiputousmallin hypoteesit 

 
Entmanin mukaan hänen malliinsa on sisäänrakennettu viisi hypoteesia. 1) Presidentin ja hallinnon 

kontrolli kehystämisestä on suurimmillaan, kun he onnistuvat luomaan kehyksen, joka on 

kulttuurisesti helposti ymmärrettävä ja herättää vastakaikua journalisteissa ja yleisössä. 2) 

Journalisteilla on runsaasti ammatillista kunnianhimoa tuoda esiin hallintoa vastustavia näkemyksiä. 

Vahvimmillaan he ovat silloin, kun ulkopoliittinen ilmiö tai tilanne on monitulkintainen ja epäselvä. 

3) Kongressin jäsenet ja senaattorit pyrkivät turvaamaan oman poliittisen tulevaisuutensa. Kun 

julkinen mielipide on presidentin puolella, he mielellään tukevat häntä. Sen sijaan kun hallinnon 

linja horjuu tai kun julkinen mielipide on jakaantunut, he saattavat kritisoida hallintoa. 4) Jos 

Valkoinen talo hoitaa huonosti suhteensa muuhun ulkopoliittiseen eliittiin ja tiedotusvälineisiin, se 

saattaa joutua kehystämiskilpailussa tappiolle. 5) Kylmän sodan vastakkainasettelun päätyttyä 

yleisön reaktiot ulkopolitiikkaan ovat arvaamattomampia. Epävakaina aikoina poliitikot ja viestimet 

seuraavat tarkemmin kansalaisten mielialoja. Tällöin median rooli kasvaa. (Entman 2004, 17–21.) 
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3. TURVALLISUUDEN KÄSITE YHDYSVALTALAISESSA 
ULKOPOLITIIKAN KULTTUURISSA 

 
 
Kansalaiset pitävät politiikkaa usein monimutkaisena ja vaikeaselkoisena. Jotta politiikasta saadaan 

journalismia suurille massoille, täytyy se pakata muotoon, joka vetoaa ihmisiin. John Bennettin 

mukaan yksi politiikan journalismin normeja on soveltaa raportoinnissa tuttuja, turvallisia ja 

helposti ymmärrettäviä kulttuurisia myyttejä ja kertomuksia, jotta monimutkaisista poliittisista  

ilmiöistä tulee helposti lähestyttäviä. (Bennett 1996, 379.) Vaaliuutisointia hallitsee usein 

hevoskilpailu-kehys, kansallisia tragedioita seuraa median välittämä kollektiivinen sureminen ja 

virkaan astuva presidentti viettää kuherruskuukautta median kanssa. Myös ulko- ja 

turvallisuuspolitiikassa on muutamia tyypillisiä kulttuurisia kertomuksia, joihin nojaamalla 

journalismista saadaan kansalaisille helposti lähestyttävää ja kiinnostavaa. 

    

Michael Schudsonin mukaan yhdysvaltalaistoimittajat luopuvat joko vaistomaisesti tai tietoisesti 

uutisoinnin tasapuolisuudesta ja puolueettomuudesta kolmessa tilanteessa: raportoidessaan 

kansallisista tragedioista, kollektiivisista vaaroista ja uhkista kansalliselle turvallisuudelle. Jos 

journalistit kokevat, että kansakunta on uhattuna, vallanpitäjät saavat usein täyden tuen ja 

uutisoinnin puolueettomuudesta lipsutaan tietoisesti. Journalistit usein ajattelevat, että ”olemme 

kaikki samassa veneessä” ja että tapauksessa ei ole eri osapuolia, joiden näkemykset pitäisi ottaa 

huomioon. (Schudson 2003, 188.) Miksi journalistit tekevät niin? Ulko- ja turvallisuuspolitiikan 

journalismin pelisääntöjä ei voi ymmärtää pohtimatta turvallisuus-käsitteen merkityksiä USA:n 

ulko- ja turvallisuuspolitiikan kulttuurissa. 

 

Tarkastelen tässä luvussa yhdysvaltalaisen ulko- ja turvallisuuspoliittisen keskustelun taustalla 

vaikuttavaa ajattelutapa, jota kutsun turvallisuusrealismin myytiksi. Myytti muuntaa historiallisen, 

ideologisen ja poliittisen ymmärryksen universaaliksi, luonnolliseksi ja puhtaan empiiriseksi 

tosiasiaksi. Myytti luonnollistaa asioita ja tekee niistä itsestään selvyyksiä – ja samalla 

vaikutusvaltaisia. (Weber 2005, 6–7.) Jotta turvallisuusrealismiin nojaavan puhetavan ja retoriikan 

voimaa ja vaikuttavuutta voitaisiin ymmärtää, on välttämätöntä purkaa sen ”logiikka”, olettamukset 

ja lähtökohdat. Sen jälkeen pohdin turvallisuuspolitiikan ja median rajapintaa, jonka tarkastelu on 

2000-luvun medioituneessa maailmassa yhä tärkeämpää.      
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Heikki Luostarinen pohtii artikkelissaan Journalism and Cultural Preconditions of War (2002) 

sodan poliittisia ja kulttuurisia edellytyksiä. Hänen mukaansa sotaa ja konflikteja tarkasteleva 

mediatutkimus on kiinnittänyt aivan liian vähän huomiota rauhan ajan journalismiin, jossa 

rakennetaan hyväksyttäviä kulttuurisia ja poliittisia perusteita sodalle. Luostarisen mukaan yksi 

sotilaspiirien ja sotahaukkojen pr-toiminnan yksi keskeisimmistä tavoitteista on säilyttää 

etulyöntiasema turvallisuus-käsitteen määrittelyssä ja tulkinnassa kansainvälisen politiikan 

kysymyksissä. Määriteltäessä turvallisuutta ja turvallisuuspolitiikka otetaan kantaa kansainvälisen 

politiikan luonteeseen, logiikkaan ja pelisääntöihin. Vallitseva ymmärrys turvallisuuspolitiikan 

luonteesta vaikuttaa luonnollisesti siihen, miten journalistit turvallisuuskysymykset ymmärtävät ja 

millaisten ”turvallisuuspolitiikan asiantuntijoiden” puoleen he juttuja tehdessään kääntyvät. 

(Luostarinen 2002, 276.) 

 

3.1 Turvallisuusrealismin myytti 

 
Turvallisuus on kansainvälispoliittisena käsitteenä kiistelty, sillä erilaiset poliittiset aatteet 

ymmärtävät ja määrittelevät turvallisuuden hyvin eri tavoin. Esimerkiksi realisteilla, liberalisteilla, 

feministeillä, vasemmistolaisilla ja uuskonservatiiveilla on tyystin erilaiset käsitykset turvallisuuden 

luonteesta kansainvälisessä politiikassa. (Booth 2005, 21.) Yhdysvaltalaisessa poliittisessa 

ajattelussa poliittisen realismiin lähtökohtiin perustuva perinteinen turvallisuusajattelu, 

turvallisuusrealismi, on kuitenkin vallitseva ajattelutapa, joka tarjoaa yhteiskunnalliselle 

keskustelulle eräänlaisen esiymmärryksen.2  

   

Turvallisuusrealismin mukaan kansainvälinen politiikka on luonteeltaan suvereenien valtioiden 

välistä valtapolitiikkaa, jota leimaa anarkian3 ja turvallisuusdilemman4 synnyttämä turvattomuus ja 

                                                 
2 Poliittista realismia ei missään nimessä voi pitää yksiulotteisena kansainvälisen politiikan teoriana. Aina antiikin 
aikoihin ulottuva ajatusperinne koostuu useista eri suuntauksista. (Poliittisesta realismista ks. esim Donnelly 2005) 
Käytän tässä tutkielmassa termiä ”turvallisuusrealismi”, jolla tarkoitan useille poliittisen realismin suuntauksille 
yhteisiä kansainvälisen politiikan luonnetta koskevia lähtökohtia ja olettamuksia.        
3 Anarkia on kaikille poliittisen realismin eri suuntauksille keskeinen käsite. Sillä tarkoitetaan kansainvälisen politiikan 
luonnetta, joka seuraa modernien valtioiden omaksumasta suvereniteettiperiaatteesta. Koska sen mukaan jokainen 
suvereeni valtio vastaa itse asioistaan eikä valtiolla ole, sisäpolitiikasta poiketen, ylempää auktoriteettia, joka valvoisi 
lakien ja sääntöjen noudattamista ja pitäisi yllä järjestystä, järjestys siihen syntyy ainoastaan valtioiden vallankäytön 
seurauksena. Valtioiden on ulkopolitiikassaan otettava se huomioon ja toimittava sen edellyttämällä tavalla, jos ne 
haluavat tehdä politiikka realistisin perustein. (Apunen 1998, 223.)    
4 Turvallisuusdilemmalla tarkoitetaan anarkian aiheuttamaa kansainvälisen politiikan ongelmaa, jonka mukaan toisten 
valtioiden aikomuksia koskeva epätietoisuus ja sen aiheuttama epävarmuus kannustavat valtioita huolehtimaan itse 
mahdollisimman pitkälle omasta turvallisuudestaan – usein aseistautumaan ja takaamaan sotilaallisen kyvykkyyden 
mahdollisimman hyvin. (Apunen 1998, 10.)  
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epävarmuus. Perinteinen turvallisuusajattelu painottaa, että kansainvälisen politiikan anarkkisen 

luonteen vuoksi turvallisuusuhkat ovat itsestään selvä ja välttämätön osa kansainvälisiä suhteita. Se 

korostaa varuillaan olon merkitystä ja muiden valtioiden mahdollista vihollisuutta, koska toisten 

valtioiden todellisia aikomuksia ei voi koskaan tietää riittävällä varmuudella. 

Turvallisuusrealismissa kansainvälinen järjestelmä nähdään valtioiden strategisen kamppailun 

näyttämönä. Kansainvälinen politiikka ei ole luonteeltaan erityisen moraalista, vaan kilpailu ja 

selviytymisen pakko ohjaavat valtiojohtoa. Valtiojohdon tärkein tavoite on suojata kansakuntaa 

ulkoisilta uhilta, säilyttää valtion koskemattomuus ja suojella kansakunnan ydinarvoja. 

Turvallisuuden niin sanottu kova ydin on sotilaallinen, ja kaikissa turvallisuutta koskevissa 

pohdinnoissa keskeinen tekijä on asevoimat. Muilla ilmiöillä on merkitystä vain sotilaallisten 

uhkien virittäjinä.  (Morgenthau 1967, 4–14.) 

 

Turvallisuusrealistit katsovat, että heidän näkemyksensä kansainvälisestä politiikasta heijastaa 

kansainvälisen politiikan ”todellisuutta”. Perinteinen turvallisuuskäsitys sisältää siksi eettis-

poliittisen imperatiivin. Koska kansainvälisen politiikan anarkia, epäjärjestys ja turvattomuus ovat 

olemassa riippumatta niistä koskevista tulkinnoista, valtion suvereenisuuteen pohjautuva 

turvallisuuspolitiikka ei ole poliittinen valinta, vaan välttämätön vastaus kansainvälisen politiikan 

anarkkiseen todellisuuteen (Der Derian 1995, 30). Realistien näkökulmasta valtiomiesten 

moraalinen velvollisuus on ulkoisten uhkien torjumisen lisäksi suojella kansakuntaa ”idealisteilta”, 

jotka uskovat naiivisti kansainvälisen yhteistyön ja kansainvälisten järjestöjen siunauksellisuuteen 

(Hansen 1997, 373). Turvallisuusrealismiin perustuva retoriikka hyödyntää usein siihen liittyviä 

alakäsitteitä, kuten ”kansallinen etu” tai ”strategiset intressit”. Valtiolla katsotaan olevan tiettyjä 

ydinarvoja, joiden suojeleminen katsotaan osaksi turvallisuuspolitiikkaa. (Weldes 1999.)  

 

Ajatus valtion suvereenisuudesta järjestää vallan, alueen ja identiteetin erottamalla valtion sisäisen 

ja ulkoisen piirin toisistaan. Valtion sisällä vallitsee järjestys, harmonia, demokratia ja etiikka, kun 

taas valtion ulkopuolella, kansainvälisessä politiikassa, vallitsee anarkia, epäjärjestys ja 

turvattomuus. Tässä katsannossa ”kansallinen” ja ”kansainvälinen” eivät ole vain kaksi erillistä 

piiriä, vaan ne rakentuvat toistensa välttämättömiksi vastakohdiksi. (Ashley 1987; Walker 1993.) 

Tämä perustavanlaatuinen jako kansalliseen ja kansainväliseen on johtanut diskurssiin 

”kansallisesta turvallisuudesta”, jossa suvereenin valtion täytyy huolehtia omasta turvallisuudesta 

vaaroja ja uhkia vilisevässä kansainvälisessä politiikassa.  
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Perinteisessä turvallisuusajattelussa kansainvälisen politiikan toimijat, useimmiten valtiot, ja niiden 

turvaton ja uhkia sisältävä toimintaympäristö otetaan annettuna. Kansainvälisen politiikan 

turvattomuus ja turvallisuusuhkat ovat itsestään selvyyksiä sen sijaan, että kysyttäisiin, miten 

turvallisuusuhka tai kriisitilanne on alun perin rakentunut ja tulkittu uhkaavaksi (Weldes 1999, 36). 

Katsannossani turvallisuusuhka ei ole tutkimuksellisin keinoin havaittavissa oleva objektiivinen 

tila. Uhkaa ei esiinny ilman toimijoita, jotka kokevat itsensä uhatuiksi. Mikään asia ei ole 

automaattisesti uhka ennen kuin se on tulkittu sellaiseksi. Turvallisuusuhka on aina tulkinnan 

aikaansaannosta. (Campbell 1998, 1-2.) Cynthia Weber kiinnittää huomiota pelon merkitykseen 

turvallisuusrealistisessa ajattelussa. Hänen mukaansa anarkkinen kansainvälinen järjestelmä ei 

yksin synnytä sotia. Pikemminkin pelko luo ne vaikutukset, turvallisuusdilemman, turvattomuuden 

ja eloonjäämiskamppailun, joita anarkialla väitetään kansainväliselle politiikalle olevan. (Weber 

2005, 32.)  

 

3.2 Turvallistaminen: kansallisen turvallisuuden retoriikka  
 

Turvallisuustutkimuksen niin sanottu Kööpenhaminan koulukunta tarkastelee ”turvallisuuspuhetta” 

retorisena operaationa. Sen mukaan turvallisuus on puheakti: jostakin asiasta tulee 

turvallisuuskysymys, turvallisuusuhka, kun siitä rakennetaan sellainen puheaktien avulla. (Waever 

1995, 57.) Koulukunnan luoma innovatiivinen käsite, turvallistaminen viittaa prosessiin, jossa jokin 

toimija kuvataan eksistentiaaliseksi ja akuutiksi uhkaksi turvallisuudelle. Tällöin asia pyritään 

siirtämään normaalin poliittisen käsittelyn, esimerkiksi diplomatian, ulkopuolelle ja vaaditaan 

poikkeustoimia asian hoitamiseksi. Turvallistaminen nähdään siis politisoitumisen äärimuotona, 

jossa uhkan akuuttiuden ja tärkeyden katsotaan antavan vallanpitäjille sekä legitiimin oikeuden että 

velvollisuuden uhkan poistamiseksi. (Buzan et al. 1998 23–24, 26.) Turvallistaminen perustuu siis 

poliittiseen logiikkaan, jonka mukaan vallanpitäjillä on sekä valta ottaa käyttöön poikkeustoimia 

että erityinen velvollisuus suojella kansalaisiaan uhalta. Tässä logiikassa valta ja velvollisuus 

kulkevat käsi kädessä, sillä uhan ja vaaran representaatioiden ilmestyttyä poliittiselle agendalle, 

poliitikkojen on vaikea sivuuttaa ”vastuutaan” uhkien torjumisessa ja siirtää asia pois poliittisesta 

päiväjärjestyksestä. (Hansen 2006, 35.) 

 

Eksistentiaalisen uhkan kuvaaminen, jota Kööpenhaminen koulu kutsuu turvallistamistoimeksi, ei 

kuitenkaan automaattisesti johda turvallistamiseen. Turvallistaminen tapahtuu silloin, kun yleisö 

hyväksyy turvallistamistoimen kuvaamaan argumentaation. Onnistuneessa turvallistamisessa on 
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kolme vaihetta: eksistentiaalisen uhkan kuvaaminen, poikkeustoimet ja vallitsevien sääntöjen 

rikkominen. (Buzan et al. 1998, 25–26.) Tutkittaessa turvallistamista tarkastellaan, miten 

turvallisuusuhka rakentuu yhteiskunnan jaetussa eli intersubjektiivisessa todellisuudessa. Katson 

kuitenkin, että turvallistamista ei ole syytä pitää aina eksistentiaalisen uhkan kuvaamisena ja 

välittömien poikkeustoimien vaatimisena, sillä monesti turvallisuusuhkan rakentuminen on 

vähittäinen ja asteittainen prosessi, jossa uhkan akuuttius lisääntyy ja sen merkitys poliittisessa 

päiväjärjestyksessä kohoaa vähitellen. Jos tehdään jyrkkä jako normaalin politiikan ja 

poikkeustoimien välillä, ei pystytä havaitsemaan turvallisuusuhkan rakentumisen hienovaraisempia 

ja vähemmän akuutteja muotoja. (Abrahamsen 2005, 59.) Siksi on olennaista kiinnittää huomiota 

myös uhan ja vaaran representaatioihin, joissa uhkaa ei kuvata akuuttina, mutta jotka voivat muulla 

tavoin rakentaa maaperää tulevaisuudessa tapahtuvalle turvallistamiselle.  

 

Olennainen kysymys tietenkin kuuluu, milloin turvallistaminen voi onnistua? Mitkä tekijät lisäävät 

uhan ja vaaran representaatioiden vakuuttavuutta? Tutkijan on syytä analysoida huolellisesti 

erityisesti kolmea tekijää. Ensinnäkin on tarkasteltava representaation performatiivista voimaa ja 

vakuuttavuutta. Vakuuttava representaatio noudattaa ”turvallisuuden juonta” eli rakentaa 

vakuuttavan ja yhtenäisen tarinan eksistentiaalisesta uhasta, luo vaihtoehdottomuuden ilmapiiriä ja 

tarjoaa vakuuttavan ratkaisun turvallisuusuhkan poistamiseksi. (Buzan et al. 1998, 32–33.) Toiseksi 

vakuuttava uhan ja vaaran representaatio kytkeytyy ja hakee voimaa olemassa olevasta kontekstista 

tai olemassa olevista konteksteista (Stritzel 2007).5 Esimerkiksi syyskuun yhdennentoista terrori-

iskut muodostivat keskeisen kontekstin Yhdysvaltain ulkopoliittiselle retoriikalle terrori-iskujen 

jälkeen. Kontekstin ohella tärkeä käsite on intertekstuaalisuus6. Se viittaa siihen, että 

representaation merkitykset eivät koskaan rakennu siinä itsessään, sillä jokainen representaatio 

kytkeytyy, viittaa ja punoutuu suorasti tai epäsuorasti toisiin teksteihin, jotka vaikuttavat 

representaation merkityspotentiaaliin. (Hansen 2006, 55.) Tutkijan tehtävänä on analysoida 

intertekstuaaliset kytkökset huolellisesti, jotta kaikki mahdolliset merkityspotentiaalit tulisivat 

huomioiduiksi. Kolmanneksi uhkan ja vaaran representaatioiden vakuuttavuuteen ja yleiseen 

hyväksyttävyyteen vaikuttaa myös niitä esittävien toimijoiden valta. 

 

                                                 
5 Konteksti on moniulotteinen ja hankala käsite, koska sillä voidaan viitataan moniin tekstiin vaikuttaviin tekijöihin ja 
koska erilaiset tieteenfilosofiset suuntaukset käsittävät sen eri tavoin. Käsittelen konteksti-käsitteen huolellisesti 
myöhemmin tutkielmassani.    
6 Käsitteen teki tunnetuksi Julia Kristeva (1980).  
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3.3 Turvallisuuspolitiikka ja identiteetti 

 
David Campbell tarkastelee ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa identiteettipolitiikan näkökulmasta. 

Hänen mukaansa ulkopolitiikassa tuotetaan aina identiteettiä suhteessa muihin valtioihin ja 

toimijoihin. Turvallisuusuhkia rakentavat diskurssit ovat tehokkaita identiteettipolitikoinnin 

välineitä, sillä ne tarjoavat selkeitä vastauksia kysymyksiin: keitä ”me” olemme ja keitä ”me” emme 

ole ja keitä ”meidän” täytyy pelätä. (Campbell 1998, 54.) Hallin mukaan identiteetti muotoutuu ja 

muokkautuu jatkuvasti suhteessa niihin erilaisiin tapoihin, joilla meitä representoidaan tai 

puhutellaan meitä ympäröivissä kulttuurisissa järjestelmissä (Hall 2005, 23).  Turvallisuusrealismiin 

pohjautuvan puhetavan vahvuutena on, että se usein puhuttelee kansallista yhteisöä, mutta samalla 

kuitenkin peittää ristiriitaisen historiallisen ja diskursiivisen luonteensa ja pyrkii näyttäytymään 

objektiivisena ja historiattomana (Hansen 2006, 35). Louis Althusser on käyttänyt termiä 

kutsuhuuto (interpellation) kaksivaiheisesta prosessista, jossa identiteetti tai subjektiasema rakentuu 

ja yksilöt ”kutsutaan” ottamaan vastaan tarjottu subjektiasema. Kutsuhuuto kajahtaa yleensä 

tilanteessa, jossa kuvataan sosiaalisia suhteita – kuten turvallisuusuhkan rakentumisessa. Sosiaalisia 

suhteita kuvaavat representaatiot tarjoavat erilaisia identiteettejä, erilaisia tapoja nähdä maailma ja 

heijastavat tietynlaisia valtasuhteita. Kutsuhuudon toisessa vaiheessa yksilö omaksuu hänelle 

tarjotun subjektiaseman ja samastuu siihen. Samastuttuaan subjektiasemaan representaatio ja sen 

merkitykset on helppo ymmärtää ja samalla representaation heijastamat valtasuhteet ja intressit 

tuntuvat arkijärkisiltä ja itsestään selviltä. Kaikki ihmiset eivät kuitenkaan ota vastaan kutsuhuudon 

tarjoamia subjektiasemia ja saattavat suhtautua niihin kriittisesti. Kutsuhuudon vakuuttavuuteen ja 

houkuttelevuuteen vaikuttavia tekijöitä onkin tarkasteltava tapauskohtaisesti. (Althusser 1971, 174.) 

  

Uhan ja vaaran representaatioissa identiteetti rakentuu poikkeuksetta binaaristen 

vastakohtaisuuksien varaan, jotka erottavat ”meidät” ja ”heidät”, ”ystävän” ja ”vihollisen” ja 

”hyvän” ja ”pahan”. Nämä vastakohtaisuudet ovat usein toisensa poissulkevia ja erottuvat jyrkästi 

toisistaan esimerkiksi oikeuksien, velvollisuuksien ja ominaisuuksien perusteella. (Bauman 1992, 

678.) Usein uhkakuvat ovat luonteeltaan stereotyyppisiä. Stuart Hallin mukaan stereotyypit ovat 

representaation muoto, jolla jähmetetään, luonnollistetaan, pelkistetään ja olemuksellistetaan 

identiteettiä. Stereotyypeillä ihmisiä luokitellaan itsestään selvinä pidettyihin kategorioihin ja 

eriarvoisiin asemiin ja samalla vahvistetaan vallitsevia valtasuhteita. (Hall 1999,  teoksessa 

Herkman 2001, 221.) 
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Kansallisen turvallisuuden retoriikassa identiteetit liittyvät sekä valtioihin että niissä asuviin 

kansalaisiin. Ensinnäkin representaatiot ”kutsuvat” valtion subjektiksi, jolla on selkeä identiteetti ja 

tietyt kansalliset edut. Usein turvallisuuspoliittisissa representaatioissa päärooliin nousee valtio. 

Päärooli tuo kuitenkin mukanaan velvollisuuden ajaa valtion etuja ja suojella kansalaisia anarkian ja 

turvallisuusdilemman sävyttämässä kansainvälisessä järjestelmässä vaanivilta vaaroilta. Lisäksi 

kutsuhuudon käsite kuvaa hyvin sitä, että valtion kansalaiset ”kutsutaan” ja houkutellaan 

identifioitumaan kansalliseen identiteettiinsä. Vallanpitäjät ja hallitukset nojaavat usein kansalliseen 

identiteettiin oikeuttaessaan poliittista toimintaansa.  Uhan ja vaaran representaation esittämä 

kutsuhuuto korostaa kansan yhteenkuuluvuuden, yhteisen tahdon ja yhteistyön merkitystä uhan 

vaaniessa. Tämä näkyy hyvin esimerkiksi valtionjohtajien retoriikassa, jossa korostuu meidän 

turvallisuus, meidän edut, meidän yhteinen historia. (Weldes 1996, 287–288.)   

 

Zygmunt Baumanin mukaan kansallinen identiteetti on fiktiivinen rakennelma, jonka avulla 

moderni valtio on alistanut kansalaisensa valtansa alle (Bauman 1992).  Kansallisen identiteetin 

perustana on jatkuvuuden tunnetta sukupolvien vaihtumisesta, intersubjektiivisena ja jaettuna 

pidettyjä tapahtumia, paikkoja ja historioita ja uskoa yhteiseen tulevaisuuteen (Hall 2005, 62). 

Kansallinen ja valtiollinen identiteetti ei voi säilyä ja pysyä elinvoimaisena, ellei sitä jatkuvasti 

uusinneta yhteiskunnallisessa keskustelussa. 

 

3.4 Turvallisuuspolitiikka medioituneessa ja kaupallisessa kulttuurissa  
 

Media ja turvallisuuspolitiikka muodostavat rajapinnan, jonka tarkastelu medioituneessa 

maailmassa on yhä tärkeämpää. Paul Rutherford (2004) kirjoittaa kirjassaan Weapons of Mass 

Persuasion: Marketing the War Against Iraq, että Irakin sota ja sitä edeltänyt kiivas 

yhteiskunnallinen keskustelu sodan perusteista oli suuri mediaspektaakkeli ja -kertomus, 

infoviihteen (infotainment) yksi ”tuote”, jota ihmiset ”kuluttivat” kotisohvillaan tiedotusvälineiden 

välityksellä. He seurasivat kiinnostuneena mediakertomuksen jännittäviä juonenkäänteitä, tiukkoja 

tilanteita, petollista juonittelua ja salaperäistä diplomaattista peliä. Irakin sotaa edeltäneessä 

yhteiskunnallisessa argumentaatiossa yhdistyivät journalismin, markkinoinnin ja viihteen elementit. 

Rutherfordin mukaan Yhdysvaltojen hallinnon esittämät Irakin sodan perustelut vakuuttivat suuren 

osan yhdysvaltalaisista, koska mediakertomuksessa esiintyivät populaarikulttuurista, erityisesti 

kansainvälispoliittisia ilmiöitä käsittelevistä suosituista tv-sarjoista ja elokuvista tutut ja turvalliset 

perusainekset: sankarit ja konnat, jännittävät juonenkäänteet ja stereotyypit. (Rutherford 2003, 1–7.) 
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Vapaan markkinakilpailun oloissa tiedotusvälineiden ensisijaisena tavoitteena ei ole tehdä 

journalismia, vaan tuottaa voittoa omistajilleen journalismin keinoin: media raportoi asioista 

tavoilla, joista yleisö on valmis maksamaan. (Mäkelä 2000, 83.)  

 

Tiedotusvälineiden ja laajemmin koko populaarikulttuurin suhteet turvallisuuspolitiikkaan ovat 

medioituneella aikakaudella saaneet jatkuvasti uusia muotoja. James der Derian (2001) tarkastelee 

ansiokkaasti kirjassaan Virtuous War. Mapping the Military-Industrial-Media-Entertainment 

Network median ja turvallisuuspolitiikan monisyisiä suhteita. Hän tarkastelee ns. mimenetin 

(military-industrial-media-entertainment network) syntyä ja kehittymistä. Tämä osuva käsite viittaa 

teknologisiin, taloudellisiin, poliittisiin ja kulttuurisiin suhteisiin, joiden kautta Pentagon, 

populaarikulttuuri, tietokonepelit, Hollywoodin elokuvateollisuus ja tiedotusvälineet kytkeytyvät 

yhteen yhdistäen sodankäyntiä koskevan representaation ja todellisuuden ja aiheuttaen näiden 

välisten jakolinjojen hämärtymisen. Mimenetistä tekee merkityksellisen erityisesti se, että se 

sulauttaa tapoja, joilla aikaisemmin erotimme alkuperäisen representaation uudesta ja todellisen 

jäljennöksestä. (Der Derian 2001, xx.) Esimerkiksi Pentagonilla ja Hollywoodilla on pitkään 

tiedetty olevan tiiviit suhteet, jotka ovat poikineet monia yhteistyöprojekteja. Puolustusvoimat on 

auttanut auliisti esimerkiksi Jerry Bruckheimeria, joka on tuottanut monia Yhdysvaltojen armeijaa 

myönteisesti kuvaavia menestyselokuvia, kuten Top Gun, Pearl Harbour ja Black Hawk Down. 

(Campbell 2003, 61.)   

 

Provokatiivisesti voisi väittää, että turvallisuuspolitiikassa eletään monessa mielessä aikakautta, 

jossa todellisuutta on vaikea erottaa kuvastaan. Kun simulaatiot itsenäistyvät suhteessa 

alkuperäiseen, ne alkavat rakentaa hypertodellisuutta. Tämä Jean Baudrillardin termi viittaa siihen, 

että yhteiskuntaan sisältyvät sosiaalisen järjestäytymisen ja ohjauksen koodit ja mallit kuten 

ihannekodit, sukupuolimallit ja ihannemuoti edeltävät kaikkea muuta ja josta niiden tuottamana 

tulee todempaa kuin todellisuus itse. Näissä tapauksissa malli alkaa määrätä todellisuutta ja raja 

hypertodellisuuden ja arkielämän välillä pyyhkiytyy pois. (Best & Kellner 1991, 119–120.) 

Baudrillardia mukaillen voi todeta, että sotaa ja turvallisuusuhkia käsittelevät tiedotusvälineiden, 

elokuvien, populaarikulttuurin ja tv-sarjojen representaatiot ovat alkaneet rakentaa 

turvallisuuspoliittista hypertodellisuutta: ne eivät viittaa enää mihinkään ”todelliseen”, vaan 

rakentavat itseensä viittaavaa järjestelmää, jossa niistä tulee todellisempaa kuin ”todellisuus”.  

 

David Campbellin (2003, 57) mukaan ulko- ja turvallisuuspoliittisten diskurssien muotoutumiseen 

vaikuttavat yhä enemmän mediakulttuurin, kuten elokuvien, tv-sarjojen ja tiedotusvälineiden, 
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representaatiot. Aikaisemmin ulko- ja turvallisuuspoliittista diskurssia hallitsi valtiojohto ja 

poliitikot. Mediakulttuurin representaatiot antavat mahdollisuuden yhteiskuntakritiikkiin, mutta 

toisaalta ne ovat yhä enemmän myös kulttuurisen hallinnan välineitä, joiden avulla valtiojohto 

pyrkii edistämään omia etujaan.     

 

3.5 Yhdysvaltojen ulkopolitiikka kylmän sodan jälkeen 
 

Kylmän sodan aikakaudella Yhdysvaltojen ulkopolitiikan linja, rakenteet ja johtoajatus perustuivat 

Neuvostoliiton ja kommunismin patoamiseen. Kylmän sodan supervaltakamppailu ja 

vastakkainasettelu tarjosivat sekä Yhdysvaltojen hallinnolle että kansalaisille selkeän logiikan, 

jonka avulla tunnistettiin ystävät ja viholliset, muotoiltiin ulkopolitiikkaa, otettiin kantaa 

kansainvälisen politiikan tapahtumiin ja tehtiin lukuisia sotilaallisia väliintuloja ympäri maailmaa. 

(Klare 1994, 4–5.) Yhdysvaltalaisen historioitsijan John Lewis Gaddisin mukaan kylmän sodan 

aikakaudella amerikkalaiset poliittisen johtajat olivat vakuuttuneita siitä, että he olivat löytäneet 

”suuren historiallisen jatkumon”, joka määritti Yhdysvaltojen paikan maailmassa vapaan maailman 

johtajana kommunismin vastaisen taistelun airuena (Gaddis 1994, 150–151). Riippumatta 

kansainvälispoliittisen ilmiön luonteesta ja merkityksestä Yhdysvallat jäsensi kansainvälistä 

politiikkaa Neuvostoliittoa ja kommunismia vastaan käytävänä maailmanlaajuisena 

valtakamppailuna.  

 

Kylmän sodan päättyminen aiheutti Yhdysvalloille ”identiteettikriisin”. Se tuli erityisesti 

sotilasjohdolle suurena shokkina, sillä logiikka, johon koko asevoimien olemassaolo perustui, 

poistui Neuvostoliiton romahtamisen vuoksi. Vaikka kylmän sodan päättymisessä oli 

yhdysvaltalaisnäkökulmasta suurta voittamisen riemua, ilmassa oli myös haikeutta ja surua. Francis 

Fukuyama kirjoitti ”historian lopusta”: länsimaisen liberalismin voitto kommunismista merkitsi 

hänen mukaansa historiallisen kehityksen päätepistettä. Samalla Yhdysvallat menetti 

arkkivihollisensa ja mahdollisuuden sankaruuteen (Fukuyama 1989). Huolestuneisuus vihollisen 

menestyksestä perustuu identiteetin katoamiseen. Jos sosiaalinen järjestys perustuu eroille ystävän 

ja vihollisen välillä, järjestys murenee, jos vihollinen katoaa. (Harle 2000, 94.)  

 

Harlen mukaan hyvän ja pahan välisen taistelun perinne on olennainen osa USA:n ulkopoliittista 

kulttuuria,  joka juontaa juurensa yhdysvaltalaisesta ”manifest destiny” -ajattelusta: Yhdysvallat on 

pyhä valtio maan päällä ja sen tehtävänä on levittää vaikutusvaltaansa ja arvojaan muualle 
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maailmaan. Oppi pitää sisällään ajatuksen, että Yhdysvallat on lähempänä Jumalaa kuin mikään 

muu kansakunta. Maailmassa on hyvän ohella myös pahoja, jotka edustavat hyvän vastakohtaa. 

(Harle 2000, 81.) 

 

Uusia vihollisia alkoi löytyä nopeasti Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. 1990-luvun alkupuolella 

yhdysvaltalaiseen ulkopoliittiseen keskusteluun rantautuivat ”roistovaltiot”. Erityisesti roistovaltion 

keskeiseksi kriteeriksi määriteltiin motivaatio hankkia joukkotuhoaseita. Joukkotuhoaseiden 

leviämiseen oli toki kiinnitetty Yhdysvalloissa huomiota jo 1980-luvulla, mutta sitä ei koettu 

suureksi uhkaksi, sillä joukkotuhoaseiden hankkimista suunnitelleet valtiot – muun muassa 

Argentiina, Etelä-Korea, Brasilia ja Pakistan – koettiin ystävällismielisiksi. Usein julkisessa 

keskustelussa esiintynyt kytkös roistovaltioiden ja joukkotuhoaseiden välillä syntyi George Bushin 

hallituskaudella vuosina 1988–1992. Roistovaltio-doktriini vahvistui oleellisesti ja tuli käytännössä 

suuren yleisön tietoisuuteen Irakia vastaan soditun Persianlahden sodan aikana. Irakista muodostui 

maailman rauhaa uhkaavan ja epäinhimilliseen julmuuteen kykenevän roistovaltion prototyyppi. 

