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Pro gradu -tutkielma kartoittaa sarjakuvajournalismin suhdetta journalismiin ja sen konventioihin. 

Vuosituhannen vaihteessa journalismi on murtautunut yhä voimallisemmin ulos mediayrityksistä 

sekä niiden totutuista levityskanavista ja esitystavoista. Tympäytyminen ”perinteiseen 

amerikkalaiseen journalismiin” sai 90-luvulla myös amerikanmaltalaisen toimittajan Joe Saccon 

etsimään uusia tapoja kertoa sodasta. Sacco löysi sarjakuvasta tuoreen ja yleisöä kiinnostavan 

lähestymistavan Lähi-Idän konfliktiin, ja Palestiinan (suom.2004) menestyksen vanavedessä onkin 

syntynyt ilmiö, jota on nimitetty sarjakuvajournalismiksi, tutkivaksi sarjakuvaksi tai graafiseksi 

journalismiksi. Tutkielman tarkoitus on antaa ensinnäkin yleisesitys tästä Suomessa toistaiseksi 

tutkimattomasta ilmiöstä. Toiseksikin tutkimus pyrkii kuvaamaan minkälaiseksi journalismi ja sen 

konventiot taipuvat sarjakuvan mediassa. 

Journalismia tarkastellaan tutkimuksessa muutoksessa olevana genrenä, joka taloudellisten ja 

sosiaalisten muutospaineiden vaikutuksesta löytää luovia tapoja uudistua. Genreteoriaan pohjautuen 

sarjakuvajournalismi voidaan ymmärtää vielä varsin vakiintumattomaksi genreksi, jossa 

konventionaalisen journalismin rakennusaineksista kootaan uuteen ympäristöön – sarjakuvaan – 

soveltuva hybriditeksti. Osa aineksista on omaksuttu sellaisenaan, osaa on jouduttu jalostamaan 

uuteen mediaan sopivaksi ja osa keskeiseksikin mielletyistä konventioista on hylätty kokonaan. 

Sarjakuvajournalismi ei ole vain journalistista sisältöä sarjakuvamuodossa, vaan uusi media 

muuttaa väistämättä myös käsitystä siitä, minkälaista journalismi voi tai saa olla. 

Kielitieteestä, kulttuurintutkimuksesta ja viestintätieteistä ammentava genreteoria toimii 

teoreettisena viitekehyksenä tutkimukselle ja sen tavoitteille. Varsinaisena aineistona on käytetty 

yhdeksää ranskalaisessa XXI-aikakauslehdessä ilmestynyttä sarjakuvareportaasia, joita on 

analysoitu teoriaohjaavasti laadullisen sisällönanalyysin keinoin. Aineistosta nousi useita eri tapoja 

muodostaa suhde journalismiin: sarjakuvareportaasi voi olla sommittelultaan, kerrontatekniikoiltaan 

ja tekstityypeiltään voimakkaasti lehtireportaasia muistuttava, mutta reportaasien joukossa oli myös 

juonellista fiktiota, jossa henkilöhahmot ja tapahtumat on yhdistelty todellisten ihmisten ja heidän 

kokemustensa pohjalta. Sarjakuvajournalismille näyttäisi kuitenkin olevan yhteistä silminnähdyn 

todellisuuden ja tuon kokemuksen yksilöllisen, taiteellisen ilmaisun välinen jännite.   

Asiasanat: sarjakuvat, journalismi, genret 
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1. Johdanto 

 

 

Kuva 1: Sarjakuvassa huumori nousee usein viittauksista esitysluonteeseen.  

(Doxiadis & Papadimitriou & Papadatos & Di Donna 2010, 14.) 

 

Yllä olevat kaksi ruutua ovat peräisin loogikko Bertrand Russelin elämäntyöstä kertovasta 

sarjakuvasta Logicomix (Doxiadis & Papadimitriou & Papadatos & Di Donna, suom. 2010), josta 

hieman yllättäen on tullut myyntimenestys ympäri maailmaa (Raatikainen 2010). Kohtauksen vitsi 

perustuu sarjakuvan rajoilla leikittelyyn. Vaikka voidaan olettaa, että tosikertomuksena 

markkinoidussa sarjakuvassa kuvattu tapaaminen on todella tapahtunut, ei sarjakuva arkijärjellä 

ajateltuna voi ”kuvata livenä” mitään. Ohimennen heitetty vitsi saa lukijan pohtimaan sarjakuvan 

suhdetta todellisuuteen: miten sarjakuvaan tulisi suhtautua tiedon välittäjänä? Teoriassa tekijä olisi 

ehkä voinut seurata Apostoloksen ja Khristoksen keskustelua ja luonnostella vimmatusti live-kuvaa. 

Käytännössä todellisuudesta ammennettu raaka-aine käy ennen sarjakuvaksi muuntumistaan 

pitkällisen jalostusprosessin, jonka työvaiheisiin kuuluu käsikirjoittaminen, kuvakäsikirjoittaminen, 

piirtäminen, värittäminen ja tekstaaminen. Lukija voi vain arvuutella, mitä live-tilanteesta on 

lopputuloksessa jäljellä. 

Sarjakuvan esitysluonteen ja kertojan aseman pohtiminen on tyypillistä faktoihin perustuvalle 

sarjakuvalle, josta on viimeisten vuosikymmenten aikana tullut niin kutsutun aikuisten sarjakuvan 

megatrendi (kts. esim. Römpötti 2010). Vaikka sarjakuva on koko olemassaolonsa ajan opettanut, 

valistanut ja osallistunut yhteiskunnalliseen keskusteluun, varsinaisen non-fiktiivisen sarjakuvan 
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buumin aloitti Art Spiegelmanin kaksiosainen Maus (suom. 1990 & 1992). Teos pohjautuu 

Spiegelmanin isän keskitysleirikokemuksille, mutta isän tarinan rinnalla kulkee sarjakuvan tekoa 

kommentoiva metataso, jossa tekijän alter ego puntaroi suhdettaan isän menneisyyteen. Mausin 

myyntiluvut ja teokselle vuonna 1992 myönnetty Pulitzerin erikoispalkinto osoittivat viimeistäänkin 

epäilijöille, että sarjakuvan keinoin voi kuvata muutakin kuin trikooasuisten fantasiahahmojen 

seikkailuita. (vrt. Versaci 2007, 82)  

Mausin jalanjäljessä omaelämäkerrallisesta sarjakuvasta on tullut etenkin eurooppalaisen 

taidesarjakuvan valtavirtaa. Perhe- ja sukuhistorioiden lisäksi sarjakuvina on tuotettu muun muassa 

päiväkirjoja ja matkakertomuksia. Eräänlainen matkapäiväkirja on myös amerikanmaltalaisen Joe 

Saccon albumi Palestiina (suom. 2004), joka kuvaa tekijän matkoja sodan runtelemalle 

Länsirannalle 90-luvulla. Sodan jalkoihin jääneille palestiinalaiselle äänen antanut sarjakuva loi 

menestyksensä myötä uuden genren: sarjakuvajournalismin (engl. comics journalism). Sacco on 

kertonut kanadalaiselle This-lehdelle kehittäneensä termin, jotta pystyisi paremmin selittämään 

toimittajille työnkuvaansa (Mackkay 2008). Kerätessään aineistoa sarjakuviaan varten Sacco todella 

työskentelee monessa mielessä toimittajan tapaan: hän haastattelee, ottaa valokuvia ja käyttää jopa 

fikseriä
1
 apunaan. Saccon teoksissa kuvattu sarjakuvallinen alter ego kuitenkin rikkoo kuvaa 

sotakirjeenvaihtajasta tapahtumista erillään olevana tarkkailijana. Sarjakuva-Sacco tuo esiin niin 

tuskansa, pelkonsa, kyllästymisensä kuin kyynisyytensä hätää kärsivien edessä. 

Sarjakuvan ja journalismin yhdistelmä voi ensi alkuun tuntua vaikeasti nieltävältä – tai 

vähintäänkin omituiselta. Sarjakuva konnotoi fantasiaa, eskapismia ja huumoria, journalismi on 

puolestaan perinteisesti mielletty kylmän faktan alueeksi. Kuitenkin journalismin kirjo on 

viimeisten vuosikymmenten aikana muuttunut entistä värikkäämmäksi. Perinteinen kova 

uutisjournalismi elää ja voi hyvin, mutta journalismi voi olla myös tarinallista, tunteellista ja 

subjektiivisen näkökulman hyväksyvää (kts. esim. Väliverronen 2009, 13–31). Myös se, missä 

mediassa ja missä muodossa journalismia tehdään, on jatkuvassa liikkeessä. Sarjakuva voi olla 

journalismia, teatteri voi olla journalismia (Junttila 2010, 5), romaani voi olla journalismia 

(Vanhanen 2002, 59), blogiteksti voi olla journalismia (Heinonen ja Domingo 2009, 70), 

verkkosivun diashow voi olla journalismia (Maunu 2010, 2). Uudet tavat tehdä journalismia 

pakottavat pohtimaan käsitystämme siitä, minkälaista journalismi on, tai minkälaista sen tulisi olla.  

                                                
1 ulkomailla työskentelevän toimittajan paikallinen avustaja, kts. esim. Ämmälä 2010 
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Tämän pro gradu -tutkielman tarkoitus on peilata journalismin muutosta yhden esimerkin, 

sarjakuvajournalismin kautta. Monitasoisena ilmiönä journalismi voidaan jäsentää muun muassa 

yhteiskunnalliseksi instituutioksi, bisnekseksi tai professioksi, mutta tässä tutkimuksessa 

journalismia lähestytään genrenä. Koska journalismi on sosiaalisena käytäntönä vahvasti 

rutinoitunut, ja sekä tekijät että yleisö ovat tottuneet odottamaan journalistisilta teksteiltä tietynlaista 

sisältöä ja muotoa, muodostaa genreteoria mielekkään viitekehyksen tarkastella journalismin uutta 

lajia. Genre on odotushorisontti, jota vasten journalistiset innovaatiot tuotetaan ja luetaan. 

(Reunanen 1991, 41.)  Kirjallisuustieteestä lainattu genren käsite on alun perin tarkoittanut tiukasti 

tekstin lajia (Mäntynen & Shore 2006, 13–14.). Nykyään se mielletään kuitenkin laajemmin 

tekstien tuottamista ja vastaanottamista sääteleväksi konventioiden verkostoksi (Fiske 1987, 109). 

Genreteorian avulla on mahdollista tutkia ja ymmärtää niitä prosesseja, joissa vanhan, vakiintuneen 

genren resursseista syntyy uusi kulttuurituote. 

 

1.1. Tuntemattomilla vesillä 

 

Sarjakuva on vakiinnuttanut paikkansa akateemisena tutkimuskohteena ainakin Yhdysvalloissa, 

Ranskassa ja Belgiassa, joissa ilmestyy useampia vertaisarvioituja, sarjakuvaan keskittyviä 

tieteellisiä julkaisuja (kts. esim. Kannenberg 2010). Vaikka sarjakuva on löytänyt tiensä myös 

suomalaisiin yliopistoihin, tutkitaan sarjakuvia täällä edelleen varsin niukasti. 

Sarjakuvantutkimuksen suomenkielinen akateeminen perusteos on Juha Herkmanin Sarjakuvan 

kieli ja mieli (1998), joka lähestyy sarjakuvaa kulttuurisen tekstintutkimuksen näkökulmasta.  Tanja 

Rasilan kokoama bibliografia Suomalainen sarjakuvantutkimus vuoteen 2000 osoittaa kuitenkin, 

kuinka monenlaisista lähtökohdista sarjakuva-aiheisia opinnäytetöitä voidaan tehdä. Sarjakuvaa on 

tutkittu ensinnäkin taidemuotona, jolloin tutkimuksen kohteeksi ovat nousseet kerronta ja 

ilmaisutekniikka sekä sarjakuvan suhde muihin taidemuotoihin. Toiseksikin opinnäytteissä on 

pohdittu sarjakuvan suhdetta yhteiskuntaan, ja fokuksessa on ollut esimerkiksi sarjakuvien 

kulttuurinen asema ja niiden sisältämät arvot ja roolimallit. Kolmanneksi opinnäytteen tekijöitä on 

kiinnostanut sarjakuvan rooli kasvattajana ja opetuksen tukena. Neljänneksi sarjakuvat ovat 

askarruttaneet filologeja, jotka ovat eritelleet niiden kielen ja kääntämisen problematiikkaa. (2001.) 

Sarjakuva on siis summa summarum monitieteinen tutkimuskohde, johon voidaan soveltaa teoriaa 

ja käsitteistöä useammalta tieteenalalta. Populaarina joukkoviestinnän muotona siihen voidaan 
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mainiosti hyödyntää niitä viestinnän tutkimuksen työkaluja, joiden avulla jäsennetään yleisemmin 

viestinnän tuotantoa, tuotteiden rakentumista ja niiden vastaanottoa. Sarjakuva ei ole kuitenkaan 

toistaiseksi juuri innoittanut viestinnän tai tiedotusopin graduntekijöitä. 

Koska sarjakuvista on suomenkielistä tietoa niin vähän saatavilla, hyödynnän tutkimuksessani 

lähinnä amerikkalaisia ja ranskalaisia tietolähteitä. Akateemisen sarjakuvatutkimuksen historia ei 

ole näissäkään maissa järin pitkä, joten tieteellisten tai ylipäätänsä kriittisen tarkastelun kestävien 

lähteiden löytäminen vaikeaa.  Sarjakuvatietoa ovat perinteisesti tuottaneet sarjakuvaharrastajat, ja 

etenkin bibliografisten tietojen kerääminen on ollut tärkeä osa fanikulttuuria. Tietojen vaihto on 

viimeisten vuosikymmenten aikana siirtynyt pitkälti internetiin, eikä erilaisista sarjakuva-aiheisista 

sivustoista ole pulaa. Vaikka netissä tietoaan jakavien harrastajien sarjakuvatietoutta ei ole syytä 

epäillä, ei epävirallisilla lähteillä ole akateemisten tietolähteiden tapaan esimerkiksi systemaattista 

lähdeviittausjärjestelmää. Amerikkalainen sarjakuvatutkija Gene Kannenberg on ylläpitänyt 

vuodesta 2006 Comics Research -sivustoa, jonne hän on koonnut varteenotettavia akateemisia ja 

fanipohjaisia tietolähteitä (Kannenberg 2010). Tutkimukseni lähteyttämistä kuitenkin vaikuttaa se, 

että juuri mitään sivustolla esitettävistä lähteistä ei ole saatavilla Suomessa. Olenkin joutunut 

tyytymään elektronisessa muodossa löytyviin artikkeleihin. Akateemisten artikkeleiden lisäksi olen 

kelpuuttanut lähteiksi joitakin tunnettujen sanoma- ja aikakauslehtien verkkosivuilla julkaistuja 

juttuja sekä muutamia sarjakuva-aiheisia blogeja ja verkkosivuja. 

Niissä harvoissa käsiini saamissa akateemisissa artikkeleissa ja kirjoissa, joissa käsitellään 

sarjakuvajournalismia, keskitytään lähinnä kerronnan ja kertojan roolin analyysiin. Artikkelissa 

”Kuvareportaasi / Reportaasin kuva” (ransk. Reportage d’images / Images du reportage) 

kuvatutkijat Julien Orselli ja Philippe Sohet kirjoittavat, että sarjakuvajournalismille ominaisinta 

näyttää olevan kerronnan näkökulman rajallisuuden käsittely. Tapahtumien välittämisen ja 

tulkitsevan kerronnan välillä vallitsevaa ristiriita tuodaan esille esimerkiksi upottamalla sarjakuvaan 

valokuvia tai parodioimalla muiden medioiden kerrontaa. Tyypillistä on myös, että kertoja 

kommentoi voimattomuuttaan tapahtumien mutkikkuuden edessä. ”Jos minun täytyy tiivistää 

Sarajevossa viettämäni viikko jotenkin, minun täytyy tunnustaa, etten ymmärtänyt mistään 

mitään” toteaa esimerkiksi Wazemin Presque Sarajevo-sarjakuvan (2003) kertoja. (Orselli & 

Sohet 2005, 1–7, lainaus ko. artikkelista.) 

Kirjassa Comics as Literature Rocco Versaci liittää sarjakuvajournalismin ilmituodussa 

subjektiivisuudessaan New Journalism -liikkeen perilliseksi. Erilaisia kaunokirjallisia tekniikoita 
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käyttämällä amerikkalainen uusi journalismi halusi kiinnittää huomiota siihen, että jokainen 

journalistinen esitys on läpinäkyvyyden illuusiosta huolimatta medioitunut, siis kerrottu jollakin 

tapaa, jotakin pois jättäen. Uuden journalismin tapaan sarjakuvajournalismi korostaa yksilöllistä 

perspektiiviä kokemuksen jäsentäjänä ja välittäjänä. (Versaci 2007, 110–111.) Journalismin 

keinotekoisen objektiivisuuden hylkääminen nousee sarjakuvajournalismille keskeiseksi myös 

Kristian Williamsin artikkelissa The Case for Comics Journalism: Artist-Reporters Leap Tall 

Conventions in a Single Bound. Williamsin mukaan toimittajan rooli on sarjakuvajournalismissa 

ehkä keskeisempi kuin yhdessäkään toisessa mediassa. Toimittaja ei ole pelkkä puhuva pää tai ääni, 

vaan edustaa moraalista näkökulmaa ja ottaa osaa kuvaamiinsa tapahtumiin. (Williams 2005, 55.)   

Relevanteista analyyseista huolimatta yksikään edellä mainituista kirjoittajista ei uskaltaudu 

määrittelemään sarjakuvajournalismia tarkkarajaisesti. Määrittelystä pidättäytymistä selittää 

epäselvyys siitä, onko kyseessä edes mikään yhtenäisten tekstien joukko. ”Ei epäilystäkään: 

sarjakuvareportaasi on jatkuvassa liikkeessä, ja olisi ennenaikaista etsiä siitä vakiintuneen genren 

merkkejä” kirjoittavat Orselli ja Sohet (2005, 3). ”Sarjakuvajournalismi sisältää hätkähdyttävän 

valikoiman erilaisia lähestymistapoja ja tyylejä”, toteaa puolestaan Williams (2005, 52). Ilmiön 

tuoreus näkyy myös terminologian rönsyilyssä: sarjakuvajournalismin rinnalla puhutaan 

sarjakuvareportaasista tai graafisesta journalismista. 

Omassa tutkimuksessani pyrin selventämään sarjakuvajournalismin käsitettä ja sen suhdetta 

journalismiin: mitä oikeastaan väitetään, kun sarjakuvaa nimitetään journalismiksi? Genreteorian ja 

journalismin muutosta teoretisoivan tutkimuksen avulla sarjakuvajournalismia ja sen 

merkityksenmuodostamisen käytäntöjä voidaan tarkastella yleisemmin uusien genrejen 

syntyprosessin valossa. Genre on käsite, jota on hyödynnetty sekä journalismin tutkimuksessa (kts. 

esim. Ridell 1994 & 1998, Reunanen 1994, Kunelius 1996) että populaarikulttuurin tutkimuksessa 

(esim. Fiske 1987, Altman 2002), joten se soveltuu hyvin sarjakuvajournalismin kaltaisen hybridin 

tutkimukseen.   

 

1.2. Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen juoni 

 

Genre määrittelee journalistisia työkäytäntöjä, tekstien rakennetta ja lukijoiden suhtautumista 

teksteihin. (Reunanen 1991, 41.) Ne eivät kuitenkaan ole kiveen kirjoitettuja sääntökokoelmia, vaan 
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muuttuvat jatkuvasti taloudellisen, teknologisen ja sosiaalisen ympäristön muuttuessa. 

Dynaamisessa genrekäsityksessä jokainen teksti sekä uusintaa genrensä sisäisiä sääntöjä että 

uudistaa niitä. (Yates & Orlikowski, 305.)  Kun sarjakuva nimetään journalismiksi, se väistämättä 

muuttaa sitä, mitä ajattelemme journalismin olevan. Toisaalta tullakseen mielletyksi journalismiksi, 

sen täytyy ainakin jollain tapaa vastata odotushorisontissamme sijaitsevaa käsitystä journalismista. 

Tätä kaksoisliikettä pyrin gradussani tutkimaan.  

Tutkimuskysymykseni ovat: 

1. Mitä on sarjakuvajournalismi? 

2. Miten sarjakuvajournalismi uudistaa ja uusintaa journalismin genreä? 

Tutkimuksen teoreettisessa osassa käyn läpi genreteoriaa sekä journalismia genrenäkökulmasta. 

Hahmottelen yleistä mallia siitä, kuinka genre muuttuu uudessa toimintaympäristössä – 

esimerkiksi uudessa mediassa. Neljännestä luvusta eteenpäin fokus on tutkimuksen varsinaisessa 

aiheessa, sarjakuvajournalismissa. Aloitan kuvaamalla sarjakuvan ominaispiirteitä mediana, jonka 

jälkeen taustoitan sarjakuvajournalismin kehitystä non-fiktiivisen sarjakuvan lyhyellä historialla. 

Lisäksi kuvaan sarjakuvajournalismia tuotannon ja tekijöiden näkökulmasta. Varsinaisessa 

analyysissa perehdyn ranskalaisen XXI-lehden yhdeksään sarjakuvareportaasiin sisällönanalyysin 

avulla. Reportaaseista muodostamaani kuvausta peilaan journalismin ja lehtireportaasin 

konventionaalisiin tekstikäytäntöihin, jotka olen listannut luvuissa 3.3. ja 3.4.. Vaikka käytän 

tutkimukseni aineistona tekstejä, pyrin tarkastelemaan niitä yhteydessä tuotannon ja vastaanoton 

konteksteihin. 
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2. Kompleksinen tilanne nimeltä genre 

 

Ihmistä on joskus kutsuttu luokittelevaksi eläimeksi (kts. esim. Stross 1999, 255). Kun kohtaamme 

uuden ilmiön – esimerkiksi sarjakuvan, joka ei vastaa oikein mitään aikaisemmin näkemäämme tai 

kokemaamme – haluamme lokeroida sen omalle paikalleen ja selvittää sen sukulaissuhteet muihin 

kulttuurituotteisiin. Nuorten naisten rock-bändit nimetään tyttöbändeiksi, tosielämään perustuvat 

kirjat avainromaaneiksi ja kokeilevat sarjakuvat taidesarjakuvaksi. Viestintätieteissä ja 

kulttuurintutkimuksessa tätä luokittelua ja lokeroimista on tavattu analysoida genren käsitteellä. 

Moniulotteisuudestaan huolimatta genre mielletään usein yksiselitteisesti tekstin lajiksi. Sana genre 

juontuu latinan sanasta genus (syntyperä, luokka, suku, laki, ryhmä), ja käsitteen taustalla vaikuttaa 

luonnontieteellisen taksonomian ihanne. (Lehtonen 1998, 182–185.) Ihannemallissa tekstilajit 

jakautuisivat ominaispiirteidensä perusteella kiinteisiin perheisiin, joiden yhteydet muodostaisivat 

alati rihmastoituvan sukupuun. Todellisessa muuttuvassa ja elävässä tekstimaailmassa aukoton 

kategorisointi on lähes mahdoton tehtävä. Minkä piirteiden perusteella genret tulisi määritellä – 

muodon, sisällön, rakenteen, vai kenties kaikkien niiden? Miten on suhtauduttava genrejen 

muutoksiin? Onko genrejä olemassa rajoitettu määrä? 

 

2.1. Genreä määrittelemässä 

 

Vaikka tekstit ovat "se diskursiivinen tila, jossa niitä koskevat geneeriset konventiot aina uudelleen 

vahvistetaan" (Ridell 1994, 147), korostuu genren nykyisissä määritelmissä sen ei-tekstuaalinen 

suhdeluonne. Viestinnän tutkimuksessa genre määritellään useimmiten nivomalla yhteen teksti, sen 

tuottaja ja vastaanottaja. John Fisken määritelmän mukaan esimerkiksi televisioviihteen genret ovat 

teollisten, ideologisten ja institutionaalisten konventioiden verkosto, joka on yhteinen tuottajalle ja 

lukijalle, ja johon niin tuottajan ohjelma kuin yleisöjen luennatkin perustuvat (Fiske 1987, 109–

114). Elokuvan genreistä kirjoittaneelle Rick Altmanille genre on “kompleksinen tilanne”, jonka 

avulla voidaan kuvata merkitysten kiertoa kulttuurissa ja yhteiskunnassa. Altmanin mukaan genre 

on käyttökelpoinen kategoria, joka yhdistää saman kattokäsitteen alle teollisuuden ja teknologian, 

sosiaalisen tarpeen tuottaa viestejä, ihmissubjekteja ja merkityksen muodostamisen käytäntöjä. 

(Altman 2002, 108.) Moniulotteisen genrenäkemyksen ytimessä on ajatus siitä, että genren avulla 
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tekstiä on mahdollista tarkastella laajemmin osana kontekstia. Teksti ei synny tyhjiössä, vaan se 

tuotetaan historiallisessa tilanteessa, osana jotakin kulttuuria, suhteessa muihin teksteihin. Modernin 

genreajattelun mukaan journalismikaan ei ole siis vain joukko samankaltaisia tekstejä, vaan 

monipolvinen prosessi, jossa vakiintunut tapa tuottaa tekstejä kohtaa yleisön vakiintuneet odotukset 

ja mieltymykset.   

Kriittisessä tekstianalyysissa ja sosiosemiotiikassa genren muodostama konventioiden verkosto on 

nähty myös ihmisten toimintaa rajoittavana, ja siten myös yhteiskunnallisen vallankäytön alueena. 

Seija Ridellin mukaan genrellä on keskeinen osuus siinä kamppailussa, jossa erilaiset 

intressisidonnaiset merkityksenannot pyrkivät esittäytymään julkisesti legitiimeinä (Ridell 1994, 

147.). Sosiosemiotiikan terminologiassa yhteisön diskursiivinen järjestelmä (engl. logonomic 

system) sisältää tekstien muotoja rajoittavia sääntöjä, jotka ilmenevät usein juuri genreinä. 

Diskursiivinen järjestelmä linkittää kielen vankasti yhteen ideologian kanssa, sillä järjestelmän 

sisällä vain tietyt tyylit, aiheet, merkitykset ja osanottajien roolit ovat mahdollisia kieltä 

käytettäessä. Esimerkiksi naista halveeraava vitsi, joka on hauska tietyssä diskursiivisessa 

järjestelmässä, liittyy elimellisesti tietyntyyppisten sosiaalisten suhteiden järjestelmään, kuten tässä 

esimerkissä sukupuolijärjestelmään. (Hodge & Kress 1988, 3–5). Kuten jo edellä mainittiin, genre 

säätelee tuotannon ja vastaanoton prosesseja, mutta myös vuorovaikutukseen osallistuvien suhteita. 

(emt., 7). Television talk show -ohjelman kutsuvieraalle, uutisen lukijalle ja 

yleisönosastokirjoittajalle on olemassa genressä valmiit roolit, jotka säätelevät heidän toimintaansa. 

Genret eivät kuitenkaan ole järkkymättömiä raameja, joilla hallitseva luokka tuputtaa 

maailmankatsomustaan alistetuille, vaan niiden vastustaminen ja murtaminen on mahdollista. 

Genret lakkaavat olemasta, ellei niiden sääntöjä jatkuvasti tunnusteta ja voimisteta yhteisössä. 

Vaikka genren muutos voi olla hidas prosessi, jokainen yksittäinen teksti on paikka, jossa 

muutoksen siemen voi itää. (Ridell 1994, 7–8.)  

Genren asettuminen välittäjäluokaksi kielen ja yhteiskunnan välille motivoi vahvasti genreen 

tarttumista myös yhteiskuntatieteissä. Kiinnostus genreen liittyy laajempaan tieteelliseen 

paradigmanvaihdokseen, jossa yhteiskuntatieteet ovat käyneet läpi ns. kielellisen / 

konstruktivistisen käänteen. Konstruktivistisessa tietoteoriassa tieto ei ole olemassa per se, vaan se 

rakennetaan erilaisissa sosiaalisissa käytännöissä, jotain tarkoitusta varten. (Kunelius 2003, 16.) 

Jäsennämme maailmaa antamalla sille kielellisiä merkityksiä, ja merkityksenmuodostamisen 

tavoilla on todellisia vaikutuksia maailmankuvaamme. Kielen ja yhteiskunnan suhteen 
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tutkimukseen on lainattu käsitteitä ja metodologiaa sekä kieli- että kirjallisuustieteessä, joiden 

kautta myös genren käsite on päätynyt yhteiskuntatieteisiin. 

Joukkoviestinnän ja mediatutkimuksen kentällä ensimmäisenä genrestä kiinnostuivat 

elokuvantutkijat 1960-luvun lopulla. Etenkin Hollywoodin kaupallisen koneiston tuottamien 

elokuvien tyypittely on ollut ehtymätön lähde elokuvatutkimukselle, mutta myös teoreettisempi 

lähestymistapa on saanut jalansijaa strukturalistis-semioottisesti virittyneessä tutkimuksessa. 

Elokuvatutkimuksesta genren käsite levisi luontevasti televisiotutkimukseen ja 2000-luvun 

taitteessa myös laajemmin muuhun joukkoviestinnän tutkimukseen. Suomalaisessa 

mediatutkimuksessa genren ovat löytäneet ennen muuta journalismin tutkijat, joiden mielenkiinto 

on kohdistunut pitkälti uutisgenreen. (Ridell 2006, 184) Genren käsitteen on katsottu avaavan 

uutismuodolle luonteenomaista ikkunavaikutelmaa – siis sitä, että uutinen tarjoaa ikään kuin 

läpinäkyvän aukon todellisuuteen (Ridell 1994, 148). Empiirisen tutkimuksen lisäksi journalismin 

tutkijat ovat pyöritelleet ahkerasti genren käsitettä, pyrkineet käsitteellistämään sitä 

uutistutkimukseen soveltuvasti, mutta myös syntetisoineet muilla aloilla vellonutta 

genrekeskustelua (esim. Reunanen 1991, Pietilä 1993, Kunelius 1993, Ridell 1994). 