(Litwak 2000, 54–55.)  Kylmän sodan jälkeen Yhdysvaltojen kokeman ydinaseuhan luonne on 

muuttunut merkittävästi. 1990-luvulla ei ole puhuttu enää Yhdysvaltoja uhkaavasta massiivisesta 

iskusta vaan pienimuotoisemmasta iskusta esimerkiksi roistovaltion tai terroristiryhmän 

toteuttamana. Yhdysvaltalaisissa joukkotuhoaseita koskevissa kannanotoissa on korostunut 

vastaproliferaatio, ydinaseiden estäminen joutumasta terroristien käsiin tai roistovaltioiden käsiin. 

(Deutsch 2005, 49.) Lisäksi keskusteluun on tullut vahvemmin mukaan myös kemialliset ja 

biologiset aseet.       

  

Clintonin hallinnon turvallisuuspoliittisen neuvonantajan Anthony Laken vuonna 1994 Foreign 

Affairs -lehdessä kirjoittaman artikkelin ”Confronting Backlash States” keskeiset teesit heijastavat 

laajemminkin yhdysvaltalaisen ulkopolitiikan näkökantoja. Laken mukaan Yhdysvallat on 

sitoutunut ”kansojen perheeseen”, jotka ovat sitoutuneita demokraattisten instituutioiden 

kehittämiseen, vapaiden markkinoiden laajentamiseen, konfliktien rauhanomaiseen sovitteluun ja 

kollektiivisen turvallisuuden edistämiseen. Näitä yhteisiä arvoja uhkaavat kuitenkin muutamat 

”lainsuojattomat valtiot”, joiksi Lake nimeää Kuuban, Pohjois-Korean, Libyan, Iranin ja Irakin. 

Laken mukaan nämä lainsuojattomat valtiot käyttäytyvät aggressiivisesti ja uhmakkaasti ja ovat 

kyvyttömiä sopeutumaan maailmanlaajuiseen demokratiakehitykseen. Lake korostaa, että näillä 

valtioilla on useita yhteisiä piirteitä. Ne loukkaavat räikeästi ihmisoikeuksia, edistävät radikaaleja 

ideologioita ja hallitsevat terrorin ja pakkokeinojen avulla, vastustavat kansalaisten osallistumista 

politiikkaan ja ovat kyvyttömiä rakentavaan yhteistyöhön ulkopuolisen maailman kanssa. Lisäksi 
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nämä valtiot ovat käynnistäneet kunnianhimoiset ja kalliit aseohjelmat, jotka tähtäävät erityisesti 

joukkotuhoaseiden hankkimiseen ja valmistamiseen. (Lake 1994, 45–46.) 

 

 

4. TUTKIMUSMETODI 
 
Olen valinnut tutkimusmetodikseni laadullisen kehysanalyysiin. Se ei kuitenkaan ole työkalu, jonka 

voi vain napata työkalupakista ja ryhtyä töihin. Se on pikemminkin löyhä metodologinen 

viitekehys, joka sisältää itse asiassa välineitä hyvin erilaisiin tutkimuksiin. Tutkimuskohde ja 

aineisto määrittelevät, mitä elementtejä laajasta kehysanalyysiä käsittelevästä kirjallisuudesta 

poimii. Erityisenä tavoitteenani on kehittää kehysanalyyttinen metodi, joka ottaa huomioon 

aikakauslehden genren – erityisesti valokuvien ja laajemmin visuaalisuuden merkityksen 

kehystämisessä. 

 

4.1 Kehysanalyysin lähtökohdat 

 
Kehys-käsitteen ympärille on viime vuosina muodostunut mittava ja alati kasvava 

tutkimusorientaatio mediatutkimuksessa. Stephen Reese määrittelee kehyksen (frame) sosiaalisesti 

jaetuksi ja kohtuullisen pysyväksi tietoa organisoivaksi periaatteeksi, joka symbolisia (kieli, kuvat 

yms.) keinoja käyttämällä järjestää ja tekee merkitykselliseksi sosiaalista todellisuutta (Reese 2001, 

11). Journalistisen työn näkökulmasta kehystäminen viittaa siihen, miten toimittajat käsittelevät 

informaation tulvaa soveltamalla sen merkityksellistämiseen, usein rutiininomaisesti ja nopeasti, 

tiettyjä kehyksiä. Lisäksi kehystämisellä tarkoitetaan sitä, että ilmiö, tapahtuma tai asia voidaan 

ympäröidä vaihtoehtoisilla kehyksillä, jolloin sen luonne ja merkitys määrittyvät erilaisiksi. 

(Karvonen 2000, 1.)  

 

Kehys-käsitettä on jo aikaisemmin sovellettu useissa eri oppiaineissa: niin sosiologiassa (Goffman, 

1974), kansantaloustieteessä (Kahneman & Tversky 1979) kognitiivisessa psykologiassa 

(Kahneman & Tversky 1984) kuin kielitieteessä (Tannen 1979). Käsitteen isänä pidetään yleisesti 

yhdysvaltalaista sosiologia Erving Goffmania. Hän loi käsitteen perustan kirjassaan Frame 

Analysis: An Organization of Experience (1974), jonka nimi kiteyttää olennaisen: kehystämisessä 

on kysymys kokemuksen virran organisoimisesta ja jäsentämisestä mielekkäästi. Goffmanin 
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lähtökohtana on symbolisesta interaktionismista tuttu ”tilannemääritelmän” käsite. Se viittaa siihen, 

että tullessamme johonkin sosiaaliseen tilanteeseen meidän täytyy pohtia, mitä tässä on oikein 

meneillään? (Karvonen 2000, 1–2.) 

 

Suurin osa arkielämästämme on niin totunnaista, että tunnistamme sosiaaliset tilanteet 

rutiininomaisesti. Toisaalta arkielämässä on kiharaisempiakin tapauksia. Jos kadulla kävellessämme 

törmäämme maassa makaavaan ihmiseen, millaista tulkintakehystä sovellamme tilanteeseen? 

Sovellammeko sairauskohtaus-, sammunut juoppo- vai pilailukehystä? Sosiaalisissa tilanteissa 

ihmiset etsivät kuumeisesti vihjeitä tai signaaleja, jotka vahvistaisivat kehyksen oikeaksi 

lähtökohdaksi. (Karvonen 2000, 1–2.) 

 

Tiedotusvälineiden toiminta on pitkälti samanlaista kuin Goffmanin ajatus kokemuksen 

jäsentämisestä ja järjestämisestä ihmisten arkielämässä. Nopeaa vauhtia monimutkaistuvassa 

maailmassa median on jatkuvasti kysyttävä: Mitä tässä on meneillään? Mikä tässä on oleellista ja 

mikä epäolennaista? Mikä on tilannemääritelmä? Toimittaja on alituiseen tilanteessa, jossa hänen 

pitää keksiä joku tolkullinen ja yhdistävä juoni suurelle määrälle eri lähteistä tulviville 

tiedonpalasille. (Karvonen 2000, 2.) Goffmanilaisesta näkökulmasta on inhimillisesti katsoen 

mahdotonta välttää kehystämistä. Jokaisessa jutussa joudutaan tekemään – tietoisesti tai 

tiedostamatta – sisältöä, näkökulmia ja painotuksia koskevia valintoja. Lisäksi jokaisessa tarinassa 

oletetaan maailma ja sen ”pelisäännöt” tietynlaiseksi. (Schudson 2003, 35–36.) Koska journalismi 

on toimittajien ja lähteiden vuorovaikutuksen tulos, kehystämisessä on myös kysymys 

yhteiskunnallisesta valtakamppailusta: tiedotusvälineet tarjoavat areenan, jossa eri eturyhmät, 

instituutiot ja ideologiat kamppailevat sosiaalisen todellisuuden määritelmistä ja tulkinnoista 

(Gurevitch & Levy 1985, 19). Carragee & Roefs (2004) painottavatkin, että yhteiskunnallisen ja 

poliittisen valtakamppailun tarkastelun täytyy olla olennainen osa kehysanalyysia.  

 

Mediatutkimuksessa kehysanalyysin uranuurtajia ovat olleet Gaye Tuchman (1978) ja Todd Gittlin 

(1980), joiden kehys-määritelmät nojaavat pitkälti Goffmanin ajatteluun. Gittlinin ajattelussa 

median kehykset ovat ns. hiljaista tietoa (tacit knowledge), jota toimittaja soveltavat työssään 

automaattisesti ja usein tiedostamatta. Gittlinin mukaan 

 
Median kehykset ovat enimmäkseen lausumattomia ja tiedostamatta jääviä malleja, jotka jäsentävät 
maailman sekä raportoivalle journalistille ja paljolti myös ihmiselle, jotka joutuvat lukemaan heidän 
raporttejaan. Ne ovat valikoinnin, poissulkeminen ja painottamisen malleja, joilla toimittajat jäsentävät 
maailmaa. (Gittlin 1980, 7.) 
 



 

 

36 

4.2 Kehysanalyysi mediatutkimuksessa 
 

Mediatutkimuksessa kehysanalyysille on ollut luonteenomaista teoreettinen ja empiirinen 

epämääräisyys ja epäselvyys. Hyvin erilaiset lähestymistavat tituleeraavat itseään kehysanalyysiksi. 

Lisäksi sillä ei ole mitään yhtenäistä teoreettista ja käsitteellistä perustaa, mikä on johtanut 

ongelmiin käytännön analyysissa. (Scheufele 1999, 103.) Kehyksiä tuntuu olevan kaikkialla, 

journalistien ja lukijoiden päässä, median sisällöissä, kommunikointitilanteissa ja laajemmin 

kulttuurissa, mutta usein epäselvää on, mistä ne alkavat ja mihin ne loppuvat? (Entman 1993). 

Kehyksen käsitettä on sovellettu empiirisiin tutkimukseen niin tuotannon, tekstin kuin vastaanoton 

näkökulmista sekä laadullisia että määrällisiä menetelmiä hyödyntäen.  

 

Dietmar E. Scheufele on erinomaisen havainnollisesti pyrkinyt jäsentämään mediatutkimuksessa 

tehtyä kehysanalyyttista tutkimusta. Ensiksi hän jakaa käsitteen kahtia: mediakehykseen ja 

vastaanottajan kehykseen. Mediakehyksiä tarkastelevat tutkijat ovat kiinnostuneita 

tiedotusvälineiden ja toimittajien tavoista merkityksellistää ja hahmottaa maailmaa. Vastaanottajien 

kehyksiä tarkastelevat tutkijat puolestaan tutkivat, usein kognitiivisen psykologian menetelmin, 

miten ihmiset käsittelevät  mediasta välittyvää informaatiota. Vastaanottajan kehys viittaa ihmiseen 

mielen sisälle tallentuneisiin tietorakenteisiin, jotka ohjaavat ihmisen informaation prosessointia. 

(Scheufele 1999, 106-107.)  

 

Sekä mediakehyksiä että vastaanottajan kehyksiä voidaan tutkia joko riippuvina (selitettävä) tai 

riippumattomina (selittävä) muuttujina.  Kun mediakehyksiä tutkitaan riippuvina muuttujina, 

kiinnostuksen kohteena kysymys: miten toimittajan työn rutiinit, kulttuuri ja toimintavat vaikuttavat 

siihen, miten tiedotusvälineet kehystävät ilmiöitä? Kun mediakehyksiä tutkitaan riippumattomina 

muuttujina, tarkastelun kohteena on kysymys: miten tiedotusvälineet rakentavat kehyksiä ja 

millaiset kehykset vaikuttavat vastaanottajien tulkintoihin? (Scheufele 106–107.) Tässä 

tutkielmassa mediakehyksiä tutkitaan riippumattomina muuttujina. 

 

Vastaanottajan kehyksiä riippuvina muuttujina pitävät tutkimukset vastaavat kysymyksiin: miten 

yksilön kognitiiviset tietorakenteet (kehykset) muodostuvat? Miten vastaanottajat rakentavat 

merkityksiä ja vastustavat mediakehyksiä? Vastaanottajan kehyksiä riippumattomina muuttujina 

tarkastelevat tutkimukset tarkastelevat puolestaan, miten kognitiiviset tietorakenteet (kehykset) 

ohjaavat ihmisten tulkintaa? (Scheufele 1998, 107–108.) 
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Paul D’Angelo esittää puolestaan kolme erilaista kehysanalyysin tutkimusparadigmaa. 1) 

Kognitiiviseen psykologiaan ja erityisesti skeeman (tietorakenteen) käsitteeseen perustuva ja 

vastaanotosta kiinnostunut tutkimus. 2) Kriittinen paradigma, jolle on ominaista taloudellisen ja 

poliittisen vallan kysymysten pohdinta. Se tarkastelee usein toimituskäytäntöjä ja -rutiineja ja 

rakenteellisia tekijöitä, jotka johtavat usein viranomaisia suosivaan raportointiin. 3) 

Konstruktionistinen paradigma, jossa tiedotusvälineiden ja toimittajien työtä analysoidaan 

taloudellisen ja poliittisen vaatimusten ristipaineessa tuotettavien ”tulkintapakettien” laatimisena. 

(D’Angelo 2002.) Ottaen huomioon kehysanalyysiin epämääräisen luonteen on oleellista, että 

tutkija määrittelee hyvin tarkkaan millaisesta teoreettisesta ja empiirisestä näkökulmasta kehyksiä 

lähestyy. 

 

4.3 Lyhyt katsaus sosiaaliseen konstruktionismiin 

 
Sosiaalisesta konstruktionismista on tullut viime vuosikymmeninä suosittu tieteenfilosofinen 

orientaatio yhteiskuntatieteissä ja sen periaatteita on sovellettu laajasti eri oppiaineissa: niin 

sosiologiassa, kansainvälisessä politiikassa kuin kulttuurintutkimuksessa. Konstruktionismi on 

kuitenkin hyvin laaja kattokäsite ja sen sisälle mahtuu hyvinkin kirjava joukko erilaisia näkökulmia. 

Pekka Kuuselan mukaan yhteistä konstruktionismin edustajille on lähinnä näkemys, jonka mukaan 

sosiaalinen todellisuus rakentuu kielen, kulttuurin ja historian muodostaman pohjan varaan 

(Kuusela 2002, 51).  

 

Orientaation kantavana ajatuksena on, että todellisuuden ilmiöillä ja tapahtumilla – esimerkiksi 

turvallisuusuhkalla – ei ole myötäsyntyisiä merkityksiä, joita sanoilla ja muilla merkeillä vain 

välitettäisiin. Sen sijaan vasta ”kielen” ja muiden merkkijärjestelmien käyttö antaa niille tiettyjä 

merkityksiä.7 (Pietilä 1998, 11.) Siksi puhe, kirjoitettu teksti tai visuaaliset representaatiot eivät 

välitä ”todellisuutta” suoraan ja välittömästi, vaan niiden merkitysten kautta, joita ne 

tarkastelemilleen ilmiöille antavat.  

 

Sosiaalinen konstruktionismi suhtautuu kriittisesti kaikkeen itsestäänselvyytenä pidettyyn ja 

luonnollistuneeseen tietoon ja ajatukseen, jonka mukaan maailma ikään kuin suoraan ilmaisisi 

                                                 
7 Kielen ymmärrän tässä tutkielmassa laajasti enkä tarkoita sillä pelkästään puhuttua ja kirjoitettua kieltä Sen sijaan 
tarkoitan kielellä kaikkea, minkä voidaan katsoa merkitsevän jotakin. Kieltä ovat tässä katsannossa kaikki merkki- ja 
viestintäjärjestelmät, joissa käytetään jollakin tavalla järjestettyjä merkkejä: kuvat, musiikki ja ruumiinkieli ja niin 
edelleen. (Lehtonen 1996, 73.) 
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luontonsa meille ja pääsisimme sen lähteille havainnoimalla siinä tapahtuvia ilmiöitä. Se suhtautuu 

epäillen käsitykseen, jonka mukaan kategoriamme ja ymmärryksemme esimerkiksi miehestä ja 

naisesta heijastaa biologiasta ja luonnosta kumpuavia erilaisia ominaisuuksia. (Burr 2003, 2–3.)   

 

Jos vallitsevat käsityksemme esimerkiksi yhteiskunnallisista ilmiöistä eivät ole johdettu 

objektiivisesta todellisuudesta, mistä ne sitten tulevat? Sosiaalisen konstruktionismin ydinajatus on, 

että ihmiset rakentavat ymmärrystään maailmasta ja sen ilmiöistä ”kielen” avulla jokapäiväisessä 

kanssakäymisessä ja vuorovaikutuksessa. ”Kieli” ymmärretään edellytyksenä ajattelulle: 

käsityksemme ja ymmärryksemme asioista riippuu kielen tarjoamista käsitteistä ja kategorioista, 

jotka tekevät asiat merkitykselliseksi. Tapamme ymmärtää maailma ja käyttämämme käsitteet ovat 

aina tiettyyn historiaan ja kulttuuriin sidottuja. (Burr 2003, 7–8.)  

 

Todellisuus on siis sosiaalisesti konstruoitunut: se on rakentunut merkitystulkinnoista ja 

tulkintasäännöistä, joiden nojalla ihmiset orientoituvat arkielämässään. Ihmisten mielissä olevat 

ajatusrakennelmat siis heijastuvat siihen, miten ihmiset ilmaisevat ajatuksiaan ja miten he toimivat 

tiettynä aikana tietyssä paikassa (Alasuutari 1999, 60).  

 

Sosiaalisessa konstruktionismissa kieli käsitetään sosiaalisen toiminnan muodoksi. Kun ihmiset 

puhuvat asioista tai kun Newsweek-aikakauslehti raportoi Irakin uhkasta, rakennetaan samalla 

käsityksiä käsiteltävänä olevasta ilmiöistä. Sosiaalinen konstruktionismi painottaa, etteivät ”kielen” 

avulla rakentuneet merkitykset suinkaan ole pysyviä ja muuttumattomia, vaan muuttavat muotoaan 

yhteisöllisessä vuorovaikutuksessa ja kanssakäymisessä. Tutkijalla ei ole pääsyä ”todellisuuteen”, 

sillä ”todellisuus” näyttäytyy jo aina valmiiksi tulkinnallisena ja käsitteellistettynä, kulttuurin 

tuottamana. Tämän vuoksi tutkijan mielenkiinto kohdistuu siihen, miten asioita merkityksellistetään 

ja representoidaan. (Burr 2003, 8–9.) 

 

4.4 Kehysanalyysi sosiaalisen konstruktionismin näkökulmasta 
  

Oma näkökulmani mediakehyksiin painottaa niiden sosiaalis-kulttuurista luonnetta. Kulttuurilla 

tarkoitan yhteiskunnan jaettuja uskomuksia, koodeja, myyttejä, stereotyyppejä, arvoja ja normeja, 

jotka rakentuvat, muotoutuvat uudelleen ja uusintuvat ihmisten välisessä kanssakäymisessä (Zald 

1996). Kulttuuri ei suinkaan ole staattinen ja pysyvä kokonaisuus, vaan  tehdäkseen selkoa jostakin 

yhteiskunnan ilmiöstä niin toimittaja kuin lukija joutuvat soveltamaan kulttuuriin ankkuroitunutta 
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kehystä. Konstruktionistinen näkökulmani kehysanalyysiin muistuttaa erityisen paljon Goffmanin 

tapaa ymmärtää kehys arkielämän informaation virran järjestäjänä.  

 

Koska sekä toimittajat että lukijat jakavat saman kulttuurin, yhteiskunnan jaetut ja 

intersubjektiiviset kehykset muodostavat yhdyssiteen journalismin tuottamisen ja vastaanottamisen 

välillä. Sosiaalisen konstruktionismin katsannossa kehys viittaa sekä median tyypillisiin tapoihin 

jäsentää ja välittää informaatiota nojaamalla tiettyihin kehyksiin että yleisön tapaan havaita ja 

omaksua nämä kehykset. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että pelkästään viestimien sisältöjä 

tutkimalla voitaisiin näppärästi ottaa haltuun myös niiden vastaanotto. Mediakehysten vastaanoton 

tutkimus vaatii omanalaisensa tutkimuksen ja tutkimusasetelman (vastaanottotutkimuksen 

problematiikasta ks. esim. Schrøder 2000).   

 

Kulttuuri on luonnollisesti valtava kokonaisuus ja sen vuoksi kehyksiä on aina enemmän kuin 

esimerkiksi julkisessa keskustelussa niitä esiintyy. Journalisteilla, asiantuntijoilla, kansalaisilla ja 

vallanpitäjillä on aina mahdollisuus soveltaa vaihtoehtoisia kehyksiä, jotka voivat johtaa aivan 

toisenlaisiin tilannemäärittelyihin, puheenaiheisiin ja näkökulmiin. (Van Gorp 2007, 61.)  

 

Konstruktionistinen näkökulma kehysanalyysiin korostaa, että kehykset ja median representaatiot 

on nähtävä erillisinä kokonaisuuksina ja siksi kehys ei sellaisenaan esiinny median 

representaatioissa. Kehykset ovat ihmisten jakamia kulttuurisia rakennelmia, jotka usein 

aktivoituvat vastaanottajan lukiessa median representaatiota. Usein representaatiot houkuttelevat 

epäsuorasti ja huomaamattomasti aktivoimaan tietyn tulkintakehyksen ihmisten mielissä 

esimerkiksi iskusanojen, esimerkkien, metaforien tai vaikuttavan valokuvan avulla. (Van Gorp 

2007, 63.)  

 

”Kulttuurinen kehys” on eri asia kuin kognitiivisen psykologian skeeman (tietorakenteen) käsite, 

joka tarkoittaa mielen sisäistä tietoa järjestävää muistirakennetta (Gamson et al. 1992, 384). 

Henkilökohtaiset kokemukset ja tunteet muokkaavat skeemoja, joista tulee ajan mittaan varsin 

monimutkaisia rakenteita. Kulttuuriset kehykset ovat puolestaan huomattavasti pysyvämpiä ja 

vakiintuneempia kuin alituisesti muuttuvat skeemat. Yksittäinen ihminen ei pysty muuttamaan 

kehyksiä, koska ne sijaitsevat ihmisten jaetussa todellisuudessa, kulttuurissa. (Van Gorp 2007, 63.)  

 

Merkitysten muodostuminen ei kuitenkaan ole missään nimessä staattinen prosessi, vaikka kehykset 

ovatkin luonteeltaan hitaasti muuttuvia. Kehysten valinta on dynaaminen prosessi, jossa tehdään 
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jatkuvaa punnintaa: journalistit, yleisö ja asiantuntijat haastavat kehyksiä, valitsevat uusia entisten 

tilalle ja niitä voi jopa kokonaan poistua julkisesta keskustelusta ilman, että kehys sinänsä olisi 

muuttunut. (Van Gorp 2007, 64.) Selvää on, että samassa jutussa voi esiintyä elementtejä erilaisista 

kehyksistä, mikä luo kehysanalyysiin omat haasteensa.  

 

4.5 Kehysanalyysin operationalisointi 
 
Määrittelen kehyksen Robert Entmanin mallin mukaisesti. Hänen mukaansa kehys ”määrittelee 

näkökantoja ja valitsee sekä painottaa tiettyjä asioiden näkökulmia, tekee arviointeja niiden välillä 

sekä siten edistää tiettyjä tulkintoja ja ratkaisumalleja” (Entman 2004, 5). Kehys ei siis ole jutun 

aihe, näkökulma tai kärki, vaan se on kulttuurissa sijaitseva viitekehys, joka antaa käsiteltävälle 

aiheelle merkityksen ja tekee sen tolkulliseksi. Se pyrkii kertomaan, miksi asia on niin kuin sen 

sanotaan olevan.  

 

Tolkuttomasti informaatiota ja erilaisia näkökulmia sisältävässä maailmassa kehyksiin on hankalaa 

päästä käsiksi. Tutkijan tehtävänä onkin pyrkiä rekonstruoimaan niitä. On tärkeää muistaa, etteivät 

kehykset esiinny itse tekstissä, vaan aktivoituvat vasta lehteä lukiessa. (Van Gorp 2007, 64.) 

Toimittajan soveltama kehys esiintyy jutussa ”tulkintapakettina”, rykelmänä erilaisia toimittajan 

hyödyntämiä keinoja, jotka usein viittaavat tiettyyn kehykseen. Tulkintapakettia pitää puolestaan 

kasassa varsinainen kehys, joka on paketin jäsentymisen ydin. (Gamson & Modigliani 1989, 3–4.) 

Käytännön empiirisen kehysanalyysin keskeisin vaihe on tulkintapakettien rekonstruointi.  

 

Robert Entmanin inspiroiman kehysanalyyttisen mallin mukaan aineistolta voitaisiin siis kysyä, 

mikä 1) määritellään ongelmaksi, 2) mikä syyksi, 3) mitä moraalisia arvostelmia jutussa tehdään ja 

4) mitä ehdotetaan ratkaisuksi (Entman 1993). Pyrin rekonstruoimaan tulkintapaketteja jäsentämällä 

tutkimusaineistoa kahdesta näkökulmasta käsin. Tarkastelen tulkintapaketteja, jotka koostuvat 1) 

kehystämisen keinoista, joilla jotakin ilmiötä kuvataan (framing devices) ja 2) ja keinoista, joilla 

ilmiötä perustellaan ja argumentoidaan (reasoning devices). Kehystämisen keinoja ovat muun 

muassa otsikot metaforat, malliesimerkit, iskulauseet, kuvailut ja valokuvat. Perustelemisen keinoja 

ovat puolestaan syiden ja seurausten esittäminen ja moraaliset arvostelmat. (Gamson & Modigliani 

1989, 3–4.)  
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Metodologinen apparaattini antaa hyvän mahdollisuuden pohtia myös ”kehysten politiikkaa”: 

ihmisten arvoista ja ideologisten näkökantojen vallitsevuudesta ja levinneisyydestä käytävää 

kamppailua. Kehykset sisältävät ennakkokäsityksen siitä, miten todellisuus on rakentunut ja mikä 

siinä on merkittävää ja toisaalta merkityksetöntä. Mediakehysten voima perustuu ennen kaikkea 

valintaan: tiettyjen seikkojen häivyttämiseen ja toisten esiin nostamiseen. Valintoja tehdään 

jutunteon jokaisessa vaiheessa: esimerkiksi lähteitä, otsikkoa, valokuvia, sanoja ja taittotapaa 

valitessa. (Horsti 2005, 71.) Tämän vuoksi on erityisen oleellista pohtia, mitä juttuun sisällytetään ja 

jätetään pois, mikä on ilmaistu suoraan, mikä epäsuorasti, mikä on tärkeää ja mikä toissijaista 

(Fairclough 1997, 117).  

 

Erkki Karvosen mukaan kehystämisessä on omimmillaan kysymys valikoivasta 

kontekstualisoinnista. Toimittaja voi tietoisesti tai tiedostamatta houkutella yleisön ajattelemaan 

tietyllä tavalla luomalla jutulle sopivan kehyksen ja tarkastelukontekstin. Esimerkiksi historiaa 

voidaan lukea valikoiden ja nostaa siitä esiin uutisoitavan ilmiön kehyksen kannalta sopivimmat 

vertailukohdat. (Karvonen 2000, 5.)  

 

4.6 Miten kehykset toimivat? 
 
Kehystämisen ja perustelemisen keinot yhdistyvät varsinaiseen kehykseen lukijan lukiessa juttua. 

Tulkintapaketit aktivoivat lukijassa kognitiivisen prosessin, jossa ne potentiaalisesti täsmäävät 

lukijan skeemasta eli mielen sisäisestä muistirakenteesta löytyvien kulttuuristen symbolien ja 

käsitysten kanssa (Van Gorp 2007, 65).  

 
Mikä tekee sitten kehyksestä vakuuttavan ja yleisöön uppoavan? Erityisen keskeinen kehyksen 

tehokkuuteen vaikuttava tekijä on sen kulttuurinen kaikupohja (cultural resonance). Vaikuttava 

kehys hakee kaikupohjansa ihmisille tutuista, helposti ymmärrettävistä ja tunteita herättävistä 

kulttuurisista teemoista, kuten jonkin yhteisön kulttuuriperinteeseen olennaisesti kuuluvista 

kertomuksista, myyteistä ja kansanperinteestä. Syvästi yhteisön sielunmaisemaa koskettavat 

kehykset ovat tehokkaita, sillä ne saavat ilmiöt ja asiat näyttämään luonnollisilta, tutuilta – jopa 

itsestään selviltä. (Snow & Benford 1988.) Luonnollisesti myös kehykset, jotka jatkuvasti esiintyvät 

ja toistuvat julkisuudessa, ohjaavat todennäköisemmin ihmisten tulkintaa kuin vähemmän esiintyvät 

kehykset (Entman 2003, 417). Kehyksen kaikupohjaan vaikuttaa myös se, kuinka merkittäväksi 

asiaksi lukija kokee kehyksen esittämät väitteet, arvot ja mielipiteet. Erityisesti kehykset, joilla on 
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kosketuspintaa ihmisten henkilökohtaiseen elämään, on havaittu erityisen tehokkaiksi. Jos kehys jää 

kaukaiseksi ja abstraktiksi, lukija sivuuttaa sen helposti. (Snow & Benford 2000, 621–622.)  

 

Snow & Benfordin (2000, 621) mukaan kehyksen uskottavuus vaikuttaa keskeisesti siihen, miten 

tehokas ja vaikuttava kehys on. Uskottavuuteen vaikuttaa kehystä propagoivien tahojen uskottavuus 

lukijoiden silmissä. Sosiaalipsykologia osoitti jo kauan sitten, että uskottavat puhujat ovat kaikkein 

vakuuttavimpia yleisön silmissä (Hovland & Weiss 1951; Aronson & Golden 1961). Huikea 

retoriikkakaan ei auta, jos yleisön mielestä puhuja ei ole uskottava. Sama tutkimustulos on toistunut 

myös printtijournalismia tarkastelevassa mediatutkimuksessa: kehyksen rakentamiseen osallistuvien 

tahojen, lehtijutussa lähteiden, koettu uskottavuus vaikuttaa olennaisesti siihen, kuinka hanakasti 

yleisö omaksuu kehyksen tarjoamia tulkintoja (ks. esim. Druckman 2001). Uskottavuus koostuu 

kolmesta tekijästä: yleisön on uskottava, että lähteellä on relevanttia tietoa käsiteltävästä aiheesta 

(asiantuntijuus). Mitä korkeampi on lähteen asema, sitä korkeampi on hänen koettu uskottavuus 

(status). Lisäksi yleisön on uskottava, että lähde paljastaa kaiken, mitä hän tietää (vilpittömyys). 

(Lupia 2000; Snow & Benford 2000, 621.) 

 

Kognitiivisesta näkökulmasta kehyksiä tarkastelleiden tutkijoiden mukaan kehysten 

vaikuttavuuteen ja kaikupohjaan vaikuttavat myös ”yleiset hyvän tarinan ominaisuudet” (ks. esim. 

Kinder & Berinsky 2006). Lehtijutun lukijaa voi valaisevasti verrata valamiehistön jäseneen, joka 

pyrkii ymmärtämään monimutkaista oikeudenkäyntiä. Psykologian tutkijoiden Pennington & 

Hastien mukaan valamies pyrkii ymmärtämään oikeudenkäyntiä nivomalla todisteet yhtenäiseksi 

mentaaliseksi esitykseksi, uskottavaksi tarinaksi. Rakentaessaan tarinoitaan he nojaavat itse 

oikeudenkäynnissä ilmenneisiin todisteisiin, tietoihin vastaavista tapauksista ja ”yleisiin hyvän 

tarinan ominaisuuksiin”. Hyvässä tarinassa väitteet ja faktat jäsentyvät, kausaalisuhteet 

muodostuvat, juonenkäänteet ovat tunnistettavia, aukkokohdat täyttyvät ja ennen kaikkea hyvä 

tarina ohjaa valamiestä päätöksenteossa. (Pennington & Hastie 1992, 242.) Kintschin mukaan 

luetun ymmärtämisen ja tekstin sisällön muistamiseen vaikuttaa erityisen keskeisesti tekstin 

makrorakenne: se miten jutun eri elementit järjestyvät johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi. Mitä 

johdonmukaisempi makrorakenne, sitä helpommin lukija ymmärtää, mistä tekstissä on oikein 

kysymys. (Kintsch 1998.) 

 

Ei ole kuitenkaan kirkossa kuulutettu, että lukija tulkitsisi sanoman mediatekstin keskeisen 

kehyksen houkuttelemalla tavalla. Voihan lukija esimerkiksi tyrmätä täysin jutun näkökulman. 

Stuart Hall onkin hahmotellut kolme hypoteettista asemaa, joista käsin vastaanottajat tulkitsevat 
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mediatekstejä. Hallitsevasta eli hegemonisesta asemasta käsin vastaanottaja ottaa jutun merkitykset 

kritiikittömästi annettuna. Neuvotteleva asema on puolestaan sekoitus sopeuttavia ja vastustavia 

aineksia ja siinä lukija ”neuvottelee” mediatekstin merkitysten kanssa. Vastustavassa asemassa 

vastaanottaja tunnistaa tekstin tulkintapaketit ja kehyksen, mutta siitä huolimatta tulkitsee ilmiön 

täysin vastakkaisella tavalla rakentaen sen uudeksi kokonaisuudeksi vaihtoehtoisen kehyksen 

pohjalta. (Hall 1992, 145–147.)  

 

Kehysanalyyttisessa tutkimuksessa kehysten vastaanotto ollut yhä enemmän tutkijoiden 

kiinnostuksen kohteena. Esimerkiksi Edyn & Meirickin (2007) tutkimus osoittaa, että lukijat usein 

yhdistelevät erilaisia kehyksiä tai osia kehyksistä ja rakentavat omia tulkintojaan – jopa välittämättä 

median kehyksistä. Druckman (2001) puolestaan huomauttaa, että tutkimusta, joka pohtisi 

millaisten olosuhteiden vallitessa kehystäminen onnistuu ja toisaalta epäonnistuu, ei ole 

käytännössä tehty. 

 

Käytännön kehysanalyysiin sisältyy monia haasteita. Mikä erottaa kehyksen jutun näkökulmasta? 

Milloin voidaan perustellusti väittää kehyksen nousevan aineistosta ja ja milloin kyseessä on 

tutkijan mielivaltainen tulkinta? Lehtijutut sisältävät väistämättä elementtejä erilaisista kehyksistä. 

Kehykset ovat tulkinnanvaraisia, koska ne perustuvat tutkijan subjektiivisille valinnoille. Tutkijan 

tehtävänä on perustella tulkintansa mahdollisimman hyvin ja osoittaa, miten on johtopäätöksiinsä 

päätynyt. 

 

Tässä tutkielmassa tutkitaan siis mediakehyksiä, ei vastaanottajan kehyksiä. Kehyksiä tutkitaan 

riippumattomina muuttujina eli tarkastelen miten kulttuuriset tulkintakehykset muodostuvat 

Newsweek-lehden visuaalisissa esityksissä. Näkökulmani kehysanalyysiin on konstruktionistinen, 

ei kognitiiviseen psykologiaan tai kriittiseen poliittiseen taloustieteeseen pohjautuva. 

Konstruktionistinen näkökulma painottaa, että toimittaja laatii käsiteltävästi aiheesta 

”tulkintapaketteja”, jotka pohjautuvat yhteiskunnan jaettuihin sosiaalis-kulttuurisiin käsityksiin ja 

uskomuksiin. Näitä kulttuurisia tulkintakehyksiä lähden tutkielmassani jäljittämään.       

 

4.7 Kehystämisen keinot aikakauslehden lajityypissä 

 
Käsittelen seuraavaksi kehystämisen keinoja: otsikkoa, valokuvaa, metaforaa, esimerkkiä, 

rinnastusta, iskulausetta ja nimeämistä (Gamson & Modigliani 1989; Pan & Kosicki 1994). Karina 
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Horsti huomauttaa, että kehysanalyysissa erityyppisiä aineistoja on analysoitava lajityypin ja 

viestimen logiikka ja ominaispiirteet huomioon ottaen (Horsti 2005, 76). Kehystämisen ja 

perustelemisen keinojen näkökulmasta merkittävää on se, että aikakauslehti on vahvasti visuaalinen 

viestin. Visuaalisuus koostuu valokuvista ja niiden välittömästä verbaalisesta kontekstista, 

layoutista, sommittelusta ja typografiasta. Nämä elementit yhdessä kertovat tarinoita, auttavat 

ymmärtämään lehden sisältöä sekä herättävät kiinnostusta ja huomiota. (Rantanen 2007, 20, 33.) 