Genretutkimuksen laaja-alaisuus on sekä sen vahvuus että heikkous. Genreä tutkivat niin 

folkloristit, keskusteluntutkijat, televisiotutkijat, kirjallisuushistorioitsijat kuin uutistutkijatkin. Eri 

oppialojen edustajat ovat genren määrittelyn suhteen tavanneet pysyä poteroissaan, mistä on 

seurannut Seija Ridellin sanojen mukaan suoranainen käsitteellinen kaaos. Genre tuppaa olemaan 

käsitteellisesti niin joustava, että sen analyyttinen arvo on asetettu moneen kertaan vahvasti 

epäilyksen alle. (Ridell 1994, 133.) Genren ontologia aiheuttaa haasteita myös empiirisen 

tutkimuksen kannalta. Jos genre on “kompleksinen tilanne”, mihin se on paikannettava 

tutkimuksessa? Jos kyse ei ole tekstin piirteistä vaan suhteesta, millä tavoin tuota suhdetta olisi 

tutkittava? Mikko Lehtosen mukaan genre olisi ensisijaisesti miellettävä abstraktioksi ja 

operationaaliseksi välineeksi, jonka avulla tekstien kontekstisidonnaista tutkimusta on mahdollista 

jäsentää (1998, 182–185).  

Genrestä kiinni saamista hankaloittaa sen dynaaminen luonne: genret eivät ole kiinteärajaisia tai 

muuttumattomia, vaan konventiot muovautuvat jatkuvasti yleisön mieltymysten ja tuotannon 

muutosten vaikutuksesta (emt.). Jopa journalismille keskeinen genre, uutinen, on historiansa aikana 

kokenut melkoisen muodonmuutoksen. Suomalainen sanomalehtiuutinen sisälsi 1900-luvun 

taitteessa silkan faktan lisäksi myös evaluointia, valistusta, argumentaatiota ja jopa suostuttelua 



10 

 

(Kalliokoski 1996, 90–92). Genre miellettiin kuitenkin varsin pitkään kivettyneen 

sääntökokoelman kaltaiseksi ideaaliksi. Genretutkimuksen peruskivessä, Aristoteleen 

Runousopissa, lajit olivat muuttumattomia kategorioita, joiden avulla tekstit voitiin kitkattomasti 

lajitella. Aristoteleelle runouden lajit, epiikka, tragedia ja komiikka olivat tapa esittää tietynlaista 

kohdetta vakiintuneen tyylilajin avulla. Tällainen pysähtynyt näkemys genrestä vallitsi 

länsimaisessa kirjallisuudenhistoriassa aina 1700-luvulle saakka. Vasta romantiikan aikakaudella 

kirjallisuus alettiin nähdä historiallisena ja muuttuvana ilmiönä, ja syntyi käsitys historiallisesta 

lajista. (Mäntynen & Shore 2006, 13–14.) Genren käsitteeseen kuuluu edelleen ristiveto sen 

diakronisen (empiiris-historiallisen) ja synkronisen (abstraktis-loogisen) luonteen välillä. Genre 

voidaan käsittää historialliseksi joukoksi olemassa olevia tekstejä (esim. nuorten 

vampyyriromantiikka 2000-luvulla) tai teoreettiseksi jäsennykseksi, joka kuvaa ideaalin kaltaisesti 

genren ydintä (esim. uutisen kolmiorakenne). Tzvetan Todorov onkin esittänyt jaon historialliseen 

ja teoreettiseen genreen. (Ridell 1994, 157.) 

Jos genreä haluaa hyödyntää teoreettisesti, on ratkaistava vielä kysymys sisäisestä variaatiosta. 

Esimerkiksi kolumni on vielä suhteellisen vakiintumaton genre, ja kolumnina julkaistaan lehdissä 

vaikka mitä henkilökohtaisista matkamuistoista akateemisilta kalskahtaviin uutisanalyyseihin. Mikä 

on kolumnin pienin yhteinen nimittäjä, johon “kolumnius” tiivistyy”? Missä mielessä genre on 

olemassa, jos sen rajat piirtyvät niin hankalasti? Kielitieteilijä John Swalesille genren ontologia 

ratkesi Wittgensteinin ajatuksella perheyhtäläisyydestä sekä kognitiotieteestä lainatulla prototyypin 

käsitteellä. Kuten perheenjäsenillä, on saman genren teksteillä jotakin yhteisiä piirteitä, jotka eivät 

kuitenkaan jakaudu kaikille tasaisesti. Esimerkiksi sensaatiolehden juorupalstan uutinen, television 

ajankohtaisohjelman paljastusjuttu ja naistenlehden pariskuntahaastattelu voidaan kaikki lukea 

journalismiksi, vaikka niistä ei voidakaan eristää kaikille kolmelle yhtäläisiä journalismin 

rakenneosasia. Genre on piirrekimppu, johon kuuluvista teksteistä osa on lajilleen tyypillisiä, osa 

taas epätyypillisiä. Swales kirjoittaa saman genren edustajilla olevan prototyyppisesti samanlainen 

sisältö, rakenne ja muoto. (Swales 1990, 48–58.) Prototyyppinen genren edustaja on teksti, jonka 

lävitse myös muut, epätyypilliset jäsenet tunnistetaan. Genren rajoilla voidaan leikitellä ainoastaan 

sen takia, että vastaanottajat tuntevat genren prototyyppisen edustajan. 
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2.2. Genre ja muutos 

 

Muutos ja variaatio kuuluvat elimellisesti genren olemukseen, mutta osa genreistä on vakaampia 

kuin toiset. Sanomalehdessä esimerkiksi urheilutulokset on hyvin pitkälle standardisoitu genre, kun 

taas kolumni tai toimittajan kommentti ovat vielä varsin suuren variaation mahdollistavia genrejä. 

Sosiosemiotiikassa genren vakaus on yhdistetty instituutiossa vallitseviin valtasuhteisiin. Kun 

hierarkiat ovat voimakkaita, genret ovat suhteellisen kankeita ja niiden käyttöä saatetaan jopa 

valvoa. Esimerkiksi yliopisto-opiskelijan on gradussa merkittävä lähteiden käyttö vakiintuneella 

tavalla, jotta opinnäyte hyväksyttäisiin. Monille ammatillisille yhteisöille genrejen pitäminen 

vakaana on tärkeää, ja ne myös luovat rutiineja työskentelyyn. Journalismi on tästä 

paraatiesimerkki: pätevä toimittaja osaa kirjoittaa rutiiniuutisen aiheesta kuin aiheesta. (Solin 2006, 

78–79.) Alalla on myös olemassa kirjallisia normeja eettisestä journalistisesta tekstistä 

(Journalistin ohjeet, kts. esim. kohdat 11 ja 15). Jokainen journalistisia genrekonventioita toistava 

teksti vahvistaa näiden konventioiden vakiintuneisuutta ja vaikuttaa siihen, miten tekstejä jatkossa 

tuotetaan. Toisaalta journalismiin on historiallisesti kuulunut myös luova puolensa, ja 

genrekonventiota rikkomalla yksittäisellä tekijälläkin on mahdollisuus haastaa vallitsevat käytännöt. 

Genreä käyttävät yksilöt voivat toiminnallaan myös muuttaa genreä. (Yates & Orlikowski 1992, 

305.) 

Kriittisen lingvistiikan oppi-isä Norman Fairclough määrittelee genren kielenkäytön resurssiksi, 

joka sekä rajoittaa että mahdollistaa kommunikaation yhteisössä ( Fairclough 1992, 126.). Genressä 

yksilö kohtaa vakiintuneen instituution käytännöt, mutta ne eivät ole pelkästään kahlitsevia. Kun 

genre määritellään resurssiksi, se voidaan tuottajan näkökulmasta ajatella vakiintuneiden 

toimintatapojen työkalupakiksi, josta voi ammentaa aineksia myös uuden luomiseen. 

Organisaatioviestintää tutkinet Joanne Yates ja Wanda J. Orlikowski jakavat genren mahdolliset 

käyttötavat kolmeen: ylläpitoon (engl. maintenance), jalostukseen (elaboration) ja muuntamiseen 

(modification). Kun genreä käytetään vakiintuneita sisällöllisiä ja muodollisia konventioita 

muuttamatta, olemassaolevia genrejä ylläpidetään. Genreä jalostetaan puolestaan silloin, kun 

konventioita sovelletaan (niistä kuitenkaan kokonaan luopumatta) uudessa toimintaympäristössä – 

esimerkiksi uudessa mediassa. Kun konventioita rikotaan tai niistä luovutaan kokonaan, kyse on 

genren muuntamisesta. (Yates & Orlikowski 1992, 306.) 
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Genren jalostamisen ja muuntamisen taustalla ovat yleensä sosiaalisen, taloudellisen ja teknologisen 

kontekstin muutokset (ema.). Esimerkiksi journalismia ovat viime vuosina muokanneet 

taloudellisen kilpailun koventuminen ja siirtyminen verkkoaikaan. Fairclough’n mukaan 

yhteiskunnalliset muutokset aiheuttavat epävakautta genresysteemeissä, joten muutokset genreissä 

heijastelevat aina myös muutoksia yhteiskunnassa ( Fairclough 1992, 126.). Fairclough on 

kiinnittänyt huomiota faktuaalisten ja mainosmaisten piirteiden sekoittumiseen teksteissä. 

Yliopiston ja paikallishallinnon tekstien promotionaalistuminen on osa prosessia, jossa liike-elämän 

käytännöt ujuttautuvat vaivihkaa julkiselle sektorille (kts. esim. emt. ja Fairclough 1993). 

Fairclough’n mukaa uusia genrejä syntyy vanhoja genrejä yhdistelemällä (1997, 66). Kielitietilijä 

Vijay Bhatia kuvaa prosessia kolonisaation käsitteellä, joka liittyy hänen genrekolonnia-termiinsä. 

Genrekolonnia on Bhatian ajattelussa genrejen hyvin löyhästi järjestetyn sukupuun kattotermi. Se 

kerää alleen hyvinkin erityyppisten alojen genrejä, joilla on samantyyppinen kommunikatiivinen 

päämäärä. Kolonisaatiolla Bhatia tarkoittaa prosessia, jossa tällaisen genrekolonnian resursseja 

mukautetaan erilaisten hybridimuotojen synnyttämiseksi.  Kolonisaatio-termin käyttäminen ei ole 

sattumaa – Bhatia puhuu “genren alueelliseen eheyteen tunkeutumisesta” (engl. invasion of 

territorial integrity of genres).  Terminologiaa selittää se, että Fairclough’n tapaan Bhatia on 

huolestunut markkinoinnin ja mainonnan genrejen tunkeutumisesta yliopiston, journalismin ja 

julkisten alojen genreihin. (Bhatia 2004, 57–56.) Mainonnan pyrkimysten ja esityskeinojen 

sekoittuminen journalismiin ei sekään ole tavatonta (kts. esim. Väliverronen 2009, 14), ja 

journalismin ”alueellista eheyttä” pyritäänkin säätelemään esimerkiksi journalistin ohjeissa (kts. 

kohta 19).  

Kolonisaation sijaan uusien genrejen syntyä on tavallisempaa eritellä sekoittumisen (engl. genre 

mixing) ja hybridisyyden käsitteillä, joista etenkin jälkimmäisessä on kaikuja biologisesta 

käsitteellistämisestä (Stross 1999, 254). Metodologisesti kumpainenkaan ei ole ongelmaton, sillä on 

epäselvää mikä genresekoituksissa itse asiassa sekoittuu. Jos hybridigenressä yhtyvät – kuten 

käsite itsessään antaa ymmärtää – jo vakiintuneet genret, on oletettava, että tällaisia puhtaita ja 

yksiäänisiä genrejä on olemassa ainakin abstraktion tasolla. Tällainen abstraktioihin nojaaminen tuo 

genreanalyyseihin huomattavasti tulkinnanvaraisuutta. (Solin 2006, 93.) 

Elokuvagenrejen kehitystä tarkastellut Rick Altman kirjoittaa genrejen sekoittamisen olevan yksi 

pääasiallisista keinoista synnyttää uusia tuotteita elokuvateollisuuden tarpeisiin. Kapitalismin 
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logiikan mukaan kaupallisissa genre-elokuvissakin on oltava tuotedifferentaatiota, jota synnytetään 

ottamalla jo olemassa olevaan genreen uusi näkökulma. Yksi Altmanin esimerkeistä on 

musikaalikomedia, joka syntyi lisäämällä komediaan musiikkia. Näin syntyneestä uudesta syklistä 

syntyi kaupallisen menestyksen myötä oma genrensä, musikaali. Musikaalin pohjalta kehitettiin 

myöhemmin puolestaan uusia genrejä.  Tämänkaltainen jaksottainen kehittyminen näyttäisikin 

olevan genreille ominaista, ja Altman kirjoittaa Bahtinia mukaillen: “genret ovat jatkuvasti 

tuloillaan.” (Altman 2002, 80.) 

Tekstin tasolla sekoittumista on eritellyt kielitieteilijä Friedrich Ungerer, joka on artikkelissaan 

tarkastellut mainosten ja uutisten sekoittumista. Ungererin mukaan hybridisyydestä voi saada otteen 

prototyypin käsitteen avulla. Vaikka sekä uutinen että mainos eivät ole missään nimessä vakaita 

genrejä, oli Ungererin analysoimissa uutismaisissa mainoksissa ja mainosmaisissa uutisissa yleensä 

imitoitu hallitsevamman genren prototyyppistä edustajaa. Uutisen muotoiseksi puetussa 

mainoksessa oli esimerkiksi haastateltu säästötilin avanneita Bradleyta ja Vanessaa ikään kuin 

silminnäkijöinä tai asiantuntijoita. Mainokset lay-out oli puolestaan jopa korostetun uutismainen 

valtavine otsikoineen. Ungererin mukaan genrejen vuorovaikutuksessa vallitseekin konseptuaalinen 

viive. Kun kohtaamme mainosuutisten kaltaisia parasiittitekstejä, niiden sisäänrakennettu luenta 

pohjautuu siihen, että hallitsevamman genren prototyyppiset piirteet säilytetään. Jos emme 

tunnistaisi viittausta uutisgenreen, koko genresekoittamisen motiivi – tuoda uutismaista 

uskottavuutta mainoksen tuotteelle – vesittyisi. (Ungerer 2004, 307–320.) 

Ungerer esittää artikkelissaan myös käyttökelpoisen jaottelun siihen, millä eri tasoilla genret voivat 

sekoittua. Vuorovaikutusta voi tapahtua ensinnäkin tekstin tasolla, jolloin puhutaan sekä kielellisten 

ilmausten että kuvallisten elementtien sekoittumisesta (mainoksen kuva voi olla esimerkiksi 

korostetun realistinen). Toiseksikin hybridi voi syntyä toisen tekstin kokonaisrakenteen (myös 

taiton) omaksumisesta (mainoksella on uutisen tapaan otsikko, leipäteksti, kuva, kuvateksti jne.). 

Kolmanneksi genret voivat sekoittaa toistensa strategisia tavoitteita ja päämääriä. Esimerkiksi 

uutisen prototyyppinen päämäärä on välittää informaatiota tehokkaasti, mikä vaikuttaa sen 

rakenteeseen ja kieli- ja kuvavalintoihin. Toisaalta myös uutisnikkareiden on entistä useammin 

mietittävä mainostajien tapaan yleisön haluja ja tapoja kiinnittää huomiota, joten Ungererinkin 

teesien mukaan mainosgenren päämärät ovat osittain niveltyneet uutisgenreen. (ema. 314, 320.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Genrehybridien mutkikasta verkostoa sekoittaa se, että useat genret ovat intermediaalisia eli 

medioiden välisiä. Uutisjournalismia tehdään sekä sähköisessä että painetussa mediassa, ja genre 



14 

 

mukautuu aina hieman kulloiseenkin kanavaan soveltuvaksi. Median konvergenssi on osaltaan 

vaikuttanut siihen, että samoja sisältöjä voidaan myös vaivattomasti kierrättää mediasta toiseen 

(Herkman 2008, 155). Mikko Lehtonen on määritellyt intermediaalisuuden “mediarajat ylittäväksi 

intertekstuaalisuudeksi” (1996, 111) ja intertekstuaalisuus jäsentyy olennaisesti juuri genren 

avulla. Multimediaalisessa todellisuudessa genre on irrottautunut mediasta: esimerkiksi 

supersankarigenre kelpaa nykyään sekä television, elokuvan että sarjakuvien materiaaliksi.     

Tämän päivän mediatodellisuudelle genre- ja mediarajojen rikkominen sekä eri genreistä 

ammentavien ainesten sekoittaminen näyttää olevan suorastaan ominaista. Ridell kysyykin: 

Onko läpimedioitunut kulttuurimme itse asiassa kehkeytynyt valtavaksi multimediaaliseksi 

kaleidoskoopiksi, jonka äärettömyyksiin ulottuvien merkitysprismastojen toisiaan leikkaavissa 

risteilyssä kulttuurinen tolkun dynamiikka luimistelee eksyksissä kuin mastodontti digitaalisuuden 

ihmemaassa? 

Ridellin mukaan “multipleksisessä mediayhteiskunnassa” genren käsitettä ei suinkaan tule 

heittää romukoppaan. Päinvastoin: Jotta viisipäisistä ja -jalkaisista genrehybrideistä, niiden tavoista 

muodostaa merkityksiä ja siihen liittyvästä vallankäytöstä saataisiin joku tolkku, on 

genrenäkökulma ehkä ajankohtaisempi kuin koskaan. (Ridell 2004, 211.) Vaikka journalismi 

näyttää multimediaalisessa kaleidoskoopissa hajoavan keskenään riitelevien käytäntöjen 

yhteensopimattomaksi palapeliksi, voidaan genren avulla löytää mielekäs malli tarkastella hyvinkin 

erilaisia teksejä kontekstisidonnaisesti. Tässä luvussa esitetyn perusteella journalismi on 

mahdollista ymmärtää erilaisten konventioiden resurssiksi, josta voidaan ammentaa joko perinteitä 

vaalien tai niitä rikkoen rakennuspalikoita uusiin teksteihin ja ajan myötä myös uusiin genreihin. 

Seuraavassa luvussa perehdytään tarkemmin journalismin ominaispiirteisiin genrenä noudattaen 

ajatusta, jonka mukaan genreä on tarkasteltava sekä tuottajan, tekstin että vastaanottajan 

näkökulmasta.    



15 

 

3. Journalismi genrenä: konventioita ja innovaatioita 

 

Otsikoita syyskuun viimeisen päivän Aamulehdessä: Yllätyskäänne: Virkailija syytön 

pankkiryöstöön (STT:n uutinen pankkiryöstöstä). Viikonloppuna sitten juhlitaan (Päivän 

ylioppilaskirjoittajan haastattelu). Mitä kuuluu, turkoosi namu? (ennakkojuttu harrastajateatterin 

näytelmästä).  Avomaan yllättäjät (Graafinen juttu kasvimaan herkuista).  Siksi Barcelona hankkii 

sentterin (jalkapalloaiheinen urheilukolumni). (AL 30.9.2010.) Vanhan määritelmän mukaan 

journalismi välittää faktapohjaista ja ajankohtaista tietoa maailmasta, ja syyskuisena torstaina mikä 

olisi ajankohtaisempaa kuin ylioppilaskirjoitukset, kurpitsat ja Mestareiden liiga. Juttujen 

tosipohjaisuuttakaan ei ollut ainakaan ensipäätä mitään syytä epäillä. Jos kuitenkin journalismia on 

sekä kuva vihanneksesta että uutinen pankkiryöstöstä, saako journalismin määritelmästä vuonna 

2010 minkäänlaista otetta? 

Jos genre nähtäisiin ainoastaan tekstien luokkana tai lajina, olisi lähestulkoon mahdotonta 

argumentoida journalismin olevan yhteiset ominaisuudet jakava tekstijoukko. Vedenpitävän 

genremääritelmän nikkaroiminen journalismista johtaa nopeasti siihen, että joko kaikki on 

journalismia tai mikään ei ole journalismia. Tällainen rajojen piirtely on loppujen lopuksi 

tautologista (Ridell 1994, 139). Kun genre käsitetään tuotannon, tekstin ja vastaanoton yhteen 

nitovaksi sosiaalisen toiminnan resurssiksi, avautuu siitä mielekäs kehikko journalismin 

tarkastelemiseen. Genreanalyysissa niveltyvät yhteen journalismiksi kutsutun yhteiskunnallisen 

instituution monet puolet – journalismi professiona ja teollisuudenalana, journalismi 

yleisösuhteena ja journalismi tapana rakentaa tekstejä. 

Kriittisen tekstianalyysin harrastajien parissa on esiintynyt jonkunlaista epäselvyyttä siitä, onko 

journalismi loppujen lopuksi diskurssi vai genre. Nämä kaksi yhteiskuntatieteiden viime 

vuosikymmenten trendikäsitettä yrittävät tavoittaa kielen ja yhteiskunnan suhdetta hyvin samaan 

tapaan. Sekä genre että diskurssi ovat keinoja tuottaa sosiaalista todellisuutta ja subjekteja. Lisäksi 

molemmat käsitteet vievät huomion kielen käyttöön erilaisissa konteksteissa. Risto Kunelius 

määrittää diskurssin yhteiskunnallisten instanssien puitteissa järjestyneiksi puhetavoiksi, kun taas 

genre on näiden diskurssien sisäinen järjestyminen. Siten journalismi on diskurssi, jonka sisällä 

käytetään esimerkiksi uutisen genreä. Asiaa mutkistaa tosin se, että uutisissa kierrätetään muiden 

yhteiskunnallisten instassien diskursseja, esimerkiksi politiikan tai talouden diskursseja. (emt. 

141–144.) Norman Fairclough’n diskurssien, genrejen, diskurssityyppien, diskurssikäytäntöjen ja 
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diskurssijärjestelmien maatuskamainen kerrostuminen on vielä hankalampi hahmottaa. Fairclough 

ei aina itsekään tunnu jäsentävän, onko esimerkiksi mainos diskurssijärjestelmä, -käytäntö vaiko 

sittenkin genre. (1997, 77–82.) Ridell on kritisoinut tämänkaltaista mikro- ja makrotasojen 

käsitteiden sekoittamista ja kannattaa diskurssin käsitteen rajaamista teksteissä esiintyville äänille, 

olivat ne sitten kertojan tai yhteiskunnallisten instanssien ääniä (Ridell 1994, 144). Katson myös 

itse, että genre toimii hyvin yhteiskunnallisen instituution konventioita jäsentävänä yläkäsitteenä. 

Journalismi on samaan aikaan sekä oma genrensä (oli se sitten kuinka teoreettinen abstraktio 

tahansa) että useampia genrejä yhteen niputtava genrekolonnia (vrt. Bhatian ajatukset edellisessä 

luvussa). 

Journalismin erityislaatuisuus genrenä syntyy siitä, että journalismin päämäärät ovat monimutkaisia 

ja usein ristiriidassa keskenään. John Swales määrittelee genren vahvasti juuri sen 

kommunikatiivisen päämärän avulla: saman genren tekstit ovat olemassa samaa tarkoitusta varten. 

Kirjan takakansitekstien päämäärä on saada aikaan ostopäätös, varoituskyltit suojelevat ja 

tuoteselosteet informoivat. Swales kuitenkin katsoo, että monen genren kohdalla on mielekkäämpi 

puhua päämääristä monikossa. Esimerkiksi televisiouutisten päämääränä on Swalesin mukaan pitää 

yleisö ajan tasalla maailman tapahtumista, mutta myös muokata yleistä mielipidettä tai 

hätätapauksissa jopa ohjata yleisön toimintaa – sekä joskus myös antaa positiivinen kuva 

omistavasta yhtiöstä. (Swales 1990, 47.) Ristipaineiden puristuksissa journalismin käytännöt 

valitaan genrekonventioiden verkosta hieman päämäärästä riippuen. Samassa tekstissä voidaan 

nähdä kaikuja hyvin monesta eri tarkoitusperästä. (Fairclough 1997, 114.)  

Journalismin ensisijaiseksi päämääräksi luetellaan lähestulkoon aina tiedon välittäminen. 

Maailmassa tapahtuu jotakin, ja journalismi ikään kuin siirtää tuon tapahtuman suurelle yleisölle. 

Tiedonvälittäjän rooli pysynee aina journalismin määrittelyn ytimessä, mutta konstruktivistisen 

tietoteorian vaikutus ei voi olla heijastumatta myös journalismiin. Journalismia ei enää hahmoteta 

maailmasta irti olevana kaiken näkevänä silmänä, joka objektiivisesti ja neutraalisti tarkkailee 

maailmassa ilmaantuvia uutistapahtumia, vaan journalismilla ja sen merkityksellistämisen 

käytännöillä käsitetään olevan vaikutus siihen, miten maailman ymmärrämme. Vaikka journalismin 

suhde todellisuuteen on kyseenalaistettu jo journalistisen instituution sisälläkin, on journalismin 

genrelle ominaista juuri se, että sen teksteissä viitataan todellisiin tapahtumiin ja todellisiin 

ihmisiin. (Kunelius 2003, 23.) 
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Tiedonvälityksen lisäksi journalismi on määritelty niin julkiseksi keskusteluksi, julkisen toiminnan 

resurssiksi kuin tarinankerronnaksi (kts. esim. Kunelius 2000). Toimittajien käsityksiä journalismin 

muutoksista tutkinut Jaana Hujanen puhuu puolestaan kahdesta journalismin projektista. Ensinnäkin 

on markkinalähtöinen journalismi, jonka tavoitteena on tuottaa mediayrityksille taloudellisia 

voittoja mahdollisimman suuri tai maksukykyinen yleisö keräämällä. Usein sen vastapooliksi 

mielletään yhteiskunnallisen journalismin projekti, jossa journalismi nähdään demokratian 

toiminnan edellytyksenä. (Hujanen 2009, 112–113.) 

Markkinalähtöisessä journalismissa asiakkaana tai kuluttajana nähty vastaanottaja on kuningas, ja 

journalismin päämääränä on hänen palvelemisensa. Palvelujournalismin merkkejä 2000-luvun 

sanomalehdessä ovat esimerkiksi menovinkit, faktalaatikot ja erilaiset tee-se-itse -jutut. Haaliakseen 

lukijoita, katsojia ja kuulijoita, journalismin on tehtävä itsensä tarpeelliseksi ja lisäksi oltava 

nopeasti reagoivaa, viihdyttävää, rentouttavaa, tunteita herättävää, kiinnostavaa ja esteettisesti 

innovatiivista. Journalismin monimuotoisuus ei ole synti, vaan päinvastoin – sanomalehti on kuin 

tavaratalo, josta löytyy jokaiselle ostoskoriin napsittavaa.  

Yhteiskunnallisen journalismin projektissa journalismi käsitetään puolestaan yhteiskunnallisen 

toiminnan resurssiksi, jossa eri toimijat (vallanpitäjät, kansalaiset, journalistit, eli “vallan 

vahtikoirat”) asettuvat dialogiin. Yhteiskunnallisen journalismin tehtäviä ovat kansalaisidentiteetin 

tuottaminen, keskustelun synnyttäminen ja ylläpito sekä aktiiviseen kansalaisuuteen osallistaminen. 

Äkkiseltään edellä kuvatut journalismin kaksi projektia vaikuttavat riitelevän pahasti keskenään, 

mutta Hujasen mukaan markkinalähtöisyys ja halu palvella kuluttajaa voivat myös vahvistaa 

journalismin yhteiskunnallista roolia. Kuluttajan palvelu voi tarkoittaa esimerkiksi monipuolisen 

tiedon tarjoamista harkitun äänestyspäätöksen muodostamiseksi. Käytännön toimitustyössä 

kaupallisuuden vaatimukset tuppaavat kuitenkin jyräämään demokratian ihanteen alleen. (ema., 

116–127.)  

Journalismin hahmottamista genrenäkökulmasta vaikeuttaa se, että journalismi tuntuu olevan 

jatkuvasti jonkunlaisessa kriisissä ja “tulemisen tilassa”. Mullistuksia tuovat niin uudet 

teknologiat – radio ja televisio aikanaan, nyt internet – kuin alati kiristyvät taloudellisen 

tehokkuuden vaateet mediayrityksissä. 2000-luvulla journalismi on yhä selvemmin liiketoimintaa, 

ja etenkin sanomalehtien laskevat myyntitulot aiheuttavat muutospaineita toimituksissa. 

Journalismin on sopeuduttava uudenlaiseen toimintaympäristöön, jossa sisältöjä tuotetaan 
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kiristyvällä tahdilla yhä useampaan välineeseen. (Väliverronen 2009, 13.) Yatesin ja Orlikowskin 

termejä soveltaen journalismin konventiot jalostuvat ja muuntuvat vastaamaan muuttunutta 

teknologista, taloudellista ja sosiaalista ympäristöä. Lienee vielä aikaista sanoa, mitkä muutoksista 

jäävät pysyviksi, mutta seuraavissa alaluvuissa pyrin hahmottelemaan journalismin genrekäytäntöjä 

ja niiden viimeaikaisia muutoksia tuotannon, tekstien ja yleisön näkökulmasta. 

 

3.1. Tuotanto ja tekijät 

 

Journalismia on usein tituleerattu eräänlaiseksi semiprofessioksi (kts. esim. Väliverronen 2009, 28). 

Raja kaunokirjallisen kirjoittajan (engl. “author”) ja journalistin välillä piirtyi vasta 1900-luvun 

alussa, eikä erottelu vieläkään ole aina selvää.  Tänä päivänä journalisteja valmistuu erikoistuneista 

koulutuksista, ala on ammatillisesti järjestäytynyt ja sillä on oma säännöstönsä. Journalistilta 

odotetaan myös erilaisten alalla käytettävien julkaisualustojen ja teknisten apuvälineiden hallintaa. 