Erityisen merkittävää on, että visuaalinen kokonaisuus yhdessä otsikon kanssa luo odotuksia ja 

antaa ”käsikirjoituksen” leipätekstin tulkintaan. Lisäksi ne antavat lehteä selaillen lukevalle 

käsityksen jutun keskeisestä sisällöstä. (Männistö 1999, 158.) 

 

4.7.1 Otsikko 
 

Otsikko on kehystämisen keinoista itsestään selvin. Useat kokeelliset tutkimukset osoittavat, että eri 

tavoin muotoillut otsikot (esimerkiksi myönteinen, neutraali, kielteinen) voivat olennaisesti 

vaikuttaa siihen, miten lukijat artikkelin sisältöä tulkitsevat (Allport and Lepkin 1943; Geer and 

Kahn 1993; Pfau 1995; Smith and Fowler 1982; Tannenbaum 1953). 

 

Otsikko vaikuttaa kahdella tavalla. Ensinnäkin se tarjoaa lukijalle vihjeen, ”käsikirjoituksen” tai 

kognitiivisen tietorakenteen, johon nojaten lukija tulkitsee tekstiä. Lyhyytensä vuoksi se voi 

painottaa ainoastaan tiettyä käsiteltävän ilmiön näkökulmaa. Herättääkseen kiinnostusta ja 

houkutellakseen lukijan lukemaan jutun otsikko on usein räväkkä ja iskevä, mikä yksipuolistaa 

näkökulmaa entisestään. (Geer & Kahn 1993, 176.)   

 

Toiseksi harvat ihmiset lukevat aikakauslehteä kannesta kanteen. Monet lukevat lehteä silmäillen ja 

selaillen. He tyytyvät vilkaisemaan kenties jutun otsikon, ingressin ja kuvan ja uppoutuvat 

lukemaan ainoastaan juttuja, jotka toden teolla kiinnostavat heitä. (Kivikuru 1998, 211.) Siksi onkin 

ilmeistä, että niistä jutuista, jotka jäävät lukematta, mielikuvat muodostuvat ennen kaikkea otsikon 

ja visuaalisen vaikutelman perusteella (Männistö 1999, 158).  

 

Otsikot voivat usein merkittävästi poiketa painotuksiltaan leipätekstin sisällöstä. Blake tutki 

kanadalaisen sanomalehdistön vaaliraportointia vertaamalla otsikoiden ja leipätekstin painotuksia. 

Lehteä selaillen lukeneet ja lähinnä otsikon ”käsikirjoitukseen” varassa olleet lukijat saivat hyvin 

erilaisen käsityksen muun muassa vaalien teemoista, puolueista, näkökulmista ja uutisoinnin 
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sävystä kuin koko jutun tarkkaavaisesti lukeneet. (Blake 2007.) Tutkimus vahvistaa käsitystä, ettei 

otsikko useinkaan ole puolueeton ja tarkka yhteenveto jutusta, vaan pikemminkin räväkkä ja 

kärjekäs lukijan kiinnostuksen herättäjä. 

 

4.7.2 Valokuvat  
 

Valokuvien ja laajemmin visuaalisuuden merkitys kehystämisessä on jäänyt vaille sen ansaitsemaa 

huomiota (ks. kuitenkin Coleman & Banning 2006; Arpan et al. 2006; Moriarty & Popovich 1991). 

Tätä voidaan pitää yllättävänä, sillä monet kokeelliset tutkimukset osoittavat, että valokuvat 

vaikuttavat keskeisesti siihen, miten lukijat sanoma- ja aikakauslehden juttuja tulkitsevat. 

Valaisevia tutkimustuloksia on saatu erityisesti kokeellisista tutkimuksista, joissa lehtijutun otsikko 

ja leipäteksti on pidetty samana, mutta valokuvan näkökulmaa on muutettu. Tällaisessa 

tutkimusasetelmassa valokuvan vaikutus lukijoiden tulkintaan on ollut paikoitellen merkittävä 

(Gibson & Zillmann 2000; Zillmann & et al. 1999; Arpan et al.; 2006). Monet psykologian alan 

tutkimukset puolestaan osoittavat, että valokuvat tunnistetaan ja muistetaan nopeammin ja ne 

säilyvät muistissa pidemmän aikaa kuin teksti (ks. esim. Anderson et. al 1978; Park et al 1983). 

Nämä tutkimustulokset vahvistavat käsitystä, jonka mukaan valokuvat ovat tehokkaita 

kehystämisen ja valikoivan kontekstualisoinnin välineitä. 

 

Vaikka valokuva voi merkittävästi vaikuttaa lukijoiden tulkintoihin, on vältettävä visuaalista 

determinismiä. Valokuvia ei koskaan katsota tyhjiössä, vaan valokuvalla on lukuisia konteksteja, 

jotka vaikuttavat tulkintaan. Valokuvat saavat merkityksensä aina niissä kulttuurisissa tiloissa, 

joissa ne tuotetaan ja tulkitaan. Se viittaa siihen, että mitään kulttuurisista konteksteista irrallista 

valokuvallista merkitystä ei ole. (Seppänen 2001a.) Esimerkiksi valokuvan välitön verbaalinen 

konteksti (otsikko, alaotsikko, ingressi, väliotsikot ja kuvateksti) ankkuroi, täydentää ja 

kontekstualisoi kuvan merkityksiä. Erityisesti kehysanalyyttisesti virittyneen ”tekstintutkimuksen” 

keskiössä pitää olla tekstin ja kuvan vuorovaikutus ja sen pohjalta sukeutuvat merkitykset. Lisäksi 

erityisesti vastaanottajien jo olemassaolevat uskomukset, asenteet ja käsitykset vaikuttavat 

olennaisesti siihen, miten lukijat potentiaalisesti vaikuttaviin ja tunteita herättäviin valokuviin 

suhtautuvat (Arpan et al. 2006 & Domke et al. 2002).  
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4.7.3 Miten valokuvat vaikuttavat? 
 

Valokuvan vaikutusmekanismeja tarkastelleista tutkimuksesta nousee kolme kehystämisen kannalta 

merkittävää vaikutusmekanismia: 1) autentisaatiovaikutus, 2) affektiivinen ja emotionaalinen 

vaikutus ja 3) metonymisyys.  

 

Autentisaatiovaikutus  

 

Useat tutkimukset osoittavat, että ihmiset uskovat valokuvien auttavan heitä muodostamaan 

tarkemman, täydellisemmän ja realistisemman kuvan jutussa käsitellyistä ihmisistä, ilmiöistä ja 

tapahtumista. (Graber 1988, 168; Seppänen 2001b, 216.) Autentisaatiovaikutus kumpuaa valokuvan 

indeksisyydestä. Indeksimerkillä on suora, todellisuudessa oleva kytkös kohteeseensa. Samalla 

tavoin kuin hiekkaan jääneet jalanjäljet, kameralla otettu valokuva on indeksinen merkki, koska 

kohteesta heijastuneet valonsäteet ovat fyysisesti piirtäneet jälkensä filmin pinnalle. Ero 

kirjoitettuun kieleen on merkittävä: kirjoitetussa tai puhutussa kielessä ilmaisulla ”orava” ei ole 

mitään yhteyttä mihinkään fyysiseen oravaan. Puhutun ja kirjoitetun kielen merkit edustavat 

itselleen täysin ulkoista kohdetta.  (Seppänen 2001b, 178–179.) 

 

Valokuvan indeksisyys johtaa helposti ajatukseen, että valokuva on vankka todiste esittämiensä 

kohteiden olemassaolosta ja että sillä on suurempi todiste- ja totuusarvo kuin muilla kuvilla, joilla ei 

ole vastaavaa suhdetta todellisuuteen. Se minkä kirjoitettu ja puhuttu kieli vain kuvaa, valokuvan 

oletetaan todistavan. (Salo 2000, 19.) Tämä valokuvan ominaisuus kytkeytyy vahvasti myös 

journalismin ihanteisiin todellisuutta heijastavana ja historiallisiin tapahtumiin sidoksissa olevana 

viestintänä. Stuart Hallin mukaan valokuva kantaa mukanaan meta-viestin: ”tämä tapahtuma todella 

tapahtui ja valokuva on todiste siitä” (Hall 1973, 188).  

 

On lähes triviaalia todeta, että valokuva ei tietenkään aina ole vankka todiste esittämiensä kohteiden 

olemassaolosta. Esimerkiksi Loch Nessin hirviöstä on olemassa lukuisia valokuvia, mutta niiden 

avulla ei ole kuitenkaan todistettu hirviön olemassaoloa. (Seppänen 2001, 179.) John Taylorin 

mukaan valokuvan todiste- ja totuusarvo on pikemminkin tulosta sen käytännöistä ja käyttötavoista, 

eikä se suinkaan ole mikään valokuvan ”luonnollinen” ominaisuus (Taylor 1998, 8). 

 

Valokuvien affektiivisuus ja emotionaalisuus 
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Yleisen viisauden mukaan ”kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa”. Yksi eniten mainituista 

valokuvan vaikutusmekanismeista onkin sen kyky herättää tunteita – usein tekstiä huomattavasti 

voimakkaammin (Goldberg, 1993; Koch, 1990; Monk, 1989). Aivotutkimus on osoittanut, että 

aivot käsittelevät visuaalisia merkkejä erillään ja ennen kognitiivista prosessia. Siksi ihmiset 

suhtautuvat valokuviin aluksi emotionaalisesti, ennen kuin alkavat pohtia niitä tiedollisesti: tekstiä 

pitää ajatella, kuvan tuntee. (Barry 1998, 117.)  

 

Domke et al:n mukaan vaikuttavasti visualisoidut jutut ja voimakkaat valokuvat voivat käynnistää 

lukijassa ajatteluprosessin, jonka seurauksena ihminen muuttaa näkökulmaansa tai 

arviointiperusteitaan – ainakin vähäksi aikaa (Domke et al. 2002, 135). Just et al. huomauttavat, että 

poliittisen viestinnän tutkimus on pitkälti laiminlyönyt tunteiden merkityksen tarkasteltaessa 

median vaikutuksia ja vastaanottoa. He peräänkuuluttavat, että kehysanalyysissa pitää asiasisällön 

lisäksi kiinnittää huomiota affektiivisiin tekijöihin, kuten tekstin ja valokuvien tunnepitoisuuteen. 

(Just et al. 1996.)   

 

Metonymisyys  

 

Kehystämisen näkökulmasta merkittävää on valokuvan metonymisyys. Metonymiassa osa edustaa 

jotakin kokonaisuutta. Journalismissa valokuva edustaa usein sitä osaa ilmiöstä, johon kiteytyy 

median tärkeimpänä ja merkittävimpänä pitämä sanoma. (Perlmutter & Wagner 2004, 98.) 

Todellisuuden esittäminen on aina metonyymista, sillä joudumme aina valitsemaan osan, joka 

edustaa jotakin kokonaisuutta. Valitut metonymiat määrittelevät usein sen, millaisia merkityksiä 

visuaalinen representaatio herättää ja millaisen kuvan rakennamme kokonaisuudesta, jota sen osa 

esittää. Metonymiat ovat usein tehokkaita merkityksen välittäjiä, koska ne eivät vaadi 

”mielikuvituksellista hyppyä” aivan toisenlaisesta elämänpiiristä toiseen, kuten metaforassa. 

(Seppänen 2001b, 191.) Valokuvat myös konkretisoivat, yksinkertaistavat ja havainnollistavat 

tehokkaasti monimutkaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä (Seppänen 2001b, 216). 

 

4.7.4 Metafora 

 
Metaforat ovat niin olennainen ja laajalle levinnyt muoto merkityksen rakentumisessa, että usein 

emme edes huomaa käyttävämme niitä. Charles Forcevillen (1994, 3) määritelmän mukaan 

”metaforisen lausuman tekijä valitsee, korostaa, tukahduttaa ja järjestää ensisijaisen subjektin 
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piirteitä soveltamalla siihen toissijaisen subjektin viittausalueen kanssa samanmuotoisia lausumia.” 

Esimerkiksi metaforassa verohelvetti tapahtuu merkityksen siirtymä helvetistä, joka symboloi muun 

muassa ikuista kärsimystä ja kadotusta, veroihin. Metaforat ovat siis keino ymmärtää ja kokea asia 

jonkin toisen asian avulla.  

 

Journalismissa metaforia hyödynnetään hanakasti, koska ne popularisoivat, dramatisoivat ja 

konkretisoivat asioita. Ne tekevät monimutkaisista asioista uutisarvoisempia ja kiinnostavampia. 

(Hellsten 2002, 28.) Samalla ne kuitenkin rajaavat näkökulmaa käsiteltäviin asioihin: painottamalla 

tiettyä ulottuvuutta ne sulkevat pois vaihtoehtoisia tapoja käsitellä asioita. Siksi ne usein pönkittävät 

tietynlaista tulkintaa asioista (Hellsten 1998, 64).  

 

Koska journalismi tavoittelee suurta yleisöä ja mahdollisimman hyvää taloudellista tulosta, täytyy 

metaforien olla tarpeeksi tuttuja ja avautua laajoille massoille. Metaforat ovat oiva kehystämisen 

keino, sillä ne esittelevät uuden asian tai uutisen jonkin tutun ja tunnetun asian tai jaetun 

kokemuksen kautta. Metaforat ovat käteviä työkaluja, kun monimutkaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä 

pyritään havainnollistamaan. (Hellsten 2002, 28.) 

 

Koska journalismissa viljellyt metaforat ovat kaikkien ymmärrettävissä eli ovat osa arkikieltä ja 

arkijärkeä, ne paljastavat usein saman kulttuurin jäsenten, niin toimittajien kuin kansalaisten, 

reflektoimattoman tavan hahmottaa asioita. Metaforia analysoimalla päästään usein käsiksi tähän 

yhteiskunnallis-kulttuuriseen taustaan. Lisäksi metaforia analysoimalla voidaan selvittää, mihin 

laajempiin yhteykseen käsiteltävä ilmiö journalismissa asetetaan ja millaista kuvaa siitä luodaan. 

(Hellsten 1998, 68–69.) 

 

4.7.5 Esimerkit ja rinnastukset 
 
Esimerkit ja rinnastukset toimivat metaforan tapaan. Niillä siirretään merkityksiä jostakin jo 

tunnetusta tapahtumasta tai kontekstista havainnollistamaan käsiteltävää aihetta. Rinnastuksia ja 

esimerkkejä tarkasteltaessa on erityisesti kiinnitettävä huomiota kahteen ulottuvuuteen: kuka niitä 

esittää ja mitkä ovat ns. avaintapahtumat, joihin viitataan. (Horsti 2005, 74.) Esimerkiksi syyskuun 

yhdennentoista terrori-iskut ovat oiva esimerkki avaintapahtumasta, joka jatkossa kehysti 

tiedotusvälineiden uutisointia. 
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4.7.6 Iskulauseet ja nimeämiset 
 

Iskulauseet, nimeämiset ovat tehokkaita ”todellisuuden” luomisen keinoja, jotka vahvistavat ilmiön 

tiettyä näkökulmaa. Kun asia saa nimen, siitä tulee käsite – konkreettinen ja kaikkien ymmärtämä 

ilmiö. Nimeämistä ja iskulauseita tutkittaessa on keskeistä pohtia, kenellä on valta nimetä ja keiden 

antamat iskulauseet ja nimeämiset nousevat ensisijaisiksi. (Horsti 2005, 75.) Erinomainen esimerkki 

taitavasta nimeämisestä on George W. Bushin liittovaltion tilaa käsitelleessä puheessa vuonna 2002 

esittämät termit pahan akseli (axis of evil) ja roistovaltio (rogue state). Molemmista tuli 

myöhemmin median innokkaasti ja usein toistamia ”käsitteitä”. 

 

4.8 Kehystämisen kontekstuaalisuus ja intertekstuaalisuus    
 
Sama valokuva, malliesimerkki, iskulause ja kuvailu saavat eri tilanteissa erilaisia merkityksiä. 

Kehystämisen ja perustelemisen keinojen merkitysten lähteille pääseminen edellyttää kontekstin 

huomioon ottamista. Konteksti ei ole kuitenkaan mikään yksinkertainen käsite. Perinteisesti se on 

ymmärretty yhteiskunnalliseksi, kulttuuriseksi tai historialliseksi taustaksi, jossa representaatio on 

tuotettu. On kuitenkin varsin selvää, että näin staattisella ja epäselvällä määritelmällä ei pötkitä 

kovinkaan pitkälle. Mikko Lehtosen mukaan ”konteksti ei ole ennen tekijää tai tekstiä, eikä 

myöskään niiden ulkopuolella. Sananmukaisen merkityksensä mukaisesti ”kon-tekstit” ovat tekstien 

kanssa-tekstejä, jotka ovat olemassa aina yhdessä niiden tekstien kanssa, joiden konteksteja ne 

ovat”. (Lehtonen 1996, 160.)  

 

Konteksteihin lukeutuvat kaikki sellaiset tekijät, joita sekä lehden tekijät ja vastaanottajat tuovat 

merkityksenmuodostamisprosessiin, erityisesti heidän diskursiiviset arviointi- ja arvotuskehikkonsa. 

Konteksteja on hedelmällistä ajatella erityisiksi kulttuurisiksi resursseiksi, joihin nojaamalla 

toimittaja juttunsa kirjoittaa. Toisaalta representaatioiden merkitykset ovat potentiaaleja, jotka 

aktualisoituvat sen mukaan, millaisia kontekstuaalisia resursseja vastaanottajilla on käytettävänään 

ja kuinka he näiden nojalla tulkitsevat representaatioita. Kontekstia ja tekstiä ei käytännössä voi 

erottaa toisistaan kuin analyyttisesti, sillä niiden raja on muuttuva ja ne toimivat usealla eri tasolla. 

On tärkeää muistaa, että representaatiot ovat aina joidenkin kontekstien tuottamia, mutta samalla 

representaatiot muokkaavat ja järjestävät konteksteja uudelleen. (Lehtonen 1996, 165–166.) 

Kontekstin ja representaation rajan pohdinta pitääkin tehdä jokaisen tutkimuksen kuluessa erikseen. 
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Yksi keskeisimmistä teorioista, jolla on pyritty saamaan otetta representaation ja kontekstien 

suhteista on intertekstuaalisuuden teoria. Sen ydinajatuksena on, että yhtäkään tekstiä ei voi lukea 

muuten kuin suhteessa muihin teksteihin – kaikki tekstit ovat väistämättä suhteessa toisiin 

teksteihin. (Hansen 2006, 55.) Intertekstuaalisuuden teoria korostaa, että tekstit eivät ole suljettuja 

ja itseään kannattavia kokonaisuuksia vaan sisältävät aina viittauksia, vihjeitä lainauksia, vaikutteita 

toisista teksteistä. Lisäksi teksteihin muodostuu merkityksiä ainoastaan tulkitsemalla ja siihen 

vaikuttaa aina tulkitsijan luentaansa tuomat muiden tekstien vaikutteet. Tutkijan käytännön 

tulkintatyössä intertekstuaalisuus tarkoittaa ensinnäkin intertekstuaalisten kytkösten ja viittausten 

metsästämistä ja tulkintaa. Kuitenkin tietyn intertekstuaalisen viittauksen tunnistamista tärkeämpää 

on tarkastella, mihin yleisempiin diskursiivisiin rakenteisiin ja muodostumiin teksti kuuluu, sillä 

intertekstuaalinen tietämys ohjaa lukijoita tulkitsemaan representaation tietyillä tavoilla. (Lehtonen 

1996, 180–181.) 

 

4.9 Teoreettis-metodologinen lähestymistapa pähkinänkuoressa 

 
Tutkielmani teoreettis-metodologinen lähestymistapa voidaan jakaa kolmeen avainosaan. 1) 

Teoreettisena mielenkiinnon kohteena on tiedotusvälineiden ja vallanpitäjien välinen suhde ulko- ja 

turvallisuuspolitiikan journalismissa. Tavoitteena on tarkastella, miten teoriaosassa esiteltyjen 

mallien näkemykset tiedotusvälineiden kriittisyydestä tai kritiikittömyydestä sekä riippuvuudesta tai 

riippumattomuudesta vallanpitäjiin näkyvät analysoimassa aineistossani. 2) Tutkielmani  

avainkäsitteitä ovat myös ”turvallisuus” ja ”turvallistaminen”, jotka olen lainannut kansainvälisen 

politiikan tieteenalalta. Käsitteet auttavat ymmärtämään, miten turvallisuusuhkia rakentuu 

kansainvälisessä politiikassa. 3) Metodologisena työkalunani on Robert Entmanin 

kehysanalyyttisen mallin visuaalinen sovellutus, joka huomioi erityisesti kuvajournalismin 

merkityksen kehystämisprosessissa. Tutkielman empiirisessä osassa nämä kolme teoreettis-

metodologisen lähestymistapani ulottuvuutta toivottavasti nivoutuvat yhteen ja muodostavat ehyen 

kokonaisuuden.   
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5. IRAKIN SODAN TAUSTA 

 

5.1 Irak 1990-luvulla: Persianlahden sodasta kansainväliseen kontrolliin  
 
 

Vuonna 2003 syttynyttä Irakin sotaa ei voi ymmärtää tarkastelematta Yhdysvaltojen ja Irakin 

suhteita viimeisen kahdenkymmenen vuoden ajalta. 1980-luvun alkupuolella Yhdysvaltain ja Irakin 

välit osoittivat lämpenemisen merkkejä. Maita yhdisti yhteinen vihollinen, Iran, jota vastaan Irak 

soti vuosina 1980─1988. Vuonna 1982 Yhdysvallat poisti Irakin terroristivaltioiden listalta, tarjosi 

Irakille tiedustelutietoja ja luottoja maatalouden kehittämiseksi. (Tripp 235-243.) 

 

Irania vastaan käydyn sodan vaikutukset irakilaiseen yhteiskuntaan olivat turmiolliset. Puoli 

miljoonaa irakilaista menetti henkensä, sota runteli maan talouden ja infrastruktuurin sekä syöksi 

sen velkakierteeseen. Sodan kiroista huolimatta Irakin johtaja Saddam Hussein onnistui 

pönkittämään valta-asemaansa ja keskittämään vallan itselleen. Hussein tajusi, että hänellä on 

murskaavat velat, mutta alueen suurin armeija. Hän oli valmis epätoivoisiin tekoihin, ja Irak 

miehitti Kuwaitin 2. elokuuta 1990. (Marr 2004, 202-210.) Irakin päätös miehittää Kuwait oli 

monen tekijän summa. Syitä olivat muun muassa Irania vastaan käydyn sodan aiheuttamat mittavat 

velat ja talousahdinko, Kuwaitin ja muiden Persianlahden valtion kärjistämä öljyn hinnoittelukriisi, 

rajariidat Kuwaitin kanssa ja ”joukkotuhoaseiden” hankinnan rahoittaminen. (Marr 2002, 218-225.) 

 

Yhdistyneet Kansakunnat tuomitsi Irakin hyökkäyksen päätöslauselmassaan 660. Päätöslauselmassa 

661 YK määräsi Irakille taloudellisia pakotteita, joiden tarkoituksena oli saada maa vetämään 

joukkonsa Kuwaitista. Taloudellisilla pakotteilla oli tuhoisat inhimilliset seuraukset, mutta Irakin 

johtaja Saddam Hussein ei suostunut vetäytymään Kuwaitista. YK:n turvallisuusneuvosto valtuutti 

voimatoimet Kuwaitin vapauttamiseksi ja Yhdysvaltojen johtama kansainvälinen liittouma aloitti 

sodan 17. tammikuuta 1991. Kansainvälinen liittouma oli sotilaallisesti ja teknologisesti 

ylivoimainen, ja sota oli ohi reilussa kuukaudessa. (Ritter & Pitt 2002, 30-31.) 

 

Sota päättyi aselepoon, jonka vahvisti YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 687. Aselevon 

ehdot olivat Irakille ankarat: sen täytyi tunnustaa rajansa Kuwaitin kanssa, hyväksyä YK:n 

rauhanturvajoukot rajalleen, palauttaa Kuwaitista anastettu omaisuus ja maksaa sotakorvauksia. 
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Lisäksi Irakin täytyi tuhota ”joukkotuhoaseensa” ja pitkän kantaman ohjuksensa sekä 

pidättäydyttävä niiden valmistuksesta. Lisäksi Irakia vaadittiin toimittamaan turvallisuusneuvostolle 

selvitys 150 kilometrin matkan yltävistä ballistisista ohjuksista sekä kemiallisten ja biologisten 

aseiden sekä ydinaseiden valmistusmateriaaleista ja tuotantolaitoksista, jotka sitten tuhottaisiin 

kansainvälisen valvonnan alaisuudessa. Listan tarkistaisivat asetarkastajat, jotka myös estäisivät 

Irakia hankkimista tai valmistamasta uusia ”joukkotuhoaseita”. (Marr 239-240.) 

 

Päätöslauselmassa sovittiin myös siitä, miten aseistariisunta toteutetaan ja miten sitä valvotaan. 

Kemiallisten ja biologisten aseiden sekä pitkän kantaman ohjusten aseriisuntaa toteuttamaan 

perustettiin YK:n asetarkastusryhmä Unscom (United Nations Special Commission) ja 

ydinaseohjelman tuhoamisen varmistaminen annettiin Kansainvälisen atomienergianjärjestön 

IAEA:n kontolle. Irakiin kohdistuvat sanktiot poistettaisiin vasta sitten, kun kaikki aseistariisuntaa 

koskevat toimenpiteet olisi tehty. (Blix 2004, 20.) 

 

Yhdysvaltain Irak-politiikan keskeiset tavoitteet Persianlahden sodan jälkeen olivat Irakin 

biologisten ja kemiallisten aseiden ohjelmien sekä ydinaseohjelman lopettaminen, sotilaallisten 

hyökkäysten estäminen, alueellisen vakauden säilyttäminen ja Saddam Hussein aseman 

horjuttaminen. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi Yhdysvallat hyödynsi sanktiota, 

asetarkastuksia, laajaa sotilaallista läsnäoloa Persianlahdella, tuki oppositiota ja teki ajoittaisia 

ilmaiskuja Irakiin. (Byman 2000, 495-496.) 

 

Päätöslauselman 687 toteuttaminen ja valvominen johti siihen, että Irak joutui 1990-luvulla vahvaan 

kansainväliseen kontrolliin. Merkittävin osa päätöslauselmaa oli Irakin ”joukkotuhoaseiden” 

metsästys ja tuhoaminen, mikä leimasi vahvasti Irakin ja ulkomaailman suhteita 1990-luvulla. Irak 

antoi päätöslauselman vaatiman selvityksen joukkotuhoaseistaan huhtikuussa 1991, mutta 

asetarkastajat osoittivat sen puutteelliseksi. Kesällä IAEA:n tarkastajat saivat selville, että Irak oli 

salaa onnistunut rikastamaan uraania ─ tosin hyvin vanhentunein menetelmin. Lisäksi tarkastajat 

saivat selville, että maa ei valmistanut sitä rauhanomaisiin tarkoituksiin vaan rakentaakseen 

ydinaseen. Tieto siitä, että Irak oli onnistunut rikastamaan uraania kenenkään huomaamatta, 

kohahdutti maailmaa. Irak hävitti osan kielletyistä aseista ja materiaaleista säästääkseen ne, joita piti 

kaikkein oleellisimpina. YK kovisteli Irakia siitä, ettei se esittänyt riittäviä todisteita tuhotuista 

aseista. Irak teki osittaisia tai vaillinaisia paljastuksia, asetarkastajat penkoivat lisää ja lopulta Irak 

myönsi taas jotain uutta. Kissa ja hiiri -leikkiä säestivät ajoittaiset yhteenotot, mukaan lukien 

lukuisat Irakin pommitukset. Irak puolestaan väitti tuhonneensa kaikki aseet. (Blix 2004, 23-24.) 
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Vuonna 1997 asetarkastuksia tekevän Unscomin pääjohtaja vaihtui. Irakin ja asetarkastajien välit 

olivat olleet kireät jo aikaisemmin, mutta nyt ne ajautuivat törmäyskurssille. Irak kieltäytyi 

yhteistyöstä amerikkalaisten ja brittiläisten asetarkastajien kanssa, koska epäili heidän vakoilevan. 

Lisäksi Irak oli tyytymätön siihen, että talouspakotteita ei poistettu. Lopulta kiista kärjistyi niin 

pahasti, että Unscomin johtaja Richard Butler veti asetarkastajat pois maasta ja luovutti YK:lle 

kiistellyn raporttinsa. Tuskastuneina asetarkastusten epäonnistumiseen Yhdysvallat ja Iso-Britannia 

pommittivat Irakia joulukuussa 1998 operaatio Aavikkokettuna tunnetussa muutaman päivän 

operaatiossa. Tarkoituksena oli murentaa Saddam Husseinin hallintoa. (Marr 2004, 289.) 

 

Butlerin johtamasta Unscomin toiminnasta nousi kohu. Julkisuuteen alkoi kantautua tietoja, joiden 

mukaan Irakin syytökset vakoilusta olivat perusteltuja. Asetarkastajien joukossa oli amerikkalaisia 

ja brittiläisiä tiedusteluagentteja, joiden väitettiin ylittäneen heille annetun mandaatin ja keränneen 

tietoja Irakin sotilaskohteista ja vakoilleen maan ylintä johtoa. Unscomin kautta saadut tiedot 

vaikuttivat muun muassa operaatio Aavikkoketun pommituskohteiden valintaan. Organisaation 

maine mustui eikä asetarkastajilla ollut enää paluuta Irakiin. Joulukuussa 1999 Unscomin tilalle 

perustettiin uusi organisaatio, Unmovic (United Nations Monitoring, Verification and Inspections 

Commission). Organisaatiolla taattiin samat oikeudet kuin Unscomille, mutta väärinkäytösten 

estämiseen kiinnitettiin huomiota. Jäsenmaiden sijaan YK palkkasi asetarkastajat, ja rekrytoinnissa 

kiinnitettiin huomiota työntekijöiden maantieteelliseen tasapainoon. Asetarkastajat eivät kuitenkaan 

päässeet työskentelemään Irakiin, mikä jätti leijumaan ilmaan epäilyksen siitä, mikä on 

todellisuudessa Irakin aseohjelmien tilanne. (Blix 2004 36-37.) 

 

Asetarkastajana työskennellyt Scott Ritter arvioi, että 90-95 prosenttia Irakin 

joukkotuhoasekapasiteetista tuhottiin Persianlahden sodan ja 1990-luvun asetarkastusten aikana 

(Ritter & Pitt 2002, 23). Monet aseistariisuntakysymykset jäivät kuitenkin auki. Irak-selvityksissä 

oli puutteita, ja Irak oli tuhonnut aseitaan yksipuolisesti ilman asetarkastajien valvontaa. Lisäksi 

Irakin toimet asetarkastusten peittelemiseksi jättivät epäilyksen siitä, että Irakilla oli kiellettyjä 

aseita tai tuotantovälineitä niiden valmistamiseksi. 
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5.2 Syyskuun yhdennentoista terrori-iskuista Irakin sotaan 
 

Irakin sodan taustan ymmärtämisessä oleellisin tekijä on syyskuun yhdennentoista terrori-iskut, 

jotka tappoivat kolmetuhatta amerikkalaista ja ravisuttavat radikaalisti yhdysvaltalaisten 

turvallisuudentunnetta. Yhdysvaltain hallinto teki nopeasti johtopäätöksensä terrori-iskuista ja 

johdatti maan uudelle ulkopoliittiselle linjalle. ”Suunnittelemme laajaa kampanjaa maamme 

suojelemiseksi ja terrorismin kitkemiseksi maailmasta”, Yhdysvaltain presidentti George W. Bush 

sanoi kuusi päivää terrori-iskujen jälkeen (Bush 2001). Syntyi terrorismin vastaisen sodan oppi, 

josta jalostui myöhemmin ns. Bushin doktriini. Sen mukaan Yhdysvallat on globaalissa sodassa 

roistovaltioita ja terroristeja vastaan, jotka havittelevat käsiinsä joukkotuhoaseita. Strategiassa 

korostetaan, että Yhdysvalloilla on oikeus tehdä tarvittaessa yksipuolisesti ennaltaehkäiseviä iskuja. 

(National Security Strategy of the United States 2002.) 

 

Syyskuun yhdennentoista terrori-iskujen jälkeen Yhdysvallat ilmoitti iskun tekijöiksi sauditerroristi 

Osama bin Ladenin ja hänen johtamansa Al Qaeda -järjestön. Yhdysvaltain hallinto väitti bin 

Ladenin ja hänen järjestönsä majailevan Taleban-liikkeen suojeluksessa Afganistanissa. Maa alkoi 

suunnitella sotilaallista iskua tuhotakseen bin Ladenin, maan terroristileirit ja kaataakseen maata 

hallitsevan Taleban-liikkeen. Yhdysvallat liittolaisineen aloitti pommittamaan Afganistania 

7.10.2001. Yhdysvaltain tukemana Afganistanin oppositio eteni maan pääkaupunkiin Kabuliin 

saakka. Afganistania hallinnut Taliban kaatui, mutta Osama bin Ladenia ei löytynyt. 

 
 

Loppuvuonna 2001 Yhdysvaltain fokus oli vielä Afganistanissa, mutta vuoden 2002 alussa Irak 

ilmestyi voimakkaasti Yhdysvaltain hallinnon agendalle. Lähtölaukaus oli tammikuun lopussa 

pidetty kansakunnan tilaa käsittelevä puhe, jota kansanomaisemmin kutsutaan pahan akseli -

puheeksi. Tuolloin presidentti Bush sanoi terrorismin vastaisen sodan olevan vasta alussa ja nimesi 

muun muassa Irakin, Iranin ja Pohjois-Korean pahan akseliin kuuluviksi. Syytökset 

joukkotuhoaseiden hankkimisesta ja terrorismin tukemisesta kohdistuivat ennen kaikkea Irakiin 

(Bush 2002). 

 

Irak suhtautuu vihamielisesti Amerikkaan ja tukee terrorismia. Irakin hallinto on juonitellut 
kehittääkseen pernaruttoa, hermokaasua ja ydinaseita jo yli vuosikymmenen ajan. Irakin hallinto 
on jo käyttänyt myrkkykaasua tuhansiin oman maan kansalaisiinsa ja jättänyt äitien ruumiit heidän 
tapettujen lastensa päälle. Tämä hallinto on suostunut kansainvälisiin asetarkastuksiin ja potkinut 
sitten asetarkastajat pois maasta. Tällä hallinnolla on jotakin salattavaa sivistyneeltä maailmalta. 
(Bush 2002.)   



 

 

55 

Presidentti Bush piti Irakin uhkaa esillä pitkin kevättä ja kesää, mutta painostus Irakia kohtaan alkoi 

lisääntyä syksyllä. Syyskuussa käynnistyi toden teolla Yhdysvaltain hallinnon 

propagandakampanja. Bushin kabinettipäällikkö Andrew Cardin sanoin ”markkinointinäkökulmasta 

uusia tuotteita ei kannata tuoda markkinoille elokuussa” (NY Times, uutinen 6.9.2002). 

 

Irakilaiset olivat vaatineet lentokieltoalueiden ja pakotteiden poistamista ehtona asetarkastajien 

paluulle. Neuvottelutilanne oli kuitenkin muuttunut olennaisesti eikä Irakilla ollut enää 

mahdollisuuksia saada myönnytyksiä. Laajojen neuvotteluiden jälkeen Irak hyväksyi asetarkastajien 

paluun Irakiin syyskuussa. Samaan aikaan Yhdysvallat jatkoi sotavoimien keskittämistä Lähi-itään, 

koska sotilaallisen paineen uskottiin olevan olennaista Irakin painostamisessa. Lokakuun 

puolivälissä Bush sai kongressilta luvan voimatoimiin, jos Irakia ei muuten saada ruotuun. (Report 

for Congress 2003.) 

 

Marraskuun 8. päivä YK:n turvallisuusneuvosto hyväksyi päätöslauselman, jonka mukaan Irakille 

annetaan viimeinen mahdollisuus aseistariisuntaan. Lauselman mukaan Irak kohtaa ”vakavia 

seurauksia”, ellei se suostu toimimaan yhteistyössä asetarkastajien kanssa. Irak määrättiin 

kuukauden sisällä toimittamaan turvallisuusneuvostolle selvitys kielletyistä aseohjelmista ja niihin 

liittyvistä materiaaleista. Irak toimittikin selvityksen, johon Yhdysvallat ei ollut tyytyväinen. 

(Report for Congress 2003.) 

 

Tammi─helmikuussa 2003 useat Yhdysvaltain johtohenkilöt ilmaisivat tyytymättömyytensä Irakin 

aseistariisunnan etenemiseen ja turvallisuusneuvoston päätöslauselman toteuttamiseen. 

Kansakunnan tilaa käsittelevässä puheessaan presidentti Bush esitti suorasukaisimman lausuntonsa 

Irakista. Hänen mukaansa Irakilla on täysi arsenaali joukkotuhoaseita ja se suojelee Al-Qaedan 

terroristeja. Bushin mukaan Irak saattaa antaa joukkotuhoaseen myös terroristeille. Puheen mukaan 

Irak ”halveksuu” asetarkastuksia. (Bush 2003.) 

 

Asetarkastukset sujuivat Irakissa kohtuullisen hyvin eikä merkittävää todistusaineistoa toimivista 

joukkotuhoaseista löytynyt. Asetarkastajat eivät kuitenkaan voineet sulkea pois mahdollisuutta 

biologisten ja kemiallisten aseiden olemassaoloon, koska aikaa ei ollut tarpeeksi. Jotta 

aseidenriisunta olisi voitu lopullisesti hoitaa, olisi tarvittu enemmän aikaa ja aukotonta yhteistyötä 

Irakilta. Helmikuun 5. päivänä Yhdysvaltain ulkoministeri Colin Powell esitteli Yhdysvaltain 

keräämiä todisteita Irakin muodostamasta uhkasta. Yhdysvaltain esittämät todisteet eivät kuitenkaan 

vakuuttaneet turvallisuusneuvoston jäseniä. Helmikuun loppupuolella Yhdysvallat ja sen 
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vankimmat liittolaiset Iso-Britannia ja Espanja toivat käsittelyyn uuden Irak-päätöslauselman, jonka 

oli määrä antaa lupa välittömiin voimatoimiin Irakia vastaan. Turvallisuusneuvoston jäsenmaista 

Ranska ja Venäjä eivät halunneet allekirjoittaa päätöslauselmaa. (Blix 2004, 10-12.) 

 

Kun YK:n ei valtuuttanut voimatoimia, Yhdysvallat liittolaisineen päätti aloittaa sotatoimet ilman 

YK:n valtuutusta. 17. päivä maaliskuuta Bush piti televisioidun puheen, jossa hän esitti tiukan 

uhkavaatimuksen: Saddam Husseinin ja hänen lähipiirinsä on poistuttava maasta 48 tunnin sisällä 

tai muuten Yhdysvallat liittolaisineen hyökkää maahan. Saddam Hussein ei uhkavaatimukseen 

suostunut ja sotatoimet käynnistyivät 20. päivä maaliskuuta yöllisillä pommituksilla. 

 

Yhdysvallat valtasi pääkaupunki Bagdadin jo 9. päivä huhtikuuta ja pohjoisessa sijaitsevat Kirkukin 

ja Mosulin kaupungit muutama päivä sen jälkeen. Toukokuun alussa Bush julisti merkittävät 

taisteluoperatiot päättyneiksi. (Report for Congress 2003.) 

 

 

6. ANALYYSI 
 
 

6.1 Aineistosta lyhyesti 
 

Aineistoni koostuu 29:stä Newsweek-lehden artikkelista ajalta 2.9.2002─17.3.2003. Aineistossa on 

mukana ainoastaan kuvalliset jutut. Pääkirjoituksia, kolumneja tai lehden vakiopalstoja ei ole 

analyysissa mukana. Aineistoksi valikoitui luontevasti lehdet syksystä 2002 sodan alkuun asti. 

Keskustelu Irakin sodan syistä ja perusteista kiihtyi syksyllä 2002, kun Yhdysvallat lähti Irak-

politiikassaan YK-tielle vaatimaan asetarkastajien paluuta maahan ja hakemaan  sodan valtuuttavaa 

päätöslauselmaa turvallisuusneuvostolta. Viimeistään syksyllä 2002 Irakista tuli kuuma 

kansainvälispoliittinen kysymys, joka  kiinnosti ihmisiä ja viestimiä ympäri maailman. Tämä näkyi 

myös Newsweekin Irak-raportoinnin määrässä, joka lisääntyi oleellisesti syksyllä 2002. 

 

Ennen varsinaista kehysanalyysia on tarpeen eritellä sisältöä yleisesti, mitä aiheita ja teemoja 

Newsweek raportoinnissaan käsittelee. Aineistoa voi luonnollisesti luokitella hyvin monin eri 

tavoin, ja yksittäisessä jutussa voidaan luonnollisesti käsitellä useampia aiheita. Olen luokitellut 

jutut aiheiden mukaisesti oheiseen taulukkoon. Pelkkä aiheiden luokittelut ei juuri kerro siitä, miten 
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aiheita on käsitelty, millaisia visuaalisia esityksiä jutuissa rakentuu puhumattakaan 

tulkintakehyksistä. Erittelystä voi kuitenkin todeta sen, että Irakia ja kansainvälispoliittista 

uhkaympäristöä käsittelee yli kolmannes jutuista. Myös sotastrateginen pohdinta on hyvin 

edustettuna tutkimusaineistossa. Yllättävää on sen sijaan se, että puhtaasti Yhdysvaltain hallinnon 

sisäisiä kuvioita tai sisäpolitiikkaa koskevia juttuja on niin vähän.  

 

Taulukko 2. Irak-raportoinnin aiheet Newsweek-lehdessä. 

Irakilainen 

ilmiö 

Terrorismi + 

muut uhkat 

Sotastrateginen 

pohdinta 

USA:n hallin- 

tokuviot 

Diplomaattinen 

peli 

Irak-casen 

ruodinta 

“Palace 

Intrigue” 

(14.10.2003) 

“A Wide 

World of 

Trouble” 

(28.10.2003) 

“Ugly 

Choices” 

(30.9.2002) 

“Hawks, Doves 

and Dubya” 

(2.9.2002) 

“Heading to 

Battle” 

(30.9.2002) 

“War and 

Consequences” 

(3.2.2003) 

“Saddam’s 

Sons” 

(21.10.2002) 

Al Qaeda: 

Alive and 

Killing 

(25.11.2002) 

“Perils of 

Victory 

(3.2.2003 

“Rumsfeld’s 

War” 

(16.9/23.9.2002) 

“Payback 

Time” 

(17.2.2003) 

“No More 

Hide and 

Seek” 

(10.2.2003) 

“Iraq’s 

Black Gold” 

(11.11.2002) 

“Open 

Season” 

(9.12.2002) 

“Fears at the 

Front” 

(3.2.2003)  

“Powell’s 

Battle” 

(16.9/23.9.2002) 

“The Great 

Divide” 

(24.2.2003) 

“Spies, Lies & 

Iraq” 

(10.2.2003) 

”The Secrets 

of dr. Germ” 

(9.12.2002) 

“High-Seas 

Hunting” 

23.12.2002 

“Boots, Bytes 

and Bomb” 

(17.2.2003) 

 “What, Me 

Worry?” 

(3.3.2003) 

“Judging the 

Case” 

(17.2.2003) 

“Friends or 

Foes” 

(23.12.2002) 

“Iraq or 

North 

Korea. Who 

is the Bigger 

Threat?” 

(13.1.2003) 

“Wired for 

Trouble” 

(3.3.2003) 

   

“The 

Banality of 

Fear” 

(10.3.2003) 

 “Saddam’s 

War 

(17.3.2003) 
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  “What if 

Saddam 

Strikes Back” 

(17.3.2003) 

   

 

Olen käynyt aineiston läpi moneen kertaan kehysanalyyttisia työkaluja hyödyntäen. Tarkastelun 

päähuomio on ollut valokuvien lisäksi erityisesti pääotsikossa, ingressiotsikossa ja kuvateksteissä 

sekä niiden välisessä vuorovaikutuksessa. Myös sivujen muut elementit, kuten sitaattinostot ja 

vinjetit on huomioitu. Leipäteksti ei ole ollut tarkastelun kohteena. Joissakin tapauksissa olen 

noteerannut jutun ensimmäisen kappaleen, jos se on olennaisesti linkittynyt visuaaliseen esitykseen.  

 

Aineistosta nousee esiin neljä kulttuurista tulkintakehystä: vihollisuuden kehys, tuomionpäivän 

kehys, terrorismin vastaisen sodan kehys sekä sodan instrumentalismin kehys. Kun tutkitaan 

lehtijuttujen välittämiä kulttuurisia merkityksiä, nousee väistämättä esiin kysymys analyysin 

subjektiivisuudesta. Tutkijakin tekee luonnollisesti aineistosta tulkintoja ja lopputuloksesta tulee 

väistämättä subjektiivinen. Joku toinen tutkija saattaisi päätyä hyvinkin erilaisiin tulkintoihin. 

Tutkijan tehtäväksi jää perustella tekemänsä ratkaisut mahdollisimman hyvin ja pyrkiä siten 

osoittamaan analyysin validiteetti. Tutkimuksen validiteettia olisi toki voinut lisätä täydentämällä 

laadullista analyysia määrällisellä analyysilla. Tämäntyyppisessä laadullisessa tutkimusasetelmassa 

se ei kuitenkaan ole mielestäni tarpeen. Määrällinen analyysi osoittaa vahvuutensa silloin, kun 

kiinnostuksen kohteena ei ole seikkaperäinen merkityksen rakentuminen lehtijutussa vaan juttujen 

yleiset painotukset ja näkökulmat suurissa aineistoissa. Tästä ovat esimerkkinä esimerkiksi pelkkiin 

otsikoihin keskittyvä analyysi, jossa tarkasteltavana saattaa olla jopa tuhansia lehtijuttuja. 

 

6.1.1 Newsweek-lehti pähkinänkuoressa 
 

Vuonna 1933 perustettu Newsweek on yhdysvaltalainen viikoittain ilmestyvä aikakauslehti. Se on 

lajissaan Yhdysvaltojen toiseksi suurin heti Time-lehden jälkeen. Lehti käsittelee ajankohtaisia 

poliittisia, yhteiskunnallisia, kulttuurisia ja taloudellisia asioita ja sillä on kattava 

ulkomaankirjeenvaihtajien verkosto. Siitä ilmestyy kaksi versioita, Newsweek ja Newsweek 

International. Aineistoni koostuu lehden kansainvälisestä versiosta. Versioissa ei ole kovin suuria 

eroja, esimerkiksi pääjutut ovat molemmissa versioissa poikkeuksetta samat. International-versiossa 
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juttuja on enemmän Euroopasta ja tavallinen Newsweek keskittyy enemmän Yhdysvaltojen sisäisiin 

asioihin. Viime vuonna lehden levikki oli kaksi miljoonaa. (Newsweek www-sivu.) 

 

Vielä 1960- ja 1970-luvuilla Newsweekin ja Timen kansikuvajutut olivat kansallisia puheenaiheita, 

joita valtavirtamedia siteerasi ahkerasti. Kylmän sodan aikakaudella isoilla amerikkalaisilla 

aikakauslehdillä, kuten Timella, Newsweekilla ja Valituilla paloilla, oli Hollywoodin rinnalla 

puolivirallinen rooli amerikkalaisen ajattelu- ja elämäntavan markkinoinnissa. Nykyisin lehdillä ei 

ole enää samanlaista tenhoa kuin 1960- ja 1970-luvuilla. Internet, kaapelitelevisio ja People-

aikakauslehti ovat syöneet syöneet niiden vaikutusvaltaa. 2000-luvulla Newsweek ja Time ovat 

olleet suurissa vaikeuksissa ja niiden levikit ovat tippuneet roimasti.  Vuonna 2009 ne olivat vuoden 

1966 tasolla. Viime vuosina Newsweek on ollut raskaasti tappiollinen julkaisu. (Ny Times, uutinen 

5.5.2010.) Alamäestä huolimatta Newsweek-lehti sopii erityisen hyvin oman tutkimukseni 

tarpeisiin. Aikakauslehti on erinomainen tutkimuskohde, kun halutaan tarkastella, mihin laajempiin 

yhteyksiin ja tulkintakehyksiin ilmiö tai aihe asettuu. 

 

6.2 Vihollisuuden kehys 
 

Sosiaaliseen konstruktionismiin pohjautuva kehysanalyysi korostaa, että kehyksen tehokkuuteen 

vaikuttaa keskeisesti sen kulttuurinen kaikupohja (cultural resonance). Vaikuttava kehys hakee 

kaikupohjansa ihmisille tutuista, helposti ymmärrettävistä ja tunteita herättävistä kulttuurisista 

teemoista, kuten jonkin yhteisön kulttuuriperinteeseen olennaisesti kuuluvista kertomuksista, 

myyteistä ja kansanperinteestä. Syvästi yhteisön sielunmaisemaa koskettavat kehykset ovat 

tehokkaita, sillä ne saavat ilmiöt ja asiat näyttämään luonnollisilta, tutuilta – jopa itsestään selviltä. 

(Snow & Benford 1988.) 

 

Newsweekin visuaalisesta kuvastosta erottuu selkeästi vihollisuuden kehys. Viholliskuvalla 

tarkoitan toisesta yksilöstä tai ryhmästä muodostettua, oman ryhmän jakamaa kaavamaista 

käsitystä, joka kiistää toisen ryhmän inhimilliset piirteet ja joka sisältää oletuksen 

aggressiivisuudesta ja väkivaltaisuudesta (Harle 1991, 15). Lehden välittämän kuvan Irakista voi 

kiteyttää yksinkertaisesti: Irak on yhtä kuin vaarallinen diktaattori Saddam Hussein, hänen julmat 

kätyrinsä, fanaattiset sotilaansa ja kiihkomieliset kannattajansa. Merkillepantavaa on, että 

aineistossa ei esiinny käytännössä lainkaan kuvia Irakin kansalaisista. Maalla ei ole lainkaan 

inhimillisiä kasvoja. Vihollisuuden kehys edistää Yhdysvaltain hallinnon etuja. Hallinto on pyrkinyt 
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retoriikassaan rakentamaan Irakista vaarallisen uhkan, joka heijastuu lähes sellaisenaan 

Newsweekin palstoilla, erityisesti visuaalisessa kuvastossa. 

 

Aikakauslehtiaineistossa vihollisuuden kehyksen rakentumisessa tärkein kehystämisen keino ovat 

valokuvat. Valokuvat, joissa vihollisen pahuus tai aggressiivisuus personifoidaan ihmisiin, 

välittävät tehokkaasti merkityksiä. Tärkeää on myös kiinnittää huomiota valokuvan välittömään 

verbaaliseen kontekstiin, erityisesti kuvatekstiin ja otsikkoon, jotka ankkuroivat valokuvien 

välittämiä merkityksiä. Valokuvat toimivat metonymisesti. Metonymiassa osa edustaa jotakin 

kokonaisuutta. Journalismissa valokuva edustaa usein sitä osaa ilmiöstä, johon kiteytyy median 

tärkeimpänä ja merkittävimpänä pitämä sanoma. (Perlmutter & Wagner 2004, 98.) Todellisuuden 

esittäminen on aina metonyymista, sillä joudumme aina valitsemaan osan, joka edustaa jotakin 

kokonaisuutta. Valitut metonymiat määrittelevät usein sen, millaisia merkityksiä visuaalinen 

representaatio herättää ja millaisen kuvan rakennamme kokonaisuudesta, jota sen osa esittää. 

 

6.2.1 Saddam Hussein: roisto monessa hahmossa 
 

Irakin johtaja Saddam Hussein esiintyy aineistossa monenlaisissa roiston rooleissa, kuten 

suuruudenhulluna diktaattorina, mystisenä despoottina, raakalaismaisena murhaajana, psykopaattina 

ja uhmakkaana taistelijana. Irakin roistogalleria ei rajoitu pelkästään Saddam Husseiniin. Saddamin 

kiihkomieliset kannattajat ja fanaattiset sotilaat esiintyvät useiden juttujen kuvituskuvissa.  

 
Yhdysvaltalaiseen mielenmaisemaan Saddam Hussein iskostui jo Persianlahden sodan aikana, ja 

hänestä tuli nopeasti kaikkien tuntema demonisoitu vihollishahmo.  Aineistossa häntä kutsutaan 

usein kielteisen tuttavallisesti etunimellä ”Saddam”. Etunimen käyttö kielteisen tuttavallisuuden 

hengessä heijastaa ylemmyydentuntoa ja valtasuhteen pönkittämistä. Irakin vihollisuus nähdään 

koko Irak-keskustelun julkilausumattomana lähtökohtana. Tästä oivana esimerkkinä on juttutunnus, 

joka esiintyy ”Rumsfeld’s War” (16.9.2002), ”Powell’s Battle” (16.9.2002), ”Palace Intrigue” 

(14.10.2002) ja ”Iraq’s Black Gold” (11.11.2002) -juttujen alussa. Juttutunnuksessa näkyy 

Husseinin kasvot, jotka ovat kiikaritähtäimen kohteena. Irakin presidentti nähdään niin itsestään 

selvästi saalistettavana, tapettavana kohteena, että tämä ajatus on kiteytynyt vinjetiksi asti. 

Kiikaritähtäimen kohteena olevien kanssa ei tehdä diilejä vaan odotetaan oikeaa hetkeä painaa 

liipaisimesta. 
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Saddam Hussein esiintyy aineistossa tyypillisesti uhmakkaana ja sotaisana johtajana. ”Hawks, 

Doves and Dubya” (2.9.2002) -jutussa on yhden palstan kuvituskuva, jossa Irakin presidentti 

kalistelee sapelia uhmakas ilme kasvoillaan ja tuimailmeinen sotilasjohtaja vierellään. ”Rumsfeld’s 

War” (16.9.2002) -jutussa on puolestaan yhden palstan kuvituskuva, jossa hän seisoo talon 

parvekkeella ja osoittaa haulikolla ilmaan.  

 

”Saddam’s War” (17.3) -jutussa oleva aukeaman kokoinen pääkuva kuvastaa Irakin johtajan  

militaristisuutta.  Hän seisoo kymmenien upseerien ympäröimänä, puku päällä ja tiukka ilme 

kasvoillaan. Hän on huomion keskipisteenä, koska upseerit katsovat tiukasti johtajaansa. 

Militaristista vaikutelmaa korostaa aukeaman alaosan muotoiltu suuri otsikko: ”Saddam’s War”, 

jossa sana ”sota” pomppaa silmille. Irakin johtajan vaarallisuudesta muistuttaa ingressin viimeinen 

lause: [… ”hän voi tehdä USA:n täsmähyökkäyksestä verisen painajaisen.”] Saddam Husseinin 

asemaa maan hallitsijana tähdentää myös jutun toisella aukeamalla olevan valokuva, jossa on 

potretti Irakin johtajasta väestönsuojelusta kertovassa näyttelyssä. Kuvateksti kertoo, että ”kuten 

aina, Irakin diktaattorin muotokuva on kunniapaikalla.” Valokuvien näkyminen lähes joka paikassa 

herättää ajatuksen häiriintyneestä henkilökultista, joka oli tyypillistä 1900-luvun totalitaaristen 

valtioiden johtajille, kuten Stalinille ja Hitlerille.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           Kuva 1. Saddam Hussein, itämainen despootti (Heading to Battle 30.9.2002). 
 

 

Toinen keskeinen hahmo, jollaisena Saddam Hussein visuaalisessa kuvastossa esiintyy, on 

itämaisen despootin hahmo. ”Heading to Battle” (30.9.2002) -artikkelin lähes aukeaman kokoinen 
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pääkuva on tästä tyyppiesimerkki. Kuva on otettu Saddam Husseinia esittävän valtavan kokoisen 

maalauksen edestä. Kuvassa barettipäinen Irakin presidentti karauttaa ylväästi valkoisella ratsullaan 

miekka ojossa. Taustalla hulmuaa Irakin lippu, jossa on arabiankielisiä kirjaimia. Taustalla näkyy 

myös itämaisen palatsin kupoli. Etualalla näkyy ihmisiä, joiden kasvot ovat tunnistamattomia. 

Valokuva herättää vahvasti “orientalistisia” mielleyhtymiä. Orientalismi-termillä8 tarkoitan tässä 

yhteydessä etnosentristä ja kaavamaista tapaa ymmärtää orientti eli itämaat. Taustalla oleva palatsi 

vie ajatukset tuhannen ja yhden yön tarinoihin, joissa valtakuntia hallitsivat julmat despootit. 

Maalauksen Saddam Husseinissa ruumiillistuu itämainen despotismi: johtaja ratsastaa hevosellaan 

ja pitää kädessään muinaista asetta, miekkaa. Ihmiset hänen edessään ovat hänen alapuolellaan 

tunnistamattomina, ikään kuin alamaisina. 

 

Itämainen despotismi asettuu jyrkästi vastakkain Yhdysvaltain johtajien viljalti korostaman 

länsimaisen demokratian ihanteen kanssa. Valokuva rakentaa Irakista uhmakkaan ja sotaisan kuvan. 

Kun valokuva yhdistyy otsikkoon, ”Heading to Battle”, monet lukijat ajattelevat, että miekka 

tanassa ratsastava Saddam Hussein on valmis taistoon. Tätä mielikuvaa vahvistaa jutun ingressi: 

“Ennen oikeaa taistelua diplomatian sanasota on jo alkanut riehua.”  

 

Samaa itämaisen despootin mielikuvaa rakentaa ”Saddam’s Sons” (21.10.2002) -jutussa oleva 

kahden palstan valokuva muotokuvasta, jossa Irakin presidentin pojat seisovat hänen vierellään. 

Maalauksessa kolmikon takana on ikkuna, josta lähtevät valonsäteet ylettyvät kolmikon päälle, 

mikä on tuttua jumalallisia henkilöitä kuvaavista maalauksista. Yhdysvaltalaislukijan mieleen 

tuskin kuitenkaan tulee jumalallisuus vaan pikemminkin johtajan suuruudenhulluus. 

 

Orientalismia tihkuu myös erityisesti ”Palace Intrigue” (14.10.2002) -juttu, joka pohtii, onko 

Saddam Hussein piilottanut palatseihinsa joukkotuhoaseita. Juttu alkaa jordanialaisdiplomaatin 

kommentilla: ”Faaraot rakensivat pyramidit eikä kukaan syyttänyt heitä tuhansien ihmisten 

kuolemasta. Miksi Saddamin palatseista on tehty niin suuri numero?”  

   

Saddam Husseinin hallinnon sadismi ja sen hirvittävät teot tulevat aineistossa usein esiin. ”The 

Secrets of Dr. Germ” (9.12.2002) -jutussa on pysäyttävä kahden palstan valokuva tiellä sikin sokin 

lojuvista ruumiista. Tiellä on poikittain auto, jonka lavalla makaa ihmisraatoja. Yhden uhrin pää 

retkottaa puoliksi lavan ulkopuolella. Uhrien vaatteista voi päätellä, että he ovat selvästi siviilejä. 

                                                 
8 Orientalismi-käsitteestä (ks. esim. Said 1987) 
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Kuvateksti kertoo kammottavan totuuden: ”KUOLEMA ILMASSA: Irakin 

sinappikaasuhyökkäyksen uhreja kurdikaupunki Halabjassa vuonna 1988.” ”Boots, Bytes and 

Bombs” (17.2.2003) -jutussa on erillinen kainalo, joka on otsikoitu ”Saddam’s Crimes”. Jutussa on 

kahden palstan suttuinen valokuva, jossa kolme ihmistä retkottaa köytettyinä risteillä. Kuvatekstissä 

lukee: LAINSUOJATON HALLINTO: ”Valokuva ammutuista irakilaisvangeista, brittiläisestä 

asiakirjasta. Pentagonilla on useita kansiota Irakin sotarikoksista.” Yläotsikko luettelee puolestaan 

Saddamin kidutuskeinoja: ”Hakkaamisia, ruoskimisia, sähköshokkeja, happokylpyjä.” Visuaaliset 

esitykset hirmuhallinnon järkyttävistä toimista rakentavat viholliskuvaa erittäin tehokkaasti. 

Valokuvat todellisista tilanteista luovat juttuihin autenttisuuden tuntua. Valokuva ikään kuin 

todistaa lukijalle: tämä hirmuteko on todella tapahtunut ja valokuva on todiste siitä. Monilla 

varmasti käy mielessä, mitä Irakin diktaattori on valmis tekemään amerikkalaisille, jos hän 

kaasuttaa ja kiduttaa oman maan kansalaisiakin. 

 

Diktatuurin totalitaristista henkeä tavoittelee puolestaan ”The Banality of Fear” (10.3.2003) -jutun 

visuaalinen esitys. Avausaukeamalla on viisitoista valokuvaa irakilaisesta arjesta. Lapsia 

leikkimässä, mies tankkaamassa autoa ja henkilö kantamassa ostoksia. Muutamissa kuvissa on 

näkyy tauluja, joissa esiintyy Saddam Hussein. Kuvateksti kertoo, mistä on kysymys: ”Kohtauksia 

Irakin jokapäiväisestä elämästä, jossa joku aina tarkkailee.” Jutun otsikko on ”The Banality of Fear” 

kuvastaa, että pelko on irakilaisissa yhteiskunnassa jo arkipäivää, banaalia. Ingressi kertoo, että 

”Saddamin valta ei perustu hänen perheeseensä tai tiedustelukoneistoon. Hänellä on laaja armeija 

apureita.” Kuka tahansa tuttava, sukulainen tai ystävä voi olla diktatuurin palveluksessa oleva 

ilmiantaja.  Visuaalinen kokonaisuus herättää ajatuksia totalitaarisesta diktatuurista, jossa ihmiset 

ovat arkielämässäkin jatkuvan tarkkailun alla. Valokuvissa näkyvät Saddamia Husseinia kuvaavat 

taulut muistuttavat, kuka johtaa diktatuuria. 

 

Irakin johtajan petollisuuden ja epäluotettavuuden kuvaaminen nousee pääosin jutussa ”Iraq’s Black 

Gold” (11.11.2002). Yli puolen sivun kokoisessa kuvassa näkyy valtava öljytankkeri ja 

öljynjalostamo. Leipätekstin alussa on aikaisemmista jutuista tunnetuksi tullut juttutunnus, jossa 

Saddam Husseinin kasvokuvan päällä on kiikaritähtäin. Ingressiotsikko kiteyttää Saddamin 

petollisuuden: ”Miten Saddam puhalsi öljyrahat, kun YK katsoi muualle.”  

Kuvateksti jatkaa samoilla linjoilla: Irakin öljynvienti on ollut tuottoisa lähde ”alta pöydän” 

saaduille tuotoille sekä Saddamille että joillekin hänen asiakkaistaan.   
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Jutussa on esitetty myös karttakuva maapallosta, jossa kuvataan nuolilla maailman öljyvirtoja. 

Kartan tekstiosuudessa alussa sanotaan: ”Vakava uusi maailma. Saddam voi luoda uuden 

maailmanlaajuisen mallin öljymarkkinoilla päättämällä Saudi-Arabian ylivalta-asema maailman 

suurimpana öljynviejämaana.” Jutun näkökulmaksi on valittu Irakin korruptio öljymarkkinoilla, 

mutta pimentoon jää esimerkiksi Yhdysvaltain halu päästä osingoille Irakin öljystä. Jutun 

visuaalisuus välittää myös kuvaa, että Irak ei ole mikään köyhä valtio vaan mustan kullan takia itse 

asiassa varsin varakas valtio. 

 

6.2.2 Diktaattorin uskolliset apurit:  sotilaat, seuraajat ja pojat 
 
Irakia käsittelevässä visuaalisessa kuvastossa Saddam Hussein on pääosassa, mutta sivurooleissa 

esiintyy hänen sotilaitaan ja kannattajiaan. ”Hawks’s Doves And Dubya” (2.9.2002) -jutun kahden 

palstan kuvituskuvassa irakilaissotilaita makaa selällään ja tähtäilee rynnäkkökivääreillään kohti 

taivasta. Kuvan tunnelma on synkkä, sillä varjo peittää irakilaissotilaiden kasvot. Katsojan silmille 

hyppäävät pimeydestä taivaalle sojottavat rynnäkkökiväärit. Kuvatekstissä lukee: ”Saddamin 

sudenpennut: Irakilaisnuoret tähtäilevät AK-47 -rynnäkkökivääreillä kesäisellä sotaleirillä 

Bagdadissa.” Monelle yhdysvaltalaislukijalle voi tulla mieleen, että kotimaassa nuoret lähetetään 

partiolaisleirille, mutta Saddam Husseinin Irakissa kesäleireillä nuorille annetaan käteen 

rynnäkkökiväärit. ”Iraq or North Korea. Who is the Bigger Threat?” (13.1.2003)  -jutun 

kuvituskuvassa Irakin presidentin sotilaita on kerääntynyt hurraamaan vaalien ainoalle ehdokkaalle. 

Kuvassa yksi kantaa Irakin lippua, toinen diktaattorin suurta kuvaa ja kolmas kannattaja puolestaan 

heristää kättään tuimailmeisenä. 

 

”Saddam’s War” (17.3) -jutun kolmipalstaisessa puolilähikuvassa marssii irakilaissotilaita 

rynnäkkökiväärit kädessään. Sotilailla on tiukat ja uhmakkaat ilmeet. Alapuolella olevassa 

yksipalstaisessa kuvassa on irakilainen ohjus. Kuvat sitoo yhteen yhteinen kuvateksti: 

HYÖKKÄYKSEEN VALMISTAUTUMINEN: Sekä Saddamin kannattajat että Irakin ohjukset 

ovat valmiina Yhdysvaltojen johtamaan hyökkäykseen. Valokuvien merkityksiä ankkuroi myös 

sitaattinosto: ”Hän [Saddam Hussein] yrittää hidastaa marssia Bagdadiin ja sitten tehdä 

pääkaupungista mesopotamialaisen Stalingradin.” Valokuvat antavat Irakista aggressiivista, 

uhmakasta ja militaristista kuvaa. Kuvateksteissä maalaillaan kovaa yhteenottoa Irakin ja 

Yhdysvaltain välillä ja korostetaan, että Irakin valloittaminen ei ole mikään helppo nakki.  
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Fanaattisen ja rajun vaikutelman Irakista luovat valkoisiin kaapuihin ja huppuihin pukeutuneet 

sotilaat, joita esiintyy kahdessa aineiston valokuvassa. ”Judging the Case” (17.2.2003) -jutussa on 

kuvituskuva, jossa kuvan etualalla näkyy karmivan näköinen ku-klux-klan -lookiin pukeutunut 

sotilas. Olallaan hän pitää rynnäkkökivääriä ja vyöllään hänellä on oletettavasti lippaita ja 

kranaatteja. Hän pitää uhmakkaasti oikeaa kättään ojossa. Kuvatekstissä lukee: ”Valmiina 

kuolemaan. Irakilaiset marssivat sotilasparaatissa.” Kuvan keskushenkilön ympärillä vilisee 

marssivat sotilaita. Erityisesti huppuun sonnustautunut sotilas tekee kuvan tunnelmasta suorastaan 

ahdistavan. 

 

Huppupäisistä sotilaista on valokuva myös ”Saddam’s War” (17.3.2002) -jutussa. Kahden palstan 

kokoisessa valokuvassa marssii kymmeniä tismalle samalta näyttäviä valkokaapuisia ja -huppuisia 

sotilaita. Kuvatekstissä lukee: ”Valkoiset kaavut. Kaapujen väri viittaa siihen, että olemme valmiita 

kuolemaan.” Sotilaiden yhtenäinen pukeutuminen ja kuvan merkitystä ankkuroiva kuvateksti 

muodostavat sotilaista kiihkomielisen ja järkähtämättömän uskolllisen vaikutelman. 

Valkokaapuisesta sotilasjoukkiosta tulee mieleen kamikaze-lentäjät: valmiita uhraamaan henkensä 

valtakunnan puolesta. 

 

”Perils of Victory” (3.2.2003) -jutun puolen sivun kokoisessa pääkuvassa ihmiset polttavat 

Yhdysvaltain lippua. Ilmiliekeissä olevan lipun taustalla parveilee kymmeniä ihmisiä, joista osa 

kantaa Saddam Husseinia esittäviä julisteita. Lipun polttamista pidetään yleisesti länsimaissa 

suurena loukkauksena,  ja se on kielletty monien valtioiden laissa. Lippu symboloi isänmaallisuutta 

ja kunnioitusta kotimaata kohtaan, sen polttaminen puolestaan kuolemaa Yhdysvalloille. 

Lipunpolttokuvat ovat usein ongelmallisia, koska ne edustavat vain pientä osaa kokonaisuudesta. 

Usein ne ovat lähikuvia, jolloin tilanteen kokonaiskuva jää hämäräksi. Voihan olla, että lippua 

polttaa vain yksi henkilö sadan tuhannen ihmisen kokoontumisessa. Lisäksi on muistettava, että 

Lähi-idän maissa lipun polttoon voi liittyä toisenlaisia merkityksiä kuin Yhdysvalloissa. Se voidaan 

nähdä esimerkiksi poliittisina protestina tai mielenosoituksena eikä kuoleman julistuksena. Joka 

tapauksessa lipunpolttokuva antaa hyvin kielteisen kuvan Irakin kansalaisista. 

 

Irakin roistogalleriaan Newsweek istuttaa myös Saddam Husseinin pojat, joiden elämantarina 

kerrotaan jutussa ”Saddam’s Sons” (21.10.2002). Jutussa heidän väkivaltaisia tempauksiaan ja 

sadistista luonnetta kuvataan jopa ähkyksi asti. Avausaukeaman ensivaikutelma ei jätä ketään 

kylmäksi. Toista poikaa kuvaillaan ingressissä ”väkivaltaiseksi”, ”seksihulluksi”, ”holtittomaksi” ja 

toista poikaa ”hiljaisen häikäilemättömäksi”.  



 

 

66 

Toisella sivulla on kolmen palstan valokuva, jossa ”veriveljiksi” luonnehditut Saddamin pojat  

seurustelevat veljellisesti. Valokuvan yläpuolella on nosto, joka liittää jutun tiiviisti ajankohtaisen 

kansainvälispoliittiseen tilanteeseen: ”Ajattele Saddam Husseinia mafiapomona, jolla on kemiallisia 

ja biologisia aseita, esittää yksi Yhdysvaltain tiedustelulähde.” Toimittaja rinnastaa Husseinit 

elokuvaklassikko-Kummisedän Corleonen perheeseen. Jos Saddam Hussein on Don Corleone, niin 

Uday on Sonny, ”holtiton, väkivaltainen ja seksihullu”. Qusay on puolestaan Michael, 

”maltillisempi, kylmäverisempi ja pohjimmiltaan vaarallisempi”. ”Nurkkaan ahdistettu Uday ei 

epäröisi hyökätä kemiallisilla ja biologisilla aseilla”, toimittaja arvelee. Mutta Qusay on suurempi 

riski saadessaan aseet käsiinsä, sillä hän keksisi keinon käyttää niitä USA:n joukkoja ja kansalaisia 

vastaan 

 

Tarina sadistisesta diktaattorista ja heidän pojistaan pöyristyttää varmasti monen 

yhdysvaltalaislukijan niin perusteellisesti, että moni tuskin kiinnittää huomiota siihen, että lehti 

kertoo saaneensa tiedot poikien puuhista Irakista karkotetuilta poliittisilta pakolaisilta ja 

nimettömänä pysyttelevältä Bushin hallinnon virkamieheltä ja tiedustelulähteiltä, jolla on pääsy 

CIA:n kansioihin. 