Kuitenkaan journalistina työskentelyä ei valvota samaan tapaan kuin vaikkapa lääkäreitä, vaan 

toimittajana voi teoriassa työskennellä kuka tahansa. (Barnhurst & Owens, 2008.) Ammattimaista 

journalismia haastavatkin internet-ajalla tavalliset kansalaiset, bloggarit ja verkkoyhteisöt, jotka 

tuottavat journalismin kaltaista sisältöä – uutisia, keskustelua, kommentteja – ilmaiseksi ja 

virallisesta statuksesta vapaana (Väliverronen 2009, 14). Esimerkiksi Kaakkois-Aasian vuoden 

2004 tsunamissa kadonneista suomalaisista julkaistiin ensimmäisenä tietoa sukellus.fi -blogissa, 

koska lehdet eivät halunneet julkaista vielä mahdollisesti muuttuvaa nimilistaa (Mörä 2005, 78).  

Journalistisen profession olemassaolon edellytys on sen itsenäisyydestä kumpuava uskottavuus, jota 

ainakin yritetään varjella pitämällä etäisyyttä poliittisiin ja taloudellisiin vaikuttajiin. Etenkin 

uutisjournalismissa toimittajan rooliksi on mielletty “olla neutraali käsi, jota todellisuus liikuttaa 

“ (Luostarinen 2002, 24). Paradoksaalisesti journalistisessa työssä nojaudutaan pitkälti toimituksin 

ulkoisten tahojen tuottamaan ja uskottavaksi tekemään tietoon. Konventionaalisessa journalismissa 

väittämien totuudellisuus tuotetaan niin kutsutussa objektiivisuuden strategisessa rituaalissa. 

Toimittaja vastaa siitä, että kulloinkin haastateltu, tutkija, virkamies, poliitikko tai kansalainen on 

todella sanonut mitä sanoi. Esitettyjen väitteiden faktapitoisuus jää kokonaan lähteiden omalle 

vastuulle. (Kunelius 2003, 69.) Fairclough’n mielestä uutistuotannon silmiinpistävin piirre onkin 
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“toimittajien suunnaton luottamus määrättyjä virallisia tai muuten legitimoituja lähteitä kohtaan” 

(1997, 167).  

Toimituksellisen työn järjestäminen vaihtelee maittain, ja esimerkiksi angloamerikkalaisissa 

toimituksissa työnjako niin sanoma- kuin aikakausilehdissä perustuu tietoa hankkivan toimittajan ja 

lopullisen tekstin editoivan portaan työnjakoon (Helle 2009, 98). Väliverrosen mukaan yksi 

journalistisen työkulttuurin kipupisteistä on individualistisen toimittajaihanteen ja ryhmätyön 

välinen jännite. Journalistin individualistisella ammatti-identiteetillä on juurensa vanhoissa 

taiteilijan, taistelijan ja seikkailijan myyttisissä toimittajahahmoissa. Tällaiselle sankaritoimittajalle 

itsenäisen toimintatilan säilyttäminen on tärkeää. Markkinalähtöistä journalismia tehdään kuitenkin 

usein genre edellä: konseptinmukainen lopputulos saatetaan suunnitella kuvia ja grafiikkaa myöten 

ennen kuin varsinainen asiasisältö on valmis. Genre- tai konseptilähtöisessä ajattelussa on 

luontevampaa organisoida myös toimitustyö toimittajien, editoivien toimittajien, taittajien, 

graafikoiden ja kuvaajien ryhmätyöksi, mikä ei aina miellytä itsenäiseen työskentelyyn tottuneita 

toimittajia. (Väliverronen 2009, 30.) Myös uudet teknologiat ovat laajentaneet huomattavasti 

toimittajien työnkuvaa: nykyään samasta aiheesta saattaa joutua tuottamaan niin tekstiä, kuvaa, 

liikkuvaa kuva kuin audiotakin.  

Genret linkittyvät toimitustyössä vahvasti rutiineihin. Mediaorganisaatioille muodostuu 

luonteenomaisia ja toistuvia käytäntöjä, joilla materiaalia kerätään ja valikoidaan, joilla 

lähdeaineistoa toimitetaan ja muotoillaan lopulliseksi tekstiksi (Fairclough 1997, 68). Kiireisessä ja 

sykleittän jaksottuneessa journalistisessa tuotannossa vakiintuneet tekstikonventiot ja niihin liittyvä 

työjärjestys helpottavat sekä yksittäisen toimittajan että koko toimituksen työtä. Rutinoitunut 

toimittaja pystyy vääntämään genremuottiin tapahtuman kuin tapahtuman. Toisaalta genre vaikuttaa 

myös siihen, mitkä tapahtumat ylipäätänsä läpäisevät journalismin portinvartijoiden seulan. 

Toimituksen ulkoiset tahot pystyvät siten hyödyntämään genrekonventioita – esimerkiksi ovela 

markkinoija osaa sisällyttää uuden tuotteen lanseeraamiseen jotain uutismaista, johon toimittaja 

pystyy tarttumaan. (Barnhurst & Owens 2008.) Kun Cardiffin yliopistossa tutkittiin brittiläisiä 

sanomalehtiä, yli puolet niiden uutisista paljastui pr- ja uutistoimistoilta peräisin olevaksi 

kierrätysmateriaaliksi. Viidennes uutisista oli kokonaan peräisin pr-toimistoilta. (Väliverronen 

2009, 14.) 
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3.2. Yleisö 

 

Kuten muutakin joukkoviestintää, luonnehtii journalismin yleisösuhdetta joukkoluonteisuus ja se, 

että lähettäjä ja vastaanottaja harvoin ovat samaan aikaan samassa paikassa. Yleisön mahdollisuudet 

antaa suoraa palautetta ovat rajatut, joten journalismi on pitkälti eräänlaista yksinpuhelua. Siten 

yleisökin on aina enemmän käsite tai ideaali kuin todellinen ryhmä vastaanottajia (Fairclough 1997, 

57). Internetin vuorovaikutteisuus on kuitenkin herättänyt toiveita yleisösuhteen elvyttämisestä, ja 

perinteiset mediat tarjoavat nykyään yleisölle mahdollisuuksia osallistua sisällöntuotantoon 

(Väliverronen 2009, 21). Myös taloudellisen logiikan niveltyminen journalismiin on pakottanut 

mediatalot miettimään yleisön mieltymyksiä entistä tarkemmin (Hujanen 2009, 112).  

Journalismia on määrittänyt vahvasti se, että kohteena on erikoistuneen ryhmän sijasta suuri yleisö. 

Esimerkiksi tieteellisistä saavutuksista uutisoitaessa on tieteen kieli pystyttävä kääntämään 

tavalliselle kansalaiselle ymmärrettäväksi.  Ajatus siitä, että journalismi on tarkoitettu “kenelle 

tahansa” voi kuitenkin muuttua, kun tekniikka mahdollista journalististen tuotteiden räätälöinnin 

yhä tarkemmin yksittäiselle kuluttajalle. Jo nyt joukkoviestinnän yleisöt ovat pirstaloituneet 

voimakkaasti, ja on kyseenalaista, onko yhtä, kaikille yhteistä julkisen keskustelun foorumia enää 

olemassakaan. (Kunelius 2003, 75.) Vaikka journalismi ei pystyisi tosiasiassa keräämään kaikkia 

kansalaisia äärelleen, piilee sen valta juuri pyrkimyksessä puhutella “meitä kaikkia”. 

Journalismia tehtäessä tuotetaan aina myös yleisöä: minkälaiset aiheet yleisöä kiinnostavat, mitä se 

etsii journalismista (tietoa, viihdettä vai vaikuttamista?) ja minkälaisella kielellä sitä tulisi puhutella. 

Puhutteleeko journalismi meitä enemmän kuluttajina vaiko kansalaisina? Uutistutkijat ovat usein 

tulleet siihen tulokseen, että uutisiin sisäänrakennettu yleisön osa on olla passiivinen, 

välinpitämätön ja intressitön sivustaseuraaja (esim. Kunelius 1996, 161–201). Toisaalta juuri 

vuorovaikutteinen uusi teknologia ja kansalaisjournalismi ovat tuoneet uutta optimismia ja 

aktiivisuutta yleisösuhteeseen. Esa Reunasen näkemyksessä journalismi mieltää yleisönsä 

“intressanteiksi, jotka liittyvät julkisuuteen moninaisten sidostensa, etujensa ja orientaatioidensa 

kautta”. Journalismissa esiin tuodut asiat ovat yleisölle tärkeitä ja hyödyllisiä, ja mikäli 

intressantin yleisön edustajan oma näkökulma ei tule tarpeeksi esille, hänellä tulisi olla 

mahdollisuus siirtyä yleisöstä esiintyjäksi ja osallistua keskusteluun. (Reunanen 2003, 53.) 
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3.3. Tekstit 

 

Kaupallisen uutisjournalismin ytimessä on ajatus siitä, että journalistinen teksti kertoo siitä, mitä 

maailmassa tapahtuu tai on juuri tapahtunut. Kuten edellä on käynyt ilmi, tällainen realistista 

tietoteoriaa heijasteleva faktapohjaisuuteen nojaava määritelmä on yksiulotteinen. Koska 

journalismin on varsin rutinoitunutta representaatioiden tuottamista, genrekonventiot määräävät 

pitkälti sen sisällöt jo etukäteen. (Kunelius 2003, 22.) Toinen usein mainittu journalististen tekstien 

sisällön piirre on se, että niissä käsitellään kaikille yhteiseksi ja merkittäviksi koettuja aiheita. 

Hyvin toimivan demokratian ajatellaan tarvitsevan itsenäistä ja riippumatonta journalismia 

vahtimaan, ettei valtaa käytetä väärin. Todellisuudessa “kaikille yhteisiä ja merkittäviä” sisältöä 

ohjailevat vakiintuneet julkaisukriteerit, joiden seurauksena syntyvät jutut pikemminkin 

heijastelevat vallitsevia valta-asemia kuin pyrkivät aktiivisesti kyseenalaistamaan niitä. (emt. 191.)      

Journalismin yhteiskunnallisen roolin on usein katsottu rapautuneen kaupallistumisen myötä. Kun 

nykyisiä sisältöjä peilaa ajatukseen journalismista demokratian edistäjänä, on moni kirjoittaja 

uskaltautunut väittämään laadun kärsineen. Kriitikoiden arvioiden mukaan journalismi on 

pinnallistunut, viihteellistynyt, tunteellistunut, menettänyt luotettavuuttaan, kyynistynyt, jopa 

raadollistunut. Puhutaan tabloidisaatiosta, jolla viitataan kaiken journalismin 

iltapäivälehtiytymiseen. Tabloid-journalismille tyypillisiä aiheita ovat viihde, urheilu, julkkikset ja 

heidän yksityiselämänsä, ja aiheiden käsittelytapoina suositaan skandaaleja, yksityiselämän 

paljastuksia ja tarinallisuutta. (Juntunen & Väliverronen 2009, 281.) Nykyjournalismille on 

tyypillistä myös poimia aiheita, lähteitä, näkökulmia ja muotoja toisista medioista – tästä hyvänä 

esimerkkinä on Tanssii tähtien kanssa -televisio-ohjelman laaja käsittely suomalaisissa 

iltapäivälehdistä. Juha Herkman nimittää tällaista itseensä viittaavaa metajournalismia 

mediajournalismiksi. (Herkman 2009, 45.) 

Journalistiset tekstit kytkeytyvät realistisen esittämisen perinteeseen (Ridell 1994, 103). Journalismi 

syntyi samoihin aikoihin kuin moderni romaani, ja niiden kerrontatekniikoilla on sama perusta 

(Barnhurstt & Owens 2008). Kirjassa The Invention of Journalism Jean K. Chalaby kuvaa 

journalistisen diskurssin kehittymistä historiallisesti. Chalaby nimeää journalismille 

ominaisimmaksi diskursiiviseksi käytännöksi (engl. discursive practice) raportoinnin (reporting), 
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joka on “faktoihin keskittynyt diskursiivinen käytäntö”. 1900-luvun kuluessa käytännöksi tuli 

nykyäänkin voimassa oleva tapa erottaa faktat mielipiteistä. Samalla myös tunteet erotettiin 

faktoista: journalistin ei sopinut kommentoida kuvaamiaan tapahtumia. (Chalaby 1998, 128–130.) 

J.L. Austinin termien mukaan journalistiset tekstit ovat pinnalta katsoen toteavia (constative), eli 

niissä esitetään lausumia, jotka voidaan luokitella joko tosiksi tai epätosiksi. Vaikka journalismi on 

aina myös performatiivista – faktat on esitettävä jollakin tavalla – journalismi kätkee 

esitysluonteensa. (sit. teoksesta McQuail 2000, 347.) Journalistisessa tekstissä faktat vaikuttavat 

kertovan itse itsensä, mutta niilläkin on omanlaisensa kertoja. Realistisen romaanin tapaan 

journalismissa kertoja harvoin tunnistautuu tai puuttuu kuvaamiinsa tapahtumiin, vaan on 

pikemminkin kertomuksen koossa pitävä voima. (Kts. esim. Ridell 1994.) Journalismin kerronnan 

neutraaliin vaikutelman synnyttämiseen on kuulunut olennaisesti myös kuivakka asiakieli, joka “ei 

ole sinisten ajatusten hahmottelua hanhensulalla paperille” (Okkonen 1974, sit.teoksesta Lassila-

Merisalo 2009, 86).  

Realistisen esittämisen lisäksi journalismille ominaista on useiden diskurssien sulauttaminen 

samaan tekstiin. Teksteissä lainataan sekä suoraan että epäsuorasti muiden puhetta. Heikki 

Luostarinen on tarkastellut journalismia metadiskurssina, joka mahdollistaa erilaisten 

yhteiskunnallisten puheyhteisöjen kohtaamisen. Journalismi on tila, jossa erityisiä puhetapoja 

käyttävät ryhmät saadaan kuin ihmeen voimalla keskustelemaan samalla kielellä. (Luostarinen 

1994, 25–41.) Reunanen huomauttaa aiheellisesti, että tämä tila on sekin geneerisesti muovautunut 

(Reunanen 2003, 51). Tyypillinen esimerkki tästä on journalistisen tekstin rakentaminen 

vastakkainasetteluksi. Kun toimituksessa mietitään yhteiskunnallisen aiheen käsittelyä, haetaan 

juttuun usein tietoisesti kärkkäitä, vastakkaisia mielipiteitä edustavia haastateltavia.  

1900-luvua nimitetään usein historian kuvallisimmaksi aikakaudeksi. Kinokameran, rasterilaatan, 

värivalokuvauksen, television, videon ja digikuvan kaltaiset keksinnöt ovat mullistaneet kuvien 

tuotannon ja nostaneet visuaalisten esitysten määrän hurjaan kasvuun. Mediajulkisuuden myötä 

kuvat myös leviävät entistä laajemmalle yleisölle. (Seppänen 2005, 22–25.) Kuvallistuneessa 

ympäristössä journalismistakin on tullut asteittain visuaalisempaa, ja etenkin valokuvalle on 

muodostunut tärkeä rooli sekä journalismin autenttisuuden että kaupallisen houkuttavuuden 

rakentamisessa. 2000-luvulla journalismista onkin tullut leimallisesti multimodaalinen genre. 

Viestinnän moodeilla tarkoitetaan inhimillisen viestinnän eri rekistereitä: ääntä, kuvaa ja tekstiä 

(Jensen 2008). Digiaikakaudella journalistinen merkityskokonaisuus voi muodostua kuvasta, 
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kirjoitetusta tekstistä, puheesta, liikkuvasta kuvasta, piirroskuvasta, grafiikasta tai näiden kaikkien 

yhdistelmästä. Nämä modaliteetit rakentavat merkityksiä eriävillä tavoilla, mutta journalismissa 

olennaista on, kuinka eri ilmaisutavat yhdessä rakentavat vaikutelmaa todesta. Journalistisen 

esityksen on oltava autenttinen ja uskottava, esitysluonteestaan huolimatta sen on oltava kuin 

ikkuna todellisuuteen. Kyse on kuitenkin aina enemmän esitystapojen konventioista kuin aidosta 

vastaavuussuhteesta todellisuuden kanssa. Pidämme esimerkiksi mustavalkoisia valokuvia helposti 

värivalokuvia autenttisempina esityksinä todellisuudesta.  

 

3.4. Journalismin lajit: fokuksessa reportaasi 

 

Uutisgenre määrittää journalismia edelleenkin niin vahvasti, että journalismista puhuttaessa 

tarkoitetaan usein uutisjournalismia. Pitkät perinteet on kuitenkin myös ns. kaunokirjallisella 

journalismilla, joka voidaan kärjistetysti asettaa jopa uutisen antiteesiksi. Maria Lassila-Merisalo 

määrittelee kaunokirjallisen journalismin faktuaaliseksi sisällöksi, jonka esittämisessä eli muodossa 

käytetään fiktiosta tunnettuja keinoja. Tällaisia keinoja ovat esimerkiksi maalaileva kuvaus, 

eeppinen kerronta, kohtausten rakentaminen ja dialogin käyttö. (Lassila-Merisalo 2009, 12–27.) 

Mikäli fakta ja fiktio mielletään epistemologisten kategorioiden (tosi–epätosi) sijaan genreiksi, 

voidaan kaunokirjallisen journalisminkin ajatella olevan esimerkki hybridigenrestä.  

Kaunokirjallisen journalismin tunnetuimpiin kirjoittajiin kuuluvat amerikkalaiset Norman Mailer, 

Hunter Thompson, Tom Wolfe ja Truman Capote, joiden 1960-luvulla ilmestyneet reportaasit ja 

kirjat niputettiin New Journalism -liikkeeksi. Kirjoittajat haastoivat journalismin konventioita 

asettumalla tekstiensä eksplisiittisiksi kokijoiksi ja tekijöiksi sekä siirtämällä fokuksen tekstin 

sisällöstä tarinankerrontaan ja kieleen. Teksteissä sumennettiin häpeilemättä faktan ja fiktion rajaa 

– pitkälle viedyin esimerkki tästä lienee Truman Capoten non-fiktiivinen romaani Kylmäverisesti 

(In Cold Blood, suom. 1966). Kaunokirjallisessa journalismissa sekä sen yläkäsitteessä non-

fiktiossa tasapainoillaan jatkuvasti ilmaisunvapauden ja referentiaalisuuden eli todellisuussuhteen 

välillä. Tekstillä on tekijänsä sille antama faktuaalinen status, mutta lukijoiden tulee päättää, 

kelpuuttaako se tekstin faktuaalisena. (Lassila-Merisalo 2009, 53.) Saako journalistisen tekstin 

kertoja esimerkiksi tunkeutua haastateltavan pään sisälle ja kertoa mitä tämä ajattelee? Saako 

tekstissä rekonstruoida tapahtumia, joita kirjoittaja ei ole itse havainnut? 
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Aikakauslehdissä ja sanomalehdissä kaunokirjallista journalismia harrastetaan tyypillisesti 

reportaaseissa. Reportaasi on alkuhämäristään saakka ollut kytköksissä kaunokirjallisuuteen, ja 

esimerkiksi Ranskassa monet realistisen koulukunnan kirjailijat, kuten Émil Zola, Honoré de Balzac 

tai Stendhal kirjoittivat myös sanomalehtiin. Reportaasin historiaa jäljittänyt Denis Ruellan 

määrittelee genren näin: “Lopputulos silminnäkijän rooliin (vapaaehtoisesti tai ei) asettuneen 

yksilön aktiivisesta toiminnasta, tutkimuksesta ja näiden avulla saatujen tietojen julkaisemisesta”. 

Jos uutinen syntyy pitkälti siistinä sisätyönä – uutistoimistojen materiaalin, tiedotteiden, 

puhelinhaastattelujen, tutkimusten ja raporttien avulla, määrittää reportaasin genreä toimittajan 

jalkautuminen toimituksen ulkopuolelle. Reportaasi on genre myyttiselle sankaritoimittajalle, joka 

vaaroja uhmaamatta ratkaisee mysteerejä ympäri maailmaa. Tämä neuvokas sankarireportteri on 

esiintynyt ahkerasti myös populaarikulttuurissa – sarjakuvista mainittakoon itsestään selvät 

esimerkit Tintti ja Teräsmies. Jo 1800-luvun lopulla paroni Tanneguy de Wogan kuvasi teoksessa 

Manuel des gens de lettres – Le journal, le livre, le théâtre (’Kirjoittajan oppikirja – 

sanomalehti, kirja, teatteri) reporttereita seuraavasti: 

Hän tunkeutuu salaisimpiin paikkoihin, väistää tai ylittää kaikki esteet, tuntee merkittävimmät 

henkilöt, seuraa ministereitä matkoille, armeijaa harjoituksiin tai sotaretkille; hän on sankarillinen 

usein vain uteliaisuudesta, joskus vähän kierokin keksiessään uutisia kun sellaisia ei satu nenän 

alle. Mikä mies, mikä mies! (de Wogan 1898, siteerattu teoksesta Ruellan 1993, 109–129, suom V. 

Kuutti ) 

Sanaan reportaasi, joka juontuu latinan sanasta reportare, ‘tuoda takaisin’, liittyy ajatus 

eksoottisten, kummallisten tai järkyttävien tuliaisten tuomisista paikoista, jotka lukija voi vain 

kuvitella mielessään. Reportaasin juuret juontavatkin matkakertomuksiin (Lassila-Merisalo 2009, 

67). Reportaasimatkalla kirjoittaja on eräänlainen sijaiskokija, joka havainnoi kaikilla aisteillaan 

maailmaa ja raportoi havainnoistaan lukijalle. Pelkkä eksotiikannälän tyydyttäminen ei ole ollut 

kuitenkaan reportaasin ainoa funktio, vaan sosiaalisen todellisuuden ja sen epäkohtien kuvaaminen 

on ajanut kirjoittajia työssään. Sanomalehtireportaasin historia alkaa Euroopassa Krimin sodasta 

(1853–1856), Yhdysvalloissa sisällissodasta (1861–1865), ja sotareportaasi on edelleen 

voimissaan oleva, korkeaa arvostusta journalistien keskuudessa nauttiva reportaasin alagenre. 

(Ruellan 1993, 109–129).  
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Reportaasin päämäärä ei ole uutisen tapaan välittää tietoa mahdollisimman tehokkaasti, vaan 

pikemminkin laajentaa lukijoiden ymmärrystä sekä tarjota kokemuksia ja elämyksiä. 

Tiedonvälitysfunktion rinnalle nousee merkittäväksi esteettisen vaikutelman ja tunnereaktion 

synnyttäminen. Reportaasitekstiin voi upota samalla tavalla kuin hyvään kirjaan, näytelmään tai 

elokuvaan, ja teksteillä on usein draaman rakenne. Kerrontatekniikoissa, näkökulmien käytössä ja 

sanavalinnoissa saa laittaa persoonansa peliin. Helsingin Sanomiin vuosia reportaaseja kirjoittanut 

toimittaja Anu Nousiaisen mukaan juuri “subjektiivisuus on reportaasin suola.” Koska kaiken 

keskuksessa on havainnointi, ei havaitsijaakaan tarvitse piilottaa samaan tapaan kuin uutisessa. 

Nousiainen kirjoittaa, kuinka hän on ujostellut minä-muodon käyttöä, suosinut yksipersoonaisia 

verbejä ja käyttänyt “mieleen tulee” -tyyppisiä ilmauksia koomisuuteen asti, mutta päätynyt 

siihen, että minä-muodon käyttö on reportaasissa perusteltua. Vaarana on toki se, että reportaasi 

alkaa kertoa enemmän tekijästään kuin aiheesta. (Nousiainen 1998, 130–132.) 

Reportaasi muodostaa lehden sivuille visuaalisen kokonaisuuden, jossa kuvilla ja graafisilla 

elementeillä on merkittävä rooli.  Sohetin ja Orsellin mukaan moderni lehtikuvitus syntyi itse 

asiassa käsi kädessä reportaasin kanssa, kun 1800-luvun puolivälissä yleistyneet kuvalehdet 

halusivat autenttista kuvamateriaalia Krimin sodasta. Aiemmin samankaltaisia aiheita oli kuvitettu 

klassisilla, mielikuvituksen pohjalta syntyneillä sotamaalauksilla. Sotatantereelle lähetettyjen 

taitelijoiden tehtävänä oli “luonnostella tapahtuma muutamilla kynänvedoilla pikakirjoituksen 

tapaan sekä myöhemmin tulkita ja laajentaa luonnos lopulliseksi piirrokseksi.” (Orselli & Sohet 

2005.) 1800-luvun mittaan kuvalehdet siirtyivät puhtaasta piirroskuvituksesta valokuvien 

perusteella tehtyihin kaiverruksiin. Uskottavuuden lisäämiseksi kuvan viereen saatettiin lisätä teksti: 

valokuvan mukaan. Kun rasterilaatan keksiminen mahdollisti viimein 1800-luvun lopulla kuvien 

nopean painamisen tuhansiksi kopioiksi, syrjäytti valokuva piirroksen reportaasin kuvittajana. 

(Kero 2005, 10.) Piirroskuvan käyttö ei ole kuitenkaan 2000-luvullakaan tavatonta. Tutkimukseni 

syntyaikoihin esimerkiksi Helsingin Sanomien Kuukausiliitteessä julkaistiin Tapani Koivuniemen 

johtamaa uskonlahkoa käsitellyt reportaasi Valitut, joka oli kuvitettu Ville Tietäväisen piirroksin 

(Nousiainen 2010). Kuten tässäkin tapauksessa, piirroskuvaan päädytään usein, jos aihe on 

arkaluontoinen ja nimettöminä haastateltujen identiteettiä tulee suojella – tai jos 

valokuvamateriaalin hankkiminen on yksinkertaisesti hankalaa tai mahdotonta.  

Indeksisen luonteensa vuoksi valokuva luo aina piirrosta vahvemman vaikutelman autenttisuudesta. 

Vaikka valokuvan todistearvo ei ole sen luonnollinen ominaisuus, vaan periytyy pikemminkin sen 
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käyttötavoista yhteiskunnasta, käsitämme valokuvan todisteena ainakin siitä, että kuvattu kohde on 

ollut kameran edessä. (Salo 2000, 19.) Valokuvan rooli todellisuusvaikutelman luojana on tärkeä 

myös reportaasissa, mutta aivan yhtä iso merkitys on esteettisellä ja dramatisoivalla 

kuvakerronnalla. Kuvan tunnelma, toiminta ja tunteet houkuttelevat lukijan tarttumaan juttuun: 

kuva sekä pysäyttää katseen että säilyttää sen jutussa. (emt. 27.)   

Klassinen kuvareportaasi rakentuu erilaisille jatkumoille, eli toisin sanoen kuvissa esiintyy yleensä 

sama, tunnistettava henkilö, ja kuvien tapahtumat etenevät kronologisessa järjestyksessä. Kuvista 

voi nähdä kohteen, tilanteen tai toiminnan kehityksen (Vanhanen 2002, 116). Kuvareportaaseja 

tutkineen Merja Salon mukaan nykyjournalismissa tällaista elokuvamaista kuvakertomusta ei juuri 

suosita, vaan tavallisempia ovat temaattisesti järjestetyt yksittäisten kuvien kokoelmat. Taitossa ei 

kuljeteta tarinaa kuvilla, vaan kuvat tuovat erilaisia näkökulmia ja puolia aiheeseen. Valokuvan 

pitää toimia myös yksittäisenä kuvana, sillä tekstin ja kuvan kokonaisuutta sitoo yhä löyhempi 

narratiivinen rakenne. (Salo 2000, 112.)  

Reportaasissa kuva ja teksti välittävät tarinan yhteistyössä, mutta tuon vuorovaikutuksen 

analyyttinen tarkastelu ei ole aivan mutkatonta. Janne Seppäsen mukaan mitään yleispätevää 

metodia tarkastella kuvan ja sanan suhdetta ei ole, vaan sitä on tarkasteltava jokaisen 

representaation kohdalla erikseen (Seppänen 2005, 79–80). Kuvaavaa on, että legendaarisen Life-

kuvatoimiston kuvatoimittaja Wilson Hicks nimittää kuvan ja tekstin onnistunutta 

yhteisvaikutelmaa “x-faktoriksi”. Hicksin mukaan kuvareportaasin x-faktori syntyy silloin, kun 

kuvan ja sanan erilaisia kerrontatapoja hyödynnetään niin, että kokonaisuus on enemmän kuin 

osiensa summa. Onnistuneessa reportaasissa on otettu huomioon, että kertakatsomalla haltuun 

otettavat kuvat luetaan nopeammin kuin lineaarisesti etenevä teksti. Reportaasitekstin tehtävänä ei 

ole myöskään kerrata sitä, mitä valokuvassa jo näkyy. Kuva luo välitöntä vaikutelmaa ajasta, 

paikasta ja henkilöistä sekä yksilöi kohteensa kieltä tarkemmin, mutta on myös monenlaista 

informaatiota, jota kuvalla ei voi välittää. Vasta teksti identifioi kuvien paikat, ajat ja henkilöt sekä 

niiden väliset suhteet, liittää niihin muita aistikokemuksia, kuten hajun ja maun, sekä kertoo mitä on 

tapahtunut ennen kuvaa ja sen jälkeen. Valokuva on aina merkityksiltään monitulkintainen, ja 

Roland Barthesin termien mukaan teksti ankkuroi kuvan merkitykset haluttuun suuntaan. (Salo 

2000, 100–101.) 

Koko luvussa esitetyn perusteella reportaasi voidaan siis määritellä journalismin alagenreksi, jossa 

uusinnetaan monia journalismille tyypillisiä piirteitä. Reportaaseja kirjoittavat usein journalistit, 
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niissä kerrotaan todellisista ihmisistä ja tapahtumista ja niissä käsitellään usein yhteiskunnallisesti 

merkittäviä aiheita. Koska reportaasin toinen jalka on kaunokirjallisuudessa, ovat sen päämäärät 

kuitenkin hieman toisenlaisia kuin uutisjournalismissa. Lukijalle halutaan tarjota lukuelämys: 

hänessä pyritään herättämään tunteita ja esteettistä mielihyvää. Erilaisista strategisista tavoitteista 

johtuen myös tekstit ja niiden tuotanto eroavat niin kutsutusta kovasta uutisjournalismista.  

Alla olevaan taulukkoon (taulukko 1) on koottu tämän luvun perusteella journalismin ja reportaasin 

genrejen ominaispiirteitä 

 

 

 

 

Taulukko 1: Journalismin ja reportaasin genrepiirteitä 

  

 Päämäärä 

Tuotanto & 

Tekijät Yleisö 

Tekstin 

sisältö Tekstin muoto 

Jo
u
rn

al
is

m
i 

o Tiedonvälitys 
1. Yhteiskunnan 
toiminnalle 
välttämätön 
journalismi 

2. Kaupallisesti 
houkutteleva 
journalismi 

o Tekijänä 
“semiprofessionaalit” 
o Itsenäisyys ja 
etäisyys suhteessa 
vallakkaisiin 

o Ryhmätyö 
toimituksessa 
o Työprosessi: 
tiedonhankinta,  sen 
esittäminen ja 
julkaiseminen 
o Kiire → tuotannon 
syklit & rutiinit 

o Suuri 
yleisö,  
"kuka 
tahansa" 

o Ajankohtaisuus 
ja uutuus 
o Yhteiset ja 
yleisesti 
merkittävät 

teemat 
o Todelliset 
tapahtumat, 
ihmiset ja paikat 
o Ulkopuolisten 
instituutioiden 
tuottama & 
uskottavaksi 
tekemä tieto 

o Multimodaalisuus: Kuvan, 
liikkuvan kuvan, grafiikan, 
kirjoitetun tekstin, äänen jne. 
yhdistely 
o Realistisen esittämisen perinne, 

"ikkuna todellisuuteen" 
o Moniäänisyys 
o Teksti: faktat ja mielipiteet 
erottava, ulkopuolisen ja 
tunnistautumattoman kertojan 
raportti asiakielellä 
o Kuva: todiste autenttisuudesta 

R
ep

o
rt

aa
si

 

o Tarinankerronta: 

tunteisiin ja älyyn 
vetoaminen esteettisin 
keinoin 

o Individualistinen 

toimittajaihanne, 
“sankaritoimittaja”, 
kirjailija-tomittaja, 
kuvaaja-taiteilija 
o Itsenäistä toimintaa 
ja havainnointia 
toimituksen 
ulkopuolella 
o Pitkä tekoprosessi 

 o Tekijän 

subjektiivinen 
kokemus ja 
havainnointi 
o Riippumaton 
ajankohdasta ja 
tapahtumista 

o  Teksti: luonteeltaan eeppistä 

eli kertovaa, käytössä fiktion 
keinot (kuvailu, dialogi, 
kohtaukset) 
o  Kuva (useimmiten valokuva): 
valottaa teemaa eri näkökulmista 
o  Kuvat ja tekstit kertovat 
vuorovaikutteisesti ja toisiaan  
täydentävästi, eivät kuitenkaan 
kertaa samaa 

 o Grafiikat, kuvat, kuvatekstit, 
leipäteksti ja otsikot muodostavat 
usean sivun visuaalisesti harkitun 
kokonaisuuden 
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4. Sarjakuvajournalismi genrenä 

 

Sunnuntaina 25. huhtikuuta 2010 Helsingin Sanomat julkaisi kulttuurisivuillaan koko sivun 

kokoisen sarjakuvan otsikolla Vaellus pohjoiseen tuhkapilven varjossa. Kronologisesti etenevässä 

sarjakuvassa Timo Mäkelän piirtämä vanha herra, sunnuntain sarjakuvasivuilta tuttu hahmo, jää 

lentoliikennettä häirinneen tuhkapilven takia jumiin Romaniaan ja joutuu palaamaan Suomeen 

bussilla. Maisema- ja kaupunkinäkymillä kuvitetussa sarjakuvassa kerrataan matkan kulkua ja 

kommentoidaan tapahtunutta haikealla pohdiskelulla: “Onko lentäminen lopulta luonnollista 

ihmiselle?” (Mäkelä 2010.) Kauniisti väritetty, nelivärinen sarjakuva on selvä katseenpysäyttäjä. 

Vaikka olemme tottuneet lukemaan kulttuurista muutakin kuin niin kutsuttuja kovia uutisia, on 

sarjakuvien konventionaalinen paikka lehden takaosassa, ja kokosivun sarjakuva ajankohtaisesta, 

tuhansia suomalaisia koskettaneesta uutisaiheesta ei muutenkaan ole kulttuurisivun tyypillisin juttu. 

Mäkelän sarjakuva aiheuttaa lukijalle ensi alkuun hämmentyneen olon, sillä mitkään 

genrekonventiot eivät auta jäsentämään lukukokemusta. Vanha herrahan on fiktiivinen hahmo, joten 

onko koko sarjakuvaan suhtauduttava fiktiona? Miksi kertomus tuntuu kuitenkin niin autenttiselta? 

Kovassa kilpailutilanteessa journalismin on pystyttävä jatkuvasti luomaan nahkansa ja houkuteltava 

uusia lukijoita. Yksi keino siihen on kehittää uusia genrejä, eli muodikkaasti sanottuna tuottaa 

journalistisia innovaatioita. Innovaation – suomalaisittain uudennoksen – pohjimmainen idea on 

tuottaa uutta, oli se sitten idea, käytäntö tai esine (innovaation määritelmästä kts. esim. 

Tilastokeskus 2010). Sarjakuvan yhdistäminen journalismiin on jo lähtöarvoltaan niin uudenlainen 

yhdistelmä, ettei lukija voi uteliaisuuttaan olla tarttumatta Mäkelän tuhkapilvisarjakuvaan. 

Helsingin Sanomien kertaluontoinen kokeilu ei kuitenkaan ollut ensimmäinen laatuaan, vaan useat 

eurooppalaiset ja amerikkalaiset sanoma- ja aikakauslehdet, mukaan luettuna sellaiset laatulehdet 

kuin The Guardian, Le Monde ja The Times ovat julkaisseet sivuillaan sarjakuvia, joita voi ainakin 

jossain määrin luonnehtia journalistisiksi. Ensimmäiset kokeilut sarjakuvan ja journalismin 

yhdistämisestä tehtiin yhdysvaltalaisissa aikakauslehdissä jo 90-luvun puolivälissä. (Kts. tarkemmin 

luku 4.2.) Aihetta käsitteleville, akateemisille ja ei-akateemisille lähteille näyttää kuitenkin olevan 

vielä epäselvää, onko kyse genrestä, tai ainakaan vakiintuneesta sellaisesta: “Ei vielä vakiintunut 

genre” (Orselli & Sohet 2005, 3), “vasta esiin nousemassa oleva genre” (Kauffmann 2008), 

“uusi genre” (Salles 2005, 18), “todellisuussarjakuvan alalaji” (Mäkinen 2005).  
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Kun genre käsitetään dynaamisena oliona, kysymys siitä, milloin sarjakuvajournalismi muuttuu 

ihan oikeaksi genreksi on epäolennainen.  Jatkuvasti “tuloillaan olevat” genret eivät koskaan tule 

valmiiksi, koska genren puhdaspiirteinen edustajakin on vain teoreettinen konstruktio. On 

mahdotonta osoittaa konkreettisten käytäntöjen maailmasta, milloin sarjakuvajournalismiksi 

tituleerattu ilmiö ikään kuin tulee itsekseen. Genren vakiintumattomuus tai vakiintuneisuus on sen 

sijaan mahdollista liittää osaksi genreä käyttävän yhteisön toimintaan. Swales on kiinnittänyt 

huomiota genren nimeämiseen: kun yhteisö tunnistaa joukon tekstejä ja niihin liittyvien käytäntöjen 

muistuttavan toisiaan, se tarvitsee niille nimen (Swales 1990, 54). Se, että tietynlaisia sarjakuvia on 

ryhdytty kutsumaan sarjakuvajournalismiksi, kertoo uuden genren syntyneen. Genren 

vakiintumattomuudesta puolestaan kielii se, että nimityksiä ilmiölle on useita: sarjakuvajournalismi 

(engl. comics journalism, Versaci 2007, Mackay 2008), graafinen journalismi (engl. graphic 

journalism, Williams 2005), tutkiva sarjakuva (ransk. BD enquête, Contrebandes 2007), 

sarjakuvareportaasi (Mäkinen 2005), graafinen reportaasi (ransk. reportage graphique,  Salles 

2005), piirretty reportaasi (ransk. reportage dessiné, Mauger 2009), kuvareportaasi (ransk. reportage 

d’image, Orselli & Sohet 2005), graafinen kertomus (ransk. récit graphique, Kauffmann 2008).  

Kannattaa huomata, että nimitykset ovat syntyneet lähinnä sarjakuvajournalismin tuottajien ja 

heidän toimiaan seuraavien kriitikoiden ja journalistien tarpeisiin. Genren vakiintuneisuutta suuren 

yleisön silmissä voi testata kysymällä lähimmältä naapurilta, mitä tälle tulee mieleen sanasta 

sarjakuvajournalismi. 

Sarjakuvajournalismista kirjoittaneille myös sarjakuvan ja journalismin suhde genreen jäsentyy 

hieman eri tavoin. Osalle sarjakuvajournalismi on non-fiktiivisen sarjakuvaperinteen selvä jatkaja, 

siis uusi sarjakuvagenre, jossa sarjakuva taide/kulttuurimuotona saa jälleen uutta sisältöä (esim. 

Williams 2005). Toisten fokus on ennemminkin journalismissa – esimerkiksi Orselli ja Sohet 

tarkastelevat “kuvareportaasia” sarjakuvamuotoon taipuneena reportaasina (2005). Taustaoletus 

näyttää kuitenkin olevan kirjoittajille sama: sarjakuvajournalismi on sisällön ja muodon 

uudenlainen yhdistelmä. Joko sisältö on konventionaalinen ja muoto uusi (journalismia 

sarjakuvana) tai muoto konventionaalinen ja sisältö uusi (sarjakuvajournalismi). Genreteorian 

valossa tämänkaltainen analyysi genrejen sekoittumisesta on yksinkertaistava. Ensinnäkin sisällön 

ja muodon tarkkarajainen erottaminen on keinotekoista. Toiseksikin tarkastelussa oletetaan 

virheellisesti, että esimerkiksi non-fiktiivinen sarjakuva ja reportaasi olisivat puhdaspiirteisiä, 

tarkkarajaisia genrejä, joiden tarkasti määritellyt ominaispiirteet voisivat sekoittua (vrt. Solin 2006). 

Sarjakuvajournalismin tapauksessa on hedelmällisempää ajatella, että prototyyppiset käsitykset 
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journalismin, reportaasin ja non-fiktiivisen sarjakuvan genreistä auttavat yhteisöä käsittämään 

uuden ilmiön. On aivan yhtä oikein jäsentää sarjakuvajournalismi sarjakuvan kuin journalismin 

genreksi – näkökulma vaikuttaa ainoastaan siihen, mitkä seikat konkreettisissa teksteissä nousevat 

esiin. Esimerkiksi monet sarjakuvajournalismista kirjoittaneet kiinnittävät huomiota kerronnan 

subjektiivisuuteen: tekijä on usein yksi reportaasin henkilöistä, eikä hänen henkilökohtaista 

näkökulmaansa tapahtumiin peitellä (kts. esim. Versaci 2007). Vaikka reportaasissa subjektiivisuus 

on tavallista ja jopa toivottavaa, miellämme journalismin prototyyppiseksi kertojaksi tapahtumista 

irti pysyttelevän, tunnistautumattoman subjektin. 

Koska kiinnostukseni kohteena on Yatesia ja Orlikowskia mukaillen juuri se, miten journalismi 

jalostuu ja muuntuu uudeksi genreksi, on sarjakuvajournalismia luontevaa tarkastella journalismina 

uudessa mediassa.  Sarjakuvien kohdalla media ei kuitenkaan voi tarkoittaa sanan ahtaassa 

merkityksessä vain teknistä välinettä, sillä sarjakuvaa julkaistaan sanomalehdissä, erillisinä kirjoina, 

lehtinä tai albumeina sekä internetissä. Media onkin tässä yhteydessä mielekästä käsittää erityiseksi 

esitysmuodoksi, jolla on oma ilmaisukielensä. (Herkman 1998, 25.) Seuraavaksi etenenkin 

kuvaamaan sarjakuvan erityispiirteitä mediana. Sen jälkeen käyn lyhyesti läpi non-fiktiivisen 

sarjakuvan historiaa ja sarjakuvajournalismin kehitystä. Lopuksi erittelen sarjakuvajournalismia 

tuotannon, tekijöiden ja tekoprosessi näkökulmasta. Journalismin ja sarjakuvan suhdetta 

konkreettisissa teksteissä arvioin varsinaisesti analyysiluvussa.  

 

4.1. Sarjakuvan ominaispiirteitä mediana 

 

Sarjakuvan esihistoria voidaan jäljittää halutessa muinaisten egyptiläisten tai atsteekkien 

kuvakirjoituksiin. Modernin sarjakuvan synty paikannetaan kuitenkin yleensä kaupallisen lehdistön 

alkuaikoihin 1800-luvun loppupuolelle Yhdysvaltoihin. New Yorkissa Joseph Pulitzerin World ja 

William Randolph Hearstin New York Journal kamppailivat kaikin keinoin yleisöstä, ja 

sunnuntaipainosten välissä ilmestyneet värilliset sarjakuvaliitteet olivat yksi uusien lukijoiden 

houkuttelemiseksi kehitetyistä innovaatioista (Glynn 2007). Kun sarjakuva todella paljastuikin 

myyntivaltiksi, vakiinnutti se paikkansa lehtien sivuilla. Näiden varhaisten lehtisarjakuvien tekijät, 

kuten Rudolph Dirks tai James Swinnerton, piirsivät yleensä koomisia, lyhyitä strippejä, joiden 

hahmot olivat tyyliteltyjä ja joiden huumori perustui huvittavaan käänteeseen eli gagiin. Sisältönsä 
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perusteella sarjakuva saikin englanninkieliset nimityksensä “comics” tai “funnies”.  

(Kaukoranta & Kemppinen 1982, 43.) 

Reilun sadan vuoden aikana sarjakuvat ovat käsitelleet niin Vietnamin sotaa, holokaustia, 

seksuaalisia perversioita, identiteettikriisejä kuin eläinten oikeuksia, mutta englanniksi sarjakuvat 

ovat edelleen “comic”, koomisia. Yhdysvalloissa etäisyyttä nimitykseen tosin ottivat jo 1960-

luvulla underground-sarjakuvapiirtäjät, jotka antoivat ilmaisumuodolleen vaihtoehtoliikkeelle 

sopivan nimen “comix”. 70-luvulla amerikkalaiset kustantajat hakivat puolestaan sarjakuvalle 

uudenlaista uskottavuutta kehittämällä käsitteen “graphic novel” (‘graafinen romaani’ tai 

‘sarjakuvaromaani’), jolla erottauduttiin perinteisestä sarjakuvalehdestä (engl. comic book). 

Pitkän linjan sarjakuvantekijä Will Eisner on vuorostaan ehdottanut sarjakuvalle yleisnimitystä 

“sequential art”, ’sarjallinen taide’, jota myös sarjakuvatutkimuksen ehkäpä siteeratuin 

kirjoittaja Scott McCloud suosisi. McCloud pitää Eisnerin termin vahvuutena juuri sitä, että se on 

neutraali suhteessa tyyliin, laatuun tai aihepiiriin. (McCloud 1994, 5.) Kannattaa huomata, että 

esimerkiksi ranskan “bande dessinée” (‘nauhapiirros’), suomen sarjakuva ja ruotsin “serie” 

ovat huomattavasti lähempänä eisnerilaista ajattelua kuin angloamerikkalaista huumorilähtökohtaa.  

Tarve päivittää sarjakuvan terminologiaa kertoo omalta osaltaan siitä, kuinka kirjavaksi sarjakuvan 

maailma on 2000-luvulle tultaessa muuttunut.  Sarjakuvahistorioitsija ja taidekriitikko Roger 

Sabinin mukaan sarjakuvan yksiselitteiset määrittely-yritykset jäävät välttämättä vajaiksi: ne ovat 

aina tyyppiä “minkälaisia suurin osa stripeistä ja sarjakuvista on” (1993, 7). Sarjakuva ei 

todellakaan aina naurata, vaan yleispätevimmät määritelmät liittyvät median sarjallisuuteen ja 

kerronnallisuuteen. Tiiviin määritelmän mukaan sarjakuva on “kuvasarjan avulla kerrottu 

kertomus (Herkman 1998, 21).” Sarjakuvatutkimuksen siteeratuimpiin kuuluva Scott McCloud ei 

käytä määritelmässään sanaa kertomus, mutta hänkin korostaa sarjallisuutta. McCloudille sarjakuva 

ovat “harkitussa järjestyksessä olevia rinnakkaisia kuvallisia tai muita ilmaisuja, joiden 

tarkoituksena on välittää informaatiota tai saada lukijassa aikaan esteettinen vaikutelma (McCloud 

1994, 9).”  

Sarjakuvakerronnan keskeinen elementti on ruutu, ja tarinan keskeiset muutokset tapahtuvat 

siirryttäessä ruudusta toiseen (Herkman 1998, 95). Siten kerrontaa sarjakuvissa leimaa aukkoisuus: 

lukijan on täydennettävä itse kahden ruudun väliset tapahtumat. Yleensä tämä tapahtuu lähes 

automaattisesti ja tiedostamatta: hahmo ottaa lähtöasennon, hahmo juoksee. Aukkoisuudesta 
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huolimatta sarjakuvaa opitaan lukemaan kokonaisena tarinana, jonka kertomustilannetta ei 

noteerata. Siis myös sarjakuva voi – omien kerrontakonventioidensa avulla – välittää 

kertomuksen ikään kuin sellaisenaan, näkymättömän, kaikennäkevän kertojan silmin. Aukkoisuutta 

voi toisaalta myös hyödyntää sisällön motiivien, kuten esimerkiksi huumorin synnyttämisen 

keinoina. Sarjakuvissa leikitellään varsin usein metakerronnalla, eli kerronnalla, joka kommentoi 

itseään. (emt. 111–118.) Jo Winsor McCayn Sammy Sneeze (1904–06) aivasteli stripeissään 

ruudun rajat hajalle. Versacin mielestä sarjakuva on syvästi esitysluonteestaan tietoinen media, joka 

itsetietoisuudessa ehkäisee lukijaa täysin antautumasta eskapismin houkutuksille. Se, että sarjakuvat 

ovat piirrettyjä, muistuttavat jatkuvasti niiden epätodellisuudesta sekä yleisemmin toden ja 

esityksen ylittämättömästä kuilusta. (Versaci 2007, 12–13.) 

Sarjakuvailmaisulle tyypillistä on erilaisten esittämisten tapojen yhdistely. Akateemisessa 

sarjakuvatutkimuksessa on käyty kädenvääntöä siitä, onko sarjakuva oma, kattava 

merkitysjärjestelmänsä vai kuva- ja sanailmaisua yhdistelevä hybridi (Varnum & Gibbons 2001, 6). 

Herkman erittelee sarjakuvailmaisun kolme merkkijärjestelmää kuvien, sanojen ja efektien tasoiksi 

(Herkman 1998, 26). Efekteillä Herkman tarkoittaa puhekuplien tai vauhtiviivojen kaltaisia 

välimuotomerkkejä, jotka eivät luokitu kuviksi tai sanoiksi (emt., 45). Näiden kolmen järjestelmän 

merkityksenmuodostamisen eroista ja yhtäläisyyksistä tulisi kirjoittaa oma tutkielmansa, mutta 

mainittakoon tässä kaksi olennaista. Ensinnäkin kuva muistuttaa representoimaansa todellista 

objektia ainakin jossain määrin, kun taas tekstin ja efektin suhde todellisuuteen on arbitraarinen ja 

konventioihin perustuva. Toiseksikin kuva ja efekti ovat tilallisia, teksti taas ajallinen 

ilmaisumuoto. Kuva ja efekti voidaan ottaa haltuun yhdeltä istumalta, kun taas sanat järjestyvät 

puheessa tai tekstissä toistensa perään lineaarisesti, ja niiden vastaanotto tapahtuu jaksollisesti. 

(Gibbons & Varnum, 6.) Kuvien avulla sarjakuva voi siis tuottaa välittömän vaikutelman tilasta ja 

paikasta. Rikkumattomaan todellisuuden illuusion luomiseen ei kuitenkaan pyritä tai päästä, vaan 

sarjakuva on pelkistämisen ja liioittelun taidetta. Hahmot ovat usein karikatyyreja, joissa saatetaan 

hyödyntää kulttuurisia stereotyyppejä. (Herkman 1998, 27–43.) 

Sarjakuvia julkaistaan kolmessa eri muodossa: sarjakuvastrippeinä, sarjakuvalehtinä (engl. comic 

book) sekä sarjakuvanovelleina ja -romaaneina (graphic short story/novel) (Herkman 1998, 22). 

Graafinen romaani tarkoittaa itsenäisen kertomuksen muodostavaa, aikuisille suunnattua kokopitkää 

sarjakuvaa. Nimike on puhtaasti markkinointiosastojen keksintöä, sillä Euroopassa pitkä 

albumimuoto on ollut valtavirtaa jo 50-luvulta saakka. (Sabin 1996, 165.) Lisäksi on mainittava 
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2000-luvulla läpimurtonsa tehnyt internetsarjakuva, joka voi olla sekä strippimuotoista, 

novellimuotoista että netin mahdollisuuksia hyödyntävää multimediasarjakuvaa.  

Julkaistujen sarjakuvanimikkeiden määrä on etenkin Ranskassa ja Yhdysvalloissa suuri – vuonna 

2008 Ranskassa julkaistiin kaikkiaan lähes 5000 sarjakuva-albumia – mutta vain muutama niistä 

onnistuu keräämään miljoonayleisön (Huitula 2010, 10). Sarjakuvia julkaistaan yhä pirstaleisimmin 

erikoistuneille pienryhmille, joilla on omat kiinnostuksen kohteensa ja alakulttuurinsa (Herkman 

1998, 24). Kaupallisella sarjakuvalla on kolme merkittävää markkina-aluetta: Yhdysvallat, 

Eurooppa ja Japani. Japanin sisäiset markkinat ovat valtavat, mutta ne ovat hyvin sulkeutuneet. 

Ulkomaisia sarjakuvia ei julkaista maassa käytännössä lainkaan – sen sijaan japanilainen sarjakuva 

eli manga on virrannut voimalla eurooppalaisten ja amerikkalaisten lukijoiden hyllyihin. (Huitula 

2010, 8.) Myös amerikkalainen sarjakuva on levinnyt ympäri maapalloa ja dominoi pitkälti kuvaa 

siitä, minkälaista sarjakuva on. Yhdysvalloissa markkinoita johtavat suvereenisti 

supersankarisarjakuvaa julkaisevat DC (37%) ja Marvel (40%) (Diamond Comics Distributors, Unit 

Market Share lokakuu 2010). Suurien kustantamoiden sarjakuvatuotanto on tehdasmaista ja 

keskittyy vakiintuneisiin julkaisunimikkeisiin (Fantastic Four, Spider Man). Euroopassa, jossa 

suurin markkina-alue on sijainnut Ranska-Belgia -akselilla, sarjakuvaa on tehty enemmän 

tekijälähtöisesti. (Huitula 2010, 9.) Suurien kustantamoiden rinnalle nousivat 1990-luvulla 

taiteilijavetoiset pienkustantamot, joista merkittävin oli ranskalainen l’Association. Taiteellisesti 

kunnianhimoista sarjakuvaa tuottanut kustantamo löysi pian lukijansa, ja valtavirtakustantamot 

kaappasivat monia “Asson” tähtiä talliinsa. (Beaty 2007, 7-8.)  

Bart Beaty kuvaa kirjassaan Unpopular Culture tätä eurooppalaisessa sarjakuvassa viimeisen 

kahden vuosikymmenen aikana tapahtunutta muutosta Pierre Bourdieun kentän käsitteellä. 

Sarjakuvakenttää määrittelee edelleen jatkuva kamppailu kentän autonomisen ja heteronomisen 

legitimoinnin välillä. Kentän autonomisuus tarkoittaa sitä, että pelisäännnöt ja arvostus määrittyvän 

alan sisältä päin, ja merkittävää on toisten sarjakuvataitelijoiden arvostus. Heteronomisuudella 

Bourdieu puolestaan viittaa kaupallisen menestyksen logiikkaan, jolloin menestynyt sarjakuva on 

sarjakuva joka myy hyvin. Beautyn mukaan eurooppalaisen sarjakuva-alan rakenteellinen muutos 

on ollut juuri siirtymistä heteronomiasta kohti autonomiaa, kaupallisuudesta kohti “taidetta taiteen 

vuoksi”. (emt., 20–21). 
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Sarjakuvan legitimointiin vakavasti otettavana taide- ja kulttuurimuotona on kuulunut olennaisesti 

myös sen hyväksyminen – ainakin jossain määrin – myös aikuislukijoiden mediaksi. Sarjakuvan 

aikuistuminen on toimiva myytti, jonka aina uusi kirjoittaja vuorollaan tahtoo keksiä ja kuvata. 

Marvelin entinen varatoimitusjohtaja Shirrel Rhoades on kerännyt kirjaansa Comic Books – How 

the Industry Works mainion kokoelman 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä kirjoitettujen 

sarjakuva-aiheisten artikkeleiden otsikoita ja aloituksia. “Sarjakuvat eivät ole enää vain lapsille.” 

“Wham! Pow! Sarjakuvat eivät ole enää vain lapsille!”  “Sarjakuvateollisuuden pieni likainen 

salaisuus on, että lapset eivät enää lue sarjakuvia.” “Olet varmasti huomannut, että jokainen 

sarjakuva-aiheinen artikkeli viimeisen seitsemän vuoden aikana on otsikoitu ‘Crash! Pow! Zoom! 

Sarjakuvat eivät ole enää vain lapsille!’” (Rhoades 2008, 18, suom. V. Kuutti) Rhoadesin 

mukaan edes perinteistä supersankarisarjakuvaa ei enää myydä lapsille, vaan esimerkiksi DC:n 

sarjakuvien tyypillisin lukija on 25–35 -vuotias valkoinen mies (emt., 16). Silti “suurin osa 

amerikkalaisista halveksii aikuisia, jotka lukevat sarjakuvalehtiä. Aikuiset sarjakuvafanit mielletään 

nörteiksi tai joksikin vielä pahemmaksi”, kirjoittaa Versaci (2007, 2).  

Sarjakuva kantaa edelleen lapsille suunnatun eskapistisen viihteen stigmaa, jota ymmärtääkseen on 

tehtävä pieni katsaus median historiaan Yhdysvalloissa. Euroopassa sarjakuva oli hyvin pitkään 

suunnattu ainoastaan lapsilukijoille, kun taas Yhdysvalloissa sarjakuva segmentoitui jo varhain 

erilaisiksi genreiksi, joista osa oli tarkoitettu eksplisiittisesti aikuisille. Sotienjälkeisessä 

moraalipaniikissa viranomaiset kiinnittivät huomionsa sarjakuviin, ja eritoten väkivaltaisiin kauhu- 

ja toimintasarjakuviin, ja päättivät niiden aiheuttavan vahinkoa lasten moraalin kehitykselle. (Lent 

2008.) Huolta aiheutti etenkin sarjakuvan hybridiluonne: kuvaa ja sanaa ei ajateltu voivan yhdistää 

tinkimättä jomman kumman laadusta. Sarjakuvaa kammoksunut vaikutusvaltainen psykologi 

Fredric Wertham päätteli “kuvalukemisen” (engl. picture reading) laiskistuttavan lasten todellista 

lukutaitoa. (Varnum & Gibbons 2001, 6.) Senaatin kuulemisten jälkeen sarjakuva-alalle kirjattiin 

vuonna 1954 oma säännöstönsä, “Comics Code”, yksi populaarikulttuurin historian tiukimmista 

itsesensuurijärjestelmistä. Comics Coden pykälien mukaan esimerkiksi viranomaisia ei sopinut 

kuvata huonossa valossa, väkivallan kuvaus oli kiellettyä ja hyvien tuli aina kukistaa pahat. 

Sensuurijärjestelmä rajoitti pitkiksi ajoiksi kaupallisen amerikkalaisen sarjakuvan sisällöt 

ainoastaan lapsille soveltuvaksi. (Witek 1989, 48–52.) 
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4.2. Sarjakuvajournalismin sukupuu 

 

Kirjoitin eskapistista viihdettä. Tarinat, jotka yleensä tapahtuivat “kaukana ja kauan aikaa 

sitten” sijoitettiin noihin paikkoihin ja aikoihin, koska ne veivät lukijan pois läsnäolevasta 

todellisuudesta. Kaikki 40-,50- ja 60-lukujen kulta-ajan sarjakuvat olivat mielestäni eskapistisia. 

Lapset, jotka lukivat Supermania, Plastic Mania ja Tales from the Cryptiä olivat kaikki tripillä 

(engl. were all taking a trip). 