 

6.2.3 Yhteenveto 
 

Viholliskehys on vaikuttava ja tehokas. Sen kulttuurinen kaikupohja on suuri, sillä pahan 

diktaattorin hahmo on juurtunut syvälle yhdysvaltalaiseen kulttuuriin. Kulttuurista kaikua voimistaa 

myös se, että Saddam Hussein on jo tunnettu pahantekijä, jota ei tarvitse ”luoda” tyhjästä. 

Kehyksellä on myös kosketuspinta yhdysvaltalaisten lukijoiden elämään: maan hallinto väittää 

diktaattorin uhkaavan maata ”joukkotuhoaseillaan”. Saddam Husseinin henkilöhahmo ja hänen 

tekosensa eivät jätä ketään kylmäksi. Saddam Husseinista rakentuvaa viholliskuvaa täydentävät 

hänen uskolliset sotilaansa ja fanaattiset kannattajansa. 

 

Kehys muodostaa myös ”hyvän tarinan”, jossa väitteet ja faktat jäsentyvät, kausaalisuhteet 

muodostuvat ja juonenkäänteet ovat helposti ymmärrettäviä. Saddam Hussein sotilaineen ja 

kannattajineen ovat läpeensä pahoja ja uhkaavat Yhdysvaltojen turvallisuutta. Yhdysvallat on 

puolestaan tarinan ”hyvis”, joka puolustautuu vaarallista vihollista vastaan. Vihollisuuden 

kehykseen viittaavia kehystämisen keinoja, etupäässä valokuvia, toistuu aineistossa paljon. Niitä 

esiintyy runsaasti kuvituskuvina. 
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Viholliskehyksestä tekee vaikuttavan myös se, että se vetoaa voimakkaasti tunteisiin. Valokuvat 

Saddamin uhreista, huppupäisistä fanaatikoista tai sapelia heiluttavasta diktaattorista porautuvat 

suoraan tajuntaan, ennen kuin lukija ehtii edes rationaalisesti pohtia jutun merkityksiä. Lisäksi 

yksityiskohtaiset kuvaukset esimerkiksi kidutuksesta tai Saddam Husseinin poikien tekemistä 

raiskauksista eivät jätä ketään kylmäksi.  

 

Viholliskehys herättää helposti ajatuksen, että Irakia ei voida pysäyttää muuta kuin sodalla. Saddam 

Husseinista rakentuu irrationaalinen, sekopäinen ja arvaamaton kuva: presidentti on kykenemätön 

strategiseen ajatteluun ja ymmärtämään toimenpiteidensä seurauksia. Tämä on kuitenkin vain 

osatotuus ─ tosin vakuuttava ja vaikuttava versio todellisuudesta. Myös toisenlainen versio 

todellisuudesta olisi ollut mahdollista esittää. Historia on osoittanut, että Saddam Hussein on 

kaikista tekemistään kauheuksista huolimatta varsin rationaalinen politiikan peluri, joka laskee 

tarkkaan politiikan riskejä ja mahdollisuuksia. On perusteltua väittää, että Irakin olisi voinut ehkä 

saada luopumaan aseohjelmistaan tiukalla patoamispolitiikalla ja diplomatialla. 

 

Jos Irak kuvataan uhmakkaan Saddam Husseinin ja kasvottomien sotilaiden kautta, Yhdysvaltain 

hallinto esiintyy valokuvissa inhimillisessä valossa. Presidentistä käytetään lempinimeä Dubya, ja 

suuret lähikuvat kansakunnan johtajista erilaisine tunnetiloineen ja ilmeimeen luovat tiiviin ja 

läheisen siteen yhdysvaltalaislukijaan. Tällaisia valokuvia on useissa jutuissa.  ”Hawks, Doves ja 

Dubya” (2.9.2002) -jutun lähes aukeaman kokoisessa puolilähikuvassa Bush ja puolustusministeri 

Rumsfeld seisovat rinnakkain presidentin farmilla järjestetyssä tiedotustilaisuudessa. Rumsfeld 

nauraa leveästi ja rennosti farkkuihin pukeutunut Bush puhuu toimittajille.  

 

”Powell’s Battle” (16.9.2002/23.9.2002) -jutun visuaalisessa kuvastossa ulkoministeri Colin Powell 

esiintyy vakavana ja harkitsevana sodan kokeneena konkarina. Lähes aukeaman kokoisessa 

pääkuvassa näkyy Powell päättäväinen ja pohdiskeleva ilme kasvoillaan. Ingressi ankkuroi kuvan 

merkitystä: ”Hän on sotilas ja vahva poliitikko […]” Jutun toisen aukeaman kolmipalstaisessa 

arkistokuvassa hän on puolestaan sotilaskollegoiden ympäröimänä Vietnamin sodassa. ”Rumsfeld’s 

War” (16.9.2002/23.9.2002) -jutussa on puolustusministeristä yhteensä kahdeksan kuvaa, joissa hän 

esiintyy tiukkailmeisenä viranhoidossa ja leikkimielisenä vapaa-ajallaan. Erityisen tärkeitä 

inhimillisen vaikutelman luomiseksi ovat valokuvat, joissa Rumsfeld taiteilee sirkuspyörällä, 

ilveilee syömätikulla ja vaanii painimolskilla nuorena poikana. Nämä valokuvat viestivät, että 

Donald Rumsfeld on muutakin kuin ankara ja kova poliitikko. Hän on myös ihminen vapaa-

aikoineen ja harrastuksineen, samalla tavoin kuin juttua lukeva John Smith. 
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”The Tip of the Spear” (25.11.2003) -jutun kolmipalstaisessa kuvassa presidentti Bush ja 

puolustusministeri Rumsfeld tervehtivät Yhdysvaltain armeijan joukkoja Yhdysvaltain 

puolustusministeriössä Pentagonissa. Presidentti kättelee yhtä sotilasta ja rivissä seisovat sotilaat 

taputtavat. Kuvasta huokuu lämminhenkisyys ja kansallinen yhtenäisyys. Presidentti arvostaa 

sotilaita ja sotilaat arvostavat presidenttiä. Valokuva on täysi vastakohta valokuvista, joissa 

kuvataan uhmakas ja sotaisa Irakin johtaja sekä uhmakkaita ja fanaattisia sotilaita. 

 

Inhimillisyyden lisäksi valokuvat yhdysvaltalaisista keskeisistä vallanpitäjistä luovat vaikutelmaa 

luotettavista ja valtiomiesmiesmäisistä poliitikoista. ”Luottakaa meihin, kyllä me suojelemme teitä”, 

valokuvat kertovat lukijoille. Turvallisuuspolitiikassa vallanpitäjillä on päärooli ajaa valtion etuja ja 

suojella kansalaisiaan vaanivilta vaaroilta. Luottamusta henkivät valokuvat korostavat kansan 

yhteenkuuluvuutta, yhteistä tahtoa ja yhteistyön merkitystä uhan vaaniessa.  

 

Newsweekissä rakentuva viholliskuva on hyvin yhteneväinen Bushin hallinnon retoriikassa 

heijastuvan Irak-kuvan kanssa. Esiintyykö visuaalisessa aineistossa vastakehyksiä?  Onko 

aineistossa vihjeitä, joiden avulla Saddam Husseinia tai Irakia voisi tulkita toisin? Yksinkertaisesti: 

ei. Vihollisuuden kehys hallitsee täysin aineistoa. Erityisen huolestuttavaa on, että Irakin 

kansalaisten näkökulmaa ei tule lainkaan esille. Sodassa kuolee aina paljon siviilejä ja se aiheuttaa 

mittaamattomia tuhoja infrastruktuurille ja ympäristölle. Irakin kansalaisia ei kuitenkaan 

Newsweekin diskurssissa ole olemassa ─ Irak on vain aggressiivinen ja vaarallinen vihollinen. 

Viholliskuvat ovat erityisen haitallisia rakentavalle politiikalle, koska ne näkevät maailman hyvin 

mustavalkoisena ja ehdottomana. Vihollisia vilisevässä maailmassa neuvottelutie tukkiintuu 

nopeasti, sillä petollisten, irrationaalisten ja hullujen vihollisten kanssa neuvotteleminen ei tule 

kyseeseen.  

 

6.3 Tuomionpäivän kehys 
 
Yhdysvaltain hallinnon esittämä keskeisin peruste Irakin sodalle oli sen oletettujen 

joukkotuhoaseiden muodostama uhka, jonka väitettiin olevan akuutti (ks. esim. Bush 8.10.2002).  

Newsweekin visuaalisesta aineistosta nousee esiin tulkintakehys, jota kutsun tuomionpäivän 

kehykseksi. Se saa kaikupohjansa erityisesti oletettujen Irakin joukkotuhoaseiden muodostaman 

uhkan kuvaamisesta. Joukkotuhoaseiden kulttuurinen kaikupohja on erittäin suuri ja se hakee 

voimansa ennen kaikkea apokalyptisesta uhkasta: kun pommi räjähtää, kymmenet tuhannet ihmiset 
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voivat menettää henkensä. Kaikkien muistissa on, millaista tuhoa ydinpommit saivat aikaan 

Hiroshimassa ja Nagasakissa.  Kaiken lisäksi nykyiset ydinaseet ovat vielä huomattavasti 

tehokkaampia kuin ennen vanhaan. 

 

Joukkotuhoaseita käsittelevässä julkisessa keskustelussa ovat yhä enemmän olleet esillä perinteisten 

ydinaseiden sijaan erilaiset biologiset ja kemialliset aseet. Biologisten aseiden uhkasta on puhuttu 

Yhdysvalloissa jo vuosikymmeniä, mutta erityisen konkreettisesti ne juurtuivat yhdysvaltalaisten 

mielenmaisemaan lähes välittömästi syyskuun yhdennentoista terrori-iskujen jälkeen. Vain viikko 

terrori-iskujen jälkeen alkoi pernaruttokirjeiden lähetysten sarja valtionhallinnon laitoksiin ja 

muutamaan tiedotusvälineeseen. Viisi henkeä kuoli ja 

useita kymmeniä loukkaantui. Syyskuun 

yhdennentoista jälkeisessä traumaattisessa ilmapiirissä 

pernaruttohyökkäykset lisäsivät pelon ja vaaran 

ilmapiiriä. Kun pohditaan erilaisten joukkotuhoaseiden 

kulttuurisia merkityksiä, ei sovi väheksyä 

populaarikulttuurin välittämää kuvaa erilaisista 

joukkotuhoaseuhkista: televisiosarjoissa, elokuvissa ja 

kirjallisuudessa maailmanlopun mielikuvia huokuvat 

joukkotuhoaseuhkat ovat suosittuja aiheita. 

Populaarikulttuurissa joukkotuhoaseet esitetään 

poikkeuksetta valtavan voimakkaina aseina, jotka 

kykenevät tuhoamaan yhdellä laukauksella jopa 

satojatuhansia ihmisiä. 

 
Kuva 2. Saddamin vastaisku voi olla kammottava,  
spekuloi valokuva (What if Saddam Strikes Back 17.3.2003). 
 

Sodan kynnyksellä ilmestynyt ”What if Saddam Strikes Back” -juttu (17.3.2003) maalailee 

uhkakuvia Irakin joukkotuhoasehyökkäyksestä. Kolmen palstan kokoisessa valokuvassa salillinen 

puolustusministeriön työntekijöitä seisoo happinaamarimaskit päissään. Lopunajan tunnelmia 

heijastava valokuva porautuu lukijan tajuntaan ja herättää pelkoja. Karmiva on myös jutun aloitus, 

jossa kerrotaan, mitä tulevaisuus saattaa tuoda tullessaan: ”He ottivat tuberkuloosia sairastavan 

vangin, joka yski verta ja pakottivat hänet sylkemään muiden vankien suihin. Nyt kun Washington 

uhkaa kaataa Saddam Husseinin, yhdysvaltalaisviranomaiset pelkäävät, että hän saattaa käyttää 

hirvittäviä taktiikoitaan Yhdysvaltoja vastaan.”  
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Tuomionpäivän merkityksiä ankkuroi myös jutun ingressiotsikko: ”Irakin agenteilla on maine 

taitamattomina toimijoina, mutta Yhdysvaltain tiedusteluasiantuntijoilla on paljon syitä olla 

huolissaan.” Hyökkäys saattaa siis olla tuloillaan. Jutun visuaalinen representaatio on niin 

voimakas, että se antaa voimakkaan ”käsikirjoituksen” leipätekstin lukemiseen. Vaikka 

leipätekstissä käsiteltäisiin Irakin hyökkäyksen uhkaa monipuolisesti ja kriittisesti, lukijalle jää 

jutusta todennäköisesti mieleen nimenomaan tuomionpäivän tunnelmia heijastava valokuva. 

 

Newsweek käsittelee Irakin biologisten aseiden uhkaa henkilönäkökulmasta jutussa ”The Secrets of 

DR. Germ” (9.12.2002). Jutussa esitellään biologisten aseiden asiantuntija, Rihab Taha, jonka 

väitetään olevan Irakin aseohjelman aivot. Se millaisesta naisesta, on oikein kyse, selviää jutun 

ensimmäisellä sivulla olevasta yhden palstan kasvokuvasta. Kuvatekstissä lukee: ”Evil Genius, paha 

nero, biologisten aseiden asiantuntija Taha.” 

 

Mitä biologisilla aseilla voi saada aikaan? moni lukija tietysti miettii. Kysymykseen vastaa 

seuraavalla aukeamalla oleva kahden palstan pysäyttävä valokuva tiellä sikin sokin lojuvista 

ruumiista. Tiellä on on poikittain auto, jonka lavalla makaa ihmisraatoja, ja yhden uhrin pää 

retkottaa puoliksi lavan ulkopuolella. Uhrien vaatteista voi päätellä, että he ovat siviilejä. 

Kuvateksti kertoo kammottavan totuuden: ”KUOLEMA ILMASSA: Irakin 

sinappikaasuhyökkäyksen uhreja kurdikaupunki Halabjassa vuonna 1988.” Vaikka kuva onkin 

vuodelta 1988, kuvan konnotaatiot liittyvät vahvasti lehden ilmestymisaikaan. Amerikkalainen 

lukija ajattelee helposti: meillä on edessä kurdien kohtalo, jos Irakia ei pysäytetä. 

 

Samalla aukeamalla on myös arkistokuva vuodelta 1998. Kuvassa näkyy viisi suojapukuihin ja 

happinaamareihin pukeutunutta henkilöä, jotka tutkivat maassa makaavia pitkiä putkia. Kuvatekstin 

mukaan YK:n asetarkastajat tutkivat irakilaisia ohjuksia, joiden on raportoitu sisältävän kemiallista 

hermokaasuainetta. Kuvatekstissä ei kerrota, onko hermokaasua löytynyt vai ei. Suojapukuihin 

sonnustautuneet suojanaamarimiehet herättävät mielleyhtymiä tuomionpäivästä, jolloin biologiset 

aseet on laukaistu. 

 

Jutun pääkuvassa irakilainen sotilas laittaa kiinni porttia. Kuvateksti kertoo: ”Asepeli. Irakilainen 

sotilas vartioi asevarastoa lähellä Bagdadia.” Portin rako on vain pieni ja raon tukkii melkein 

kokonaan sotilas. Varasto pilkistää vain hivenen taustalla. Kuva herättää mielleyhtymiä siitä, että 

Irak piilottelee biologisia aseitaan asevaraston kätköissä. Mielleyhtymää salailusta korostaa kuvan 

alapuolella oleva jutun pääotsikko: ”The Secrets of DR Germ”. Jutun loppukaneetti kiteyttää jutun 
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keskeisen viestin: ”Hänellä [Rihab Tahalla] on käytössään kaikki myrkyt. Kuten Saddamilla, 

toistaiseksi.” Irakilla on hallussaan biologisia aseita, mutta vain toistaiseksi. Yhdysvallat tekee 

lopun Irakin aseohjelmista ─ tarvittaessa sodalla. 

 

“Judging the Case” (17.2) -artikkeli ruotii perusteellisesti Yhdysvaltain hallinnon esittämiä 

perusteita Irakin sodalle. Jutun keskeisenä kontekstina on ulkoministeri Colin Powellin YK:ssa 

5.2.2003 pitämä esitelmä, joka oli Yhdysvalloilta merkittävä diplomaattinen ponnistus. Tavoitteena 

oli vakuuttaa Yhdysvaltain kansalaiset ja skeptinen maailma Irakin sodan välttämättömyydestä.     

Jutun kahden sivun kokoisessa pääkuvassa näkyy yleiskuva YK:n turvallisuusneuvoston 

kokouksesta, jossa ulkoministeri Colin Powell on puhumassa. Ingressi pohjustaa jutun sisältöä: ”Al 

Qaedan uudet uhkaukset johtavat hälytysvalmiuden nostoon, kun Powell esittelee todisteita Irakin 

Sodalle. Todisteet ─ ja mitä on edessä?” 

 

Lehti on kerännyt Powellin esittämät väitteet niin biologisten ja kemiallisten aseiden kuin 

ydinaseiden olemassaolosta ja käyttövalmiudesta erillisiin kainalojuttuihin, joissa on kuvituksena 

Powellin esittämiä satelliittikuvia. Lehti tekee ansiokasta journalistista työtä tarkastelemalla ja 

erittelemällä väitteitä niin biologisten ja kemiallisten aseiden kuin ydinaseiden olemassaolosta. 

Powellin väitteiden perään on jokaisessa kainalojutussa laitettu Newsweekin näkemys tilanteesta 

otsikon ”The Bottom Line” alle. 

 

Satelliittikuvien esittäminen on Yhdysvaltain hallinnolta oiva propagandatemppu. Valokuvan 

indeksisyys johtaa helposti ajatukseen, että valokuva on vankka todiste esittämiensä kohteiden 

olemassaolosta. Se minkä kirjoitettu ja puhuttu kieli vain kuvaa, valokuvan oletetaan todistavan.  

Vaikka valokuvat eivät todista yhtään mitään aseiden olemassaolosta, käyttövalmiudesta tai 

valmistuksesta, valokuvien autentisaatiovaikutus viekoittelee lukijoita pitämään väitteitä 

realistisempana, tarkempana ja todellisempana kuin ehkä pitäisi. Tulkintojen kannalta tietysti 

oleellista on, millaisessa kontekstissa sateelliittikuvat esitetään ja millaisin kuvatekstein niiden 

merkitystä ankkuroidaan. 

 

Jos lukija lukee huolellisesti kaikki Powellin väitteitä käsittelevät kainalojutut, hän huomaa, että 

Newsweek ei ole kovin vakuuttunut ulkoministerin esityksestä. Newsweekin kuudesta ”bottom 

line” -tekstistä peräti viidessä suhtaudutaan ─ ainakin osittain ─ kriittisesti Yhdysvaltain hallinnon 

väitteisiin. Jutun visuaalisesta kuvastosta kriittisyys ei kuitenkaan heijastu. Jutun toisen aukeaman 

kainalojutussa on satelliittikuvia, joissa näkyy tehtaita, ohjuslaitoksia, ajoneuvoja ja bunkkereita. 
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Kainalojutun otsikko on ”Denial, Deception and Doubts”, mikä tietysti herättää epäilyksiä Irakin 

rehellisyydestä. Seuraavalla aukeamalla oleva kolmen palstan valokuva varmasti pysäyttää lukijan. 

Kuvan etualalla näkyy karmivan näköinen ku-klux-klan -lookiin pukeutunut sotilas. Olallaan hän 

pitää rynnäkkökivääriä ja vyöllään hänellä on oletettavasti lippaita ja kranaatteja. Hän pitää 

uhmakkaasti oikeaa kättään ojossa. Kuvatekstissä lukee: ”Valmiina kuolemaan. Irakilaiset 

marssivat sotilasparaatissa.” Kuvan keskushenkilön ympärillä vilisee marssivat sotilaita. Erityisesti 

huppuun sonnustautunut sotilas tekee kuvan tunnelmasta suorastaan ahdistavan. Moni varmasti 

miettii, mitä huppupäisten sotilaiden Irak saa joukkotuhoaseillaan aikaan. Kemiallisten aseiden 

laitosta kuvaavan valokuvan otsikko, ”DIRTY SECRETS” puolestaan ankkuroi tehokkaasti 

valokuvien merkityksiä: kun ”joukkotuhoaseet” rinnastetaan Irakin petollisuuteen ja kavaluuteen, 

lisääntyy uhkaava vaikutelma oleellisesti.    

 

”Saddam’s War” (17.2) -artikkelissa käydään yksityiskohtaisesti läpi, miten Irak aikoo 

Yhdysvaltoja vastaan puolustautua. Ingressi kiteyttää Saddam Husseinin taktiikan: ”Hänen 

selviämissuunnitelmansa on todennäköisesti toivoton. Mutta hänellä on kaikki syyt uskoa, että hän 

onnistuu vaikuttamaan maailman mielipiteeseen. Jos se epäonnistuu hän voi muuttaa Yhdysvaltojen 

täsmäiskun veriseksi painajaiseksi.” Verinen painajainen voi tietysti tarkoittaa monia asioita, 

esimerkiksi joukkotuhoaseiskua Yhdysvaltain maaperälle. 

 

Ydinaseuhkaa tuo esiin myös ”High Seas Hunting” (23.2002) -artikkeli. Vaikka jutussa ei 

mainitakaan Irakia, maa liittyy juttuun erityisesti roistovaltiodiskurssin kautta. Jutun pääkuvassa 

näkyy rahtialus. Sen päällä pörrää helikopteri, josta roikkuu narun varassa sotilas. Jutun ingressi 

kysyy: ”Voivatko terroristit salakuljettaa ydinaseen yhdysvaltalaiseen satamaan.” Kuvateksti 

kertoo, mistä on kyse: ”KUOLETTAVA LASTI: Espanjalaiset sotilaat pysäyttävät 

pohjoiskorealaisen aluksen, joka kuljetti yli tusinan ohjuksia Jemeniin viime viikolla.”  

 

Jutun alussa siteerataan pohjoiskorealaista viranomaislähdettä, jonka mukaan maa voi toimittaa 

ydinohjuksen ja ydinaseteknologiaa eniten tarjoavalle. Jutussa mainitaan myös Iranin ydinaseuhka. 

Vaikka jutussa ei nosteta suoranaisesti esiin Irakia, se kytkeytyy keskeisesti keskusteluun erityisesti 

roistovaltioiden joukkotuhoaseiden muodostamasta uhkasta. Yhdysvaltain hallinnon 

propagandassahan nimenomaan Irakin joukkotuhoaseet muodostavat suurimman uhkan 

Yhdysvaltain turvallisuudelle. Yksiulotteista uhkakuvaa roistovaltioista ja joukkotuhoaseista 

välittää jutun loppukaneetti: ”Jos roistovaltiot ovat valmiita myymään käyttökelpoista plutoniumia, 

vaatii vahvaa perehtymistä ja vähän onneakin estää terroristeja salakuljettamasta likaista pommia tai 
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täysveristä ydinpommia Yhdysvaltoihin.” Juttu rakentaa uhkakuvaa Yhdysvaltoja vastaan 

kohdistuvasta ydinpommi-iskusta. Tätä vaikutelmaa korostavat esimerkiksi kuvatekstin 

luonnehdinta ”kuolettava lasti”. Myös luonnehdinnat ”likaisesta pommista” ja ”täysverisestä 

ydinaseesta” ovat omiaan rakentamaan apokalyptista uhkakuvaa. 

 

Tuomionpäivän kehys rakentuu vahvasti myös jutussa ”Palace Intrigue”. Koska juttu on analysoitu 

kokonaisuudessaan luvussa 6.6.1, en analysoi sitä tässä ollenkaan. 

 

6.3.1 Joukkotuhoaseet monoliittisena käsitteenä 
 

Newsweekin  aineistossa on esillä vahvasti joukkotuhoaseisiin liittyvät uhkakuvat, mutta niihin 

sisältyvä problematiikka jää avaamatta. Aineistossa joukkotuhoaseiden uhka esitetään 

poikkeuksetta monoliittisena uhkana. Ydinaseiden sekä kemiallisten, biologisten ja radiologisten 

aseiden eroja ei avata eikä eroteta erilaisia aseohjelmia toisistaan. Joukkotuhoaseet-käsite on 

ongelmallinen, koska se niputtaa yhteen niin teholtaan kuin luonteeltaan hyvin erilaisia aseita. 

Perinteisen määritelmän mukaan ”joukkotuhoaseet” eivät siis välttämättä ole ”joukkotuhontaan” 

kykeneviä aseita. Yksiulotteinen kuva joukkotuhoaseista luonnollisesti vaikeuttaa kansalaisten ja 

päättäjien kykyä muodostaa realistinen kuva mahdollisesta uhkasta. Joukkotuhoaseita 

luonnehditaan usein synonyymeillä, kuten ”tuomionpäivän arsenaali” tai ”kammottavat aseet”. 

Newsweekin lukija ei oikeastaan selville, miten ne toimivat ja kuinka hankalaa niiden 

valmistaminen on. 

 

Joukkotuhoaseet tuomionpäivän konnotaatioineen antaa yksiulotteisen kuvan koko 

problematiikasta. Aineiston perusteella on helppo todeta, että Newsweek toistaa vahvasti 

Yhdysvaltain hallinnon käsitystä joukkotuhoaseiden uhkasta. Aivan liian vähälle jää kritiikki siitä, 

miten Yhdysvaltain hallinto kehysti joukkotuhoaseiden uhkan. 

 

6.4 Terrorismin vastaisen sodan kehys 

 
Yhdeksi merkittäväksi tulkintakehykseksi Irakin uhkaa koskevalle keskustelulle muodostuu  

terrorismin vastaisen sodan kehys, johon viittaavaa aineistoa on runsaasti visuaalisessa kuvastossa. 

Tarkoitan terrorismin vastaisella sodalla Bushin hallinnon propagoimaa tulkintakehystä, jonka 
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mukaan Yhdysvaltoja uhkaavat pahojen terroristien ja heidän kanssaan yhteistyötä tekevien 

roistovaltioiden muodostama akuutti vaara. Kehyksen keskeiset elementit ovat pelon ilmapiiri, 

”hyvä vastaan paha” sekä ”me vastaan ne” -ajattelu. Pelon ilmapiirillä tarkoitan jatkuvaa 

apokalyptisen uhan tunnelmaa: terroristien tai roistovaltioiden pelätään toistavan syyskuun 

yhdennentoista kaltainen terrori-isku ─ tällä kertaa kenties joukkotuhoaseilla.  

 

”Wide World of Trouble” (28.10.2002) -juttu on erinomainen esimerkki syyskuun yhdennentoista 

jälkeisestä terrorismin vastaisen sodan poliittisesta ilmapiiristä, jossa turvallisuusuhkia ja ”hirviöitä” 

nähdään vaanivan monella rintamalla. Juttu asettuu tiiviisti terrorismin vastaisen sodan narratiivin 

muovaamalle alueelle, mutta on sen sisällä paikoitellen hyvin kriittinen hallintoa kohtaan. Juttu 

jakaa terrorismin vastaisen sodan kulttuurisen kehyksen, mutta on eri mieltä siitä, miten, missä ja 

ketä vastaan sitä pitäisi käydä. Juttu on oiva esimerkki myös tutkielman keskeisestä havainnosta: 

visuaalisten esitysten välittämät merkitykset saattavat olla hyvin erilaisia kuin leipätekstin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juttu alkaa räväkästi CIA:n pääjohtajan George Tennetin varoituksella: ”They are coming after us.” 

Uhkaympäristö on yhtä paha kuin vuosi sitten  ─ kesällä ennen syyskuun yhdennentoista terrori-

Kuva 3. Terrorismin vastaisessa sodassa vilisee vihollisia (A Wide World of Trouble 28.10.2002). 
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iskuja.” Viittaus syyskuun yhdenteentoista saa varmasti monen lukijan selkäpiin karmimaan. 

Huomionarvoista on me-persoonapronominin käyttö, joka luo siteen hallinnon ja kansan välillä: 

kaikki yhdysvaltalaiset ovat samassa veneessä taistelemassa terrorismia vastaan. Ingressi kiteyttää 

lehden huolenaiheen terrorismin vastaisessa sodassa: ”Samalla kun Bush ajaa Irakin sotaa, Al 

Qaedan ja Irakin uhkat siintävät horisontissa. Pystymmekö taistelemaan kaikilla näillä rintamilla?” 

Ingressissä toistuu kansakunnan yhtenäisyyttä korostava me-pronomini. Tennet kertoi varoituksensa 

viikolla, jolloin tapahtui sarja terrori-iskuja: joukkomurha Balilla, merijalkaväen sotilaan kuolema 

Kuwaitissa, bussin räjäytys Filippiineillä ja kidnappausyritys Marokossa. Al Qaida on lehden 

siteeraaman Tennetin mukaan ”kerännyt voimansa uudelleen”.  

 

Terrorismin kehykseen viittavia kehystämisen keinoja näkyy erityisesti visuaalisessa kuvastossa. 

Avausaukeamalla turvallisuusuhkia vilisevää maailmaa kuvataan neljän kuvan voimin. Lehti 

mainitsee uusiksi uhkiksi Pohjois-Korean diktaattori Kim Jong Ilin, joka lähikuvassa tervehtii 

majesteettiseen tyyliin sekä Al Qaedan islamilaiset militantit, joiden vaarallisuudesta on 

esimerkkinä valokuva Balin pommi-iskun tuhoista paikallisella kadulla. Vasemman ylänurkan Top 

Gun -henkisessä valokuvassa suhahtaa puolestaan hävittäjä: kuva on otettu lentotukialukselta ja 

siinä näkyy pian horisonttiin katoava hävittäjä, jonka moottoreista puskee oranssit lieskat. Valokuva 

antaa osviittaa siitä, mikä on Yhdysvaltain vastaus uhkiin ─ sen mahtava sotakoneisto. Vasemmassa 

ylänurkassa on myös vinjetti: ”War on Terror”.  

 

Jutun toisella aukeamalla on lähes koko sivun kokoinen graafinen esitys: maailmankartta, johon on 

sijoitettu terrorismin vastaisen sodan ongelma-alueita, yhteensä yksitoista valtiota Kolumbiasta 

Indonesiaan. Grafiikka on otsikoitu ”Taisteluita monella rintamalla” ja ingressissä todetaan: ”Ikään 

kuin pahan akseli ei olisi ollut tarpeeksi, väkivaltaiset purkaukset Aasiassa ja muualla aiheuttavat 

ongelmia, kun Bushin hallinto yrittää keskittyä Irakiin.” Sivun alalaidassa olevaan palkkiin on 

puolestaan kerätty valokuvat ja kuvatekstit seitsemästä tapahtuneesta terrori-iskusta. Palkki on 

otsikoitu: ”Global Jihad”. Otsikko tarkoittaa sananmukaisesti ”maailmanlaajuinen (muslimien) pyhä 

sota”. Termi jihad on saanut länsimaissa erittäin kielteisen kaiun. Usein termi kajahtaa 

tiedotusvälineissä äärimuslien kiihkeissä puheenvuoroissa, joissa kiihotetaan muslimeja käymään 

pyhää sotaa länttä vastaan. 

 

Graafisen esityksen ingressissä puolestaan todetaan, että ”terroiskujen määrä nousee, erityisesti 

Kaakkois-Aasiassa. CIA:n mukaan isku Yhdysvaltoihin on yhtä todennäköinen kuin ennen 

syyskuun yhdettätoista.” Graafinen esitys ja alapalkki rakentavat yksiulotteista mielikuvaa yhdestä 
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maailmanlaajuisesta terrorismin vastaisesta sodasta, joissa on monia ”rintamia”. Taistelua käydään 

sekä terroristeja että ”pahan akselilla” olevia roistovaltioita vastaan. Erilaisten uhkien kuvaileminen 

ja niiden niputtaminen terrorismin vastaisen sodan nimikkeen alle pelkistää todellisuutta. Jutussa 

mainituilla kriisipesäkkeillä ja terrori-iskuilla on omat historiansa ja luonteensa. Terrorismin 

vastaisen sodan narratiivi ei kuitenkaan ota huomioon eri maiden konfliktien ja terrorismin 

paikallista luonnetta ja erityispiirteitä. Kyse on vain ”saman sodan eri rintamista”. 

 

Mielenkiintoista on, että visuaalinen kokonaisuus ja leipäteksti välittävät paikoitellen hyvin erilaisia 

merkityksiä. Leipätekstissä hallintoa arvostellaan varsin pontevasti terrorismin vastaisen sodan 

toteutuksesta: Miksi hallinto keskittyy niin hanakasti Irakiin, kun Pohjois-Korea on hallinnon 

hallussakin olevien todisteiden perusteella akuutimpi uhka? Lisäksi lehti siteeraa Irakin sodan 

arvostelijoita, joiden mukaan Bushin hallinnolla ei ole kunnollista suunnitelmaa Irakin 

tulevaisuuden varalle eikä se ole täysin ymmärtänyt sodan mukanaan tuomia monimutkaisia 

ongelmia. Toiseksi lehti esittää, että Yhdysvaltain voimavarat ovat riittämättömiä torjumaan kaikkia 

niitä terroriuhkia, joista se kuulee ─ ja vielä vähemmän niitä uhkia, joista se ei vielä ole tietoinen.  

Lehden mukaan mahdollinen Irakin sota nielee niitä voimavaroja, joita voisi käyttää terroriuhkien 

torjumiseen. 

 

Jutun kokonaisuudessa kritiikki uhkaa kuitenkin hautautua kulttuurisesti vaikuttavan terrorismin 

vastaisen sodan narratiivin jalkoihin. Narratiivi näkee sodan yhtenä suurena kampanjana, jossa 

turvallisuusuhkia ovat niin ”roistovaltiot” kuin terroristit. Koska eri valtioiden tai eri 

maailmankolkissa esiintyvän terrorismin välillä ei nähdä suuria eroja, myös Irak nähdään hyvin 

helposti osana terrorismin vastaista sotaa. Tämä näkyy erityisesti jutun visuaalisessa kuvastossa.  

 

“Iraq or North Korea. Who is the Bigger Threat?” (13.1) -juttu on luonteeltaan hyvin 

samantyyppinen kuin ”Wide World of Trouble”. Se jakaa terrorismin vastaisen sodan kehyksen, 

mutta esittää kritiikkiä sen toteutuksesta. Maailma on avausaukeaman visuaalisessa esityksessä 

mukaan vaarallinen paikka. Lähes aukeaman kokoisessa pääkuvassa seisoo kaksi tuimailmeistä 

eteläkorealaissotilasta Etelä-Korean ja Pohjois-Korean rajalla sijaitsevan pitkän piikkilanka-aidan 

edessä. Jutun alalaidan yksipalstaisissa kasvokuvissa toisiaan katsovat Irakin johtaja Saddam 

Hussein ja Pohjois-Korean johtaja Kim Jong Il. Pääotsikko kysyy: “Who is the Bigger Threat. Iraq 

or North Korea?” Ingressiotsikossa heitetään pallo Yhdysvaltain presidentille: ”Bushin täytyy 

vakuuttaa yhä skeptisempi maailma ja voittaa liittolaiset puolelleen.” 
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Jutun alkupuolella toimittaja esittää oleellisia kysymyksiä. 

 
Miksi Washington on johtamassa maailmaa Irakin sotaan, vaikka Saddam Hussein näyttää antavan 
asetarkastajille vapaat kädet? Miksi se samalla vähättelee yhteistyöhalutonta Pohjois-Koreaa, joka 
on jo valmiiksi varustautunut ydinaseilla? Bushin hallinto on nimennyt kemialliset ja biologiset 
aseet sekä ydinaseet ihmiskunnan suurimmaksi uhaksi ja viestittänyt, ettei se odota vaarojen 
realisoitumista. Miksi Bushin hallinto sitten viestittää, että Pohjois-Korea voi odottaa? (Iraq or 
North Korea. Who is the Bigger Threat? 13.1.) 
 