(Carl Barks, sit. teoksesta Versaci 2007, 3, suom. V.Kuutti)  

Sarjakuva on ollut ja on edelleen mielikuvituksen, fantasian ja leikin maailma. Markkinoita 

hallitsevat supersankarit, jotka pystyvät kiipeilemään pystysuoria seiniä, siirtämään esineitä 

ajatuksen voimalla tai venyttämään raajojaan eripituisiksi. Muun populaarikulttuurin tapaan 

sarjakuvien eskapismiin on liitetty negatiivisia konnotaatioita: satu ja fantasia on leimattu 

massayleisön keinoiksi piiloutua ankealta todellisuudelta. Samalla sarjakuvan fantasiagenret ovat 

leimanneet koko median epäuskottavaksi. (emt.) Vaikka assosiaatio trikoopukuisiin ihmiseläimiin 

saa osan lukijoista varmasti jatkossakin ohittamaan sarjakuvahyllyn, on sarjakuvissa jo vuosia 

käsitelty sodan, sairauden tai seksuaalisuuden kaltaisia vakavia teemoja  – ja osa näistä 

sarjakuvista on jopa voittanut palkintoja ja noussut myyntimenestyksiksi. Itse asiassa jo vuonna 

1931 Henry Yoshikata Kiyama julkaisi non-fiktiivisen Four Immigrants Manga -sarjakuvan, jossa 

hän kuvaa neljän japanilaisen taideopiskelijan todellisia kokemuksia Yhdysvalloissa (Mäkinen 

2005). 

Historiallista sarjakuvaa tutkineen Joseph Witekin mukaan non-fiktiiviset sarjakuvat olivat 

Yhdysvalloissa ennen 60-lukua lähinnä joko didaktisia eli opetustarkoitukseen suunniteltuja tai 

tosipohjaisia versioita sarjakuvan kaupallisista alagenreistä. Ensimmäistä luokkaa edustivat 

esimerkiksi vuonna 40- ja 50-luvuilla ilmestyneet Bible Stories for Yong Folk, The Story of Harry S. 

Truman tai Pius XII: Man of Peace. Jälkimmäiseen kategoriaan kuului niin historiallisiin 

henkilöihin pohjautuva western-sarjakuva (True Story of Jesse James), sensaationhakuinen rikos-ja 

kauhusarjakuva (True Crime Comics) kuin seikkalusarjakuvakin (True Aviation Picture Stories). 

Lähes koko 40-luvun toiminut True Comics erikoistui non-fiktioon ja julkaisi sarjakuvina muun 

muassa urheilijoiden elämäkertoja, isänmaallisen sävyyn kerrottua historiaa ja todellisia FBI-

seikkailuja. Witek pitää tuon ajan onnistuneimpina non-fiktiivisinä sarjakuvina Gilberton 
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Companyn Classics Illustratedin erikoisjulkaisuja, joiden historiallisia ja opettavaisia sarjakuvia 

(esim. The Civil War: A Narrative) varten tehtiin huolellista taustatutkimusta. (Witek 1989, 13–

16.)  

Kuten jo edellisestä luvusta kävi ilmi, rajoitti vuonna 1954 säädetty Comics Code huomattavasti 

Yhdysvalloissa julkaistavien sarjakuvien mahdollisia aihepiirejä ja käsittelytapoja. Witekin mukaan 

Comics Code “pakotti sarjakuvat esittämään maailman joko luonnottomana versiona 

amerikkalaisesta sosiaalisesta todellisuudesta (à la Archie and Jughead) tai ylitsepursuavan 

fantastisena manikealaisten supervoimien nyrkkitappeluna.” (Suom. V. Kuutti). Historiallisten 

tapahtumien kuvaus kävi liki mahdottomaksi, koska Code kielsi muun muassa kauhun, 

verenvuodatuksen, turmeltuneisuuden, himon ja sadismin kuvauksen. Koska sarjakuvista oli tullut 

Comics Coden myötä tila, jossa yhteiskunnan hyvää makua määriteltiin aktiivisesti, tarjosi se 

Witekin mukaan 60-luvun amerikkalaiselle nuorisokapinalle erinomaisen alustan käydä 

kuvainkaatoon. 60-luvun vastakulttuurin yhdeksi merkittävimmistä liikkeistä muodostui 

underground-sarjakuva eli comix, jonka tekijät ammensivat juuri niistä aihepiireistä, jotka 

kauhistuttivat keskiluokkaista Amerikkaa: seksistä, huumeista ja väkivallasta. Underground-

sarjakuvantekijät laajensivat sarjakuvan sisältöjä fiktiosta faktaan, mutta käsittelytapa oli usein 

sarjakuvan traditiosta lainattu ja parodiaksi väännetty. Esimerkiksi Slow Death Comic -antologia 

käsitteli ympäristöaiheita formaatissa, joka oli lainattu Comics Coden pannaan pistämiltä 

kauhusarjakuvilta.  

Vaikka underground-sarjakuvan muutosvoima oli juuri siinä, ettei suuren yleisön mieltymyksistä 

tarvinnut välittää, muodostui comixin vastakulttuurinen asema lopulta rajoittavaksi tekijäksi. Kun 

tabujen rikkomisesta ja psykedeliasta alkoi muodostua itsessään vakiintunut genre, ja comixin 

muotokieli omaksuttiin jopa kaupalliseen käyttöön, alkoi underground-sarjakuva Witekin sanoin 

“saarnaamaan jo kääntyneille”. Sarjakuvan kannalta underground-vuosien merkitys oli kuitenkin 

siinä, että se loi sekä tekijä- että yleisöpohjan aikuisille suunnatulle sarjakuvalle. (Witek 1989, 49–

54.)   

Menestynein amerikkalaisen undergroundin parissa syntyneistä genreistä on ollut ehdottomasti 

omaelämäkerrallinen sarjakuva. Ensimmäisiin sarjakuvaomaelämäkertureihin luetaan yleensä 

Robert Crumb, Justin Green ja Harvey Pekar, joista etenkin Pekarin 70-luvulla julkaistua American 

Splendor-sarjaa pidetään eräänlaisena realistisen sarjakuvan avainteoksena. Genren problematiikkaa 

eurooppalaisessa sarjakuvassa eritellyt Bart Beaty esittää, että omaelämäkerta oli ensinnäkin tapa 
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erottautua realismilla fantasian perinteestä. Yhdysvaltojen tapaan myös Euroopassa eskapismin 

perinne oli vahva, joten omaelämäkertaa tuottavat sarjakuvataitelijat sanoituivat irti myös 

kaupallisen sarjakuvan valtavirrasta. Toiseksikin omaelämäkerta oli tapa legitimoida 

varteenotettavaksi taitelijaksi sarjakuvantekijä, joka perinteisesti oli nähty kaupallista 

kulutusviihdettä tuottavaksi tehdastyöläiseksi. (Beaty 2007, 144.) 

Omaelämäkerran nousemiseen taiteellisesti kunnianhimoisen sarjakuvan ykkösgenreksi vaikutti 

eniten Art Spiegelmanin Maus-sarjakuvan menestys sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa. Mausin 

statuksesta kertoo jotain se, että teos on voittanut useampia amerikkalaisia kirjallisuuspalkintoja, 

mukaan lukien Pulitzerin erikoispalkinnon vuonna 1992. Sarjakuva ilmestyi alun perin osissa 

Spiegelmanin toimittamassa Raw-lehdessä 70-luvun loppupuolelta 80-luvun puoliväliin. 

Juutalaishiirien kamppailusta natsikissojen hirmuhallinnon ikeen alla kertova sarjakuva koottiin 

kirjaksi kahdessa osassa: Maus I ilmestyi 1986 ja Maus II 1991 (kaksi osaa sisältävä suom. 2003). 

(Versaci 2007, 82-83.) Kertomuksen päähenkilöitä on kaksi, sarjakuvapiirtäjä Art ja hänen isänsä 

Vladek, jonka selviytymistarinan Art haluaa muokata sarjakuvaksi. Spiegelman kietoo lomittain 

kaksi kerronnan tasoa: isän keskitysleirimuistot ja nykypäivän, jossa Art haastattelee itsepäistä 

isäänsä. Tällaista sarjakuvan tekoprosessia kuvaavaa metatasoa on käytetty omaelämäkerrallisessa 

sarjakuvassa paljon, ja se näyttää siirtyneen myös sarjakuvareportaasiin. 

Ranskassa omaelämäkerrasta tuli 1990- ja 2000-luvuilla niin suosittu genre, että siitä tuli 

lähestulkoon synonyymi ns. uudelle sarjakuvalle (ransk. la nouvelle bande dessinée), jota 

l’Association-kustantamo edusti tyypillisimmillään. Sarjakuvantekijä Francois Boucq kuuluu 

kuvanneen kustantamon antia seuraavasti: “Joo, l’Asso on ne jätkät, jotka kertoo miten ne harjaa 

niiden hampaita.” (Beaty 2007, 169, suom. V. Kuutti) Hampaiden harjaamisen sijaan suosituimpia 

teemoja omaelämäkerroissa ovat olleet lapsuusmuistot ja seksuaalisten kanssakäymisten muistelot 

(Groensteen 1996, 66). Menestynein sarjakuvamuotoinen lapsuudenkuvaus lienee iranilaisen 

Marjane Satrapin Persepolis (suom. 2004), jota on myyty yli 100 000 kappaletta ympäri maailmaa 

(Beaty 2007, 146). 

Sarjakuvajournalismi ponnistaa tästä vuosituhannen vaihteen non-fiktiivisestä ja autobiografisesta 

aallosta.  Ensimmäisiä kokeiluja julkaisivat sellaiset omaelämäkerrallista ja yhteiskunnallista 

sarjakuvaa julkaisseet itsenäiset kustantamot kuin amerikkalaiset Fantagraphipcs ja Raw Books, 

kanadalainen Drawn & Quarterly, englantilainen Escape Publishing ja ranskalaiset l’Association, 

Amok, Ego comme X ja Fréon (kts. esim. Sabin 1996, 178 tai Groensteen 2009, 157). 
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Englantilainen Eclipse Comics julkaisi jo vuosina 1987–91 yhteistyössä sodanvastaisen järjestön 

CCCO:n kanssa kokoelman sarjakuvajournalismia: lyhyitä tositarinoita erilaisten ihmisten 

kokemuksista armeijan harmaissa (Yronwood 2003). 

Termin “sarjakuvajournalismi” varsinaisena keksijänä pidetään amerikkalaista Joe Saccoa. 

Useammat lähteet (kts. esim. Orselli & Sohet 2005, Bernière 2002) nimeävät Saccon sota-aiheiset 

reportaasit sarjakuvajournalismin pioneeritöiksi. Saccon tausta on vankasti journalismissa: hän on 

entinen toimittaja, joka jätti leipätyönsä 80-luvulla keskittyäkseen matkusteluun ja sarjakuvien 

tekoon (Cooke 2009). Fantagraphics julkaisi 90-luvun alkuvuosina yhdeksän erillistä lehteä, joissa 

Sacco kuvaa omaelämäkerralliseen sävyyn kokemuksisaan Länsirannalta, lähinnä palestiinalaisten 

kärsimyksiin keskittyen. Sacco ajatteli tuolloin Palestiinasta kirjoittamisen olevan kaupallinen 

itsemurha, ja jokainen numero myikin edellistä huonommin. Viimeisintä numeroa myytiin 

Yhdysvalloissa alle 2000 kappaletta. Vaikka 90-luvun mittaan sarjakuvat alkoivat haalia hiljalleen 

yleistä innostusta ja erilaisia palkintoja (mm. American Book Award vuonna 1996), vasta vuonna 

2000 ilmestynyt, Bosnian sodasta kertova Safe Area Gorazde (2000 ja 2002) ja sen menestyksen 

innoittamana uudelleen julkaistu, yksiin kansiin koottu Palestiina (suom. 2004) olivat Saccon 

lopullinen läpimurto. (Cooke 2009.)    

Sacco itse muistuttaa, että monet piirtäjät ovat tasoittaneet tietä hänen menestyksensä edeltä (ema.). 

Hänelle sarjakuvajournalismin oppi-isä on Art Spiegelman, joka Mausin menestyksen myötä 

nimitettiin vuonna 1997 miestenlehti Detailsin kautta historian ensimmäiseksi 

“sarjakuvatoimittajaksi” (engl. comics editor). Titteli oikeutti hänet tilaamaan lehteen varsin 

vapaasti sarjakuvia taitelijakavereiltaan, mutta Spiegelmanilla oli myös aivan erityinen visio: 

elvyttää ja uudistaa sarjakuvareportaasien perinne. Jo 50-luvulla Mad-lehden isä, sarjakuvataitelija 

Harvey Kurtzman oli piirtänyt Esquiren kaltaisille amerikkalaisille lehdille reissuihinsa perustuvia 

strippejä. Kurtzmanin luonteeltaan viihteelliset sarjakuvat kertoivat esimerkiksi elokuvan 

kuvauksista Irlannissa. Omassa Help-lehdessään (perustettu 1960) Kurtzman jatkoi taiteenlajin 

harrastamista tilaamalla aikansa nuorilta kyvyiltä sarjakuvareportaaseja, joiden aiheet liikkuivat 

moskovalaisten arjesta baseball-tähden elämään. (Mackay 2008.)  

Kun Spiegelmanin sarjakuvaprojekti lanseerattiin yli kolme vuosikymmentä myöhemmin, oli 

Detailsin päätoimittajan Michael Caruson lupaus seuraavanlainen: “Aiomme lähettää 

sarjakuvataitelijoita säännöllisesti tutkimaan asioita ja raportoimaan niistä aivan kuin he olisivat 

toimittajia” (Kelly 1997). Saccon Details lähetti kaksi kertaa tällaiselle reportaasimatkalle: 
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ensimmäinen sarjakuvista käsitteli Haagin sotaoikeudenkäyntejä (1998) ja toinen blues-legenda 

R.L.Burnsiden kiertue-elämää (2000) (Fantagraphics 2010). Nelisivuisia reportaaseja julkaistiin 

lopulta vain muutaman vuoden ajan, mutta kokeilu herätti laajaa mielenkiintoa ja inspiroi muitakin 

amerikkalaisia aikakauslehtiä tilaamaan sarjakuvareportaaseja. Omintakeinen kokeilu oli 

esimerkiksi toimittaja Mike Russelin kynäilemä kulttuuriaiheinen, sarjakuvin toteutettu Culture 

Pulp -palsta, jota julkaistiin amerikkalaisessa sanomalehdessä The Oregonianissa vuosina 2004–

2010 (kts. esim. Russel 2010). Libertaristista aatetta ajava Reason-lehti tilaa puolestaan edelleenkin 

reportaaseja underground-sarjakuvan legendalta Peter Baggelta. Vuosina 2001–2009 ilmestyneet 

sarjakuvat on koottu myös albumiksi Everybody Is Stupid Except For Me And Other Astute 

Observations – A Decade’s Worth of Cartoon Reporting for Reason Magazine (2009). 

Satunnaisesti sarjakuvareportaaseja ovat tilanneet amerikkalaisista aikakauslehdistä ainakin New 

Yorker ja Harper’s sekä sanomalehdistä New York Times. 

Saccon Palestiinan menestys takasi sen, että sotateema on pysynyt sarjakuvajournalismissa pinnalla. 

Yksi tunnetuimmista sotasarjakuvareporttereista on poliittinen pilapiirtäjä ja journalisti Ted Rall, 

jonka pilapiirroksia ilmestyy yli sadassa julkaisussa ympäri Yhdysvaltoja. Vuonna 2001 

newyorkilainen The Village Voice -lehti ja losangelesilainen radioasema KFI-AM lähettivät Rallin 

kolmeksi viikoksi reportaasimatkalle Afganistaniin, jota Yhdysvallat oli juuri ryhtynyt 

pommittamaan. Keski-Aasiassa 90-luvun loppupuolelta asti matkustellut Rall tunsi alueen ja sen 

merkityksen Yhdysvalloille. Village Voicelle Rall lähetti päivittäin stripin, jotka koottiin 

myöhemmin kirjaksi To Afghanistan and Back (2002). Rall on jatkanut Afganistan-teeman 

käsittelyä myöhemmin internetissä. Hän matkusti vuonna 2010 pilapiirtäjä Matt Borsin ja 

valokuvaaja Steven Cloudin kanssa Afganistanin lävitse, porautuen sodan sijaan tällä kertaa 

tavallisten afganistanilaisten elämään. Matkakokemuksista Rall julkaisi lähes päivittäin sarjakuvan 

blogissaan The Afghan Notebook. Rallin vanavedessä Afganistaniin on valunut muun muassa 

BBC:lle ja The Washington Timesille työskennellyt toimittaja David Axe, joka on käsikirjoittanut 

Afganistanin-kokemuksistaan War Fix (2006) ja War is Boring (2010)  

-sarjakuvaromaanit.  

Sarjakuvan kakkosmahdissa Ranskassa tällä hetkellä säännöllisesti sarjakuvareportaaseja 

julkaisevat neljä kertaa vuodessa ilmestyvä, reportaaseihin satsaava XXI sekä yhteiskunnallinen 

yleisaikakauslehti TOC.  Epäsäännöllisesti sarjakuvareportaaseja on julkaissut ainakin sanomalehti 

Le Monde. Maasta kuitenkin puuttuu Saccon kaltainen pioneeri, joka olisi nimellään ja työllään 



40 

 

määritellyt koko genren. Ranskassa on vahva poliittisen satiirisarjakuvan perinne, ja moni 

nimekkäistä piirtäjistä – kuten Cabu, Wolinski tai Fred – ovat pitäneet itseään journalisteina 

(Groensteen 2009, 104). Jos sarjakuvan isähahmo pitäisi kuitenkin nimetä, se olisi Jean Teulé, 

jonka valokuvista muokatut sarjakuvareportaasit Ranskan syrjäseutujen ihmisistä koottiin yksiin 

kansiin 1988 (Gens de France). Vuonna 1991 Ranskan radio ryhtyi palkitsemaan vuoden parhaan 

“ajankohtais- ja reportaasisarjakuvan” (ransk. Le prix France Info de la bande dessinée 

d’actualité et de reportage). Ensimmäinen voittaja, Barun ja Jean-Marc Thévenet’n Le chemin 

d’Amerique (1991) on faktoihin perustuva, fiktioksi muokattu kertomus nyrkkeilijä Said 

Boudiafin käänteistä Algerian sodan aikoihin 50-luvulla. Palkinnon saaneet sarjakuvat olivat alkuun 

joko historiallisiin tapahtumiin perustuvia tai omaelämäkerrallisia. Palkituista ensimmäinen nyky-

yhteiskuntaa käsittelevä oli Joe Kubertin Fax de Sarajevo (1997). Sarjakuvassa Kubert vastaanottaa 

pommien ravistelemaan Sarajevoon jumiin jääneeltä ystävältään sodan kauhuja kuvaavia fakseja. 

Seuraavana vuonna palkinnon sai Joe Sacco. 

Sarjakuvan suurmaasta Japanista en pysty tässä tutkimuksessa valitettavasti kertomaan juuri mitään, 

mutta ehdottomasti maininnan arvoinen on vuonna 2009 lanseerattu internetpalvelu Manga No 

Shimbun eli mangasanomalehti. Sadan mangapiirtäjän voimin pyörivä nettisivu päivittyy uudella 

kotimaan, ulkomaan, politiikan, urheilun, kulttuurin ja viihteen sarjakuvauutisella 10–15 kertaa 

päivässä. Mangauutiset saa toki tilattua myös iPhoneen. (Ashcraft 2010.) Mielenkiintoinen 

yhtymäkohta sarjakuvajournalismiin ovat myös taiwanilaisen Next Media -yhtiön tuottamat 

uutisanimaatiot, joissa kolmiulotteiset animaatiohahmot näyttelevät uudestaan uutistapahtumia. 20 

sekunnin kestoisia dramatisoituja uutispätkiä myydään TV-kanaville ja internetmedioille ympäri 

maailmaa. Next Median omistajan Jimmy Lain mukaan uutistapahtumista puuttuu usein kuva – ja 

kuvien aikakaudella yhtiö on löytänyt markkinaraon tuon aukon täyttämisestä. (Ahlroth 2010) 

 

4.3. Tekijät ja tekoprosessi 

 

2000-luvun alussa suomalainen sarjakuvapiirtäjä Ville Tietäväinen flaneerasi Pariisissa Garnier-

oopperan läheisyydessä, jossa sijaitsee hienoja vaatekauppoja ja koruliikkeitä. Yhden sellaisen 

ikkunaan heitteli tahmaukkoja nuhjuisen näköinen pohjoisafrikkalainen kaupustelija. Tietäväistä 

ryhtyi kutkuttamaan miehen menneisyys: varmasti tällä oli ollut joskus muutakin mielessä kuin 
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tahmaukkojen myynti. Anonyymi kauppias johdatti Tietäväisen perehtymään laittoman 

siirtolaisuuden teemaan, ja syntyi idea sarjakuvalle, jota Tietäväinen itse kutsuu 

todistussarjakuvaksi (Tietäväinen 2010). Kyseessä on faktoihin ja todellisiin ihmisiin perustuva, 

mutta vahvasti dramatisoitu kertomus yhden siirtolaisen matkasta Marokosta Barcelonaan. 

Haastattelin lokakuussa 2010 Tietäväistä sarjakuvan tekoprosessista ja motiiveista kertoa 

todellisuudesta sarjakuvan keinoin. Kokoan seuraavaksi yhteen haastattelun antia muista lähteistä 

(lehtihaastattelut, akateemiset artikkelit, blogit) löytämiini tietoihin sarjakuvajournalismin 

tekemisestä. 

Sarjakuvareportaaseja tekevät sekä kokonaisvaltaiset auteurit (Joe Sacco, Ville Tietäväinen, 

Stassen), jotka hoitavat kaiken dokumentoinnista väritykseen itse, sekä erilaiset työparit tai -ryhmät. 

Toimittaja-käsikirjoittaja ja sarjakuvantekijä-piirtäjä on hyväksi havaittu parivaljakko (Denis 

Robert–Laurent Astier, David Axe–Matt Bors). Omalaatuisin tekijäkombinaatio löytyy 

varmaankin ranskalaisen sarjakuvajournalismin merkkiteoksen Le photographe (osat 1–3, 2003, 

2004 & 2006) taustalta. Sarjakuvataitelija Emmanuel Guibert kiinnostui valokuvaaja Didier 

Lefévren kokemuksista Afganistanin reportaasimatkoilta, ja muokkasi Lefèvren kertomusten ja 

valokuvien pohjalta kolmiosaisen sarjakuvan yhteistyössä värittäjä Frédéric Lémercierin kanssa. 

Kanadalainen kustantaja David Widgington puolestaan keräsi kokonaisen tiimin tekemään 

kirjallisen sarjakuvareportaaseja maan kaivosyhtiöiden toiminnasta. Kirjan jokaisen luvun 

käsikirjoitti toimittaja, aktivisti tai kaivosalan asiantuntija ja piirsi sarjakuvataiteilija (Extraction! 

Comix Reportage 2008).   

Sarjakuvajournalismin tekeminen on konventionaaliseen journalismiin verrattuna erittäin itsenäistä. 

Tietäväinen teki sarjakuvaansa apurahan turvin, ja hän painottaakin taiteellista vapautta, vapautta 

deadlinesta sekä editoivasta portaasta. Vapauden kääntöpuolena on urakan valtavuus: sarjakuvaan 

kului kaikki työvaiheet mukaan lukien viisi vuotta (Tietäväinen 2010). Culture Pulp -sarjakuvan isä 

Mike Russel puhuukin sarjakuvasta “vaikeimpana kirjoittamisen muotona helpoimman 

lukukokemuksen tuottamiseksi” (suom. V.Kuutti). Russelin yhden, noin kymmenruutuisen 

sarjakuvan tekeminen kestää suunnilleen 30 tuntia. Työvaiheiksi hän luettelee raportoinnin (engl. 

reporting), puhtaaksikirjoittamisen, tiivistämisen, käsikirjoittamisen, sivuille asettelun, piirtämisen, 

tekstauksen, editoinnin ja “jälkituotannon rukkaukset” (engl. post-production tweaking). (Russel 

& Nyberg 2010). Karkeasti ottaen sarjakuvareportaasin työvaiheet voi tiivistää ideointiin, 

tiedonhankintaan, käsikirjoitus- ja luonnosvaiheeseen ja lopullisen teoksen valmistamiseen 
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(piirtäminen, tekstaaminen, värittäminen). Prosessin pituuden vuoksi sarjakuvan ajalliseen 

kestävyyten on kiinnitettävä huomiota: 

Sarjakuva ei nyt oo mikään ajankohtaisuutisten paras kertomisväline, se on älyttömän hidasta 

hommaa sen tekeminen, mut nää asiat, yksityiskohdat muuttuu vuosien saatossa mut se ite aihepiiri 

on sillä tavalla ajaton et mä en silleen pelkää et jos vaikka julkaisu vähän viivästyy. (Tietäväinen 

2010.) 

Sarjakuvajournalismille olennainen työvaihe on ilman muuta tiedonhankinta, joka muistuttaa 

journalistista tiedonhankintaprosessia. Kerronnan elävyyden ja elämyksellisyyden maksimointi on 

houkutellut sarjakuvareportterit heittäytymään toiminnan silmään itse – matkustamaan sota- tai 

kriisialueelle (Sacco, Axe, Rall), värväytymään Kanadan armeijaan (Just the Facts, David Collier 

1998), palaamaan takaisin koulun penkille (Retour au collège, Riad Sattouf 2005) tai lopettamaan 

lihansyönnin (Lihan himo, Olli Hietala 2010). Tietäväinen matkusti itse päähenkilönsä sarjakuvassa 

kulkeman matkan, joka alkoi pienestä marokkolaisesta kylästä ja päätyi siirtolaisvoimin pyörivän 

tomaattifarmin kautta Barcelonaan. Mukana matkusti sosiaaliantropologiasta väitellyt Marko 

Juntunen, joka arabian ja espanjan osaajana pystyi toimimaan monipuolisesti tulkkina ja oppaana. 

(Tietäväinen 2010.) Reportaasimatkalle lähtevä sarjakuvantekijä työskentelee hyvin samaan tapaan 

kuin toimittaja: hän värvää fikserin
2
, tekee taustahaastatteluja, etsii taustakirjallisuutta ja valokuvaa. 

Etenkin kamera on sarjakuvajournalistille korvaamaton apuväline: Tietäväinen kertoo ottaneensa 

matkalla kuvia useamman albumillisen verran (Tietäväinen 2010). Valokuvia käytetään sekä 

piirrosten mallina tai visuaalisena pohjana, mutta niitä myös liitetään sellaisenaan valmiiseen 

sarjakuvareportaasiin (Sohet & Orselli 2005, 4–5). 

Tiedonhankintavaiheessa sarjakuvareportterin epävirallinen asema on sekä etu että haitta. Joe Sacco 

kuvaa The Observerin haastattelussa, kuinka hän ensimmäisellä reportaasimatkallaan Länsirannalla 

jätti usein kertomatta sarjakuvasuunnitelmistaan muille journalisteille tai kansalaisjärjestöjen 

työntekijöille. Sacco pelkäsi projektinsa herättävän lähinnä huvittuneisuutta, mikä osoittautuikin 

useampaan otteen todeksi. (Cooke 2009). Jos kollegojen kulmakarvankohotukset sietää, voi 

sarjakuvareportteri kuitenkin hyötyä statuksettomuudestaan. Taiteilija Sue Coe pääsi esimerkiksi 

vapaasti tutustumaan useiden lihateollisuusyritysten toimintaan, koska hänellä ei ollut kameraa 

mukanaan. Kynä ja luonnoslehtiö koettiin harmittomiksi. (Versaci 2007, 134.) Aina 

                                                
2 Kts. sivu 2. 
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sarjakuvantekijän ei ole kuitenkaan pakko olla itse raportoimiensa tapahtumien kokija ja näkijä. 

Irakin sodan veteraanien kertomuksista sarjakuvareportaasin (2007) muokanneen Greg Cookin 

mukaan ensikäden silminnäkijöiden haastatteleminen on vahva perinne non-fiktion historiassa. 

Cook mainitsee esimerkiksi toimittaja Mark Bowdenin, joka silminnäkijä- ja 

asiantuntijahaastatteluiden avulla muokkasi Black Hawk Down -nimiseksi kirjaksi (1999) 

Yhdysvaltojen epäonnistuneen sotaoperaation Somalian Mogadishussa.  

Myös Tietäväisen rakentama kertomus perustuu pitkälti toisen käden kertomuksiin, joita hän itse ei 

ole ollut tapahtumahetkellä todistamassa. Kun näitä aineistoja ryhtyy muokkaamaan valmiiksi 

sarjakuvaksi, ryhdytään piirtämään rajaa faktan ja fiktion välille. Joe Sacco tiivistää prosessin näin: 

“There are no damn rules to it”(’Siihen ei ole mitään hiton sääntöjä’). Kuinka esimerkiksi voidaan 

kuvittaa kirjoitetuista sotareportaaseista tuttu lause “Aseistetut ajoneuvot saattoivat meitä”? Jos 

aseistetulle ajoneuvolle ei löydykään tarkkaa mallia kotopuolessa,voiko piirtäjä keksiä sen 

päästään? Kuinka täsmällinen reportaasista silloin tulee? (Mackkay 2008) Tietäväinen ei sido omaa 

sarjakuvaansa eksplisiittisesti journalismiin, joten orjallisesti vain omin silmin koetussa ja eletyssä 

ei ole tarvinnut pysyä. Tietäväisen mukaan sarjakuvan syntyä on säädellyt ennen muuta 

tarinankerronnan logiikka – siis koskettavan ja eläytymään kannustavan draaman luominen. 

Tietäväinen onkin yhdistellyt sarjakuvan hahmot, tapahtumapaikat ja tapahtumat useamman 

ensikäden ja toisen käden lähteen perusteella. (Tietäväinen 2010) Extraction!  

-sarjakuvareportaasikokoelman toimittajan David Widgintonin mukaan piirustusvaiheessa 

joudutaan jatkuvasti pohtimaan, mihin journalismi loppuu ja missä sarjakuva alkaa (Mackkay 

2008). Widgintonin olennaiseen kysymykseen sisältyy mielenkiintoisella tavalla oletus siitä, että 

sarjakuva on reportaasien fiktiivinen ja journalismi faktuaalinen ainesosa. 