Jutun loppukaneetissa kiteytyy oikeastaan tarinan keskeinen ajatus: ”Bush on oikeassa: Saddam ja 

Kim ovat pahoja. Mutta nyt hänen täytyy perustella amerikkalaisille ja yhä skeptisemmälle 

maailmalle, että kukin paha pitää hoitaa omalla tavallaan ja omana aikanaan. ”Sekä ”Wide World of 

Trouble” että ”Who is the Bigger Threat” -jutut osoittavat, että kritiikkiä esiintyy kyllä 

ulkopolitiikan keinoista, mutta ei varsinaisesti ulkopolitiikan perusfilosofiasta. Bushin hallinnon 

lanseeraama terrorismin vastaisen sodan oppi otetaan annettuna, mutta sen toteuksesta esitetään 

ajoittain painavaakin kritiikkiä. 

 

Terrorismin vastaisen sodan kehystä rakentavat tehokkaasti myös ”Al Qaeda: Alive and Killing” 

(25.11.2002) sekä ”Open Season” (9.12.2002) -juttujen visuaaliset esitykset. Jutuissa ei rinnasteta 

Irakia varsinaisesti terrorismiin, mutta niiden esittelemät kauhukuvat liittyvät keskeisesti Irak-

keskusteluun. ”Al Qaeda: Alive and Killing” -jutun avausaukeama on visuaalisesti näyttävä 

kokonaisuus. Kolmen palstan pääkuvassa lukijaa tuijottaa suoraan silmiin pahan ruumiillistuma, 

syyskuun yhdennentoista terrori-iskujen päähahmo Osama bin Laden. Valokuvan alapuolella on 

teksti, jossa siteerataan Bin Ladenia: ”Intohimoiset islamin seuraajat tekivät nämä teot [terrori-

iskun] puolustaakseen uskontoaan ja toteuttaakseen heidän jumalansa ja profeettansa käskyn. 

Jumala siunatkoon heitä.” Teksti luo kuvaa islamilaisesta uskonnollisesta fanatismista. Bin Ladenin 

mainitsemat terroiskut viittaavat syksyllä 2002 ympäri maailmaa tapahtuneisiin useisiin terrori-

iskuihin, joiden tekijäksi epäiltiin terroristijärjestö Al Qaedaa. 

 

Pääotsikko on tehokas sanaleikki. Englannin kielessä on sanonta ”alive and kicking” (elää ja 

kukoistaa, olla ilmielävä). Sanontaa käytetään usein silloin, kun halutaan korostaa, että henkilö ei 

ole painunut unholaan vaan on vielä voimissaan. Pääotsikko on kääntynyt muotoon  ”Al Qaeda 

Alive and Killing”. Terroristijärjestö Al Qaeda on siis hengissä ja tappaa ihmisiä. Alaotsikko ottaa 

kantaa pääotsikkoon: ”Kyllä ääni [julkisuuteen toimitetulla nauhalla] on Osama bin Ladenin, sanoo 

salaileva Kansallisen turvallisuuden virasto. Miksi tiedustelupalvelu ei ole varma. Joka tapauksessa 

ne ovat huolestuneita, että seuraava isku on jo tekeillä.”   
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Sivulle on ripoteltu myös valokuvia viimeaikaisista terroiskuista. Ylälaidassa olevassa valokuvassa 

on kaksi mustiin kommandopipoihin sonnustautunutta miestä. Toisella on kädessään pistooli. 

Kuvatekstissä lukee: ”Moskova 178 kuollutta.” Toisessa kuvassa näkyy vanhemman miehen kasvot, 

ja mies tuijottaa intensiivisesti lukijaa. Kuvatekstissä lukee: ”Jordania, yksi kuollut. Hän on 

Jordaniassa tapahtuneen terrori-iskun uhri.” Kolmannessa kuvassa näkyy hätääntyneitä 

länsimaalaisia ja taustalla roihuaa tulipalo. ”Bali: 191 kuollutta.” Sama kuvakavalkadi jatkuu 

seuraavalla sivulla: ”Jemen yksi kuollut, Pakistan 14 kuollutta, Kuwait kolme kuollutta, Tunisia 22 

kuollutta.” Kuvissa näkyy sairaalassa makaava potilas, räjähtänyt bussi ja tulessa oleva laiva.    

 

Aukeaman visuaalinen esitys on vaikuttava ja herättää varmasti pelkoja lukijoissa. Visuaalinen 

esitys antaa ymmärtää, että käynnissä on terroristijohtaja Osama bin Ladenin junailema terrori-

iskujen sarja. Seuraava iso terrorihyökkäys Yhdysvaltoihin on tekeillä, kuten alaotsikossa vihjataan. 

Vain vuosi syyskuun yhdennentoista iskujen jälkeen jutun varoitukset uppoavat lukijoihin ja 

herättävät varmasti vaatimuksia siitä, että hallinnon on estettävä iskut ─ hinnalla millä hyvänsä. 

Juttu rakentaa tehokkaasti terrorismin vastaisen sodan kehystä. Visuaalisesta kokonaisuudesta saa 

kuvan, että kyseessä on yhden yhtenäisen terrorikampanjan eri iskut.  Erilaisten uhkien 

kuvaileminen ja niiden niputtaminen terrorismin vastaisen sodan nimikkeen alle pelkistää 

todellisuutta. Vaikka Irakia ei mainita jutussa sanallakaan, kauhukuvien lietsonta luo varmasti 

hyväksyntää  Yhdysvaltain hallinnon Irak-politiikalle. 

 

Terrorismin vastaisen sodan kehystä rakentaa vahvasti myös ”Open Season” (9.12.2002) -jutun 

visuaaliset esitykset. Aukeaman kokoisessa kuvassa näkyy räjähtänyt hotellirakennus ja viisi 

kenialaista sairaanhoidon työntekijää kantamassa kantoliinalla loukkaantunutta. Taustalla näkyy 

pommi-iskun aiheuttamaa hävitystä. Ingressi ankkuroi kuvan merkityksiä: ”Pommi-isku ja 

siviililentokoneeseen kohdistunut epäonnistunut ohjusisku viittaa laajentuvaan sotaan, jossa ei ole 

sääntöjä.” Sanavalinta ”sota” antaa ymmärtää, että Yhdysvallat on sodassa ja alttiina hyökkäykselle. 

Nyt sota vielä ”laajenee”. Ingressi antaa ymmärtää, että terroristit eivät noudata perinteisiä sodan 

sääntöjä. Jos terroristit eivät noudata sääntöjä, heitä vastaan tarvitaan varmasti poikkeuksellisia 

toimia. Terrorismin vaaroista muistuttaa yksipalstainen kuva räjähtäneestä mombalaisessta 

merenrantahotellista. Kuvaotsikko, APOCALYPSE NOW, vahvistaa valokuvan viestiä. 

 

Pelottavaa kuvastoa terrorismin sodan vastaisesta sodasta on myös myös seuraavalla aukeamalla. 

Kolmen kuvan sarjassa näkyy israelilainen hävittäjä, kenialaisviranomaiset tutkimassa maasta 

löytynyttä raketinheitintä sekä israelilainen isä halaamassa tytärtään, joka oli siviililentokoneessa, 
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joka yritettiin ampua alas ohjuksella. Aukeamalla on myös kolmen palstan grafinen esitys 

ohjuksesta, jolla israelilaista matkustajakonetta yritettiin ampua. Kuvassa on mies laukaisemassa 

ohjusta olaltaan. Otsikko kertoo: ”Terrori iskee taivaalle  ─ taas”. Otsikko viittaa tietysti syyskuun 

yhdennentoista terrori-iskuihin, jolloin terroristit kaappasivat matkustajakoneita ja ajoivat ne päin 

siviilikohteita. Graafisessa esityksen tekstiosassa sanotaan: ”Yhdysvaltalaisviranomaiset pelkäävät, 

että ohjusisku vie terrorismin vastaisen sodan seuraavalle tasolle.” 

 

6.4.1 Yhteenveto 
 

Terrorismin vastaisen sodan kehys rakentaa sellaista kuvaa maailmasta, jossa on vain ”hyviä” ja 

”pahoja”. Koska terroristit ja roistovaltiot ovat absoluuttisesti pahoja, niiden kanssa ei voi 

neuvotella ─ niistä pääsee eroon ainoastaan tappamalla. Terrorismin vastaisen sodan  kehykseen 

liittyy myös ajatus pysyvästä poikkeustilasta: terrorismin vastaiselle sodalle ei ole määritelty 

loppua. Terrorismin vastaisen sodan narratiivi muodostaa olennaisen kulttuurisen kontekstin ja 

poliittisen ilmapiirin Irak-politiikka koskevalle keskustelulle. Vaikka Newsweek kritisoikin ajoittain 

hallintoa siitä, että terrorismin vastaisessa sodassa ei pitäisi keskittyä Irakiin vaan pikemmin 

Pohjois-Koreaan ja terroristijärjestö Al Qaedaan, terrorismin vastaisen sodan kulttuurinen kehys on 

niin voimakas, että kritiikki hautautuu sen alle. 

 

Terrorismin kehyksen muovaamassa poliittisessa ilmapiirissä Yhdysvaltain hallinnon retoriikka 

Irakin uhkasta uppoaa hedelmälliseen maaperään. Tuntemus koko ajan kulman takana vaanivasta 

uhkasta hyödyttää Bushin hallintoa, jonka tarkoituksena on myydä ennaltaehkäisevä sota kansalle. 

USA:n hallinto käytti terrorismin vastaisen sodan narratiivia taitavasti hyväkseen propagandassaan, 

kun se pyrki liittämään Irakin osaksi terrorismin vastaista sotaa puhumalla terroristien ja Irakin 

välisestä yhteistyöstä ja Irakin kytköksistä syyskuun yhdenteentoista. Tämä myös tuotti tulosta sillä, 

amerikkalaisten hyökätessä Irakiin 47 prosenttia amerikkalaisista uskoi, että Saddam Hussein auttoi 

suunnittelemaan syyskuun yhdennentoista iskut ja auttoi lentokonekaappareita (Harris Poll 2005).  
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6.5 Sodan instrumentalismin kehys 
 

Newsweekin visuaalisesta kuvastosta hahmottuu kulttuurinen kehys, jota kutsun sodan 

instrumentalismiksi. Tarkoitan käsitteellä välineellistä ja rationaalista näkökulmaa sodankäyntiin: 

sota nähdään käyttökelpoisena politiikan välineenä, keinona poliittisten tavoitteiden 

saavuttamisessa. Aineistosta hahmottuvaan sodan instrumentalismin kehykseen liittyy keskeisesti 

teknostrateginen pohjavire, jossa yhdistyy kehittyneen sotateknologian ihannointi ja perinteinen 

sotilasstrateginen ajattelu. Teknostrategi ylistää teknologian kehityksen parantavan sotilaallista 

voimakkuutta ja tehokkuutta. Kehyksen rakentumiseen vaikuttaa oleellisesti myös se, mitä 

aineistosta on jätetty pois. Newsweek ei pohdi juuri ollenkaan sodankäyntiin liittyviä eettisiä 

ongelmia: siviiliuhreja ja inhimillisiä kärsimyksiä. 

 

Korkean teknologian sotavehkeitä esittelevästä aineistosta kumpuaa ajatus ”virtuaalisesta sodasta”. 

Se tarkoittaa teknologiseen ylivoimaan ja reaaliaikaiseen viestintään pohjautuvaa sotilaallista 

voimaa, jota voidaan käyttää tuhansien kilometrien päästä, vähäisin omin miestappion. Sen 

väitetään olevan tarkkaa ja säästävän siviiliuhreja. Samalla se häivyttää tehokkaasti kuoleman pois 

silmistä, mikä merkitsee samalla sodan moraalisten ongelmien sivuuttamista. 

 

Sodan instrumentalismin kehys on neljästä kehyksestä kuitenkin kaikkein moniulotteisin ja vähiten 

kaavamainen, vaikka siviiliuhreja tai ylipäänsä Irakin kansalaisten näkökulmaa ei nostetakaan 

esille. Aineistossa myös kritisoidaan sotaa politiikan välineenä ja korostetaan, että rauhan 

voittamiseen tarvitaan muutakin kuin tehokas sotilasoperaatio. Myös amerikkaisen rivisotilaan 

näkökulmaa tuodaan esiin. 

 

Sotastragioista ja -taktiikoista raportointi on luonnollisesti tärkeä osa ulko- ja 

turvallisuuspolitiikasta kirjoittavien journalistien työtä. Pelkästään se, että aineistossa käsitellään 

sotastrategioita, ei perustele sodan instrumentalismin kehystä. Oleellista on kiinnittää huomiota 

raportoinnissa käytettyihin perustelemisen ja kehystämisen keinoihin, jotka luovat mielikuvia, 

vaikutelmia ja käsityksiä sodankäynnistä. 
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6.5.1 Älykäs sota 
 

Teknostrateginen ajattelutapa heijastuu vahvasti graafisesti näyttävässä esityksessä ”Fighting a 

’Smart’ War” (17.2.2002). Aukeaman kokoisessa graafisessa esityksessä esitellään laaja kirjo 

uusimpia Yhdysvaltain armeijan korkean teknologian vehkeitä: muun muassa ohjuksia, pommeja, 

lentokoneita ja teknisiä apuvälineitä. Uusilla vempeleillä käytävää sotaa kutsutaan ”älysodaksi”. 

Nimitystä voi pitää erittäin kyseenalaisena, sillä kyse on välineistä, joilla tapetaan ihmisiä. 

  

                     
                        Kuva 4. "Älykäs sota" (Fighting a Smart War 17.2.2003). 
 

 

Suoraan puolustusministeriön papereista lainatut ilmaukset, ”älykäs sodankäynti”, ”älypommi” ja 

”tarkkuusohjus” pyrkivät peittämään alleen sodan raadollisuuden siviiliuhreineen. Käytännössä 

”tarkkuusohjukset” ja ”älypommit” ovat myyttejä, sillä siviiliuhrien ja materiaalisen tuhon määrä on 

nykyisissäkin sodissa korkea. Esityksessä käytetään huipputeknologiaa ihannoiva ilmaisuja, kuten 

”superhornet” ja ”brilliant anti-tank”. Lähikuvat vehkeistä ja yksityiskohtaiset kuvaukset niiden 

tekniikasta ja toimintamekanismeista lähentelee jo asefetisismiä, aseisiin kohdistuvaa palvontaa. 

Pommit ja ohjukset on kerätty omaan laatikkoonsa. Viidestä ohjuksesta on jokaisesta 

yksityiskohtaiset piirrokset, joissa on nuolilla kuvattu ohjusten yksityiskohtia, kuten missä sijaitsee 
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infrapunaskanneri, mikroaaltoantenni ja ammus. Pommeista on niin ikään yksityiskohtaukset 

kuvaukset: esimerkiksi CBU-97 -pommia kuvaillaan näin: ”Ensimmäinen pommikoneista 

laukaistava ’älypommi’. Käyttää passiivista infrapunaa ja aktiivisia lasersensoreita vihollisen 

paikallistamiseksi.” Erilaiset aseille annetut lempinimet ja slangi-ilmaukset, kuten ”Dragon Eye”, 

”Eyes in the Sky”, ”E-Bomb” myös inhimillistävät aseita. Niistä tulee tutumpia, kun niillä on nimet. 

 

”Boots, Bytes and Bombs” -juttu (17.2.2003) heijastaa vahvasti teknostrategista ajattelutapaa. 

Aukeaman kokoisessa pääkuvassa merijalkaväen sotilas heittää kranaattia. Ingressiotsikossa lukee: 

”Pentagon kutsuu sitä termillä ’shock and awe’. Irak kutsuu sitä painajaiseksi. Armeijan uusi hi tec- 

tiekartta Saddamin kukistamiseksi ─ ja miten hän taistelee vastaan.” 

 

”Shock and awe” on USA:n puolustusministeriön sotilasslangia. Termillä tarkoitetaan ylivoimaisen 

sotakoneiston mahdin osoittamista pelon levittämiseksi ja vastustajan taistelumotivaation 

romahduttamiseksi. Yleensä se alkaa sodan alkuvaiheen massiivisilla pommituksilla, joilla pyritään 

saamaan aikaan vihollisessa ”shokki” ja ”pelonsekainen kunnioitus”. (Ullman & Wade 1996.) 

Termi heijastaa militaristista machoilua. Valtavissa pommituksissa siviiliuhrien määrät nousevat 

helposti suuriksi, mutta sitä ei artikkelissa mainita. Taktiikan kerrotaan olevan Irakille painajainen, 

mikä antaa ymmärtää, että se toimii ja on tehokas. 

 

Shock and Awe -taktiikan myönteinen käsittely jatkuu leipätekstin alussa. Juttu alkaa 

yksityiskohtaisella kuvauksella ”E-pommista”: ”Se on taistelukärki, joka räjähtäessään sykäyttää 

energiaimpulssin salaman tavoin ja aiheuttaa oikosulun sähkölaitteisiin.” Valokuva, ingressi ja 

leipätekstin alku muodostavat visuaalisen kokonaisuuden, joka hehkuttaa USA:n korkean 

teknologian sotakoneistoa ja sen tehokkuutta. 

 

Seuraavalla sivulla on kuva kahden palstan kuva tuimailmeisistä yhdysvaltalaisotilaista sotilaista 

sekä tekstistä nostettu sitaatti: Hyökkäyksen ensimmäisen 48 tunnin aikana Yhdysvaltojen 

arvioidaan tiputtavan noin kolmetuhatta ”tarkkuusohjusta ja -pommia” (precision-guided bombs 

and missiles) Irakiin puolustusasemiin. Tarkkuusohjus on terminologiaa, joka pyrkii pimittämään 

sodan raadollisuuden ja häivyttämään kuoleman pois silmistä. Käsite antaa ymmärtää, että ohjus 

hakeutuisi siihen paikkaan, johon sen laukaisija sen haluaa. Todellisuudessa myös ”tarkat ohjukset” 

aiheuttavat siviiliuhreja. Ne voivat harhautua radaltaan. Vaikka ohjus osuisikin haluttuun 

kohteeseen, mistään ei voi varmistua, ettei siviilejä ole kohteessa. 
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Aukeamalla on myös lähikuva panssarivaunusta, jonka tykin ohjaimissa on sotilas. Kuvan alla on 

sitaattinosto: ”Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, valot sammuvat, tietokoneet hyytyvät, 

puhelimet mykistyvät ja Saddam jätetään yksin pimeyteen.” Sitaatti maalailee Yhdysvaltain hi tec-

hyökkäyksen vaikutuksia Irakille. Aukeaman viimeisellä sivulla muistutetaan teknosodan 

onnistumisen tärkeydestä. Kahden palstan valokuvassa juoksevat sotilaat kaupunkiolosuhteissa. 

Sitaattinostossa kerrotaan: ”Kaupunkisota on lihamylly. On vaara, että amerikkalaisille joukoille 

käy kuin Mogadishussa.” Mogadishu viittaa amerikkalaiseen rauhanturvaoperaatioon Somaliassa, 

joka epäonnistui täydellisesti ja johti lukuisien amerikkalaissotilaiden kuolemaan. Sitaattinosto 

antaa herättää ajatuksen, että ”shock and awe” on ainoa oikea taktiikka, jotta amerikkalaisjoukot 

välttäisivät ”lihamyllyn”. 

 

Teknostrategisilla linjoilla jatkaa myös ”Wired for Battle” -juttu (3.3.2003). Se käsittelee 

Yhdysvaltain hi tec -sodankäyntiä valottamalla taistelukentällä käytettävää uutta 

viestintäteknologiaa. Kolmen palstan pääkuvassa näkyy ajoneuvon sisällä oleva sotilas 

näyttöpäätteen edessä. Näytöllä näkyy elektroninen kartta. Toisessa kuvassa näkyy sotilas älytaulun 

edessä, johon on heijastettu taistelukenttä.  

 

Ingressissä luonnehditaan FBCB2-viestintäjärjestelmää amerikkalaisen sotilaan parhaaksi aseeksi 

luovia taistelutantereen sekamelskassa. Jutusta käy ilmi, että kirjainhirviö tarkoittaa internet-

pohjaista viestintäjärjestelmää, joka kerää satelliiteista paikkatietoja ja yhdistää ne taistekentältä 

saataviin tiedustelutietoihin. Se on vakiovarusteena Humvee-sotilasajoneuvoissa, panssarivaunuissa 

ja helikoptereissa. Visuaalinen esitys antaa ymmärtää, että nykyinen sodankäynti ei ole enää 

perinteistä maasotaa, joka johtaa suuriin miestappioihin. Yhdysvalloilla on käytössään tekniikkaa, 

jolla vihollinen on helppo paikallistaa ja tuhota. Kun ennen aikaa kului vihollisen 

paikallistamiseksi, nyt voidaan käyttää aika sen pohtimiseen, miten vihollinen tuhotaan. 

Visuaalinen esitys antaa ymmärtää, että  sodankäynnistä on tullut helpompaa ja tehokkaampaa. 

 

Perinteistä sotastrategista näkökulmaa edustaa ”The Rumsfeld’s War” (16.9-23.9.2002) -jutun 

yhteydessä oleva lähes aukeaman kokoinen kartta. Karttaan on vedetty nuolia mahdollisista 

hyökkäyssuunnista ja merkitty myös erilaisia strategisia kohteita. Kartan kyljessä on tietolaatikko 

Irakin ja Yhdysvaltojen joukkojen vahvuuksista. Pieniin tietolaatikoihin on myös kerätty erilaiset 

vaihtoehdot Saddam Husseinin syrjäyttämiseksi: erikoisjoukkojen käyttö Afganistanin malliin, 

operaatio Aavikkomyrsky kakkonen, Aavikkomyrskyn pikkuveli, salamurha tai Panaman tyylinen 

vallankaappaus. Graafin otsikko on ”Tie Bagdadiin”. Graafisen esityksen aiheeksi on valittu 
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sotilaallisten vaihtoehtojen esittely. Väistämättä herää kuitenkin kysymys, miksi diplomaattista 

keinovalikoimaa ei ole ollenkaan mukana. Eikö sellaista vaihtoehtoa ole olemassakaan? Juttu 

ilmestyi syksyllä 2002, jolloin diplomaattinen vääntö oli vielä täydessä vauhdissa. 

    

”Ugly Choices” -juttu (30.9.2002, s. 23-25) on tyypillinen esimerkki sodan instrumentalismia 

heijastavasta jutusta. Juttu käsittelee Yhdysvaltain sotasuunnitelmien haasteita strategisesta ja 

taktisesta näkökulmasta: Mitä tukikohtia Yhdysvaltojen pitäisi käyttää? Mitä ilmavoimat saavat 

aikaan? Taisteleeko Irakin armeija vastaan? Juttu ei missään vaiheessa edes sivua sodankäynnin 

etiikkaa. 

 

Pääkuvassa on pelokas sotilas pimeässä rynnäkkökivääri kädessä. Kuvateksti varoittaa urbaanista 

helvetistä: ”Viimeinen asia, johon Yhdysvaltain joukot haluavat juuttua, on kaupunkisota.” Juttu 

alkaa kuvauksella amerikkalaisjoukkojen suurhyökkäyksestä Persianlahden sodassa: ”Se oli 

Amerikan historian suurin panssarijoukkojen hyökkäys […] Osoitus yhdysvaltalaisesta ’me teemme 

sen -hengestä’ ja kyvykkyydestä.” Juttu arvioi myös kriittisesti sodankäyntiin liittyviä logistisia, 

taktisia ja strategisia haasteita, mutta sodankäynnin problematiikkaa politiikan välineenä ei jutussa 

kyseenalaisteta. Jutun toisella aukeamalla on kuva sotilaasta, joka tähtäilee tarkkuuskiväärillä. 

Taustalla pörrää helikopteri. Jutussa otetaan esille myös diplomatia viimeisellä sivulla olevassa 

kainalojutussa, mutta vain aikataulun näkökulmasta. Juttuun on kerätty päivämäärät, jolloin 

asetarkastukset alkavat ja milloin YK:n turvallisuusneuvosto käsittelee niiden tuloksia.  

 

Sotastrategiseen keskusteluun kuuluu luonnollisesti myös vastahyökkäyksellä spekulointi. Sodan 

kynnyksellä ilmestynyt ”What if Saddam Strikes Back” (17.3.2003) maalailee uhkakuvia Irakin 

joukkotuhoasehyökkäyksestä. Kolmen palstan kokoisessa valokuvassa salillinen 

puolustusministeriön työntekijöitä seisoo happinaamarit päissään. Lopunajan tunnelmia heijastava 

valokuva porautuu lukijan tajuntaa ja herättää vahvoja pelkoja turvallisuudesta. 

 

”Saddam’s War” -artikkelissa käydään yksityiskohtaisesti läpi, miten Irak aikoo Yhdysvaltoja 

vastaan puolustautua. Ingressi kiteyttää Saddam Husseinin taktiikan: ”Hänen 

selviämissuunnitelmansa on todennäköisesti toivoton. Mutta hänellä on kaikki syyt uskoa, että hän 

onnistuu vaikuttamaan maailman mielipiteeseen. Jos se epäonnistuu, hän voi muuttaa 

Yhdysvaltojen täsmäiskun veriseksi painajaiseksi.” 
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Sodan instrumentalismin ajatus huokuu myös ”The Great Divide” (24.2.2003) -jutun 

avausaukeamasta. Juttu käsittelee eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisten hyvin erilaista suhtautumista 

Irakin sotaan: mielipidemittausten mukaan suurin osa yhdysvaltalaisista kannattaa sotaa ja 

eurooppalaisista vastustaa. Koko aukeaman kokoisessa valokuvassa on sotaa vastustavia 

mielenosoittajia kantamassa isoa lakanaa, jossa lukee isolla: NO! Kuvatekstissä lukee: ”Selkeä 

viesti. Sotaa vastustavat mielenosoitukset pitävät Eurooppaa otteessaan.” Ingressi kertoo, että 

jakolinja, joka on revennyt USA:n ja muun maailman välillä, kertoo erilaisista arvoista ja erilaisesta 

uskonto- ja historiakäsityksestä. Lähtökohtaisesti voisi ajatella, että juttu toisi vahvasti esiin sodan 

vastustajien näkökulmaa ─ näin ei kuitenkaan ole. Jutun avauskappaleessa esitetty moraalinen 

arvostelma tyrmää sodan vastustajien näkökulman ja tulee samalla tukeneeksi Bushin hallinnon 

ajamaa sotapolitiikkaa.  

 

Amerikkalaiset muistavat pitkin Normandiaa ja Belgiaa olevat [amerikkalaissotilaiden] ristit ja 
heidän vuodattamansa veren ja ihmettelevät, miksi niin monet eurooppalaiset eivät tunnu 
muistavan [amerikkalaisten apua ja uhrauksia eurooppalaisille toisessa maailmansodassa]. 
Amerikkalaiset ovat nyt vaaran vyöhykkeellä. He ovat ryhtymässä sotaan Saddam Husseinin 
murhanhimoista hallintoa vastaan. Ja kun he katsovat heidän entisiä liittolaisiaan ─ kuten 
ranskalaisia ─ he näkevät  epäuskollisia diplomaatteja, jotka yrittävät kiemurrella eroon 
riskialttiista toimista. Amerikkalaiset kutsuvat ranskalaisia ”pelkureiden akseliksi” (”Axis of 
Weasels”), joista oikeistolaiset kommentaattorit käyttävät termiä ”juustoa purevat pelkuriapinat” 
[cheese eating surrender monkeys”]. (”The Great Divide” 24.2.2003.)  
 
 

Avauskappale leimaa sotaa vastustavat eurooppalaiset ja kuvassa esiintyvät mielenosoittajat 

pelkureiksi, jotka haluavat jänistää tiukassa paikassa. Teksti on toimittajan tulkintaa eikä katkelmaa 

ole ironisoitu tai kontekstoitu mitenkään poikkeavasti. Irakin tilannetta verrataan Normandian 

maihinnousuun, jossa yhdysvaltalaiset auttoivat eurooppalaisia taistelussa natseja vastaan. 

Toimittaja ei näe mielenosoittajien toimintaa eettisestä näkökulmasta. Hän näkee sodan 

vastustamisen pelkuruutena ─ ei eettisen kannanottona sotaa vastaan, jonka sadattuhannet ihmiset 

näkevät epäoikeudenmukaisena. Moraalisesta arvostelmasta voi päätellä, toimittaja pitää Irakin 

sodan oikeutettuna ja perusteltuna ja vertaa sitä vielä kunniakkaaseen Normandian maihinnousuun. 

 

Myöskään toisessa eurooppalaista näkökulmaa valottavassa jutussa ”What, Me Worry?” (3.3.2003) 

sodan vastustajat eivät pääse kunnolla ääneen. Jutun pääkuva on kyllä pysäyttävä lähikuva 

mielenosoittajasta, joka pitää päässään Iso-Britannian pääministerin Tony Blair 

karikatyyrinaamaria. Ingressi kuitenkin kiteyttää jutun näkökulman: ”Eurooppalaiset johtajat 

pyrkivät pitämään kiinni valta-asemistaan huolimatta kansalaistensa massiivisesta vastustuksesta”. 
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Juttu ruotii eurooppalaisten johtajien poliittista tulevaisuutta Irakin sodan kynnyksellä eikä pureudu 

sodan vastustuksen tematiikkaan. Juttu ei myöskään anna kovinkaan paljon armoa kiivaimmin sotaa 

vastustavalle Ranskalle, joka on nostettu esiin kainalojutussa. Kaksipalstaisessa lähikuvassa 

esiintyvät Ranskan ulkoministeri Dominique Villepin ja presidentti Jacques Chirac. Jutun otsikko 

kuuluu ”The Games Leaders Play” ja ingressi: ”Ranskan äänekäs Irakin sodan vastustus on 

enemmän kuin periaatte. Se on huolellista kansallisen edun laskelmointia.” Ranskalaisjohtajien 

sodan vastustusta luonnehditaan poliittiseksi peliksi eikä aidoksi yhteiskuntakritiikiksi sodasta.    

  

6.5.2 Sodan varjopuolet 
 

Sodan insrumentalismin kehyksen sisälle mahtuu myös näkökulmia, joissa nostetaan esiin 

sodankäynnin varjopuolia. Sotaa ei varsinaisesti kyseenalaisteta politiikan välineenä, mutta tuodaan 

sen rajallisuus.   

 

”Perils of Victory” (3.2.2003) -juttu pohtii nimensä mukaisesti sotilaallisen voiton sudenkuoppia. 

Jutussa kritisoidaan Yhdysvaltain hallintoa huonosta valmistautumisesta sodan jälkeiseen aikaan, 

jolloin maahan saattaa syntyä anarkia ja kostonkierre, miljoonia ihmisiä voi joutuu pakolaisiksi ja 

Yhdysvallat voi leimaantua imperialismin harjoittajaksi. Toimittajan mukaan Bushin hallinnon 

edustajat uskovat naiivisti ikään kuin sota avaisi tien Lähi-idän rauhaan ja harmoniaan, auttaisi 

piristämään maailmantaloutta halvan öljyn hinnan ansiosta ja kitkisi terrorismia maailmasta. 

Ingressissä kiteyttää nostaa esiin kriittisen kysymyksen: ”Kukaan ei epäile, etteikö Yhdysvallat 

voittaisi sodan. Mutta monet kysyvät, voittaako se rauhan? Osuvasti muotoiltu kysymys herättää 

kysymyksen siitä, että pelkkä sotilaallinen voima ei riitä ratkaisemaan Irakin tulevaisuutta.  

 

”Fear at the Front” (3.2.2003) -artikkeli ylittää sodankäynnin strategisen pohdinnan ja ruotii 

sodankäyntiä havainnollisesti yksittäisen amerikkalaissotilaan näkökulmasta. Erikoislähikuvassa 

näkyy tuimailmeinen sotilas. Ingressissä lukee: ”Kaikki sotilaat ovat rohkeita sodan kynnyksellä ─ 

kunnes sota syttyy.” Jutusta käy hyvin ilmi, että taisteluiden alkaessa sotilaiden isänmaallinen 

kiihko ja miehinen uho vaihtuvat nopeasti pelkoon. ”Kun sotilaita alkaa kuolla taistelukentällä 

useimmin kuultu huuto ei ole ”charge!” vaan ”äiti!”  Sitaattinostossa sanotaan: ”Erään tutkimuksen 

mukaan toisen maailmansodassa kovissa taisteluissa mukana olleista peräti neljännes menetti 

kontrollin suolen toimintaan. Joka kymmenes kasteli housunsa.” Juttu pistää ajattelemaan 

yksittäisten sotilaiden näkökulmaa sodan keskellä: pelkoa, shokkia, kaipuuta. 
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Juttu valottaa, että taistelukentällä sotilaat laskevat usein alleen ja painuvat sikiöasentoon pelon 

jähmettäessä heidät. Lisäksi sotaveteraanit harvoin haluavat puhua kokemuksistaan taistelukentällä. 

Juttu tuo päivänvaloon sotilaiden näkökulmaan sotaan. Yhdysvaltain armeijan sotilaat eivät ole 

tunteettomia tappokoneita vaan inhimillisiä olentoja pelkoineen. 

 

6.5.3 Yhteenveto     
 

Newsweek pohtii sodankäyntiä poliittisen johdon näkökulmasta heijastellen sodankäynnin 

toimeenpanon liittyviä haasteita ja kysymyksiä. Aineistossa on useita juttuja, jotka heijastavat 

teknostrategista näkökulmaa sodankäyntiin: hi tec-sotakalustoa ihaillaan ja sen uskotaan auttavan 

poliittisten tavoitteiden saavuttamisessa. Inhimillinen näkökulma sotaa tulee esille, mutta vain 

yhdysvaltalaissotilaiden näkökulmasta. Aineistossa loistaa poissaolollaan sodankäynnin eettinen 

pohdinta. Newsweek ei käsittele sodan mahdollisia siviiliuhreja ja inhimillisiä kärsimyksiä, sen 

oikeutusta eikä kritisoi sotaisaa retoriikkaa ja militarismia. Lehti on sivuuttanut massiivisen 

sodanvastaisen liikkeen äänet ja kansalaisjärjestöjen näkökannat, joiden kuuleminen olisi 

todennäköisesti monipuolistanut ja moniarvoistanut journalismia. 

 

Sodankäynnin rajallisuus ulkopolitiikan välineenä nousee aineistossa esille, mutta sotaa tai sen 

oikeutusta ei kuitenkaan kyseenalaisteta. Yhdysvaltain hallintoa syytetään kyllä huonosta 

valmistautumisesta sodan jälkeiseen aikaan, mutta varsinaisesti itse sodankäynnissä ei nähdä 

ongelmaa. Kritiikki kohdistuu siis sodan toteuttamiseen, ei sen perusfilosofiaan tai oikeutukseen. 

 

6.6 Kehysten yhteispeli: diktaattorilla joukkotuhoaseita 
 

Kehysanalyysia tehtäessä on olennaista tarkastella kehysten välistä vuorovaikutusta ja yhteispeliä. 

Kehysanalyysia tekevä tutkija tekee tietysti tulkintansa eri tavalla kuin lukija. Tutkijalla on 

käytössään mittava aineisto, joista hän pyrkii poimimaan keskeisiä havaintoja. Lukijalla on 

kerrallaan luettavana vain yksi juttu. On itsestään selvää, että pitkässä aikakauslehtijutussa esiintyy 

väistämättä kehystämisen ja perustelemisen keinoja, jotka viittaavat useisiin kulttuurisiin kehyksiin. 

Sen vuoksi on oleellista tarkastella, miten toimii kehysten välinen vuorovaikutus.  
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Newsweekin visuaalisessa aineistossa vihollisuuden kehys ja tuomionpäivän kehys kuuluvat 

kiinteästi yhteen ja ne esiintyvät useimmissa jutuissa yhdessä. On tietysti luonnollista, että 

”vihollisesta” raportoitaessa nousee esiin, mitä hän mahdollisesta kykenee tekemään. Kehysparilla 

on luonnollisesti poikkeuksellisen vahva kulttuurinen kaikupohja. Saddam Hussein on 

yhdysvaltalaisten mieliin syöpynyt pahantekijä, joka tavoittelee itselleen tuomionpäivän aseita. 