Sarjakuvareportaasien tekijöiden haastatteluista kuultaa usein läpi konventionaalisen 

faktajournalismin kritiikki, ja etenkin sotajournalismin uudistaminen on toiminut johtotähtenä 

monelle. David Axe kuvaa printtijournalismia tapaa käsitellä sotaa steriiliksi ja sarjakuvaa keinoksi 

tuoda siihen humaaniutta ja jopa huumoria (Carey 2007). Tietäväiselle motivaatio kertoa päähenkilö 

Rashidin tarina nousi vahvasti tyytymättömyydestä perinteisen median tapaan käsitellä 

siirtolaisuutta.  

Tosta aiheesta on kirjoitettu paljon sekä medioissa että tietokirjoissa, mutta se on aina sellasta, 

puhutaan niin suurista linjoista, suurista massoista. Mä keräsinkin sellaisen termistölistan, mä en 



44 

 

tiedä tuleeko se tohon sarjakuvan alkuun, ehkä ei, mut millä kaikilla näitä siirtolaisten massoja ja 

tulvia ja mutavyöröjä on kuvattu. Ei juuri koskaan ihmisinä.(Tietäväinen 2010.) 

Myös Joe Sacco on puinut moneen otteeseen tympäytymistään “perinteiseen amerikkalaiseen 

journalismiin”. Hänen mukaansa objektiivisuuden teeskentely tekee journalismista latteaa ja 

passiivista (Mauger 2009). Takertuminen objektiivisuuden vaatimukseen rasittaa yhtä lailla 

kuvajournalismia. Art Spiegelmanin mukaan kameraan liitetty mielikuva objektiivisuudesta on 

pelkkä konventio ja vale – yhtä lailla kuin kolmannessa persoonassa kirjoittaminen minä-muodon 

sijaan. Spiegelmanin mielestä sarjakuvareportaasissa tekijä myöntää ennakkoasenteensa ja hädän 

tunteensa avoimesti, mikä välittää tietoa aivan toisella tasolla. (Williams 2005, 53.) 

Sarjakuvajournalismin uudenlaisen käsittelytavan uskotaan tuovan lukijoita sellaisille sisällöille, 

jotka päivittäisessä uutisvirrassa saavat ihmiset sulkemaan automaattisesti silmänsä ja korvansa. 

Sarjakuvantekijä Greg Cook viittaa jo aiemmin mainittuun iranilaiseen Marjane Satrapihin, jonka 

lapsuusmuistoihin perustuva Persepolis on ollut myyntimenestys ympäri maailmaa. Cookin mukaan 

lehtijuttu Iranista sai Persepoliksen ilmestymisen lukijan lähinnä kääntämään sivua, mutta 

sarjakuvailmaisun ja henkilökohtaisen tarinankerronnan avulla Satrapi onnistui löytämään 

lukijakunnan harvemmin mediassa läpi pääsevälle aiheelle. (Carey 2007.) Myös Extraction-

reportaasien taustalla oli motiivi tuoda kaivosalan kiemuroita tunnetuksi myös sellaiselle, joka 

harvemmin eksyy sanomalehden taloussivuille. Toimittaja David Widgintonin mukaan kaivosyhtiöt 

saavat julkisuutta yleensä ainoastaan talousasioissa, ja alan epäkohdat ovat jääneet suurelta yleisöltä 

pimentoon. (Mackkay 2008.) 

Jos sarjakuvajournalismin toivotaan houkuttavan uutta yleisöä journalismille, uskotaan sen 

keräävän uusia lukijoita myös sarjakuvalle. Kolmeen osaan kerinnyttä, sarjakuvareportaasiin 

keskittyvää antologiaa Syncopated toimittava Brendan Burford toteaa sarjakuvan olevan helposti 

lähestyttävä media, mutta sitä vaivaa myös tietty sisäpiiriläisyyden stigma. Sarjakuvakaupat ovat 

asiantuntijoille ja himoharrastajille pyhitettyjä keitaita, joissa kokematon tuntee itsensä äkkiä 

tietämättömäksi moukaksi. Aloittelijalle sarjakuvajournalismi  on turvallinen portti astua sarjakuvan 

maailmaan, uskoo Burford. (Carey 2007) Myös Tietäväinen puhuu haluavansa “törmäyttää” 

sarjakuvaa vähän tuntevat lukijat mediaan uudella tavalla. Siihen, että suuri yleisö päätyisi 

sarjakuvan kautta pohdiskelemaan jotakin yhteiskunnallista teemaa, hän kuitenkin suhtautuu 

skeptisesti: 
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Muistaakseni sulla oli joku sellanen kysymys, et koenksmä et tällä vois jotenkin vaikuttaa 

yhteiskunnalliseen keskusteluun. Myyntimäärät on niin pieniä, et ei voida puhua yhteiskunnasta, 

voidaan puhua ihmisistä, jotka on kiinnostunut sarjakuvista taiteenlajina. [---] Jos jotain 

keskustelua nousee, niin se on varmaan sen pohjalta jos se julkastaan ja mä joudun ite ryvettymään 

julkisuudessa ja puhumaan asiasta.  (Tietäväinen 2010). 
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5. Aineisto ja menetelmät 

 

5.1. Aineisto 

 

Genren häilyvä ontologia tekee sarjakuvajournalismia validisti kuvaavan aineiston kokoamisesta 

riskialtista. Ensinnäkin on otettava huomioon genren määrittelyyn liittyvä ongelma, jota Hansen ja 

kumppanit nimittävät kehäpäätelmäksi. Koska tutkimukseni yksi tarkoitus on kuvata, mitkä 

ominaispiirteet ovat tyypillisiä sarjakuvajournalismin genren teksteille, aineiston tulee olla joukko 

tekstejä. Näiden tekstien valikointia ohjaa kuitenkin jonkunlainen ennakkokäsitys siitä, mitä 

sarjakuvajournalismi mahdollisesti voisi olla. Valikoitu tekstijoukko vaikuttaa siten ratkaisevasti 

siihen, minkälaiseksi genren skemaattinen olemus määritellään. Toiseksikin aineistoa 

tarkasteltaessa on otettava huomioon genren sisäinen variaatio ja genrerajojen keinotekoisuus. 

Tutkijan on oltava herkkänä aineistossa esiintyville eroille, eikä runtattava tekstejä pakonomaisesti 

samaan genremuottiin. (Hansen & Cottle & Negrine 1998, 163–188.) 

Koska genret ovat sidoksissa niitä käyttävien yksilöiden, yritysten ja instituutioiden päämääriin, 

olen valinnut tutkimukseni aineistoksi joukon tekstejä, jotka genren tuottaja on nimennyt 

sarjakuvajournalismiksi. Ranskalainen, vuoden 2008 alusta ilmestynyt XXI-aikakauslehti on 

julkaissut jokaisessa numerossaan 30-sivuisen sarjakuvan, jota lehti nimittää sarjakuvareportaasiksi 

“[Mariane Satrapin] Persepoliksen, [Guy Delislen] Pjongjangin ja [Emmanuel Guibertin] 

Photographen tyyliin” (Le blog de XXI, 2010). Ranskalaisen sarjakuvan suurilta nimiltä (Jacques 

Ferrandez, Stassen, Pierre Christin) ja uusilta tuttavuuksilta (Erwan ja Gwenaël Manac’h) tilatut 

reportaasit istuvat täydellisesti kovakantisen, paksulle paperille painetun ja lähes 200-sivuisen 

XXI:n konseptiin. Lehden omassa puheessa tuon konseptin ydin on olla vastaisku nopeutuneelle ja 

pinnallistuneelle (internetin) uutistarjonnalle. Nopeuden sijaan tähdätään tiedon syventämiseen: 

lehti itse puhuu “tiedosta suuressa formaatissa” (ransk. l’information grand format). (Beccaria 

& de Saint-Exupéry 2008, 3.) Reportaasit ja kuvareportaasit saattavat olla useamman kymmenen 

sivun pituisia, ja niiden esikuvat löytyvät amerikkalaisesta kaunokirjallisesta journalismista, Vanity 

Fair ja The New Yorker -lehdistä. Aihepiirit liikkuvat maailmalla ja maailmanpolitiikassa. 

Esimerkiksi kevään 2009 numerossa teemana oli islam, ja artikkelit käsittelivät Turkkia, 

Afganistania ja Libanonia. Kustantaja Laurent Beccarian ja toimittaja Patrick de Saint-Exupéryn 
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(sen kuuluisan Saint-Exupéryn serkun pojanpoika) perustamaa XXI:tä voidaan pitää uudenlaisena 

julkaisugenrenä, joka on jonkinlainen kirjaa ja aikakauslehteä sekoittava hybridimuoto. Lehti 

ilmestyy vain neljä kertaa vuodessa, ja sitä myydään kirjakaupoissa 15 euron hintaan. Kovasta 

hinnastaan ja erikoisesta julkaisuaikataulustaan huolimatta XXI on tuottavaa liiketoimintaa: 

viimeisimpiä numeroita on myyty yli 40 000 kappaletta, joista 6 500 on mennyt kestotilaajille. 

Kirjamainen XXI onkin saanut lukuisia jäljittelijöitä Ranskassa. (Meignan 2010.) 

Jokaista XXI-lehdessä ilmestynyttä sarjakuvareportaasia edeltää (yleensä Patrick de Saint-Exupéryn 

kirjoittama) esittelyteksti, jossa kerrotaan sarjakuvareportaasin tekoprosessista. Ensimmäisessä 

numerossa ilmestyneen Jean-Philippe Stassenin sarjakuvan prologi kuvaa hyvin, minkälainen tarve 

lehden puheessa on legitimoida sarjakuvareportaasi varteenotettavaksi tavaksi kertoa 

todellisuudesta: “Jean-Philippe Stassen kolusi kuukauden välimeren rantoja XXI:lle. Hän ryhtyi 

piirtäjästä toimittajaksi. Hän tutki, teki tuttavuutta, näki ja kuuli. [---] Vaelluksistaan hän toteutti 

graafisen kertomuksen, 29 sivua sarjakuvaa. Kuvat ja sanat ovat kaikki totta. Ne on temmattu 

todellisuudesta ja yksinkertaisesti kerrattu tekijän herkkyyden avulla.” (de Saint-Exupéry 2008, 

156, suom. V.Kuutti.) Ranskalaisen toimittajajärjestön ylläpitämän nettisivun haastattelussa 

päätoimittaja de Saint-Exupéry jatkaa sarjakuvajournalismin analysoimista. Hän puhuu 

sarjakuvajournalismista kehittymäisillään olevana genrenä (ransk. un genre qui est train 

d’émerger), jota ei ole sanan täydessä merkityksessä aina onnistuttu tekemään. Se, mikä 

sarjakuvajournalismin täysi merkitys on, jää kuitenkin haastattelussa epäselväksi. de Saint-

Exupéryn mukaan on “äärimmäisen vaikeaa kerätä kokoon elementit, joiden avulla voi kertoa 

tarkasti todellisen tarinan.” Sarjakuvajournalismi vertautuu haastattelussa konventionaaliseen 

journalismiin: siinä missä kerronta tavallisesti tapahtuu valokuvilla ja tekstillä, käytetään 

sarjakuvareportaasissa piirrettyä kuvaa ja tekstiä. Tekijällä tulee olla myös “journalistin 

velvollisuus olla kertomuksessa: olla paikalla, nähdä, kokea”. (Kauffmann 2008.) 

Analyysin tekohetkellä XXI-lehteä oli ilmestynyt 9 numeroa. Seuraavaksi listaan ja kuvaan lyhyesti 

noissa numeroissa ilmestyneet sarjakuvat, jotka muodostavat graduni aineiston. Isoilla kirjaimilla 

kirjoitettu nimi kuvauksen perässä on nimi, jolla analyysiosassa viittaan ko. tekstiin. 

Jean-Philippe Stassen, teksti ja kuvat: Les Visiteurs de Gibraltar (Gibraltarin vierailijat), 

1/2008: Havaintoja Välimeren ympäristössä liikkuvista laillisista ja laittomista siirtolaisista, 

jotka haaveilevat paremmasta elämästä Euroopassa. GIBRALTAR 



48 

 

Jacques ja Pierre Ferrandez, teksti ja kuvat: Cuba, père et fils (Kuuba, isä ja poika), 2/2008: 

Kertomus turisteja opastavasta (ja puijaavasta) nuoresta miehestä, jonka elämään 

vallankumouksen ilosanomaa julistava renttuisä yllättäen palaa. KUUBA 

Cmax, teksti ja kuvat: Mon entreprise dans un bidonville (Slummiyritykseni), 3/2008: 

Henkilökuva slummissa kierrätysmuoviyritystä pyörittävästä liikemiehestä. INTIA 

Denis Deprez, teksti ja kuvat ja Jia Yi, teksti: Un amour de Chine (Kiinan rakkaus), 4/2008: 

Kiinan muutoksen pohdintaa yhden kiinalaisbelgialaisen avioliiton kautta. KIINA 

Jean Harambat, teksti ja kuvat: Quatre saisons dans les Landes (Neljä vuodenaikaa Landesissa), 

5/2009: Maanviljelijäperheen vuosi Ranskan länsirannikolla. LANDES 

Hippolyte, teksti ja kuvat: L'Afrique de papa (Isän Afrikka), 6/2009: Sarjakuvantekijä Hippolyte 

vierailee Senegalin “aurinkorannikolla” eläkepäiviään viettävän isän luona. AFRIKKA 

Maximilien Le Roy, teksti ja kuvat: Le Monsieur de la rue (Kadun herra), 7/2009: Entinen 

asunnoton muistelee elämäänsä Lyonin kaduilla. LYON 

Olivier Balez, kuvat ja Pierre Christin, teksti: Sous le ciel d’Atacama (Atacaman taivaan alla), 

8/2009: Elämää Atacaman autiomaassa Chilessä sijaitsevan jättimäisen observatorion 

ympäristössä. ATACAMA 

Erwan et Gwenaël Manac’h: Les cueilleurs d’abricots (Aprikoosien poimijat), 9/2010: 

Sesonkityöntekijöiden arkea ranskalaisella aprikoositilalla. DROME 

 

5.2. Menetelmä ja analyysin kulku 

 

Kuten luvuissa 1 ja 2 todettiin, moniulotteisessa genrenäkemyksessä genre ei paikannu mihinkään 

helposti tunnistettavaan tutkimuskohteeseen. Jos genre käsitetään tapahtumaketjuksi, merkityksien 

kierroksi tai jatkuvaksi prosessiksi, se ei ole läsnä yksittäisessä ajassa tai paikassa. Kuten Altman 

kirjoittaa, genren olemassaoloon tarvitaan suuri määrä tuotettuja tekstejä, jotka leviävät laajalti 

suurelle yleisölle ja jotka vastaanotetaan suhteellisen homogeenisesti. Tällaisen prosessin ottaminen 

haltuun kokonaisuudessaan ei liene mahdollista yhdellekään tutkijalle tai tutkimuslaitokselle. 
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Tutkimuksessa onkin tavattu ottaa genreen yksi näkökulma. Paul Hernandi on jakanut nämä 

mahdolliset tutkimusotteet ekspressiiviseen, pragmaattiseen, strukturalistiseen ja mimeettiseen. 

Ekspressiivisessä tarkastelussa kiinnitetään huomiota genren asemaan tekstin tuottamisessa, 

pragmaattisessa tarkastelussa fokuksessa on niiden vaikutus vastaanotossa. Konkreettisia tekstejä 

voi tarkastella genren suhteen joko strukturalistisesti (ilmaisukeinojen tutkiminen) tai mimeettisesti 

(esiin tuotu maailma). (sit. teoksesta Altman 2002, 108–109.) Lopullisen genreanalyysin 

muodostamiseen ja analysoidun aineiston valintaan vaikuttaa ennen muuta se, miten genre 

teoretisoidaan ja minkälaisia painotuksia teoriaan otetaan. Mitään konkreettisia työkaluja 

tutkimukseen genreteoria ei tarjoa, vaan menetelmiä voidaan lainata ja yhdistellä esimerkiksi 

narratologiasta tai etnografiasta. Metodologisesti genreä voikin nimittää “monitieteiseksi 

hybridiksi” (Berkenkotter 2002, 50). 

Omassa tutkimuksessani olen määritellyt genren konventioden verkostoihin perustuvaksi 

sosiaalisen toiminnan resurssiksi, joka sekä rajoittaa että mahdollistaa viestinnän yhteiskunnassa. 

Kiinnostukseni kohteena on genrejen muutos ja uusien genrejen syntyminen: miten jo olemassa 

olevan genren resursseista voidaan ammentaa rakennusmateriaalia uusiin genreihin. 

Genremääritelmäni perusteella tutkimukseni varsinainen kohde, sarjakuvajournalismi, voidaan 

alustavasti hahmottaa vakiintumassa olevana genrenä, joka hyödyntää journalismin 

genrekonventioita. Nämä konventiot liittyvät sekä tekstien tuotantoon, teksteihin että niiden 

vastaanottoon, ja journalismin osalta olen käynyt näitä kolmea ulottuvuutta läpi luvussa 3. Luvussa 

4 kävin jo alustavasti läpi sarjakuvajournalismin tekoprosessia suhteessa journalismiin aineistonani 

sarjakuvataiteilija Ville Tietäväisen haastattelu sekä aiheesta kirjoitetut lehti- ja blogitekstit sekä 

akateemiset artikkelit. Yleisön suhteesta sarjakuvajournalismiin voin todeta varsin vähän ja hyvin 

teoreettisella tasolla, sillä vastaanotto vaatisi aivan omanlaisensa tutkimuksen, jonka toteuttaminen 

pro gradu -tutkielman puitteissa ei ole mahdollista. Varsinainen analyysini keskittyy siis teksteihin. 

Genren analysointi pelkästään tekstin tasolla on todettu tässäkin tutkimuksessa jo moneen kertaan 

riittämättömäksi, joten on varsin paradoksaalista, että suuri osa genretutkimuksista (omani mukaan 

lukien) on teksteihin perehtymistä. Tekstit ovat viestinnän tutkijalle helppo tutkimuskohde: niiden 

kanssa ei tarvitse sopia tapaamisaikaa ja niiden kuljettamiseksi riittää yleensä isohko reppu. 

Tekstien analysoimiseksi on lisäksi tarjolla mukava määrä jo olemassa olevaa metodologiaa, jota 

genren tutkimisessakin voi hyödyntää. Tekstejä tutkiva joutuu kuitenkin pitämään valikoivasti 

silmälappuja silmillään. On samaan aikaan myönnettävä, ettei genren tekstejä voi ymmärtää niitä 
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tuottavista instituutioista ja niitä käyttävistä yleisöistä erillään, mutta silti uskottava, että genren 

paikka voidaan osoittaa konkreettisista teksteistä. Olen pyrkinyt välttämään tällaista 

kaksoisajattelua lukujen 3 ja 4 taustoituksilla. Ajattelen myös, että tekstien osuutta genren 

tutkimuksessa ei pidä väheksyä, ovathan tekstit yksi niistä tiloista, joissa geneerisiä konventioita 

uusinnetaan ja mahdollisesti myös uusitaan.  Lisäksi vasta vakiintumassa olevan genren, kuten juuri 

sarjakuvajournalismin tapauksessa yksi tutkimuksen ensimmäisistä tehtävistä on tunnistaa ja kuvata 

genre. Tämä alkaa yksinkertaisesti genren tekstien yhdistävien elementtien kuvaamisella. (Kts. 

esim. Hansen & Cottle & Negrine 1998, 163–188.) 

Koska genreteoria ohjaa analyysini kulkua, tutkimusmenetelmäni voidaan luokitella 

teoriaohjautuvaksi tai -sidonnaiseksi sisällönanalyysiksi. Laadullisella sisällönanalyysilla 

tarkoitetaan tiivistetyn ja yleisen kuvauksen muodostamista tekstimuotoisesta tai sellaiseksi 

muutetusta aineistosta. Aineistolähtöisen sisällönanalyysin tapaan analyysiyksiköt valitaan 

aineistosta, mutta tutkimuksen eteneminen on kytköksissä teoriaan. Riippuu hieman tutkimuksessa, 

missä vaiheessa tutkimusta – kysymyksenasettelussa, analyysissa, tulkinnassa tai johtopäätöksissä 

– teoria otetaan käytäntöön. Teoriaohjaavaa sisällönanalyysia voidaan nimetä myös 

abduktiiviseksi päättelyksi.  Karkean yleisestä yksittäiseen (deduktio) tai yksittäisestä yleiseen 

(induktio) -jaottelun sijaan teoria ja aineisto ovat abduktiivisessa päättelyssä jatkuvassa 

vuorovaikutuksessa, jossa teoria valaisee aineistosta uusia puolia ja aineistosta esiin nousevat seikat 

puolestaan korjaavat teoriaa. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 96–100.)  

Yksinkertaistetusti tekstin tutkiminen genren näkökulmasta tarkoittaa siis yhtäläisyyksien ja erojen 

kartoitusta. Käytännössä tämä voi kuitenkin tapahtua lukuisilla eri tavoilla: kielitieteilijöitä saattavat 

kiinnostaa mikrotason kielelliset konventiot, kun taas strukturalistisesti suuntautuneet 

elokuvatutkijat haluavat ehkä tutkia tekstien myyttistä syvärakennetta. Etenkin elokuvatutkijat ovat 

kunnostautuneet laatimalla genreanalyysiin soveltuvia listoja, joissa luetellaan erilaisia elementtejä, 

joihin geneerisiä konventioita voi muodostua. Näitä voivat olla esimerkiksi aika, paikka, 

henkilöhahmot, tilat, esineet, kulkuneuvot, puvut, dialogi, teema ja juoni. (Hansen & Cottle & 

Negrine 1998, 163–188.) Yleensä nämä genren “avainelementit” on jaoteltu jollakin tavalla 

sisällön ja muodon suhteen: Swalesin mukaan saman genren teksteillä on prototyyppisesti 

samanlainen rakenne, muoto ja sisältö (1990, 45–58), Yates ja Orlokowski puhuvat substanssista 

ja muodosta (1992, 302), Altman semantiikasta ja syntaksista (2002, 267–280). Vaikka jako 
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sisältöön ja muotoon on keinotekoinen (kts. esim. Herkman 1998, 105), on analyysin kannalta 

mielekästä erottaa se, mitä teksti ilmaisee ja miten tuo jokin ilmaistaan.  

Koska tutkimukseni pääjuoni on sarjakuvajournalismiksi nimitetyn genren suhde journalismin 

genreen, on aineistoni sarjakuvien sisältöä ja muotoa pystyttävä analysoimaan samanlaisilla 

työkaluilla kuin muitakin journalistisia esityksiä. Herkmanin mukaan mitä tahansa inhimilliseen 

viestintään liittyvää merkityskokonaisuutta voi tarkastella tekstinä, jolla on omat keinonsa rajata 

merkityksiä, vakuuttaa vastaanottajansa ja herättää tässä tunteita, kokemuksia ja ajatuksia. Tähän 

merkityskokonaisuuteen ei kuulu pelkästään kielellinen ilmaisu, vaan myös kuvat, liikkuva kuva ja 

ääni. (Herkman 2007, 98.) Radioinsertit, televisiohaastattelut, sanomalehtiuutinen, internetin 

kuvakoosteet ja sarjakuvareportaasit ovat esitystapojensa eroista huolimatta kaikki tekstejä, joiden 

analyysissa voidaan soveltaa semiotiikan ja narratologian työkaluja. Tekstit ensinnäkin kertovat 

johonkin aikaan ja paikkaan sijoittuvan tarinan, jossa toimijalle tai toimijoille tapahtuu jotakin. 

Tarinan ei tarvitse välttämättä olla temaattisesti ehyt juonikertomus, vaan tarinalla tarkoitetaan 

väljästi esityksessä kuvattujen tapahtumien jatkumoa, joka koostuu muutoksen kuvauksesta (emt. 

118). Tarinasta on myös abstrahoitavissa ylemmän tason teema, merkittävä aihe, josta yksittäinen 

teksti kertoo jotain uutta. Toiseksikin tekstit esittävät tarinan tietyillä, mahdollisesti vakiintuneilla 

keinoilla: yhdistelemällä kirjoitettua tai puhuttua tekstiä ja kuvaa kompositioksi, joka kertoo 

tarinan eri tekniikoiden avulla.  

Yllä olevan perusteella analyysirunkoni näyttää seuraavalta: 

 Sisältö: 

- Teema: Mistä aihepiiristä sarjakuva kertoo? 

- Tarina: Mitä sarjakuvissa tapahtuu? Jäsentyykö tarina ehyeksi juonikertomukseksi vai 

irrallisiksi kohtauksiksi?  

- Toimijat: Ketkä ovat toimijoita? Kuinka heidät kuvataan? 

- Aika: Mille ajanjaksolle tapahtumat sijoittuvat ja minkälaisia ovat tarinan sisäiset ajalliset 

siirtymät? 

- Paikka: Mihin tapahtumat sijoittuvat maantieteellisesti? Minkälaisissa miljöissä toimijat 

esiintyvät? 
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 Muoto: 

- Kuvat: Mitä ja keitä näemme kuvissa? Minkälaisia kuvakokoja, rajauksia ja kuvakulmia 

käytetään? Minkälaista tekniikkaa ja värimaailmaa kuvailmaisussa on käytetty? 

- Teksti: Mihin teksti sijoittuu? Minkälaisia tekstityyppejä (puheen epäsuora tai suora 

esittäminen, kerronta, kuvaus, raportointi) esiintyy? Viitataanko tekstissä toisiin teksteihin?  

- Kuvan ja tekstin suhde: Miten kuva ja teksti on sommiteltu sivulle? Eteneekö tarina teksti- 

vai kuvapainotteisesti? Ovatko kuva ja teksti keskenään ristiriidassa? 

- Kerronta: Minkälaisia kertojia tai kerronnan tasoja tarinassa on? Tunnistautuuko kertoja? 

Kenen näkökulmaan kerronta kannustaa samaistumaan? Rikotaanko tarinallisuutta? 

 

Analyysin teko on ollut jatkuvaa vuorovaikutusta teorian ja aineiston välillä. Aloitin analyysini 

lukemalla sarjakuvat ensin ilman minkäänlaista valmista jäsentelyä. Lukukerroista nousi esiin 

yhtäläisyyksiä sisällön ja muodon elementeissä, kuten esimerkiksi miljöössä, värityksessä ja 

henkilöhahmoissa. Ymmärtääkseni paremmin lukemaani ja näkemääni otin avuksi käsitteistöä 

sarjakuvateoriasta ja kuvatutkimuksesta (käsitteitä käyn tarkemmin lävitse varsinaisessa 

analyysiluvussa 6). Käsitteiden avulla kävin uudestaan läpi aineistoni sarjakuvat teemoittain, 

esimerkiksi juuri pelkkää värimaailmaa tarkastellen. Joissain kohdin tein myös määrällistä 

analyysia saadakseni paremman kuvan siitä, miten sarjakuvissa toistuvilta tuntuvat elementit 

todellisuudessa jakautuvat aineiston sisällä. Alkuvaiheessa tein jokaiselle sarjakuvalle 

yksityiskohtaisen lomakkeen, johon talletin kaiken sarjakuvasta irti saamani tiedon. Myöhemmin 

kaikkia näitä tiedostoja vertailemalla sarjakuvista hahmottui yhteisiä sisällön ja muodon 

elementtejä, jotka vaikuttivat olennaisilta genren kannalta. Nämä tiivistyivät lopulta yllä lueteltujen 

kattotermien alle. Luku 6. on siis tiivistetty ja jäsennelty kuvaus analysoimistani sarjakuvista.  

Luvussa 7 peilaan sarjakuvareportaaseja journalismin sekä yhden sen alagenren, lehtireportaasin, 

prototyyppeihin. Nämä prototyypit olen mallintanut luvun 3 lopussa olevaan taulukkoon (taulukko 

1, s. 27). On edelleenkin painotettava, ettei kyseessä ole aukoton tai tyhjentävä kuvaus 

kummastakaan genrestä, vaan teoreettinen malli siitä, minkälaiseksi tyypillinen journalismi tai 

lehtireportaasi mielletään. Yatesin ja Orlikowskin jaottelun mukaisesti tekstit voivat joko ylläpitää 

genreä toistamalla sen konventioita, jalostaa genreä sopeuttamalla konventiot uuteen 
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toimintaympäristöön sekä muuntaa genreä konventioita rikkomalla (1992). Yatesin ja Orlikowskin 

käsitteitä soveltamalla olen jaotellut sarjakuvajournalismin piirteet joko journalismia uusintaviksi 

(ylläpito) tai uudistaviksi (jalostus ja muuntaminen). Vertailu on esitetty tiivistetysti taulukkoon 

sivulla 71 (taulukko 2).  

Kuten tähän mennessä on varmasti tullut jo selväksi, menetelmän hankaluudet nousevat pitkälti 

genren käsitteestä. Kehäpäätelmäongelman ja genren paikantumattomuuden lisäksi vaikeuksia 

aiheuttaa abstraktioiden olettaminen vertailukelpoiseksi konkreettisten tekstien kanssa. Analyysissa 

vertaan oikeasti olemassa olevia tekstejä teoreettisen malliin, prototyyppiin. Kun analyysissa 

ilmenee, että sarjakuvajournalismi uusintaa tietyillä tavoilla journalismia, en voi missään nimessä 

väittää sen pätevän jokaiseen journalistiseen esitykseen maailmassa. Ajattelen kuitenkin, että 

kirjallisuus ja oma kokemukseni journalismin tekijänä, kuluttajana ja tutkijana antavat minulle 

pohjan muodostaa varteenotettava prototyyppi genrestä tyypillisimmillään. Journalismin 

prototyyppi on tutkimuksessani odotushorisontti, jota vasten olen sarjakuvia tarkastellut. 

Genreteorian johtoajatus on tarkastella tekstejä kontekstiin sidottuna, ja merkittävä osuus genren 

lopullisessa hahmottumisessa on niillä käyttötavoilla ja tulkinnoilla, joita yleisö teksteille antaa. 

Journalismia määrittelee monella tapaa sen yleisösuhde: journalismin katsotaan ajavan instituutiona 

yleisön etua, ja toisaalta journalismin elinehdoksi koetaan uskottavuus yleisön silmissä. Ajallisista 

syistä olen valitettavasti joutunut jättämään sarjakuvajournalismin yleisösuhteen käsittelyn 

minimiin. Yleisön odotusten ja tulkintojen tarkastelu olisi vaatinut kokonaan oman 

tutkimusasetelmansa, jota en tämän tutkimuksen aikana pystynyt toteuttamaan.  
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6. Analyysi 

 

6.1. Sarjakuvareportaasien sisältö 

 

 

Kuva 2: Sarjakuvareportaaseissa kuvataan ihmisten arkea ja yksityiselämää.  

Maanviljelijä ehdottaa veljelleen treffejä kastelujärjestelmäasiantuntijan kanssa.   

(Harambat 2009, 173.) 

 

6.1.1. Teema 

Aineistoni sarjakuvissa käsitellään muuttoliikettä ja sen lieveilmiöitä (GIBRALTAR, KIINA, 

AFRIKKA, LYON), maanviljelyksen tai pienyrittäjyyden kaltaisten perinteisten elinkeinojen uhkia 

(INTIA, LANDES, DROME), kommunististen maiden avautumista (KIINA, KUUBA) sekä 

ihmisen suhdetta avaruuteen (ATACAMA). Kukin sarjakuva käsittelee omalla tavallaan 

globalisaation vaikutuksia ihmisen arjessa. Ranskalaiseläkeläinen törttöilee paikallisten 

kustannuksella Senegalin lomaparatiisissa, Euroopan pätkätyöläiset kohtaavat sesonkityössä 
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ranskalaisella aprikoositilalla ja kiinalais-belgialainen aviopari yrittää sinnitellä kulttuurierojen 

ristipaineissa. Jopa ainoan tiedeaiheisen sarjakuvan (ATACAMA) aihe on globaali, sillä Chilen 

Atacaman autiomaa ja siellä sijaitseva eurooppalaisomisteinen observatorio vetävät puoleensa 

tutkijoita ympäri maailmaa. Kaikkien sarjakuvien pyrkimys on kuvata ja ymmärtää nyky-

yhteiskuntaa, myös sen sosiaalisia ongelmia (asunnottomuus, työelämän epävarmuus, 

vieraantuminen). 

Sarjakuvien suuret teemat käsitellään yksilöiden, heidän kokemustensa ja ihmissuhteidensa kautta 

(kuva 3). Yleisten ongelmien ja ilmiöiden rinnalle ja jopa edelle nousee yksityiselämän draama: 

isän ja pojan suhde (KUUBA, AFRIKKA), parisuhde (KIINA), perhesuhteet (KIINA, LANDES, 

INTIA), ystävyys (DROME) ja yksinäisyys (LYON). Suurimmassa osassa sarjakuvia aiheen 

käsittelytapa on yksityisestä yleiseen (kiinalais-belgialainen avioliitto → kiinan avautuminen), 

mutta GIBRALTARISSA ja ATACAMASSA aihe kerää yksittäiset yksilöt ja heidän 

kokemuksensa yhteen (siirtolaisuus → siirtolaisten kertomukset). 

6.1.2. Tarina 

Sarjakuvissa tarinan erottaminen tavasta, jolla se on kerrottu on käytännön tasolla lähes mahdotonta 

(Herkman 1998, 115). Sarjakuvareportaasien kohdalla erottelua on kuitenkin pakko yrittää tehdä, 

koska kerrottu tarina tarjoillaan totena.  

GIBRALTARISSA, ATACAMASSA ja AFRIKASSA teksti ja kuva kertovat samaa tarinaa 

matkasta, jonka aikana tekijä kulkee pisteestä A useiden välietappien kautta pisteeseen B. Näissä 

aineistoni matkakertomuksissa reportaasi koostuu tekijän matkalla näkemästä ja kokemasta: 

paikoista, ihmisten kohtaamisista sekä pienistä, toiminnallisista episodeista. Tähän ryhmään kuuluu 

myös DROME, jossa kuvataan kahden päivän “matka” aprikoosipoimijoiden seurassa keruusta 

pakkaamoon, pakkaamosta majapaikkaan ja majapaikasta jälleen pellolle.  

LYONISSA, INTIASSA, LANDESISSA ja KIINASSA tekstissä kuvataan osin eri tapahtumia kuin 

kuvissa. Näiden neljän reportaasin tarinaa kutsun henkilökuviksi. Tekstin tarina kertoo 

päähenkilön elämästä: henkilökohtaisesta historiasta, tulevaisuudensuunnitelmista, nykyisestä 

työstä ja ihmissuhteista. Tarinaa ei kuitenkaan kuviteta rekonstruoimalla päähenkilön elämäntarina 

kuviksi (tästä poikkeuksena lyhyet jaksot LYONISSA ja INTIASSA), vaan kuvat kertovat tarinaa, 

jonka myös sarjakuvan tekijä on pystynyt havaitsemaan. INTIASSA se on kierros Dharavin 
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slummissa, LYONISSA hetki entisen asunnottoman kotona, LANDESISSA maanviljelijän toimia 

eri vuodenaikoina ja KIINASSA kaupunkiajelu Guangzhoussa.  

KUUBA poikkeaa monella tavalla kaikista muista aineistoni reportaaseista. Sen toimijoilla ja 

tapahtumilla on vastineensa todellisuudessa, mutta reportaasin tarina on rakennettu näitä todellisia 

henkilöitä ja kokemuksia yhdistelemällä. Kutsun reportaasia dramatisoiduksi tositarinaksi, jossa 

todellisuuteen pohjautuvat, osin keksityt tapahtumat on rekonstruoitu osin todellisiin havaintoihin, 

osin mielikuvitukseen perustuvan kuvituksen avulla. KUUBA on aineistoni ainut sarjakuva, josta 

voi abstrahoida juonellisen tarinan, jossa on selvä alku, keskikohta ja loppu. Kuuban 

vallankumoukseen osallistunut isä katoaa moneksi vuodeksi pojan elämästä. Aikuiseksi kasvanut 

poika työskentelee turistioppaana ja haaveilee länsimaisesta elämäntyylistä. Isä sotkee pojan 

liiketoimet palaamalla takaisin vaatimaan pojan käytössä olevaa vanhaa Buickiaan. Tarina päättyy 

dramaattisesti kaatosateeseen, jonka aikana riitelevät isä ja poika ajautuvat liikkuvassa autossa 

mereen. Lopun voi ymmärtää jopa symbolisesti: isä ja poika lipuvat auton katolla kohti vastarannan 

luvattua maata. 

6.1.3. Toimijat 

Aineistoni yhdeksässä XXI-lehden reportaasissa ääneen pääseviä toimijoita on yhteensä 88, eli 

lähes kymmenen reportaasia kohden. Heistä lähes kaksi kolmasosaa on miehiä. Ääneen pääsyllä 

tarkoitan toimijoita, joiden puhe on referoitu suoraan joko ns. captionissa, eli kuvan reuna-alueille 

erilliseen laatikkoon tai kuvan päälle sijoitetussa tekstissä, tai puhekuplissa. Ääneen pääsevien 

toimijoiden lisäksi sarjakuvissa on tekstissä mainittuja tai kuvissa esiintyviä mykkiä toimijoita ja 

toimijaryhmiä, joiden tehtäväksi jää lähinnä muiden tuottaman tekstin kuvittaminen. Suurin määrä 

ääneen pääseviä toimijoita on GIBRALTARISSA (28) ja vähiten KIINASSA (2). Tarkastelin, 

miten näitä toimijoita nimitetään ja määritellään sarjakuvien teksteissä.  

Sarjakuvien toimijat nimetään reportaaseissa useimmiten pelkällä etunimellä, ja heitä määrittelevät 

kansalaisuus, etnisyys tai asuinpaikka (GIBRALTAR, KUUBA, DROME, AFRIKKA), sosiaalinen 

asema (LYON, AFRIKKA, GIBRALTAR) sekä ammatti tai opiskelupaikka (ATACAMA, INTIA, 

AFRIKKA, LANDES). Toimijat määritellään myös suhteessa toisiin reportaasin toimijoihin: he 

ovat isiä, vaimoja, ystäviä ja kollegoita. Ääneen päsevät toimijat edustavat mahdollisen instituution 

(avaruustutkija, yrittäjä) tai sosiaalisen ryhmän (eläkeläinen, siirtolainen) lisäksi aina myös itseään 

yksityishenkilönä, jonka puheoikeus ei rajaudu pelkästään edustusrooliin. Selvemmin sanottuna 

sarjakuvien toimijat ovat niin kutsuttuja tavallisia ihmisiä, jotka esiintyvät epämuodollisesti ja 
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epävirallisesti. Poliitikkoja tai virallisten instituutioiden edustajia ei juuri sarjakuvissa näy, ja 

vähäiset esiintymiskerrat tapahtuvat negatiivisessa valossa. Esimerkiksi LYONISSA on kohtaus, 

jossa asunnoton Hosni kuulee baarin televisiosta presidentti Nicolas Sarkozyn kuuluisan 

vaalikampanjapuheen, jossa hän lupaa, ettei hänen kaudellaan kenenkään tarvitse nukkua 

jalkakäytävällä tai kuolla kylmyyteen. Keskellä puhetta leikataan ensin ruutuun, jossa kerrotaan 

suurimman osan asunnottomista tekevän Hosnin tapaa töitä ja sitten ruutuun, jossa Hosni kaivaa 

ruokaa roskapöntöstä. Samassa reportaasissa poliisi myös pieksee Hosnin putkassa. 

Sarjakuvareportaasien henkilögalleria on kansainvälinen: tapaamme intialaisen pienyrittäjän, 

kiinalaisen galleristin, chileläisen etnoastronomin, kuubalaisen turistioppaan ja useita laittomia 

siirtolaisia. Oletusarvoisesti kaikki kuvatut toimijat perustuvat todellisiin ihmisiin. Vain kahdessa 

reportaasissa tuodaan eksplisiittisesti ilmi, että toimijoilla ei ole vastinetta todellisuudessa. 

DROMESSA toisia aprikoositilan työntekijöitä ”haastatteleva” Julien-poimija on kuvitteellinen, 

useamman todellisen aprikoosinpoimijan avulla rakennettu, tekijöitä edustava henkilöhahmo. 

KUUBASSA isän ja pojan tarina on rakennettu useamman ihmisen kokemuksesta.   

Sarjakuvan tekijä esiintyy ruudussa näkyvänä ja puhuvana toimijana KIINASSA ja AFRIKASSA, 

minkä lisäksi DROMEN Julien on tekijää edustava hahmo. GIBRALTARISSA ja ATACAMASSA 

tekijä vilahtaa ruudussa näkyvänä hahmona tai sen osana. 

6.1.4. Aika ja paikka 

Sarjakuvareportaasien tapahtumat sijoittuvat niiden julkaisuajankohdan lähivuosiin, eli vuosiin 

2007− 2008. Osa reportaaseista on päivätty, osassa ajankohta ilmaistaan viittaamalla tekstissä 

todellisiin tapahtumiin. Esimerkiksi GIBRALTARISSA kertoja selostaa, kuinka Marokko on 

parhaillaan valmistumassa hakemaan vuoden 2012 maailmannäyttelyn isännyyttä. Täsmällistä 

ajankohtaa sarjakuvissa kuvatuille tapahtumille tai tapahtumien väliselle ajalle ei kuitenkaan 

annetta. Reportaasien ajalliset siirtymät – onko kahden kohtauksen välissä kulunut aikaa päivä vai 

viikko – jäävät epäselväksi. Sarjakuvien tulkinnan kannalta täsmällinen ajan määrittely ei 

kuitenkaan ole olennaista, vaan niiden ajalliseksi viitekehykseksi riittää 2000-luku. 

Sarjakuvissa liikutaan ympäri maailmaa todellisilla ja tunnistettavilla tapahtumapaikoilla, jotka on 

myös kuvattu yksityiskohtaiseksi (kuva 4). Lähes kaikissa reportaaseissa yleisin tapahtumapaikka 

on julkinen ulkotila, mikä lisää autenttisuuden vaikutelmaa. Voimme tunnistaa kuvista Havannan 

kaupunginmuseon ja Lyonin Part-Dieu -aseman kaltaisia tunnettuja rakennuksia. Kuten reportaasien 
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nimistä voi päätellä, on sarjakuvien aihe vahvasti sidoksissa tapahtumapaikkaan. Tärkeä osa koko 

reportaasia on kuvata ja tehdä eläväksi paikka, jota lukija ei luultavasti tunne tai jonne hänellä ei ole 

edes mahdollista päästä. AFRIKKA kuvaa Senegalin eläkeläisparatiisia Salya, KIINA Shuangdoun 

kaupunkia, ATACAMA Atacaman autiomaata ja siellä sijaitsevaa observatoriota, LANDES 

länsiranskalaista maatilaa.  

 

Kuva 3: Sarjakuvareportaasien todelliset tapahtumapaikat  

on kuvattu yksityiskohtaisesti. (Cmax 2009, 172.) 
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6.2. Sarjakuvareportaasien muoto 

 

6.2.1. Kuvat 

Ruutujen kuvien voidaan ainakin olettaa perustuvan tekijän havainnointiin ja vaatineen siten tekijän 

läsnäoloa kuvatuissa tilanteissa ja paikoissa. Kuvissa kuvataan toimintaa (nahan parkitseminen, 

junalla matkustaminen, porsaiden ruokkiminen), puhetilanteita (toimija puhuu suoraan 

tekijälle/lukijalle, keskustelu), miljöitä (Lyonin lähiö, Dharavin slummi, Salyn kadut) ja 

yksityiskohtia (olutlasi, teleskooppi, seinällä oleva valokuva).  Nyrkkisääntönä voisi ajatella, että 

tekijä olisi voinut ottaa näistä tilanteista tai kuvatuista kohteista valokuvan. Kuvassa olevan 

tilanteen ja kuvan valmistamisen välillä on tietenkin enemmän aikaa kuin valokuvaamisessa, joten 

kyseessä on puhtaasti teoreettinen tapa määritellä sarjakuvareportaasin kuvitus. Sarjakuvapiirtäjä 

voi lisäksi käyttää näkökulmissa mielikuvitustaan: esimerkiksi lintuperspektiiviin käyttö ei vähennä 

kuvan uskottavuutta, vaikka tekijä tuskin on matkustanut helikopterissa sarjakuvaansa varten. 

Koska kuva-aiheita ei aina ole paljon, samasta tilanteesta tai miljööstä voi olla monta kuvaa useasta 

eri näkökulmasta. Esimerkiksi LANDESISSA traktoriajelua on kuvattu lähes 20 ruudussa, ylä- ja 

alaviistoon, molemmilta sivuilta ja vielä traktorin sisältäkin. Kun reportaaseja selailee, yksi 

silmiinpistävimmistä kuvan ominaisuuksista onkin toisto: jopa tismalleen samaa kuvaa saatetaan 

toistaa monia kertoja. 

Osassa sarjakuvia kuvia on rekonstruoitu lähteiden kertomusten avulla. KUUBA on kauttaaltaan 

tällainen rekonstruktio, LYONISSA ja INTIASSA on takaumana lyhyet jaksot, joita kuvittaa 

tällainen osittain “kuviteltu” kuva. On mielestäni tärkeä ymmärtää, ettei kuvan 

referentiaalisuudessa ole kyse jyrkästä vastaa todellisuutta/ei vastaa todellisuutta -erottelusta, vaan 

kyse on pikemminkin aste-erosta. Vaikka tekijä ei ole ollut paikan päällä, hän pystyy todellisia 

elementtejä yhdistelemällä muodostamaan todenmukaisen kuvauksen tapahtumista. Ja toisin päin: 

kuvatussa tilanteessa läsnä oleva tekijä muodostaa tilanteesta aina oman tulkintansa, josta jää 

väistämättä uupumaan sellaisia elementtejä, joita toinen tekijä olisi pitänyt olennaisina.   

Kuvan todellisuusvaikutelmassa on ennen muuta kysymys konventioista. Scott McCloud erittelee 

sarjakuvan suhdetta todellisuuteen ikonin ja karikatyyrin käsitteillä. McCloudin mukaan valokuva 

ja realistinen piirros tai maalaus ovat ikoneita, jotka muistuttavat tosielämän kohteitaan. Kun kuva 

muuttuu abstraktimmaksi ja sitä yksinkertaistetaan keskittymällä tiettyihin yksityiskohtiin, kuvan 

ikonisuuden aste vähenee ja päädymme pilakuvaan/karikatyyriin. Ikonisuuden aste voi vaihdella 
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jopa sarjakuvan sisällä: esimerkiksi Tinteissä hahmot ovat nappisilmäisiä karikatyyrejä, mutta 

taustat on piirretty jopa fotorealistisen tarkasti. Fotorealistisesti piirretty henkilö kuvaa täsmällisesti 

tietyn yksilön maailmasta, kun taas yksinkertaistettu hahmo kuvaa ennemminkin yleisen tyypin. 

(McCloud 1994, 27–36.) Ikonisuuden astetta voi arvioida katsomalla mittasuhteita, yksityiskohtien 

kuvausta, perspektiiviä, varjostusta ja väripintoja. Jos hahmojen ikonisuutta kuvaa karkea 

kolmiportainen asteikko, realistinen, karikatyyrinen ja realistinen karikatyyri, suurin osa 

tutkimistani sarjakuvista edustaa jälkimmäistä. Hahmot on piirretty oikeassa mittakaavassa, niiden 

kasvoilla näkyy juonteita ja varjostuksia, mutta yksi-yhteen -esittävyyteen ei pyritä. Kuvien taustat 

on sen sijaan toteutettu paikoin lähes valokuvamaisen tarkasti, ja luultavasti ne onkin tehty 

valokuvien pohjalta. Näyttäisi siltä, että sarjakuvareportaaseissa olennaista onkin suhde-ero 

hahmojen ja taustan realistisuuden välillä (kuva 5). Kuvissa ei myöskään juurikaan esiinny 

sarjakuville tyypillisiä kuvien ja sanojen symbolisisa välimuotomerkkejä eli efektejä (salamoita, 

kiroilumerkkejä, pään päälle syttyviä hehkulamppuja). Satunnaiset vauhtiviivat, hikipisarat ja 

puhekuplat ovat oikeastaan ainoita kuvissa käytettyjä efektejä. Puhekuplina suositaan perinteisiä 

valkopohjaisia neliöitä tai ovaaleja, jotka on erotettu selvästi viivalla kuvapinnasta. 

 

 

Kuva 4: Jean-Philippe Stassenin hahmoissa on karikatyyrisyyttä, mutta taustat  

on kuvattu realistisesti. (Stassen 2008, 163.) 
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Multimodaalisuutensa vuoksi sarjakuva pystyy helposti sulauttamaan muiden medioiden 

ilmaisukeinoja itseensä. Sarjakuva voi olla kuin elokuvakelan filminauha, maalaus, sivu 

sanomalehdestä tai romaanista. Aineistoni sarjakuvareportaaseissa jäljitellään jonkun verran lehtien 

infografiikkaa ja karttoja, mutta eritoten viitataan valokuvaan. Ensinnäkin sarjakuvien kuvista aistii 

helposti, että ne on tehty valokuvan pohjalta. Efektejä käytetään maltillisesti, ja kuvissa on 

valokuvankaltaisesti pysähtynyt tunnelma. Toiseksikin ruuduissa on kuvattu valokuvaksi 

tunnistettavia, esimerkiksi kehyksissä olevia tai seinällä roikkuvia valokuvia. Kolmanneksi 

valokuvia on liitetty sellaisenaan osaksi reportaaseja, kuten Senegal-reportaasissa, jossa osa 

sarjakuvan ruuduista on mustavalkoisia valokuvia. Sarjakuvaruudun kokoiseksi pienennetyt 

valokuvat jatkavat reportaasin tarinaa saumattomasti. 

XXI-lehden sarjakuvareportaasit ovat kaikki värillisiä. McCloudin mukaan mustavalkoisessa 

sarjakuvassa merkitys nousee muodon yli: olennaisinta on kuvien takana olevan idean välittäminen. 

Värillisissä sarjakuvissa taas korostuvat muoto, tila ja aistihavainnot. Värit imitoivat aitoa 

havaintokokemusta ja tukevat siten todellisuusvaikutelman luomista. Värejä voi myös tulkita 

suhteessa sarjakuvan historiaan. Värikuvien painaminen oli pitkään kallista, ja neliväriprosessissa 

standardiksi tuli teknologisten ja taloudellisten rajoitteiden takia mustat ääriviivat ja yksiväriset, 

tasaiset väripinnat. Supersankareiden maailmaan valittiin tehokeinoksi kirkkaat päävärit, joita 

käytettiin jyrkissä kontrasteissa toisiinsa. Paras havainnollistaja tästä lienee Supermiehen 

sinipunakeltainen kostyymi. (McCloud 1994, 187–192.) Koska kirkkaiden päävärien käyttö 

yhdistetään fantasiaan, ei ole yllättävää, että XXI-lehden sarjakuvareportaasien värimaailma on 

kaupallisen techicolor-sarjakuvan vastakohta. Väripaletti on murrettu, ja sarjakuvissa on paljon 

maltillisia maavärejä, ruskeaa, okraa, oranssia, punaista ja keltaista. Väreistä on useampia sävyjä, 

eivätkä väripinnat ole tasaisia. Varjostukset tuovat kuvaan tilan kolmiulotteisuuden tuntua. Osassa 

sarjakuvista (AFRIKKA, DROME, KUUBA, KIINA) on värityksessä käytettyjen akvarellivärien 

laveerattu jälki jätetty näkyville. Muiden sarjakuvien tietokoneella tehty väritysjälki on tasaisempi 

ja värien erot jyrkempiä. 

Värien funktion kuvallisen realismin rakentamisessa huomaa kiinnostavasti, kun tarkkailee missä 

kohdin värien käyttö sarjakuvissa muuttuu. Kolmessa reportaasissa värimaailma muuttuu kesken 

reportaasin, ja joka kerta oli kyse siirtymästä tekijän ei-havainnoimaan todellisuuteen. LYONISSA 

vuorottelevat värillinen kuvaus päähenkilöstä tämän asunnossa ja musta-harmaa-kelta-valkoinen 
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kuvaus hänen edellisestä elämästään asunnottomana. INTIASSA slummiyrittäjän lapsuus ja 

nuoruus kerrataan kelta-harmaissa sävyissä, kun muuten reportaasia kuvittavat värilliset kuvaukset 

miehen työpaikasta ja sen ympäristöstä. ATACAMA- reportaasi muuttuu aukeaman ajaksi 

mustavalkoiseksi, kun kerrataan Chilen historiaa välähdyksittäin. Aivan kuten elokuvissa 

takautumajaksoissa värisävyjä muutetaan tai pehmennetään, muuttuvat sarjakuvien värit eri 

aikatasoilla. 

Sarjakuvan tyyli on kuvauskohteena mutkikas. Problematiikka tiivistyy oikeastaan siihen, kuinka 

paljon yksittäinen teksti edustaa tekijänsä luovuutta ja persoonaa ja kuinka paljon on kyse välineen 

konventioiden toteuttamisesta. Strukturalistinen semiotiikka on tavannut mitätöidä taiteilijan 

itseilmaisun merkityksen ja puhua mielummin rakenteista ja funktioista. Ranskalainen mediatutkija 

Philippe Marion on yrittänyt tuoda tekijän takaisin kuvaan grafiaation käsitteellä. Sarjakuvan 

viivoissa, ääriviivoissa ja väreissä voi aistia jälkiä grafiaatiosta, siis piirtämisen, värittämisen tai 

tekstaamisen teosta. Grafiaatiota ei voi sarjakuvasta itsestään havaita, koska emme ole tekohetkellä 

olleet paikalla. Mitä lähempänä piirros on luonnosta, sitä voimakkaampi grafiaatio on ja sitä kautta 

alkuperäisen tekijän läsnäolo on. Marion painottaa, että kyse on nimen omaa lukija kokemasta 

vaikutelmasta, ei siitä, onko kyseessä todella ”alkuperäinen” luonnos. (Sit. artikkelista Baetens 

2001, 147–148.) Marionin käsite tuntuu oleelliselta sarjakuvareportaasien tyylin erittelyssä. Oman 

tulkintani mukaan seitsemän kymmenestä tutkimastani reportaasista on tyyliltään luonnosmaisia. 

Viivat ovat rentoja ja viimeistelemättömiä, huteja ei välttämättä tarvitse poistaa ja kynän jälki saa 

näkyä (kuva 6). Niissäkin reportaaseissa, joissa jälki on viimeisteltyä, jätetään lukijalle jälkiä 

työprosessista. Esimerkiksi KUUBAN ruutujen taustalla on maisema-akvarelleja 

tapahtumapaikoista. Luonnoksen jättäminen näkyviin antaa lukijalle ikään kuin vakuuden, että sen 

tekijä on ihminen, joka on nähnyt kuvaamansa paikat ja kokenut kertomansa asiat.  
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Kuva 5: Tanssikohtaus senegalilaisessa yökerhossa on piirretty rennolla kädellä. (Hippolyte 2009, 195.) 

 

Yksillölliseltäkin tuntuvaa sarjakuvailmaisua täytyy kuitenkin tulkita suhteessa sarjakuvan 

traditioon. Lyhyt johdatus sarjakuvaestetiikan historiaan löytyy esimerkiksi Pierre Couperien jo 

hieman vanhentuneesta, mutta 60-luvulle saakka täysin pätevästä historiikista A History of the 

Comic Strip. Tekijöiden mukaan sarjakuvan historia on ollut aaltoliikettä karikatyyrimaisen, 

pelkistetyn kuvailmaisun ja realistisen, maalaustaiteen klassisesta realismista vaikutteita ottavan 

tyylin välillä. Varhaisimpien sarjakuvien kuvailmaisu, kuten vuosisadan alussa syntynyt pelkistetty 

strippityyli haki esikuvansa julistetaiteen ja mainoskuvituksen puolelta. Realistinen kausi lähti 

liikkeelle Harold Fosterin Tarzanista (1929), jonka päähenkilön lihaksikkaan vartalon ja 

kotiviidakon kasviston ja eläimistön kuvaamisen ei karikatyyrinen pelkistäminen enää istunut. 

1930–40-luvuilla kultakauttaan eläneiden seikkailu-, jännitys- ja supersankarisarjakuvien kuvissa 

maisemat piirrettiin yksityiskohtaisesti ja hahmojen ruuminrakenteen ja ilmeiden realistiseen 

kuvaukseen kiinnitettiin tarkasti huomiota. (Couperie 1972, 205–219.) Nykyäänkin amerikkalaisen 

valtavirtasarjakuvan (Marvel, DC Comics) voidaan sanoa jatkavan klassisen realismin perinnettä, 

vaikka esimerkiksi suuren suosioon noussut Frank Miller harrastaa Sin City -sarjakuvissaan varsin 

ekspressiivistä ilmaisua. Lasten sarjakuva ja huumorisarjakuva suosivat tyypillisesti karikatyyrista 

tyyliä. Pakkaa ovat sekoittaneet 60-luvulta lähtien amerikkalainen underground-sarjakuva ja 

eurooppalainen taidesarjakuva, joissa kuvallinen kokeilu on enemmänkin sääntö kuin poikkeus. 

Rosoisessa viivassaan ja ekspressiivisessä värienkäytössä sarjakuvareportaasit asettuvat viimeksi 

mainittujen perinteen jatkajaksi. 
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6.2.2. Teksti 

Runsas tekstin määrä yhdistää kaikkia tutkimiani sarjakuvia. Teksti on joko käsin tekstattua 

(AFRIKKA, LANDES, DROME) tai käsinkirjoitettua käsialaa matkivalla kirjaisintyypillä 

tekstattua (muut). Sarjakuvissa esiintyy kahta kirjoitetun kielen tyyppiä: jo aiemmin mainittua 

caption-tekstiä sekä puhekuplissa esitettyä toimijoiden puhetta (kts. Herkman 1998, 41–42).  

KIINASSA, LYONISSA ja INTIASSA, eli aineistoni henkilökuvissa (kts. 5.1.3) on caption-

painotteiset tekstit, jotka on selvästi erotettu kuvasta joko niiden väliselle valkoiselle pinnalle tai 

kuvan päälle valkoisiin laatikoihin. Teksti on minä-muotoista kerrontaa, jossa toimija kertoo 

elämästään puhuttua kieltä jäljittelevällä tyylillä. ATACAMASSA, LANDESISSA, AFRIKASSA 

ja GIBRALTARISSA, eli aineistoni matkakertomuksissa, on yhtä paljon sekä caption-kerrontaa että 

puhekuplia. Caption-teksti vie kerrontaa eteenpäin esimerkiksi ajallisilla siirtymillä, identifioi 

kuvien tilanteet, paikat ja toimijat, antaa fakta- ja taustatietoa ja jossain määrin esittää myös 

pohdintaa ja tulkintoja. Puhekuplissa on tekijän kohtaamien ihmisten monologeja suoraan 

“tekijälle” tai lukijalle esitettynä sekä joitakin lyhyitä dialogeja. DROMESSA ja KUUBASSA 

teksti sijoittuu pääasiassa puhekupliin. Teksti on toimijoiden välistä puhuttua kieltä imitoivaa 

keskustelua, joka myös vie tarinaa eteenpäin.       