Selviä viittauksia molempiin kehyksiin on muun muassa jutuissa ”Saddam’s War” (17.2.2003), 

”Palace Intrigue” (14.10.2002), ”Saddam’s Sons” (21.10.2002), ”Heading to Battle” (30.9.2002) ja 

”What if Saddam Strikes Back” (17.3.2003). 

 

Kuvaava esimerkki vihollisuuden kehyksen ja tuomionpäivän kehyksen yhteenkietoutumisesta on 

sodan kynnyksellä ilmestyneen numeron (17.3.2003) kansilehti. Kannessa näkyy graafisesti 

kuvitettuna Saddam Husseinin kasvot, jotka ovat liekeissä. Saddam katsoo tuimailmeisenä lukijaa 

suoraan silmiin. Kannen alalaidassa näkyy marssivia sotilaita. Kuva on rajattu niin, että kuvassa 

näkyy vain Irakin liput, joita sotilaat kantavat ja aseet joita he heristelevät. Kuvasta näkee, että 

kyseessä on läntisistä uutislähetyksistä tuttua kuvamateriaalia äänekkäistä ja uhmakkaista 

sotilasparaateista. Tuomionpäivän kehys kytkeytyy kansilehteen kuvan merkityksiä ankkuroivissa 

otsikoissa. Jutun pääotsikko on ”CounterAttack” ja alaotsikko: ”Biological Weapons and Urban 

Warfare: How Saddam Might Fight Back.” Kansilehden raflaavuutta lisää myös oikeassa 

ylälaidassa olevan Osama bin Ladenin, syyskuun yhdennentoista iskujen taustapirun, kasvokuva.  

 

Kansilehdessä oikeastaan kiteytyy monia Newsweekin visuaaliselle kuvastolle tyypillisiä piirteitä. 

Saddam Husseinista rakentuu uhmakas ja aggressiivinen vihollinen. Vaikutelmaa on vielä erityisesti 

tehostettu ”liekittämällä” Husseinin kasvot ja kuvittamalla hänelle tyly ja uhmakas ilme. Kuva 

uhmakkaista sotilaista rakentaa Newsweekin visuaaliselle kuvastolle tyypillistä militaristista ja 

aggressiivista mielikuvaa Irakista. Otsikko vastahyökkäyksestä ja alaotsikko biologisista aseista 

rakentavat tuomionpäivän skenaariota Irakin mahdollisista vastatoimista. Kun kehykset yhdistyvät 

syntyy poikkeuksellisen voimakas ja kulttuurisesti uppoava mielikuva vihollisdiktaattorista, joka 

mahdollisesti iskee biologisilla aseilla Yhdysvaltoihin.     

 

6.6.1 Palatsien mysteeri syynissä  
 
Analysoin yhden lehtijutun, ”Palace Intrigue” (14.10.2002, s. 14-19) perusteellisemmin 

osoittaakseni, miten vihollisuuden ja tuomionpäivän kehys pelaavat yhteen yksittäisessä jutussa. 

Kun analysoidaan yksittäistä lehtijuttua, on olennaista ottaa huomioon tarkka ilmestymisajankohta. 
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Se mitä julkisuudessa on jutun julkaisun aikoihin esillä, on yhtenä tekijänä ohjaamassa lukijoiden 

tulkintoja.  

 

 
Lehden ilmestymisajankohta 
 

Vuoden 2002 syyskuussa ja lokakuun alkupuolella kansainvälispoliittinen keskustelu keskittyy 

Irakin oletettuihin ”joukkotuhoaseisiin” ja YK:ssa käytäviin neuvotteluihin asetarkastajien paluusta 

Irakiin (ABC Iraq Chronology 2002). Ison-Britannian hallitus julkaisee syyskuun 24. päivä 

asiakirjan, jonka se väittää todistavan, että Irak on jatkanut ”joukkotuhoaseohjelmiensa” 

kehittämistä ja että Irakin muodostama turvallisuusuhka on akuutti. Todistusaineisto pohjaa 

tiedustelutietoihin, jotka ovat salaisia. Iso-Britannian pääministeri Tony Blairin mukaan raportin 

todistusaineisto on “vakuuttava” (persuasive) ja ”musertava” (overwhelming). Raportin hurjimman 

väitteen mukaan Irak saa osan kemiallisista ja biologisista aseistaan käyttövalmiuteen 45 

minuutissa. (UK Government Dossier 2002.)  

 

Yhdysvallat ja Iso-Britannia ajavat YK:ssa tiukkaa päätöslauselmaa, joka takaisi asetarkastajille 

pääsyn kaikkiin kohteisiin, mukaan lukien asetehtaat, sotilastukikohdat ja Saddam Husseinin 

palatsit. Lokakuun alussa YK:n ja Irakin valtuuskunnat tapaavat Wienissä. Siellä sovitaan, että 

asetarkastajat saavat oikeuden palata Irakiin. Heille ei kuitenkaan anneta lupaa tarkastaa 

presidentinpalatseja. (ABC Iraq Chronology.) Lokakuun 8. päivänä Yhdysvaltain presidentti Bush 

pitää tunteellisen puheen, jossa hän julistaa Irakin voivan hyökätä joko Yhdysvaltoja tai sen 

liittolaisia vastaan kemiallisilla tai biologisilla aseilla ”minä päivänä hyvänsä”. Puheessaan Bush 

rinnastaa Irakin muodostaman uhkan Kuuban ohjuskriisiin ja toteaa:  

 

”Kun kohtaamme selvän vaaran, emme voi jäädä odottamaan lopullista todistusaineistoa ─ 

savuavaa asetta ─ joka saattaa tulla sienipilven muodossa (Bush 2002).  

 

Syyskuun 14. päivän numerossaan Newsweek tarttuu Irakin ”joukkotuhoaseita” koskevaan 

mysteeriin ja erityisesti Saddamin palatseja koskevaan salaisuuden verhoon. 
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Kansilehti 
 

Aikakauslehden kansilehti on usein mielenkiintoinen tutkimuskohde, koska sen visuaalinen tehtävä 

on houkutella lukijaa ostamaan lehti (Noponen 2002, 202). Se on usein iskevä, graafisesti ja 

kuvajournalistisesti taitavasti rakennettu kokonaisuus. Siinä kuvattava asia on myös lehden pääjutun 

aihe, jolloin yleensä kysymyksessä on uutisarvoltaan viikon keskeisin aihe. 

 

Kansilehti on hyvin poikkeuksellinen, sillä kuvasta on vaikea saada selvää ja se on visuaalisesti ja 

teknisesti heikkolaatuinen. Etäisesti se muistuttaa karttakuvaa, joka on otettu korkealta, ehkä 

lentokoneesta. Lehden nimen alapuolella on otsikko: ”Saddamin palatsit”. Kansilehden alaosassa 

alaotsikossa lukee: ”Miksi ne ovat ratkaisevia? Mitä hän saattaa piilotella?” Kuvan idea selviää 

alaotsikon alapuolella olevasta pienellä kirjoitetusta kuvatekstistä, jossa lukee ”Satelliittikuva 

presidentillisestä palatsista Tikritissä, Irakissa.” Kuvan keskellä on valaistuna joukko rakennuksia, 

jotka kuvatekstin perusteella voi tulkita Saddamin palatseiksi. 

 

Kansikuvan merkitykset aukeavat varsin helposti kuvan ja tekstien vuorovaikutuksessa. Newsweek 

ruotii siis Saddamin palatsien mysteeriä. Sekä Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian hallitukset ovat 

vakuutelleet pitkin vuoden 2002 syksyä, että Irakilla on kyky iskeä ”joukkotuhoaseilla” – 

lyhyelläkin varoitusajalla. Piilotteleeko Saddam niitä palatsikompleksissaan, jonne Irak evää pääsyn 

asetarkastajilta? Newsweekillä on oma käsityksensä palatsien merkityksestä: se on ”critical” 

(ratkaiseva). Lehti myös vihjailee, mitä palatsien uumenista voi löytyä kysymällä: ”What He May 

Be Hiding”. Otsikko “Saddam’s Palaces” on muotoiltu kummitus- ja kauhuelokuvista tutulla 

typografialla.  

 

Satelliittikuva muistuttaa lajityypiltään valvontakameroiden tallentamaa kuvamateriaalia, joka 

pyrkii olemaan ajankohtainen, välitön, suora ja autenttinen kuvaus todellisuudesta. Vanhasen 

(1994) mukaan esimerkiksi erilaisia valvontakameroiden tallentamaa kuvamateriaalia käytetään 

journalismissa yhä enemmän. Vaikka ne ovat usein visuaalisesti ja teknisesti huonolaatuisia ja 

epäselviä, niihin latautuu valokuvan indeksisen ominaisuuden kautta vahva autenttisuuden ja 

todellisuuden tuntu.  

 

Kansikuva saa valvontakamerakuvastosta kumpuavia sivu- ja oheismerkityksiä. Utuista 

valvontakamerakuvastoa esiintyy yleensä rikosuutisoinnissa, mikä liittää siihen hämäräperäisyyden 
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ja salaperäisyyden tuntua. Kansilehti luokin arvoituksellisen tunnelman ja houkuttelee lukijaa 

syventymään palatsien mysteeriin.  

 

 
Avausaukeama  
 
Jutun avausaukeamalla on koko aukeaman kokoinen kuva, jossa sotilas seisoo etualalla 

rynnäkkökivääri kädessään vartioimassa Saddamin luksushuvilaa. Vehreää puutarhaa somistavat 

värikkäät kasvit, palmut ja tasainen nurmimatto. Kuvaotsikossa lukee ”Ei sisäänpääsyä. Yhden 

presidentillisen palatsin ulkopuolella Bagdadissa vuonna 1990.”  Jutun otsikko on ”Palace 

Intrigue9” ja ingressi on puolestaan muotoiltu seuraavasti: 

 
Saddamin salaisuudet: Sota tai rauha saattaa olla kiinni siitä, pääseekö YK tarkastamaan Irakin 
presidentin tiluksia. Ovatko nämä laajat kompleksit avain Irakin aseohjelmiin? [Newsweek] 
Muurien ─ ja valheiden takana. 
                                                          

 
Kuva 5. "Näpit irti palatseista", viestittää avausaukeama (Palace Intrigue 14.10.2002). 
 
 

Avausaukeama tarjoaa selkeän “käsikirjoituksen” leipätekstin lukemiseen. Saddam Hussein on 

petollinen ja kavala diktaattori, joka piilottelee ”joukkotuhoaseitaan” ja pyrkii harhauttamaan 

kansainvälistä yhteisöä. Sanavalinnat ”intrigue” (vehkeily), ”secrets” (salaisuudet) ja ”lies” 
                                                 
9 Intrigue voidaan suomentaa joko vehkeilyksi, salaperäisyydeksi tai kiehtovuudeksi. Tässä kontekstissa sekä vehkeily 
ja salaperäisyys voisivat olla mahdollisia suomennoksia.    
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(valheet) eivät jätä epäselväksi, millainen Saddam on jutun mukaan luonteeltaan.  Avausaukeaman 

valokuva viestii ”näpit irti palatseistamme”. Lisäksi valokuva vahvistaa militaristista mielikuvaa, 

jota media on Irakista innokkaasti kuvavirrassaan välittänyt aina Persianlahden sodasta lähtien.  

 

Arveluttavana piirteenä jutussa on se, että Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian hallintojen taajaan 

viljelemää ”joukkotuhoaseet” -käsitettä ei ole määritelty eikä avattu juuri lainkaan. On selvää, että 

käsitteen epätäsmällisyys luo kansalaisille vaikeuksia hahmottaa tilannetta. Esimerkiksi kemialliset, 

biologiset, radiologiset ja ydinaseet eroavat toisistaan niin merkittävästi, että niiden niputtaminen 

”joukkotuhoaseet”-termin alle vääristää jo oleellisesti todellisuutta. Tarinan keskivaiheilla 

mainitaan biologisten aseiden ohjelma ja laboratorio, mutta muuten mahdollisesti palatseihin 

kätkettyjä aseita ja niiden luonnetta ei valoteta. Synonyymeinä ”joukkotuhoase”-käsitteelle 

käytetään myös muotoiluja ”horrific weapons” ja ”doomsday arsenal”. Termit ovat omiaan luomaan 

kuvaa eksistentiaalisesta uhkasta.  

 

Jutun toisen aukeaman visuaalinen kokonaisuus koostuu kansilehden tyyliin satelliittikuvista, joissa 

on kuvattu Saddam Husseinin palatsikompleksit Bagdadissa ja muualla Irakissa. Kuvatekstit 

kertovat, mihin Saddamin ”valtakunnan” eri rakennuksia voidaan käyttää. Muutamassa 

kuvatekstissä spekuloidaan, miten paikkoja voisi hyödyntää ”joukkotuhoaseiden” valmistuksessa. 

Visuaalisen aineksen tehtävänä on lähinnä havainnollistaa ja konkretisoida, kuinka valtava 

Saddamin ”valtakunta” oikeastaan on.  

 

Sivujen 18 ja 19 valokuvat jatkavat samaa teemaa kuin avausaukeama. Ensimmäisessä kuvassa 

(vas.) on Saddamin ylellinen puutarha suihkulähteineen. Toisessa valokuvassa kuvataan 

yleisnäkymä Irakin johtajan palatsista. Kolmannessa kuvassa puolestaan esiintyy kattokruunun ja 

marmorilattian koristama palatsin sisätila, jossa neljä Saddamin apuria seisoo rivissä. Kuvasto 

viestii avausaukeaman tapaan Irakin diktaattorin pröystäilevästä ja suuruudenhullusta tyylistä. 

 

Jutun lopussa oleva kainalojuttu on oikeastaan johtopäätös pääjutussa esitetyille tulkinnoile. 

Kahden palstan kuvassa on jättimäinen F-16 -hävittäjälentokone. Pääotsikossa lukee: ”Sen täytyy 

olla ratkaiseva” ja ingressiotsikossa: “Irakin naapurit ovat vakuuttuneita siitä, että sota on 

väistämätön.” Sota tarjotaan siis vastauksena Irak-ongelmaan. Kainalojutun visuaalinen 

representaatio on vahva viittaus sodan instrumentalismin kehykseen.  
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Juttu ankkuroituu vahvasti ”pahan vihollisen” kehykseen. Vaikka jutussa ei suoranaisesti väitetä 

Irakilla olevan ”joukkotuhoaseita”, vihjailut antavat kuitenkin ymmärtää, että Irakilla on paljon 

salattavaa. Jos jutun näkökulmaa olisi viilattu siirtämällä ”todistustaakka” vahvemmin Yhdysvaltain 

ja Ison-Britannian hallinnoille, monet lukijat olisivat joutuneet ”neuvottelemaan” jutun merkitysten 

kanssa enemmän. Kaiken kaikkiaan ”Palace Intrigue” -juttu vahvistaa käsitystä Irakin 

vaarallisuudesta, herättää pelkoa ja lisää vaatimuksia uhkan poistamiseksi.   

 

Voisiko juttua tulkita sen sisällön perusteella toisin? Lukija voi ehkä ajatella, ettei se todista 

”joukkotuhoaseiden” olemassaoloa tai kykyä hyökätä niillä. Siksi tilanteessa ei pitäisi tehdä liian 

hätäisiä johtopäätöksiä, vaan antaa asetarkastajille mahdollisuus tehdä työnsä hankaluuksista 

huolimatta. Lisäksi paikoitellen jutussa kyseenalaistetaan myös Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian 

hallinnon motiiveja. Juttu on kuitenkin ankkuroitu niin vahvasti pahan vihollisen ja tuomionpäivän 

kehykseen, että vastakarvaan lukeminen on vaivalloista. Useammat lukijat asettuvat todennäköisesti 

jutun luettuaan tukemaan Yhdysvaltain hallintoa, joka pyrkii riisumaan Saddamin oletetuista aseista 

– vaikka viime kädessä sotatoimilla. 

 

6.6.2 Kehysparin vaikuttavuudesta 
 

Syyskuun yhdennentoista jälkeisessä yhdysvaltalaisessa sielunmaisemassa joukkotuhoaseilla on 

luonnollisesti kammottava kaiku. Joukkotuhoaseiden kehys ja vihollisuuden kehys muodostavat 

kulttuurisesti vakuuttavan kehysparin, jonka heijastamia merkityksiä yksikään Newsweekin lukija 

ei pysty sivuuttamaan. Entä jos ”roistovaltiot” tai terroristit saavat käsiinsä massiiviseen 

joukkotuhontaan kykeneviä aseita? moni amerikkalainen kysyy. 

 

Kehyspari muodostaa tehokkaasti Irakista akuutin turvallisuusuhkan. Kansainvälisen politiikan 

tieteenalan termein voi todeta, että kehyspari ”turvallistaa” Irakia tehokkaasti. Turvallistaminen 

viittaa prosessiin, jossa jokin toimija kuvataan eksistentiaaliseksi ja akuutiksi uhkaksi 

turvallisuudelle. Tällöin asia pyritään siirtämään normaalin poliittisen käsittelyn ulkopuolelle ja 

vaaditaan poikkeustoimia asian hoitamiseksi. Turvallistaminen nähdään siis politisoitumisen 

äärimuotona, jossa uhkan akuuttiuden ja tärkeyden katsotaan antavan vallanpitäjille sekä legitiimin 

oikeuden että velvollisuuden uhkan poistamiseksi. (Buzan et al. 1998 23–24, 26.)  
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Koko aineistossa vahvasti rakentuvan kehysparin ohjaamat tulkinnat herättävät varmasti 

vaatimuksia hallituksen velvollisuudesta poistaa uhka ja suojata kansalaisensa ─ ennen kuin se on 

liian myöhäistä. Monet lukijat varmasti ajattelevat, että edes pieni mahdollisuus siitä, että Saddam 

Hussein saisi haltuunsa joukkotuhoaseita, on kammottava.  Vahvasta viholliskuvasta seuraa se 

luonnollinen johtopäätös, että joukkotuhoaseita hallussaan pitävän diktaattori on syrjäytettävä 

ennaltaehkäisevällä sodalla, ennen kuin liian myöhäistä. 

 

Kehyspari saa kaikupohjaa myös yhdysvaltalaisesta ulkopoliittisesta ajattelusta. Yhdysvaltalaisessa 

ydinasekeskustelussa nousi 1990-luvulla yhä vahvemmin esiin näkökanta, jonka mukaan on 

aiheellista pelätä, että ”roistovaltiot” saavat käsiinsä ydinaseita. Roistovaltio-doktriini vahvistui 

oleellisesti ja tuli suuren yleisön tietoisuuteen Irakia vastaan soditun Persianlahden sodan aikana. 

Irakista muodostui maailman rauhaa uhkaavan ja epäinhimilliseen julmuuteen kykenevän 

roistovaltion prototyyppi. Newsweekin raportoinnille on tyypillistä myös ajattelutapa, jota voisi 

nimittää ”ydinaseorientalismiksi”. Ajattelumallin mukaan ydinaseet ovat erityisen vaarallisia 

epävakaiden, epädemokraattisten ja rationaaliseen ajatteluun kykenemättömien kiihkomielisten 

islamilaisten maiden käsissä, kun taas Yhdysvaltojen omat ydinaseet eivät ole millään tavalla uhka 

kenellekään. 

 

6.7 Vastakehykset ja hallinnon kritiikki 

 

Tutkimuksen yksiselitteisenä johtopäätöksenä voidaan esittää, että Newsweekin visuaalinen kuvasto 

sekä juttujen ”kärjet” suosivat vahvasti Yhdysvaltain hallintoa. Newsweek ei ole kuitenkaan mikään 

täysin vallanpitäjiä suosiva propagandajulkaisu. Paikoitellen juttujen leipäteksteissä arvostellaan 

pontevastikin Yhdysvaltain hallintoa ja annetaan puheenvuoro hallintoa arvosteleville lähteille. 

Tässä tutkielmassa leipätekstiä ei ole tarkasteltu perusteellisesti kehysanalyyttisiä työkaluja 

hyödyntäen, koska mielenkiinto on kohdistunut visuaaliseen kuvastoon ja juttujen kärkiin. Olisi 

kuitenkin harhaanjohtamista sivuuttaa kokonaan hallintoa kohtaan esitetty kritiikki, jota esiintyy 

leipäteksteissä. Olen poiminut esimerkinomaisesti muutamia kohtia kritiikistä. Arvostelun voi jakaa 

kolmeen erilaiseen aiheeseen: uuskonservatiivien ulkopoliittisen ajattelun arvosteluun, terrorismin 

vastaisen sodan kritiikkiin ja puutteellisiin Irakin sodan perusteisiin. 
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6.7.1 Uuskonservatiivien arvostelu  
 
Kolmessa syyskuussa 2002 ilmestyneessä jutussa, ”Hawks. Doves, Dubya” (2.9), “Rumsfeld’s 

War” (16.9─23.9.2002) ja “Powell’s Battle” (16.9─23.9.2002) kantavana teemana on Yhdysvaltain 

hallinnon ja ulkopoliittisen eliitin erimielisyydet Irak-politiikasta: lehden tulkinnan mukaan 

presidentin suosiosta kamppailevat aggressiivista voimapolitiikkaa ajavat uuskonservatiivit, 

”haukat” ja diplomatian tärkeyttä korostavat maltilliset, ”kyyhkyt”. Vaikka hallinto vakuuttaa 

virallisissa kommenteissaan olevansa yhtenäinen, toimittajat ovat aktiivisesti tulkinneet ja 

kontekstualisoineet eri lähteistä saamiaan tietoja ja rakentaneet herkullisen vastakkainasettelun 

uuskonservatiivien ja maltillisten välille. Jutuissa puheenvuoron saavat niin maltilliset kuin 

voimapoliitikot.  

 

Haukkojen kriitikot pääsevät vahvimmin ääneen ”Hawks, Doves and Dubya” (2.9.2002) -jutussa. 

Pisteliäimmän piikin haukkojen lihaan sinkoaa republikaanisenaattori ja Colin Powellin 

pitkäaikainen ystävä Chuck Hagel. Hänen mielestään ”on mielenkiintoista, että monet heistä jotka 

haluavat syöstä maan sotaan, eivät itse tiedä sodasta mitään.” Hagel jatkaa ruoskintaa toteamalla, 

että haukat ovat ennen kaikkea akateemisia teoreetikkoja: ”He eivät ole piileskelleet viidakoissa tai 

poteroissa ja todistaneet, kun heidän kaverinsa räjähtävät kappaleiksi sotatantereella.” Lehden 

mukaan jotkut maltilliset republikaanit kutsuvat haukkoja ”pelkurihaukoiksi” (chicken hawk), 

miehiksi, jotka innokkaasti kannattavat sotaa mutta jotka eivät itse ole koskaan palvelleet 

univormussa. Lehti muistuttaa, että niin Cheney, Wolfowitz, Perle kuin Rumsfeld välttivät 

Vietnamin sodan. Bush oli puolestaan yksi ”vaikutusvaltaisten pojista”, jolle junailtiin sodan 

välttämiseksi paikka kansalliskaartista. Hagelin kritiikkiä voi pitää poikkeuksellisen voimakkaana, 

sillä hän kyseenalaistaa vahvasti hallinnon keskeisten hahmojen ulko- ja turvallisuuspoliittisen 

osaamisen. 

 

Uuskonservatiiven toimintatapoja arvostellaan pitkin matkaa, kuten ”War & Consequences” 

(3.2.2003) -jutussa. Toimittajan mielestä puolustusministeri Donald Rumsfeldin ajatusmaailman 

ongelmana on, että monet valtiot ja YK:n turvallisuusneuvosto karsastavat Yhdysvaltain 

hyökkäysintoa. Lisäksi kriitikot epäilevät, että Bushin hallinnolla on laajempi agenda: ”Luoda 

amerikkalainen imperiumi, joka itse määrittää säännöt ja vähät välittää YK:sta”, toimittaja 

kirjoittaa. Yhtenä syynä liittolaisten ja Yhdysvaltojen heikentyneisiin suhteisiin lehti pitää 
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presidentti Bushin siekailematonta tyyliä: ”Suorasukainen teksasilaistyyli saattaa vedota 

sydänmaalla, mutta se hermostuttaa liittolaiset.” 

 

6.7.2 Terrorismin vastaisen sodan kritiikki 
 
 
”Wide World of Trouble” (28.10.2002) ja ”Iraq or North Korea. Who is the Bigger Threat?” 

(13.1.2003) -jutuissa esitetään kritiikkiä Yhdysvaltain hallinnon käymän terrorismin vastaisen 

sodan painotuksista. Molemmissa jutuissa pohditaan, miksi Bushin hallinto keskittyy Irakiin ja 

ponnistelee valtavasti todistaakseen, että Saddam Hussein kehittää ydinaseita, vaikka sillä on jo 

pidemmän aikaan ollut ”raudanlujia” todisteita Pohjois-Korean ydinaseohjelmasta? Jutuissa 

annetaan puheenvuoro vallanpitäjille, mutta esitetään myös pisteliästä kritiikkiä hallintoa kohtaan. 

 

Toimittajan mielestä ydinaseilla varustautunut Pohjois-Korea on monin tavoin Irakia pelottavampi 

uhka:  

 

”Pohjois-Korea on koelaukaussut ohjuksen, jonka kantama on lähes mannertenväli; Irak sen sijaan 

ei ole testannut edes moottoria ohjukselle, joka voi lentää vain hieman pidemmälle kuin viritetty 

Scud. (”Wide World of Trouble” 28.10.2002.)  

 

Toimittaja ihmettelee, että kukaan Bushin hallinnossa ei oikein tunnu tietävän, mitä Pohjois-

Korealle pitäisi tehdä. Samalla se on kuitenkin keskittynyt ankarasti Irakiin jo vuoden päivät. 

Newsweekin ihmettelylle tulee tukea hallinnon sisältäkin. Lehti siteeraa hallinnon Lähi-idän 

erikoislähettilästä Anthony Zinniä: ”Taistelut on valittava. Minun papereissani Irak on vasta uhka 

numero kuusi tai seitsemän. Meillä ei ole resursseja eikä miehistöä lähteä sodan tielle”, hän sanoo.  

 

Lehden mielestä Bushin hallinnon haukkojen ajama Irak-politiikka on tällä hetkellä suuri 

kysymysmerkki, ja on arvoitus mihin se johtaa. Hallinnon edustajat vakuuttelevat, että sotatoimet 

Irakissa eivät häiritse keskittymista sotaan terrorismia vastaan muualla maailmassa. Tämä ei lehden 

toimittajaa vakuuta, sillä hänen mielestään Pentagonilla ei ole edes kunnollista suunnitelmaa kahden 

samanaikaisen suuren maailmanlaajuisen operaation käymiseen. Hallinnon linjaa arvostelee myös 

republikaanisenaattori Chuck Hagel. Hänen mielestään on täysin selvää, että Irak-politiikassa 

”ainoa mahdollisuus on toimia yhteistyössä YK:n ja liittolaistemme kanssa ympäri maailman, koska 

Yhdysvalloilla ei ole voimavarojaa hoitaa Irakia yksinään.”  
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Lehden siteeraama eläkkeellä oleva kenraali John Sheehan ilkkuu Bushin hallinnon heikkoa 

suunnittelua havainnollisella metaforalla: ”Homma ei toimi niin, että hypätään ulos lentokoneesta ja 

mietitään sitten maassa, mitä tehdään.” Viimeisen sanan jutussa saa hallinnon kriitikko Anthony 

Zinni, jonka mielestä Bushin hallinnon harkittua ja maltillista Pohjois-Korea-politiikkaa pitäisi 

soveltaa Irakiin. Hänen tulkintansa on, että hallinto menee Irak-politiikassaan takapuoli edellä 

puuhun: 

 

”Me sanoimme, että me menemme sotaan ja vasta sitten aloimme vastahakoisesti harkita muita 

vaihtoehtoja. Meidän olisi pitänyt toimia juuri toisin päin, turvautua sotaan vasta viimeisenä 

keinona. Traagista on, että bushilaiset eivät voi nyt perääntyä turmelematta Yhdysvaltojen 

uskottavuutta. Ja terrorismin vastaisessa sodassa hallinto tarvitsee kipeästi uskottavuutta.” (Wide 

World of Trouble 28.10.2002.) 

 

Iraq or North Korea. Who Is the Bigger Threat? (13.1.2003) -juttu pohtii niin ikään, miksi hallinto 

haluaa hyökätä Irakiin, vaikka Pohjois-Korea on monien mielestä vaarallisempi uhka? Ingressi 

kertoo, että ”maailmalla Irakin sotaan suhtaudutaan yhä enemmän skeptisesti ja että USA ei ole 

vielä vakuuttavasti perustellut sodan välttämättämyyttä.” Newsweek nostaa jutussa esiin monia 

Bushin hallinnon Irak-politiikan kysymysmerkkejä. Toimittaja arvelee, että hallinto ei 

yksinkertaisesti ole vielä tehnyt selkeää päätöstä siitä, miten Pohjois-Korean kanssa pitäisi 

menetellä. Pöydällä on useita vaihtoehtoja: sotilaalliset toimet, tiukka patoamispolitiikka ja 

diplomaattinen ratkaisu. Hallinnosta myönnetään, että nykyinen Pohjois-Korea-politiikka on 

epäselvästi ja huonosti muotoiltu. Myös haukkojen ja kyyhkyjen väliset erimielisyydet nostavat 

päätään.  

 

Newsweekin mukaan joulukuussa 2002 Pohjois-Korea kuljetti laivalla scud-ohjuksia Jemeniin 

Valkoisen talon kykynemättä estämään sitä. ”Se oli osoitus siitä, että Pjongjang on valmis 

myymään aseitaan, mukaan lukien ehkä ydinaseitaan, maksaville asiakkaille. Se myös osoitti, miten 

kovia puhuva Bushin hallinto voi ajautua hakoteille.” Newsweekin mielestä Bushin hallinnon 

suurin huolenaihe on, että maailma kääntää pois huomionsa Irakista. Lehti siteeraa presidentin 

avustajia, joiden mukaan ”ne jotka eivät halua nähdä meidän hoitavan Irakin uhkaa käyttävät 

Pohjois-Koreaa keppihevosena edistääkseen diplomaattista ratkaisua Persianlahdella.” Myös 

presidentti Bush on joutunut ottamaan kantaa Pohjois-Korea -problematiikkaan. Presidentti Bushin 

vastaus hallinnon ulkopolitiikan painotuksiin on ympäripyöreä: ”Erilaiset olosuhteet vaativat 

erilaiset strategiat ─ diplomaattisesta painostuksesta voimankäyttöön.” Toimittaja ei ole kuitenkaan 
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kovin vakuuttunut hallinnon kyvykkyydestä. Hän vaatii mustavalkoisen ajattelun sijaan huolellista 

riskien arviointia ja kykyä nähdä maailma selkeästi ilman ideologisia silmälaseja. Toimittajan 

lopetus kiteyttää jutun keskeisen näkemyksen ja laajemmin lehden suhtautumisen hallinnon Irak-

linjaan:  

 

”Bush on oikeassa: Saddam ja Kim ovat pahoja. Mutta nyt hänen täytyy perustella amerikkalaisille 

ja yhä skeptisemmälle maailmalle, että kukin paha pitää hoitaa omalla tavallaan ja omana 

aikanaan.” (Iraq or North Korea. Who Is the Bigger Threat? 13.1.2003.) 

 

Vaikka Newsweek heijastelee kulttuurisessa mielessä Bushin hallinnon retoriikkaa uhkia ja vaaroja 

vilisevästä maailmasta, se haastaa monin paikoin terrorismin vastaisen sodan painotukset ja keinot 

käydä sitä. Kehyksen rakentumista voi osuvasti kuvata Robert Entmanin vesiputous-metaforalla. 

Hallinnon määrittelemä terrorismin vastainen sodan kehys on vesiputouksen huipulla, mutta 

alajuoksulle tultaessa Newsweek on kriittisillä huomautuksillaan muovannut  ”veden” koostumusta 

jonkin verran. 

 

6.7.3 Sodan puutteelliset perusteet 
 
 

Newsweek nostaa ajoittain esille myös sen, että Yhdysvaltain hallinnon esittämät perusteet Irakin 

sodalle ontuvat. Eläkkeellä oleva kenraali Anthony Zinni kritisoi hallintoa kovin sanoin:  

 

”Aluksi oli sentään oletus, että Irakilla olisi jonkinlainen kytkös terroristeihin. Kun tätä linkkiä ei 
kyetty todistamaan, [keskeiseksi sodan perusteeksi] tulivat joukkotuhoaseet. Kun niiden 
olemassaoloa ei pystytty perustelemaan, otettiin esille yhteistyön puute. Nyt sodan syyksi esitetään 
se, että emme saa puhua Irakin tiedemiehille ja että tiedämme, mitä Irak piilottelee, mutta emme 
kerro. Mielestäni kaikki tämä on aivan liian sekavaa. (War & Consequences 3.2.2003.) 
 
”War and Consequences” (3.2.2003) -juttu nostaa esiin varauksia, jotka USA:n liittolaiset ja 

kotimaiset kriitikot ovat esittäneet Irakin sodasta: todistusaineisto Irakin 

”joukkotuhoasepotentiaalista” on hatara ja väite Al Qaedan ja Irakin yhteistyöstä vielä hatarampi. 

Jutussa todetaankin, että hallinnon Irak-case nojaa parhaimmillaankin vain aihetodisteisiin. 

Toimittajat huomauttavat, että Bush on alkanut korostaa viime aikoina välittömän 

”joukkotuhoaseiden” muodostaman uhkan sijaan sitä, että Irak ei tee yhteistyötä sekä peittelee ja 

hämää asetarkastajia. Hallinnon oljenkorsi vakuuttavien sodan perusteiden rakentamiseksi on uusi 

salainen todistusaineisto, jota Colin Powellin on määrä esitellä YK:ssa. 
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”War & Consequences” (3.2.2003) -artikkeli sisältää pienen jatkojutun ”War Solves Nothing”, jossa 

on haastateltu Malesian pääministeriä Mahatmir Mohamadia. Yläotsikossa kiteytyy oivasti 

haastattelun henki: ”Malesian pääministeri ilmaisee kansainvälisen turhautumisen Washingtonin 

kovapäiselle Irak-politiikalle.”  Pääministeri arvostelee kovin sanoin Yhdysvaltojen Irak-

politiikkaa. Hänen mukaansa ”täysjärkisyys on hylännyt sekä Irakin että Yhdysvallat”. Hänen 

mielestään Yhdysvaltain toimet ovat menneet liian pitkälle. Hän sanoo tukevansa terrorismin 

vastaista sotaa, mutta hänen mielestään sillä ei ole mitään tekemistä Irakin kanssa. Pääministeri 

arvioi, että USA:n toimet kääntyvät itseään vastaan ja ruokkivat antiamerikkalaisuutta maailmalla. 

Hän ei myöskään usko, että uusilla moderneilla tarkkuusohjuksilla voitaisiin minimoida 

siviiliuhrien määrä: ”Ei ole olemassakaan tarkkuusohjuksia. Viattomia ihmisiä kuolee. Sen vuoksi 

uskon, ettei sota ratkaise mitään”, hän sanoo. 

 

Newsweek julkaisi helmikuussa mittavan artikkelin otsikolla “Judging the Case” (17.2.2003), jossa 

se ruotii perusteellisesti Yhdysvaltain hallinnon esittämiä perusteita Irakin sodalle. Jutun keskeisenä 

kontekstina on ulkoministeri Colin Powellin YK:ssa 5.2.2003 pitämä esitelmä, joka oli 

Yhdysvalloilta merkittävä diplomaattinen ponnistus. Tavoitteena oli vakuuttaa Yhdysvaltain 

kansalaiset ja skeptinen maailma Irakin sodan välttämättömyydestä 

 

Newsweek ei ole erityisen vakuuttunut Powellin esityksestä. Se suhtautuu varsin skeptisesti 

Powellin kärkiväitteisiin, ”joukkotuhoaseiden” muodostamaan uhkaan sekä Irakin ja Al Qaeda 

yhteistyöhön. Lehden mielestä ”täysin vakuuttava” (”overwhelming”) Powellin väitteistä on vain 

se, että Irak pyrkii petkuttamaan ja huijaamaan asetarkastajia. Lehti antaa Powellille pisteet siitä, 

että hän pyrki perusteissaan nojaamaan faktoihin ja todistusaineistoon, eikä presidentti Bushin 

tapaan intoutunut saarnaamaan epämääräisestä hyvän ja pahan välisestä taistelusta. 

 

Spies, Lies & Iraq (10.2.2003) -juttu edustaa kriittisyyden näkökulmasta aineiston parhaimmistoa, 

jos kriittisyydellä tarkoitetaan kykyä selittää asiaa, luoda moniäänisyyttä, tehdä kontekstia 

näkyväksi ja purkaa vallanpitäjien puhetapaa. Jutun näkökulma on sodan perusteiden kannalta 

oleellinen: tiedustelutietojen luotettavuus. Yhdysvaltain hallinto perustelee Irakin uhkaa nojaamalla 

erilaisiin tiedustelutietoihin. Juttu kertoo havainnollisesti tiedustelutietojen problematiikasta: 

tiedustelu on hankalaa Irakin kaltaisessa maassa, loikkarit pelaavat kaksilla korteilla sekä agentit ja 

kenraalit eivät tiedä keihin luottaa. Siksi Irakin aikeista on vaikea saada selkoa. Koska luotettavien 

tietojen saaminen on vaikeaa, herää kysymys myös hallinnon motiiveista: käyttääkö se epämääräisiä 

tiedustelutietoja hyväkseen rakentaakseen sodalle vahvemmat perusteet?   
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Juttu tuo arvokkaan näkökulman Irakia koskevaa yhteiskunnallista keskustelua seuraavalle lukijalle. 

Se perehdyttää lukijan tiedustelun problematiikkaan Irakin tapauksessa: tiedustelu maassa on 

hankalaa, CIA pitää tietoja ja informantteja epäluotettavia ja hallinnossa on erimielisyyksiä tietojen 

käyttökelpoisuudesta. Tiedustelutiedot ovat olennainen osa koko Irak-keskustelua, sillä väitteet 

Irakin joukkotuhoaseista ja terroristiyhteyksistä perustuvat niihin. Juttu herättääkin väistämättä 

monia kysymyksiä: Hyödyntääkö hallinto tiedustelutietoja poliittisesti tarkoituksenmukaisesti 

rakentaakseen mahdollisimman vaarallisen kuvan Irakista? Esittääkö hallinto tietoisesti 

epäluotettavia tietoja luotettavina? Sivuttaako presidentti Bush CIA:n varoitukset ja luottaa sokeasti 

Pentagonin haukkojen vakuutteluihin. Juttu tuo arvokkaan ja tuoreen näkökulman julkiseen 

keskusteluun ja antaa lukijoille eväitä seurata Irak-keskustelua uudella otteella. USA:n  hallinnolle 

juttu on luonnollisti kiusallinen. Hallinto on rakentanut Irakista akuutin uhkan nojaamalla 

tiedustelutietoihin, joiden luotettavuuden juttu asettaa vakavasti kyseenalaiseksi.  

     

6.8 Lyhyt yhteenveto analyysista 

 
Tässä tutkielmassa on analysoitu Newsweekin-uutisaikakauslehden Irakia käsittelevää visuaalista 

aineistoa, joka ulottuu syyskuusta 2002 Irakin sodan alkuun. Kun visuaalista aineistoa tarkastelee 

kehysanalyyttisin työkaluin, rakentuu neljä tulkintakehystä: vihollisuuden kehys, tuomionpäivän 

kehys, terrorismin vastaisen sodan kehys ja sodan instrumentalismin kehys. Erityisesti 

vihollisuuden ja tuomionpäivän kehys muodostavat tehokkaan kehysparin, joka voimakkaasti ohjaa 

lukijoiden tulkintoja. Kehykset ovat voimakkaasti Yhdysvaltain hallinnon propaganda mukaisia ja 

edistävät sen agendaa. Olen koonnut tulkintakehykset oheiseen taulukkoon. 

 

Taulukko 3. Visuaalisen aineiston tulkintakehykset 

 Vihollisuuden 

kehys 

Tuomiopäivän 

kehys 

Terrorismin 

vastaisen sodan 

kehys 

Sodan instrumen- 

lismin kehys 

Ongelma Suuruuden hullu 

ja sadistinen 

diktaattori 

”Savuava ase voi 

tulla sienipilven 

muodossa” 

Terroristit ja heitä 

tukevat 

roistovaltiot 

Miten käydä 

sotaa 

tehokkaasti? 

Syyt Saddam on 

tunnettu 

Irak on 

päättäväisesti 

Terroristit ja 

roistovaltiot 

Sotateknologia 

kehittyy huimaa 
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pahantekijä, 

mutta hänen 

annetaan silti 

mellastaa   

pyrkinyt 

hankkimaan 

joukkotuhoaseita 

haluavat nitistää 

Yhdysvallat. Sen 

osoitti syyskuun 

yhdestoista 

vauhtia 

Moraaliset 

arvostelmat 

Pahalla 

diktaattorilla ei 

ole oikeutta olla 

vallassa 

Roistovaltiolle ei 

kuulu 

joukkotuhoaseet 

Yhdysvallat on 

hyvä ja terroristit 

pahoja 

Hi tec -välineet 

ovat entistä 

käyttökelpoi- 

sempia 

Ratkaisu   

  

Saddamin 

syrjäyttäminen 

Uhka on 

torjuttava, ennen 

kuin on liian 

myöhäistä 

Terrorismin 

vastaisen sodan 

voittaminen ja 

terroristien 

kukistaminen 

Hi tec -

sotakoneisto 

käyttöön  

Keskeiset 

kehystämisen 

keinot 

Demonisoivat 

valokuvat 

Tuomionpäivän 

kuvasto 

Valokuvat terrori-

iskuista 

Näyttävät 

visuaaliset 

esitykset 

sotatekniikasta 

 

 

 

7. LOPPUPÄÄTELMÄT 

 

7.1 Teoreettisia johtopäätöksiä 
 

Tutkielmani keskeinen johtopäätös on, että Newsweekin visuaalinen aineisto heijastaa vahvasti 

Bushin hallinnon näkökulmia ja painotuksia. Saddam Husseinista ja Irakista rakentuu uhkaava 

vihollinen, joukkotuhoaseiskulla spekulointi luo eksistentiaalisen uhan tuntua ja sotaa pidetään 

luonnollisena ulkopolitiikan välineenä terrorismin vastaisen taistelun maailmassa. Newsweekin 

tulkintakehykset rakentavat vakuuttavan ja yhtenäisen tarinan, luovat vaihtoehdottomuuden 

ilmapiiriä ja tarjoavat vakuuttavan ratkaisun turvallisuusuhkan torjumiseksi. On perusteltua väittää, 

että visuaalinen aineisto on pitkälti suodatettu Noam Chomskyn propagandamallin ”viidennen 

suodattimen”, toiseuden, läpi: Yhdysvaltain hallinto kykenee tehokkaasti demonisoimaan ja 
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luomaan oletetun turvallisuusuhkan, joka leviää tiedotusvälineiden kautta amerikkalaisten jaettuun 

todellisuuteen. 

 

Raportoinnin näkökulmat ja visuaaliset esitykset sivuuttavat lähes täysin kansalaisyhteiskunnan, 

kriittisten tutkijoiden ja opposition edustajien esittämät sodanvastaiset näkemykset. Tuore 

mediatutkimus korostaa, että tiedotusvälineet eivät automaattisesti alistu hallinnon propagandalle 

vaan median ja tiedotusvälineiden vuorovaikutus on monisyisempää. Tiedotusvälineillä on 

raportoinnissaan hyvin mahdollisuuksia ottaa esille ”vastakehyksiä”, jotka haastavat hallinnon 

näkökulmat. Newsweekin visuaalisiin esityksiin tai juttujen ”kärkiin” asti kriittiset äänenpainot 

eivät kuitenkaan yllä. 

 

Tällä tutkielmalla on kuitenkin omat rajoitteensa. Tutkielmaan ei rakennettu sellaista asetelmaa, että 

empiirisessä osassa voitaisiin aukottomasti testata teoriaosassa esiteltyjä median ja vallanpitäjien 

suhdetta tarkastelevia teorioita. Tutkielmani keskittyy tietoisesti pelkästään visuaaliseen aineistoon, 

mikä rajoittaa huomattavasti teoreettisten johtopäätösten tekemistä. Esimerkiksi teorioiden kannalta 

olennaista lähteiden käyttöä ja niiden kontekstointia ei ole analysoitu ollenkaan. Teorioiden 

tarkoituksena on tässä tutkimuksessa lähinnä taustoittaa ja avata median merkitystä ja roolia ulko- 

ja turvallisuuspolitiikan journalismissa. 

 

On  muistettava, että analyysin lopputulos tuskin olisi ollut niin yksiulotteinen, jos analyysi olisi 

ulottunut perusteellisesti myös leipäteksteihin. En ole tarkastellut leipätekstejä tieteen vaatimalla 

tarkkuudella ja systemaattisuudella vaan enemmänkin esimerkinomaisesti. Tutkielman toinen 

keskeinen johtopäätös on, että hallinnon kritiikkiä ei juurikaan esiinny visuaalisessa kuvastossa ja 

juttujen ”kärjissä”, mutta leipäteksteissä esitetään paikoitellen hyvinkin painavaa kritiikkiä. 

Newsweek ei siis missään tapauksessa ole mikään ”Pravda”, puhtaasti Yhdysvaltain hallinnon etua 

ajava propagandajulkaisu. Arvostelu kohdistuu muun muuassa hallinnon haukkojen tapaan hoitaa 

ulkopolitiikkaa, terrorismin vastaisen sodan painotuksiin (miksi hallinto keskittyy Irakiin, vaikka 

Pohjois-Korea on jopa vakavampi uhka?) sekä ontuviin Irakin sodan perusteisiin. Erityisesti sodan 

puutteellisten perusteiden ruotiminen edustaa juuri sitä vallan vahtikoira -roolia, jota 

laatutiedotusvälineiltä odotetaan. 

 

Tutkimusasetelma, jossa tarkastellaan pelkästään raportoinnin taustalla vaikuttavia kulttuurisia 

tulkintakehyksiä, on monella tavoin perusteltu. Tutkimusasetelma saattaa kuitenkin jättää 

tiedotusvälineiden kritiikin liian vähälle huomiolle. Kulttuuristen kehysten lisäksi muun muassa 
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ulkopolitiikan ratkaisumallien ja oletettuja seurausten perusteellisemman analyysin kautta, olisi 

ollut mahdollista päästä paremmin tiedotusvälineiden riippumattomuuden ja autonomian jäljille. 

Toisaalta on myös perusteltua väittää, että vallitsevat kulttuuriset kehykset viime kädessä ohjaavat 

lukijoiden tulkintoja. Jos vallitsevat kulttuuriset kehykset dominoivat raportointia, kritiikki hukkuu 

hyvin helposti vallitsevien kehysten alle. 

 

Monet viestintätieteilijät ovat esittäneet, että vallanpitäjiä kohtaan esitetty ulkopoliittinen kritiikki 

tiedotusvälineissä kohdistuu usein politiikan keinoihin, toimenpiteisiin ja menettytapoihin eikä 

ulkopolitiikan perusfilosofiaan. Osittain tämä pitää paikkaansa myös tämän tutkimuksen osalta. 

Lehti ottaa annettuna terrorismin vastaisen sodan kehyksen, vaikka esittääkin sen painotuksista 

painavaa kritiikkiä. Samaa voisi sanoa hallinnon haukkoihin kohdistuvasta kritiikistä: eri mieltä 

ollaan vain siitä, miten Saddam Hussein syrjäytetään ─ ei niinkään siitä, onko häntä ylipäänsä 

järkevää lähteä syrjäyttämään. Toisaalta on muistettava, että ulkopolitiikan keinot heijastavat aina 

myös sitä, mihin perusperiaatteisiin ulkopolitiikka nojaa. Siksi onkin merkityksellistä, onko 

Yhdysvaltojen politiikalla liittolaisten tuki ja YK:n valtuutus? Noudatetaanko kansainvälistä 

oikeutta? Millainen vaikutus politiikalla on Yhdysvaltojen maineelle? Näitä hallinnon haukkojen 

arvostelijoiden esiin nostamia huolenaiheita voidaan pitää painavana hallinnon kritiikkinä. 

 

Tutkielman tulokset vahvistavat mediatutkimuksen teorioiden korostamaa näkemystä, jonka 

mukaan kansallisen turvallisuuden kysymyksiä käsittelevä journalismi muodostaa aivan oman 

”kenttänsä”. Kun kansakunnan väitetään olevan uhattuna, niin isänmaallisuus ja kansallinen 

yhtenäisyys nostavat päätään ja vallanpitäjät saavat politiikalleen usein tiedotusvälineiltä tukea. 

Niin tuntuu tapahtuneen Newsweekin tapauksessakin. Tällaista puolueettomuudesta lipsumista 

tapahtuu tuskin lainkaan sisäpolitiikasta raportoitaessa. On tietysti inhimillisesti ymmärrettävää, että 

toimittajat usein ajattelevat, että ”olemme kaikki samassa veneessä” ja että tapauksessa ei ole eri 

osapuolia, joiden näkemykset pitäisi ottaa huomioon. Ulko- ja turvallisuuspolitiikassa asiat päätyvät 

herkemmin konsensuksen alueelle, jossa asiat otetaan annettuna ja joita ei kyseenalaisteta. Tällä 

alueella toimittajat eivät katso velvollisuudekseen esittää vastakkaisia mielipiteitä, vaan pitävät 

tärkeänä edistää konsensusta. Newsweekin tapauksessa ”poikkeavuuden” alueelle sysättiin 

esimerkiksi sodanvastustajat, joiden ajatukset ja mielipiteet tylysti sivutettiin. Kriittinen raportointi 

keskittyi moraalisten pohdintojen sijaan ruotimaan ulkopolitiikan keinoja ja taktiikkaa. 
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Robert Entmanin vesiputousmallin hypoteesit kuvaavat osuvasti niitä syitä, jotka johtivat hallintoa 

suosivaan raportointiin. Vesiputousmallin hypoteeseja ei testattu tässä tutkimuksessa, joten 

pohdinta on väistämättä spekulatiivista ─ joskin valaisevaa. Vesiputousmallin mukaan presidentin 

ja hallinnon kontrolli kehystämisestä on suurimmillaan, kun he onnistuvat luomaan kehyksen, joka 

on kulttuurisesti helposti ymmärrettävä ja herättää vastakaikua journalisteissa ja yleisössä. Vaikka 

Newsweekin raportoinnissa oli kriittisiä elementtejä, hallinnon luoma viholliskuva julmasta 

diktaattorista joukkotuhoaseineen oli kulttuuriselta kaikupohjaltaan erittäin vahva. Voimakas 

kulttuurinen resonanssi tietysti korostuu, koska tarkastelun kohteena oli visuaalinen aineisto. 

Kuvajournalismissa on pakko suosia kulttuurisia kertomuksia, jotka avautuvat lukijoille helposti. 

 

Vesiputousmallin mukaan kun julkinen mielipide on presidentin puolella, kansanedustajat ja 

senaattorit mielellään tukevat häntä. Sen sijaan kun hallinnon linja horjuu tai kun julkinen mielipide 

on jakaantunut, he saattavat kritisoida hallintoa. Irakin sotaa edeltävänä aikana isänmaallinen 

yhtenäisyyden ilmapiiri oli Yhdysvalloissa poikkeuksellisen vahva. Siihen on ilmeinen syy: 

syyskuun yhdennentoista terrori-iskut. Kolmetuhatta henkeä tappaneet terrori-iskut olivat suuri 

kansallinen tragedia, joka yhdisti yhdysvaltalaisia. Terrori-iskujen jälkeisessä kansallisessa 

sielunmaisemassa oppositiossa olevan demokraattipuolueen edustajat eivät olleet kovin hanakoita 

esittämään vahvaa kritiikkiä hallintoa kohtaan. Päinvastoin myös demokraattipuolueelta tuli vahvaa 

tukea sodalle. 

 

Syyskuun yhdennentoista jälkeisessä ilmapiirissä julkinen mielipide oli presidentin puolella, joten 

opposition edustajilla ei ollut suurta intoa riskeerata poliittista tulevaisuuttaan. Kun Washingtonin 

ulkopoliittisissa piireissä ei ollut kovinkaan paljon sotatoimiin kriittisesti suhtautuvia poliitikkoja, 

kritiikin mahdollisuudet tiedotusvälineissä pienenivät. Toki toimittajilla olisi ollut mahdollisuus 

hakea lähteitä myös Washingtonin ulkopuolelta, mutta sitä ei Newsweekissä juurikaan tehty. 

Analyysini vahvistaa luettelointimallin ja sitä jalostavan vuorovaikutusmallin keskeistä havaintoa 

vallanpitäjien ja median vuorovaikutuksesta: jos hallituksen politiikka nauttii ulkopoliittisen eliitin 

tukea, hallintoa kritisoivia ääniä kuullaan harvoin ja media päätyy tuottamaan hyväksyntää 

hallinnon poliittiselle linjalle. 

 

Hallinnon sisällä esiintyi kyllä erimielisyyksiä Irakin sodasta, mutta julkisuuteen hallinto pystyi 

esittämään yhtenäistä linjaa. Koska ulkopoliittisen eliitin sisällä, esimerkiksi hallinnon sisällä tai 

hallituksen tai opposition välillä, ei syntynyt ristiriitoja, toimittajat eivät kyenneet rakentamaan 

meheviä juttuja vallan keskuksessa esiintyvistä kiistoista. Newsweekissä nostettiin kyllä esiin 
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hallinnon ”haukkojen” ja ”kyyhkyjen” erimielisyydet ulkopolitiikan keinoista kolmessa syyskuussa 

2002 ilmestyneessä jutussa, mutta niiden jälkeen erimielisyydet eivät enää nousseet merkittävästi 

esiin. Jos Valkoinen talo hoitaa huonosti suhteensa muuhun ulkopoliittiseen eliittiin ja 

tiedotusvälineisiin, se saattaa joutua kehystämiskilpailussa tappiolle, esittää Entmanin 

vesiputousmalli. Irakin sodan tapauksessa Bushin hallinnon pr-kampanja onnistui erinomaisesti ja 

hallinto oli kehystämiskilpailussa koko ajan niskan päällä.  

 

Vallanpitäjien rakenteelliseen etulyöntiasemaan ulko- ja turvallisuuspolitiikan journalismissa on 

toki käytännöllisiäkin syitä. Esimerkiksi tiedustelutiedot ovat poikkeuksetta salaisia, joten 

tiedotusvälineet eivät itse pysty arvioimaan niiden pätevyyttä. Tiedustelutietoja koskevaa 

todellisuutta pääsevät siis määrittelemään vallanpitäjät, joiden tulkintoihin todellisuudesta 

tiedotusvälineet joutuvat tyytymään. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan journalismissa toimittajat 

joutuvan usein luottamaan hallinnon sisäisiin sisäpiirin lähteisiin, jotka pyrkivät ajamaan omaa 

etuaan luottotoimittajiensa kautta. Vaihtokaupasta hyötyvät usein molemmat: toimittaja saa 

skuuppinsa ja hallinto omaa viestiään läpi tiedotusvälineissä. Irakin sotaa edeltäneessä julkisessa 

keskustelussa ei kyseenalaistettu riittävästi Yhdysvaltain hallinnon esittelemiä tiedustelutietoja, 

vaikka Newsweekilläkin oli paikoitellen hyvää yritystä. 

 

Newsweekin raportointi heijastaa vahvasti teoriaosassa esiteltyä turvallisuusrealistista ajattelutapaa, 

joka on syvällä yhdysvaltalaisessa mielenmaisemassa. Turvallisuusrealismia heijastaa oikeastaan 

kaikki esittelemäni tulkintakehykset. Supervallalle kansainvälistä politiikkaa leimaa aina 

turvattomuus ja epävarmuus. Newsweekin aineistosta huokuu ajatus siitä, että terrorismin vastaisen 

sodan maailmassa vilisee Irakin kaltaisia roistovaltioita, jotka itsestään selvästi muodostavat uhkan 

Yhdysvaltain turvallisuudelle. Kuva turvattomasta ja epävarmasta maailmasta antaa tietysti 

oikeuden tai pikemminkin velvollisuuden suojata kansakuntaa ulkoisilta uhilta, säilyttää valtion 

koskemattomuus ja suojella kansakunnan ydinarvoja. Turvallisuusrealistille turvallisuuden kova 

ydin on sotilaallinen ja turvallisuutta koskevissa pohdinnoissa asevoimat on aina tärkeässä roolissa. 

Tämä näkyy erityisen vahvasti sodan instrumentalismin tulkintakehyksessä.  

 

Newsweekin visuaalisessa aineistossa tulee myös selkeästi esille jako kansallisen ja 

kansainväliseen. Yhteishenkeä ja inhimillisyyttä huokuvat kuvat yhdysvaltalaishallinnon edustajista 

asettuvat jyrkästi vastakkain militarismia ja aggressiivisuutta huokuvista Irak-kuvista. Valtion 

sisällä vallitsee järjestys, harmonia, kun taas valtion ulkopuolella, kansainvälisessä politiikassa, 

vallitsee epäjärjestys ja turvattomuus. Newsweekin visuaalisessa aineistossa rakentuu myös vahva 
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identiteettipoliittinen ero Yhdysvaltojen ja Irakin välillä. Yhdysvallat on ”me” ja Irak ”he”. Nämä 

vastakohtaisuudet ovat toisensa poissulkevia ja erottuvat jyrkästi toisistaan. 

 

7.2 Journalistisia johtopäätöksiä 
 
 
Kerran viikossa ilmestyvä uutisaikakauslehti on haasteellisessa tilanteessa. Televisio, sanomalehdet 

ja internetin uutissivustot ehtivät kertoa uutiset ja käsitellä niitä monesta näkökulmasta, ennen kuin 

aikakauslehti pääsee niihin käsiksi. Aikakauslehden on tarjottava lukijoilleen ”lisäarvoa”, pelkkä 

viikon uutisten kokoaminen yhteen ei missään tapauksessa riitä. Se lisäarvo, jonka aikakauslehti voi 

tarjota, on tarinallisuus ja draamallisuus. Tylsän tietopainotteisen jutun sijaan nykyisin suositaan 

juttuja, joissa tieto paketoidaan kulttuurisesti ymmärrettäviksi kertomuksiksi. Kuvajournalismissa 

se tarkoittaa sitä, että on esitettävä tunteisiin vetoavia ja kulttuurisesti ymmärrettäviä valokuvia ja 

visuaalisia esityksiä, jotka uppoavat lukijoihin. Siksi ei ole yllättävää, että Newsweekin 

visuaalisessa aineistossa Irakia kuvataan hirmuhallitsijan tai fanaattisten sotilaiden kautta. Irak-

raportoinnissa draaman kaari syntyy juttuihin populaarikulttuurin tutuista perusaineksista, hyvän ja 

pahan taistelusta, isänmaallisuudesta, erilaisista juonenkäänteistä ja militarismista. Aikakauslehden 

tuottamaa lisäarvoa syntyy, kun rakennetaan visuaalisesti näyttäviä tarinoita, jotka auttavat 

jäsentämään uutisvirtaa. Yksinkertaistamisessa auttavat stereotypiat, kliseet ja tunnepitoiset 

elementit. 

 

Saddam Hussein oli jo Persianlahden sodasta lähtien yhdysvaltalaisessa julkisuudessa läpeensä 

demonisoitu pahantekijä, jota oli vaikea nähdä tasavertaisena kumppanina diplomaattisissa 

neuvotteluissa. Hänet oli helppo nostaa kansakunnan uudeksi ykkösviholliseksi Osama bin Ladenin 

jälkeen, koska hän oli jo ennestään tuttu pahantekijä. Yksi syy Newsweekin hallintoa suosivaan 

raportointiin on varmasti se, että tarpeeksi voimakkaista vaihtoehtoisista kulttuurisista kehyksistä 

oli puutetta. Irakin sotaa edeltävän aikana ei esimerkiksi paljastunut hallinnon sisällä suuria 

skandaaleja tai ilmiriitoja, joihin tiedotusvälineet olisivat voineet tarttua ”Watergate-hengessä”. 

 

Journalismissa otsikoinnin, valokuvien ja sommittelun ensisijaisena tarkoituksena on houkutella 

lukemaan juttu. Mitä iskevämpi on visuaalinen ulospano, sitä todennäköisemmin lukija lukee jutun 

─ ja esimies kiittelee toimittajia. ”Hyvän jutun” ideologia ohjaa vahvasti kaikkien toimittajien työtä. 

Visualisti painii työssään jatkuvasti sen kanssa, miten kuvitetaan iskevästi abstrakteja aiheita. 
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Esimerkiksi Irakin henkilöittäminen Saddam Husseinilla on visuaalisesti luonteva ratkaisu: hän on 

kaikkien tuntema tarinan pahis, jota tuomalla esiin saa helposti rakennettua draamallisia ja 

tarinallisia aineksia juttuun. Myös joukkotuhoaseet on aihe, josta syntyy helposti  myyviä juttuja. 

Valokuvat happinaamareihin pukeutuneista sotilaista tai kaasuhyökkäysten uhreista uppoavat 

lukijoiden tajuntaan. Sodankäyntiä on puolestaan helppo kuvittaa iskevästi sotakalustolla. 

Olennaista tietysti on, miten valokuvien merkityksiä pyritään ankkuroimaan. Iskevänkin kuvan voi 

rakentaa monimerkitykselliseksi esimerkiksi kuvatekstin ja otsikoinnin avulla. Newsweekin 

aineistossa visuaalinen kokonaisuus kuitenkin tukee vahvasti hallinnon etuja. Visuaalisten esitysten 

iskevyyttä ja stereotyyppisyyttä vakavampi ongelma aineistossa on vaihtoehtoisten esitystapojen 

puute. Esimerkiksi sotaa käsittelevissä jutuissa ei tule esille irakilaisten siviilien näkökulma. Lisäksi 

Irakin joukkotuhoaseiden olemassaolon epävarmuutta ei kyetä jutuissa visuaalisesti tavoittamaan. 

 

Tutkielman tulosten perusteella on helppo todeta, että toimittajien on syytä kiinnittää erityistä 

huomiota juttujen visuaaliseen ulospanoon. Pääotsikko, ingressi, kuvavalinnat, kuvatekstit ja taitto 

vaikuttavat keskeisesti siihen, millainen käsitys lukijalle muodostuu käsiteltävästä aiheesta. 

Kokeellinen tutkimus on osoittanut, että visuaaliset esitykset vaikuttavat lukijoiden tulkintoihin 

yllättävän paljon. Vaikka leipäteksti pureutuisikin aiheeseen monipuolisesti, visuaaliseen esitykseen 

kiteytetty jutun ”pihvi” on usein se, mikä ohjaa lukijan tulkintoja. Iskevät otsikot ja pysäyttävät 

kuvat ovat tietysti journalismissa tavoiteltavia asioita. Kiistanalaisista aiheissa kannattaa kuitenkin 

olla varuillaan. Erityisesti tarkkana pitää olla, kun on kysymys niinkin isoista asioista kuin sota ja 

rauha. Bushin hallinto suolsi tiedotusvälineille materiaalia, josta oli helppoa rakentaa raflaavia 

tarinoita. Kääntöpuolena oli tietysti se, että juttujen kriittisyys kärsi. 

 

Irak-raportoinnin epäonnistumiset on uskallettu myöntää joissakin yhdysvaltalaisissa 

tiedotusvälineissä. Esimerkiksi amerikkalainen laatulehti New York Times julkaisi vuosi sodan 

alkamisen jälkeen 26.5.2004 harvinaisen kriittisen pääkirjoituksen ”The Times and Iraq”, jossa se 

tunnustaa, että lehden Irak-uutisointi ei ollut tarpeeksi tinkimätöntä eikä se haastanut vallanpitäjiä 

riittävästi. Lehti myöntää, että se julkaisi monia Irakia käsitteleviä juttuja, joiden informaatio oli 

epäluotettavaa ja pintapuolista. Erityisesti lehti myöntää hankkineensa liian innokkaasti 

vahvistuksia uutisilleen Bushin hallinnon piiristä ja luottaneensa liikaa tietolähteinä maanpaossa 

eläviin irakilaispakolaisiin, joilla oli hyötymistarkoitus informaation välittämisessä. 

  

New York Timesin  lukijatoimittaja Daniel Okrent (2004) puolestaan syyttää lehteä liian 

innokkaasta skuuppien metsästyksestä ja etusivun syndroomasta, joita vaalittiin tietojen 
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luotettavuuden kustannuksella. Hänen mukaansa nimettömät hallituslähteet tarjosivat auliisti 

skuuppeihin johtaneita tietoja, jotka myöhemmin osoittautuivat valheelliksi. Koska sanomalehdet 

rakentavat jutut ”pyramidimallin” mukaisesti, uutisarvoltaan korkeista lähteistä tulevat 

”paljastukset” päätyvät uutisten kärkeen, jolloin niiden asema todellisuuden tulkintakilpailussa 

vankistuu. 

 

Irak-uutisoinnin epäonnistumiset ovat olleet karvas pettymys monille tiedotusvälineille ja niistä on 

varmasti otettu opiksi. Vallan vahtikoiralla on nykyisin kuitenkin entistä haastavammat ajat. 

Erilaisten pr- ja viestintäammattilaisten määrä kasvaa jatkuvasti, kun taas monet tiedotusvälineet 

joutuvat resurssipulan takia tulemaan toimeen entistä pienemmällä määrällä toimittajia.  

 

7.3 Metodologisia johtopäätöksiä 
 

Pelkästään visuaalisen aineiston tarkastelu on mielestäni perusteltu rajaus. Rajauksen ansiosta on 

mahdollista keskittyä huomattavasti isompaan aineistoon kuin muuten olisi ollut mahdollista. 

Otsikko, ingressi, valokuva ja kuvateksti muodostavat selkeästi oman kokonaisuutensa, jonka on 

havaittu kokeellisissa tutkimuksissa vaikuttavan usein voimakkaasti lukijoiden tulkintoihin. 

Journalismin pelisääntöjen mukaan otsikoihin nousee aina toimittajan merkittävimpänä pitämä asia. 

Aikakauslehdessä visuaalisuudella on vielä korostuneen merkittävä tehtävä merkitysten välittäjänä. 

Toki leipätekstin jättäminen kokonaan vailla tarkastelua tekee väistämättä väkivaltaa lehtijutulle. 

Lehtijuttu on aina kokonaisuus. Aikakauslehtijuttujen leipätekstissä aihetta selvitetään 

perusteellisesti ja erilaisista näkökulmista. Voi olla, että visuaalisissa esityksissä nousee esiin 

esimerkiksi visuaalisesti kaikkein kiinnostavin asia ja itse leipäteksti käsittelee aihetta hyvinkin 

erilaisesta näkökulmasta. 

 

Yhtenä analyysini metodologisena ongelmana voidaan pitää sitä, että yksittäisen lehtijutun ajallinen 

konteksti jää huomiotta. Yksittäistä lehtijuttua luetaan aina jossakin ajassa ja yhteiskunnallisessa 

tilanteessa: pinnalla on usein joku tietty näkökulma tai kysymys. Kun lukija yrittää tehdä selkoa 

lehtijutusta, yhtenä tulkintoja ohjaavana tekijänä on julkisuudessa pinnalla olevat, vallitsevat 

teemat. Se, mitkä näkökulmat korostuvat julkisuudessa, voivat vaihtua hyvin nopeasti. Irakia 

käsittelevässä julkisessa keskustelussakin oli useita erilaisia vaiheita. Tässä tutkielmassa 

mielenkiintoni on kuitenkin kohdistunut ”kulttuurisiin kehyksiin”, syvässä kansakuntien 

sielunmaisemassa oleviin kertomuksiin ja myytteihin. Tutkimusasetelmasta olisi pitänyt rakentaa 
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hyvin toisenlainen, jos yhteiskunnallisen keskustelun vaiheista ja niiden kytkeytymisestä 

yksittäisiin lehtijuttuihin olisi halunnut ottaa selkoa. Se olisi ollut pro gradu -tutkielmaan 

tarpeettoman iso tehtävä. Lisäksi laadullista kehysanalyysia olisi voinut tukea vahvemmalla 

määrällisellä erittelyllä, jolloin aineistosta olisi voinut antaa monipuolisemman kuvan ja perustella 

tekemiään valintoja ehkä vakuuttavammin.  

 

7.4 Jatkotutkimuksen aiheita 
 

Tämä tutkielma pyrki nostamaan esiin yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa usein sivuutetun 

visuaalisen näkökulman. Visuaalista näkökulmaa voisi jatkotutkimuksissa hyödyntää monin tavoin. 

Tutkimalla visuaalista kuvastoa myös määrällisesti kohtuullisen isoissa aineistoissa saataisiin 

mielenkiintoista tutkimustietoa journalismin näkökulmista ja painotuksista. Esimerkiksi 

otsikkotason määrällista analyysia on tehty isoissa aineistoissa. Valokuvien huomioiminen myös 

määrällisissä tutkimuksissa olisi tarpeellista. 

 

Myös mediatekstien vastaanottotutkimuksessa on vielä paljon työsarkaa kynnettävänä. Esimerkiksi 

tutkimusta, joka pohtisi millaisten olosuhteiden vallitessa lukija ”vastaanottaa” tiedotusvälineissä 

rakentuvat kehykset sellaisenaan ja milloin toisaalta kyseenalaistaa mediakehyksiä, ei ole 

käytännössä tehty. Myös kehysten ja vastakehysten aktivoituminen lukuprosessin aikana kaipaa 

lisävalaistusta. Erityisesti pitää tehdä enemmän sellaista kokeellista tutkimusta, joka huomioi 

paremmin visuaalisuuden. 

 

Vallanpitäjien ja tiedotusvälineiden suhteen pohtiminen ulko- ja turvallisuuspolitiikan 

raportoinnissa ja journalismissa ylipäänsä on edelleen hyvin ajankohtainen aihe. Uutta 

tutkimustietoa kaivattaisiin erityisesti siitä, miten internetin yleistyminen tiedonvälityksessä on 

vaikuttanut ulko- ja turvallisuuspolitiikan journalismiin. Ovatko erilaiset uutispalvelut, blogit ja 

kansalaisjournalistit kyenneet moniarvoistamaan journalismia ja tuomaan esiin näkökulmia, joita 

valtamedia ei ole noteerannut? Tietovuotoja julkisuuteen välittävä kansainvälinen Wikileaks-

verkkosivusto on tapaus sinänsä ja vaatii pikaista tutkimista. Joka tapauksessa jo nyt on selvää, että 

sivusto on tekniikallaan ja toiminta-ajatuksellaan laajentanut tiedonvälityksen mahdollisuuksia 

nimenomaan ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Wikileaksin julkisuuteen välittämät salaiset 

dokumentit ovat tuoneet uutta valoa sekä Afganistanin että Irakin konflikteihin ja ovat haastaneet 

yhdysvaltalaisvallanpitäjät vastaamaan laiminlyönneistä ja peittelyistä.       
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Ns. luettelointimallin mukaan tiedotusvälineillä on tapana heijastaa uutisoinnissaan vallan 

keskuksessa esiintyviä näkökulmia ja mielipiteitä. Lisävalaistusta kaivataan kuitenkin siihen, miten 

luettelointimallin (indexing model) perushypoteesi toimii käytännön toimitustyössä vai toimiiko se 

itse asiassa niin kuin malli olettaa. Luettelointihypoteesia testaava tapaustutkimus toimitustyön 

näkökulmasta odottaa vielä tekijäänsä. 
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