Sarjakuvien uskottavuutta rakennetaan monenlaisten paratekstien kautta. Parateksteillä tarkoitetaan 

kirjojen takakansitekstien, tekstin nimien tai alaviitteiden kaltaisia, tekstin ymmärtämistä sääteleviä 

aputekstejä, jotka ympäröivät varsinaista tekstiä ja rakentavat siitä yleisölle tunnistettavan 

kokonaisesityksen (Genette 1997, 1–3). Kaikkia aineistoni sarjakuvia edeltää XXI-lehdessä 

päätoimittaja Patrick de Saint-Exupéryn kirjoittama sivun mittainen introteksti, jossa kerrotaan 

sarjakuvan tekoprosessista ja annetaan johdatus käsiteltyyn aiheeseen. Sarjakuvien jälkeen lehdessä 

on aukeaman mittainen lisälukemisto-osio, jossa suositellaan aiheeseen liittyvää kirjallisuutta, 

sarjakuvaa, elokuvaa ja dokumentteja. Lisäksi sarjakuvissa käytetään ylä- ja alaviitteitä.  

6.2.3. Kuvan ja tekstin suhde 

Sarjakuvareportaaseissa kuvat on jaoteltu ruutuihin. Aineistoni reportaaseissa ruutuna käytetään 

varsin konventionaalista, valkoisella välillä muista ruuduista erotettua suorakulmiota. Ruutumuotoa 

rikotaan vain muutamalla aukeamalla, joilla sivun ruuduton taitto tuo mieleen sivun luonnos- tai 

leikekirjasta. GIBRALTARISSA, KIINASSA, LYONISSA ja INTIASSA isokokoisia kuvaruutuja 

on vähän sivua kohden, valkoista tilaa on paljon ja teksti ja kuva on selvästi erotettu toisistaan 
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(kuva 7). Nämä sarjakuvareportaasit tuovat pitkälti mieleen perinteisen painetun 

valokuvareportaasin. Kuvissa on pysähtynyt tunnelma eikä niiden todellisuusvaikutelmaa rikota 

puhekuplilla tai vauhtiviivoilla. DROMESSA, AFRIKASSA, LANDESISSA, ATACAMASSA ja 

KUUBASSA kuvia on sivulla paljon, ja teksti on sulautettu osaksi kuvapintaa. Nämä reportaasit 

muistuttavat ulkoasultaan perinteistä sarjakuva-albumia, jossa kerrontaa etenee myös kuvien avulla 

ja syntyy vaikutelma toiminnasta ja liikkeestä.   

Sarjakuvissa kerronta voi edetä kuvapainotteisesti, jolloin sanat lähinnä täydentävät kerrontaa tai 

sanapainotteisesti, jolloin kertomus on mahdollista ymmärtää vain sanojen avulla.  Joissakin 

tapauksissa kuvat ja sanat kertovat keskenään täysin eri tarinaa, mutta ristiriitaa käytetään yleensä 

harkittuna tyylikeinona. Useimmiten kuvat ja sanat kertovat tasa-arvoisessa ja vuorovaikutteisessa 

yhteistyössä samaa tarinaa. (Herkman 1998, 59). Vaikka sarjakuvareportaaseissa on sekä 

yhteistyöjaksoja että kuvapainotteisia jaksoja, kerronta kallistuu tekstipainotteiseksi. Teksti liimaa 

toisistaan irrallisiltakin vaikuttavat kuvat yhteen ja perustelee niiden olemassaolon koko 

sarjakuvassa.  

 

Kuva 6: Gibraltar-reportaasin sivu voisi olla sanomalehden  

piirroskuvilla kuvitettu reportaasi. (Stassen 2008, 182.) 
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Sarjakuvareportaaseissa kuvan ja tekstin suhdetta on helpointa lähestyä hakemalla vertailupintaa 

liikkuvan kuvan alueelta. Sarjakuvan kuvamateriaalin voi kuvitella esimerkiksi televisiodokumentin 

kuvanauhaksi ja tekstin ääniraidaksi. Aineistossani yleisin tapa yhdistää “ääni” ja kuva on 

kuvitus. Selostava kertojanääni voi kuulua joko jollekin toimijoista tai kertomuksen ulkopuoliselle 

kertojalle, mutta olennaista on, että kuva ja teksti ovat syntyneet eri aikaan. Kyse on 

televisiouutisissa usein tavattavasta kuvan käytöstä: kertojanääni raportoi Nordean antaneen 

tulosvaroituksen ja kuvassa näkyy Nordean pääkonttori. Kuvituskuvassa voi olla jonkinlainen 

jatkumo, voidaan esimerkiksi kuvata toimintaa (traktorin korjaaminen) tai samaa paikkaa eri 

näkökulmista (observatorio). Kuvituskuva voi koostua myös yksittäisistä, toisistaan irrallisista 

kuvista, jotka ovat pysähtyneitä välähdyksiä toimijoista ja tapahtumapaikoista. Esimerkiksi 

INTIAN yhden ruudun caption-tekstissä johtaja Hosni kehuu, kuinka hänen pienyrityksessään 

kaikki puhaltavat yhteen hiileen. Kuvassa ei näy kuitenkaan iloisia työntekijöitä, vaan valtava pino 

kierrätysmuovista valmistettuja kuutioita, joita yrityksen työntekijät valmistavat 80 sentin 

tuntipalkalla. Rinnastamalla kuvien yksityiskohtia tekstin kanssa ristiriitaisesti sarjakuvareportaasi 

voi kommentoida kerrottua ilman sanoja.    

 

Kuva 7: Haastattelu sarjakuvan keinoin toteutettuna. (Harambat 2009, 182.) 
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Toiseksi yleisin tapa yhdistää kuva ja teksti on haastattelu (kuva 8). Kuvassa on siis puhetilanne, 

jossa toimija puhuu joko suoraan “kameralle”, siis kuvitteelliselle, kuvassa näkymättömälle 

sisäistekijälle ja -lukijalle tai kuvaan piirretylle tekijää edustavalle toimijalle. Näitä 

“haastateltuja” voi myös olla useampi kerrallaan. Ruuduissa kuvataan 

haastateltavaa/haastateltuja ja haastattelupaikkaa eri näkökulmista, ja kuvaa voi myös olla paikan 

päällä olevista yksityiskohdista. Esimerkiksi LYONISSA entinen asunnoton kertoo elämästään 

asunnossaan, ja kun hän tekstissä päätyy pohtimaan sopeutumattomuuttaan ranskalaiseen 

yhteiskuntaan, kuvataan asunnossa sijaitsevaa laukkua tai lipasta, jonka sisällä on erilaisia 

armeijasta saatuja kunniamerkkejä ja poletteja. Todellisen ympäristön kuvauksen avulla pystytään 

siis myös luomaan ristiriitaa tekstin ja kuvan välille.  

Vähiten aineistoni sarjakuvissa käytetään dokumentaarista kerrontaa. Ruutujen kuvat ja 

toimijoiden dialogi vievät silloin itsenäisesti, ilman dominoivaa kertojanääntä tarinaa eteenpäin 

(kuva 9). Kuvissa on looginen jatkumo, ja niissä kuvataan toimintaa tai keskustelua. 

Dokumentaarinen kerronta näyttää siis siltä, kuin ruudussa kuvatuille tapahtumapaikoille olisi 

asetettu sarjakuvakuvaa tuottava videokamera, joka kuvaisi tapahtumat sellaisenaan. Toimijat eivät 

suuntaa puhettaan kameralle, eikä todellisuusvaikutelmaa pyritä muutenkaan rikkomaan. 

Dokumentaarista kuvaa voidaan myös rekonstruoida, jolloin sarjakuvan tekijä ei ole itse 

havainnoinut kuvaamiaan tapahtumia, vaan hän rakentaa ne pohjautuen muihin lähteisiin. 
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Kuva 8: Kuuba-reportaasin loppuepisodi tulee ymmärretyksi  

ilman tekstejäkin. (Ferrandez & Ferrandez 2008, 198.) 

 

6.2.4. Kerronta 

Herkman erittelee sarjakuvista kolme erilaista kerronnan tasoa: kuvallisen kerronnan tason (hahmot, 

niiden toiminta, miljöö), tarinaa selostavan ulkopuolisen kertojan tason ja henkilöhahmo-kertojan 

tason. Jälkimmäiseen kategoriaan Herkman laskee myös hahmojen repliikit ja dialogin. (1998, 136.) 

Jotta kerronnan tasot eivät menisi luvussa 5.2.2. esitetyn caption/puhekupla-jaottelun kanssa 

sekaisin, katson mielekkäämmäksi jaotella kerronta kuvakerronnaksi, caption-kerronnaksi ja 

toimijoiden kerronnaksi (puhekuplissa esiintyvä monologi/dialogi).  

Kuvakerrontaa on luonnollisesti kaikissa aineistoni sarjakuvissa, mutta kuten jo edellisessä luvussa 

totesin, se on reportaasista riippuen joko pysähtynyttä ja aukkoista tai toiminnallista ja loogisesti 

jatkuvaa. Kuvien kerronta etenee useimmiten kronologisesti kohtauksittain, ja kuhunkin uuteen 

kohtaukseen siirrytään eräänlaisessa “zoom in” -järjestyksellä. Ensin kohtauksen 

tapahtumapaikka paikannetaan yleiskuvan tai jopa kartan tai ilmakuvan avulla, sen jälkeen 

lähennytään miljöön ja toimijat näyttävään kokokuvaan, josta pikku hiljaa edetään lähemmäs 

kuvattavia toimijoita ja saatetaan jopa tarkentaa johonkin mielenkiintoiseen yksityiskohtaan. 
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Huomattavaa on, että tekstin ja kuvan tarinat kulkevat eri rytmillä: kuvat kuvaavat monen ruudun 

ajan suhteellisen lyhyen ajan tapahtumia, kun taas tekstissä voidaan tehdä monenkin vuoden 

ajallisia hyppäyksiä. 

Kaikissa reportaaseissa on hyödynnetty sarjakuvan mahdollisuutta näyttää saman representaation 

sisällä asiat monesta eri näkökulmasta. Sarjakuvissa vaihdellaan sitä, kuka katsoo ja kuka on 

katsomisen kohteena. Kuvat voidaan nähdä sekä toimijan, sarjakuvan tekijää edustavan 

kuvitteellisen ja näkymättömän sisäistekijän että täysin ulkopuolisen katsojan näkökulmasta. 

Samaistumista katseeseen voidaan ohjata kuvakulman avulla: hieman vino, keskeisperspektiiviä 

tukeva kuvakulma näyttää tapahtumat ikään kuin ulkopuolisen tarkkailijan näkökulmasta, kun taas 

frontaali kuvakulma asettaa lukijan vastakkain sarjakuvan toimijan kanssa ja siten tuo enemmän 

sisään sarjakuvan maailmaan. Ruutu voi myös näyttää kuvatun asian siten, miten sarjakuvan toimija 

olisi sen nähnyt: esimerkiksi DROMESSA käytetään paljon ala- ja yläviistoa kuvakulmaa (kuva 

10). 

 

Kuva 9: Näkökulmia ja rajauksia hyödyntämällä lukija saadaan eläytymään tarinan maailman. 

Sammakkopersepktiivin käyttö tekee lukijasta ikään kuin yhden mäkeä nousevista aprikoosinpoimijoista. 

(Manac'h & Mananc'h 2010, 187.) 

 



70 

 

Caption-kerrontaa oli kaikissa tutkimissani aineistossa, paitsi DROMESSA ja KUUBASSA, joissa 

kerronta etenee kuvien ja dialogin avulla. LANDESISSA, GIBRALTARISSA ja ATACAMASSA 

ulkopuolinen kertoja selostaa tapahtumia captionissa. Ulkopuolinen kertoja samaistuu 

sarjakuvareportaaseissa helposti sarjakuvan tekijään, onhan hän se, joka on kuvatut tapahtumat ja 

toimijat havainnut. GIBRALTARISSA ja ATACAMASSA kertoja myös viittaa itseensä useampaan 

otteeseen. Ensin mainittu jopa lähtee käyntiin minä-muodossa, mutta sitten kertoja lupaa olla enää 

puhumatta itsestään. Suluissa hän kuitenkin lisää: “Mutta seuraavissa kohtauksissa olen kuitenkin 

piilossa jossakin nurkassa juomassa lasillista tai sytyttämässä savuketta” (suom. V.Kuutti). Aina 

paikoin tekijän (?) käsi näkyykin haastateltavalle tulta antamassa tai etualalla lasia pitelemässä. 

LYONISSA, INTIASSA, AFRIKASSA ja KIINASSA myös kuvissa esiintyvä toimija kertoo minä-

muodossa tarinaa captionissa. Kahdessa jälkimmäisessä kertoja-henkilöhahmo on sarjakuvan tekijä 

(tai häntä edustava toimija). KIINASSA toinen päähenkilöistä, kiinalainen Jia Yi kertoo lähinnä 

itsestään, AFRIKASSA Hippolytella on ennemminkin tarkkailijan asema. Tekijä näkyy piirtämässä 

ja tekemässä muistiinpanoja useammassa kuvassa, mutta hänet on piirretty hyvin ylimalkaan, 

takaapäin kuvattuna tai pelkkänä siluettina 
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6.3. Journalismin genrekonventiot sarjakuvareportaaseissa 
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Taulukko 2: Journalismin, reportaasin ja sarjakuvajournalismin genrepiirteitä 
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Edellisessä luvussa tyypittelin aineistoni sarjakuvareportaaseja sisällönanalyysin avulla. 

Seuraavaksi erittelen reportaasien suhdetta journalismiin sekä yhteen sen alagenreen, 

lehtireportaasiin. Olen koonnut edellisen sivun taulukon ylimmälle riville journalismin 

genrekonventioita, jotka pohjaavat luvussa 3 (Journalismi genrenä) esitettyyn. Taulukkoa tulee 

lukea ylhäältä alaspäin niin, että kahdella alemmalla rivillä esitetään miten ensinnäkin 

lehtireportaasi uudistaa journalismin genreä ja toiseksikin miten sarjakuvareportaasi uudistaa 

journalismin ja lehtireportaasin genrejä. Kahdella alimmalla rivillä esitetyt piirteet ovat Yatesin ja 

Orlikowskin termein joko ylemmän tason genren jalostamista (merkitty +-merkillä) tai muuntamista 

(merkitty ≠-merkillä). Journalismin voi ymmärtää sen alagenreille eräänlaiseksi valumalliksi, jota 

muokkaamalla genren oma muotti syntyy. Joskus riittää, kun vanhaan valumalliin hieman lisäilee 

ulokkeita, joskus mallia on muutettava ja joitakin osia kokonaan poistettava. Esimerkiksi 

lehtireportaaseja tekevät useimmiten journalistit, jotka ovat osa syklistä, rutinoitunutta ja 

ryhmätyöksi organisoitua tuotantoa, mutta joilla tämän tuotantokoneiston sisällä on uudenlaisia 

vapauksia. Reportaasi perustuu itsenäisesti työskentelevän tekijän havainnointiin ja kokemuksiin, 

joita hän hankkii jalkautumalla ulos toimituksesta. Näin lehtireportaasin tuotanto perustuu 

journalismin genrekonventioille, jotka säätelevät esimerkiksi tiedonhankintaa ja suhdetta 

haastateltuihin, mutta lehtireportaasiin kuuluu myös aivan omanlaisiaan työ- ja tekstikäytäntöjä. 

Sarjakuvareportaasin tuotanto puolestaan nojaa pitkälti lehtireportaasin genrekonventioille, mutta 

genrelle ominaista on, että sen tekijät eivät ole journalisteja. 

Seuraavassa kahdessa alaluvussa käyn läpi miten sarjakuvareportaasit ensinnäkin uusintavat eli 

toistavat ja käyttävät uudelleen ja toiseksi uudistavat eli jalostavat ja muuttavat journalismin ja 

lehtireportaasien genrekonventioita tekstien tasolla. Varsinainen analyysini keskittyy teksteihin, 

mutta valotan niiden rinnalla tarvittaessa myös tekstien tuotantoa. 

6.3.1. Sarjakuvareportaasi journalismin uusintajana 

Aineistoni sarjakuvareportaasit on julkaistu XXI-aikakauslehdessä perinteisten “kirjallisten” 

reportaasien kyljessä, joten jo julkaisukanava ohjaa niiden tunnistamista journalismin tai reportaasin 

tapaan luettavaksi. “Graafinen kertomus on yksi tapa kertoa maailmasta” tiivistää XXI-lehden 

päätoimittaja Antoine de Saint-Exupéry (Kauffmann 2008, suom. V.Kuutti). Tekijöiden ja 

julkaisijoiden puheessa sarjakuvajournalismi jakaa journalismin mission kertoa rehellisesti ja 

tarkasti lukijoille merkittävistä, todellisista asioista (kts. esim. ema.). Reportaaseissa kuvataan 

journalismin tapaan todellisia paikkoja, tapahtumia ja ihmisiä. Lisäksi niiden aihepiireistä voisi 
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hyvin kuvitella näkevänsä perinteisen lehtireportaasin: kuvataan yhteiskunnan epäkohtia (laiton 

siirtolaisuus, asunnottomuus, rasismi, seksiturismi, köyhyys), muutoksia (kommunististen 

valtioiden avautuminen, globalisaatio) sekä uusia ilmiöitä (eurooppalainen jättiteleskooppi 

Chilessä). Lehtireportaasin tapaan sarjakuvareportaasin ei tarvitse olla niin tiukasti sidoksissa 

lähiaikojen tapahtumiin kuin uutisjournalismissa. Teemat ovat ajassa liikkuvia, mutta jo 

sarjakuvareportaasin pitkä tekoprosessi estää niitä olemasta sidottuja tähän päivän. Pikemminkin 

niissä pyritään kertomaan jotain ajatonta ihmisestä, elämästä ja yhteiskunnasta. 

Sarjakuvajournalismi on tiedonvälitystä, mutta Saint-Exupéry on valinnut sanat kertomus (ransk. 

récit) ja kertoa (raconter) harkiten. Kuten reportaasissa, korostuu sarjakuvassa journalismin rooli 

tarinoiden välittäjänä. Mielenkiintoisella, mukaansatempaavasti kerrotulla ja esteettisesti 

miellyttävään muotoon puetulla tositarinalla pyritään vetoamaan lukijan tunteisiin ja synnyttämään 

elämyksiä – ja ehkä sitä kautta myös vaikuttamaan lukijaan. Esimerkiksi Ville Tietäväinen sanoo, 

ettei pidä itseään tiedon suorana välittäjänä, vaan ensisijaisesti tarinankertojana: Mä pyrin vaan 

tekemään mahollisimman hyvän tarinan, jossa pystyis kokemaan aitoa myötätuntoa (Tietäväinen 

2010).  

Tarinankerronnassa apuja haetaan kaunokirjallisuuden puolelta, ja raportoivaan faktadiskurssiin 

yhdistyy kerrontaa, kuvailua, repliikkejä ja dialogia – aivan kuten lehtireportaaseissa. Myös tarinaa 

jäsentävät rakenteet ovat lehtireportaaseista tuttuja. “Matkakertomuksissa” reportaasin rakenne 

noudattelee tekijän todellista matkaa ja sen varrella havaittua ja koettua, ”henkilökuvissa” 

reportaasin tarinan muodostaa yhden ihmisen elämä ja arki. Molemmissa reportaasin tekijä on 

eräänlainen “silminnäkijän silminnäkijä” (Orselli & Sohet 2005), joka kirjaa kärsivien puheen ja 

puhetilanteen. Monien äänien yhteensulautumana sarjakuvareportaasit toistavat journalismin roolia 

“diskurssien diskurssina”. 

Tekijän kokemus ja havainnointi muodostavat sekä perinteisen lehtireportaasin että 

sarjakuvareportaasin selkärangan. Vaikka reportaaseihin on hankittu aineistoa myös toisen käden 

lähteistä, olennaista on, että tekijä on käynyt paikan päällä kuvaamissaan paikoissa ja kohdannut 

kasvokkain kuvaamansa ihmiset. Tekijä toimii sekä todistajana, jonka havainto takaa tietojen 

autenttisuuden että kerronnan kokoavana voimana, joka jäsentää irralliset havainnot 

kokonaisuudeksi. Koska kaiken ytimessä on tekijän havainnointi, journalismille tyypilliseen 

havaitsijan piilottavaan näennäisobjektiivisuuteen ei tarvitse pyrkiä, vaan sekä lehtireportaasissa 

että sarjakuvareportaasissa tekijä saa tulkita teemaa persoonallisesti. Sarjakuvareportaasissa tekijän 
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subjektiivista otetta kertomaansa korostaa piirroskuvan persoonallinen tyyli. Tekijän ei myöskään 

tekstissä tarvitse piilotella itseään, vaan hän voi kertoa koko tarinan minä-muodossa tai viitata siellä 

täällä itseensä. 

Sarjakuvareportaasi on lehtireportaasin tapaan multimodaalinen kompositio kuvasta, tekstistä ja 

graafisista elementeistä. Tutkimani reportaasit sisälsivät runsaasti tekstiä, joka oli selvästi erotettu 

suorakulman muotoisista kuva-alueista. Osassa reportaaseja suurikokoisia kuvia oli vain vähän (2–

3 sivua kohden) ja teksti oli rajattu laajalle valkoiselle alueelle kuvien alle tai päälle. Nämä 

reportaasit muistuttivat taitoltaan enemmän lehtireportaasia kuin perinteistä sarjakuvaa. Hyvin 

suuressa osassa reportaaseja kuvaa myös käytettiin samaan tapaan kuin lehtireportaasissa. Teksti oli 

niissä irrallisten kuvien välinen silta, joka asetti kuvien kohteet suhteeseen ja vei kertomusta 

eteenpäin. Kuvien tehtävä oli henkilöidä, viedä tarina aikaan ja tilaan, luoda tunnelmia ja nostaa 

yksityiskohtia esille. Modernin lehtireportaasin kaltaisesti näiden sarjakuvareportaasin kuvat 

valaisevat teemaa eri näkökulmista, eivätkä kerro elokuvan tyyppisesti kronologisesti etenevää 

kertomusta. 

Sarjakuvareportaasien piirretyt kuvat vertautuvat valokuvaan, ja sen käyttötapoihin journalismissa. 

Todelliset tapahtumapaikat ja niiden yksityiskohdat on kuvattu realistisesti ja yksityiskohtaisesti, ja 

sarjakuvan symbolisia efektejä käytetään maltillisesti. Valokuva on luultavasti ollut monen kuvan 

mallina, ja valokuvia on myös jäljennetty sekä lisätty sellaisenaan reportaaseihin. 

6.3.2. Sarjakuvareportaasi journalismin uudistajana 

Koska journalismia määrittää vahvasti sen viittaussuhde todellisuuteen, on aineistoni 

silmiinpistävin poikkeama journalismin genrekonventioista reportaasien ajoittainen lipuminen 

fiktion puolelle. Reportaaseissa esiintyy sekä faktaan pohjautuvaa fiktiota että todellisten 

tapahtumien, tilanteiden ja rekonstruktioita. Ensimmäistä tyyppiä edustaa puhtaasti KUUBA, jossa 

isän ja pojan kertomus on rakennettu eri ihmisiä ja kokemuksia yhdistelemällä. Se on siis kertomus, 

joka olisi voinut tapahtua, ja josta osa luultavasti tapahtui todellisille ihmisille. Myös DROMESSA 

tekijää edustava Julien-hahmo on fiktiivinen: hänet on luotu täyttämään haastattelijan paikka 

dokumentaarisesti kerrotussa reportaasissa. Aineistoni perusteella ei voi tietää, kuinka suurella 

osalla muissa reportaaseissa kuvatuista tapahtumista tai henkilöistä on todella vastineensa 

todellisuudessa. Vain DROMEN ja KUUBAN parateksteissä fiktiivisyys myönnetään, mutta on 

hyvin todennäköistä, että jonkunlaista yhdistelyä ja muokkausta on tapahtunut laajemminkin.  
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Rekonstruktioksi nimitän sellaista kuvakerrontaa, jota tekijä ei ole pystynyt itse havaitsemaan. 

Tavallaanhan kaikki tosipohjainen sarjakuva on menneen rekonstruktiota. Tekijällä on jo 

päättyneestä tilanteesta omat muistikuvansa sekä muistiinpanoja, valokuvia ja luonnoksia, ja niiden 

avulla hän yrittää kuvata ja kertoa tilanteen olennaisilta osin niin tarkasti kuin mahdollista. 

Sarjakuvarekonstruktion ymmärtääkseen onkin viitattava jälleen kameraan: rekonstruktio on 

sellaista kuvakerrontaa, jota tekijä ei olisi itse pystynyt kuvaamaan. Tällaisia ovat esimerkiksi 

henkilöiden elämästä kertovat takaumajaksot ja historiakatsaukset. Journalismin puolelta 

yhtymäkohtia voi hakea dramatisoituihin dokumentteihin tai poliisi-tv:n näyteltyihin insertteihin. 

Kulttuurissamme sarjakuva mielletään yleensä fiktiivisiä esityksiä tarjoilevaksi mediaksi. Tämä 

liittynee piirrettyyn kuvaan, jonka todellisuussuhde on valokuvaa epäsuorempana. Vaikka 

valokuvaaja voi esimerkiksi rajauksella, valotusaikaa ja suljinaukkoa säätämällä sekä salamaa 

käyttämällä vaikuttaa huomattavasti lopputulokseen, hän ei saa kuvauskohdettaan tuottamaan 

kuvassa näkyviä hikipisaroita tai vauhtiviivoja. Vaikka piirroskuva on luonteeltaan ikonista, eli 

pyrkii muistuttamaan viittauskohdettaan, se ei aina ole referentiaalista eli viittaa todelliseen 

kohteeseen. Lisäksi sarjakuvien karikatyyrinen kuvakieli pelkistää ja liioittelee kuvaamaansa 

todellisuutta. Sarjakuvien kuvien ei-referentiaalisuudesta hyvänä esimerkkinä on ATACAMA-

reportaasin aukeama, jossa kuvataan erilaisia autiomaassa matkailevia turistityyppejä. Aukeama on 

kuvitettu muuta reportaasia karikatyyrimaisemmilla hahmoilla, jotka kuvaavat ennemminkin 

yleisesti tunnetun ihmistyypin käsitettä kuin todellista, yksilöitävää ihmistä.  

 Sarjakuva tarvitsee toimiakseen samaistuttavia henkilöhahmoja, ja sarjakuvareportaaseissa 

yhteiskunnalliset epäkohdat kiteytyvät yksittäisiin ihmisiin, heidän kohtaloihinsa ja arkiseen 

elämäänsä. Arjen tasolla liikkuvissa kertomuksissa merkittäväksi teemaksi nousee ihmissuhteet, 

joka on perinteisesti rajattu ulos julkisen keskustelun alueelta. Julkisen keskustelun herättäminen ja 

ylläpito luetaan yleensä journalismin yhteiskunnallisiin tehtäviin (kts. esim. Reunanen 2003, 8), 

mutta se, minkälaisista asioista keskustelua käydään ja kuka tuota keskustelua saa käydä näyttäisi 

olevan murroksessa. Esimerkiksi ihmissuhteet, arkinen kotielämä ja seksuaalisuus ovat lipuneet 

postmodernissa yhteiskunnassa julkisen alueella käsiteltäväksi. Myös paineet nostaa myyntilukuja 

ovat saaneet journalismin tuottajat pohtimaan ihmisläheisyyttä ja lukijoiden arjen huomioimista 

uudelleen – tavallisen ihmisen rooli kun journalismissa on konventionaalisesti ollut lähinnä 

kommentoida tai havainnoillistaa valtaapitävien toimia. 
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Toisin kuin journalismissa, jossa makrotason ilmiötä (työttömyys, maahanmuutto) kuvitetaan usein 

mikrotason yksittäistapauksilla (työttömän vaikeudet löytää uutta työpaikkaa, maahanmuuttaja 

kielikurssilla), avautuu sarjakuvareportaaseissa mikrotason ilmiöistä (maanviljelijän arki, isän ja 

pojan suhde) näkymä makrotasolle (perinteisten elinkeinojen muutokset, sukupolvien välinen 

kuilu). Lähtökohtaisesti kaikkien reportaasien voidaan sanoa kertovan tavallisista ihmisistä, jotka 

kohdataan “heinä itsenään”, ei ainoastaan edustusroolissa (maanviljelijä, pakolainen, tutkija). 

Tätä korostaa se, että toimijoista käytetään ainoastaan etunimeä. Journalismin tyypilliset 

tietolähteet, päättäjät, virkamiehet ja muut asiantuntijat loistavat poissaolollaan. 

Sarjakuvareportaasit inhimillistävät yhteiskunnallisia teemoja ja toimijoita, ja tämä koskee osittain 

myös tekijä-kertojaa itseään. Vaikka journalismissa esiin tuodut asiat ovat aina suodattuneet 

yksilöllisen tajunnan läpi, on kertoja usein kasvoton raportoija, joka kätkeytyy “itsensä 

kertovien” faktojen taakse. Lehtireportaaseissa tekijä voi kertoa tarinaa minä-muodossa tai viitata 

itseensä, mutta harvemmin opimme tuntemaan tekijää sen koommin. Kolmessa analysoimassani 

sarjakuvareportaasissa tekijä on sen sijaan yksi kertomuksen päähenkilöistä. AFRIKKA kertoo 

tekijän suhteesta Senegalin lomaparatiisissa sikailevaan eläkeläisisäänsä ja DROMESSA tekijöitä 

edustava Julien-hahmo työskentelee kuvaamiensa nuorten tapaan sesonkityöntekijänä 

aprikoosifarmilla. KIINAssa kiinalainen käsikirjoittaja Jia Yi kertoo suhteestaan belgialaiseen 

mieheen, joka puolestaan on kuvittanut reportaasin omilla kommenteillaan varustetuilla 

akvarelleilla. Teksteissä tekijä asettuu(kirjaimellisesti!) suhteeseen kuvaamiensa ihmisten kanssa, 

eikä jää pelkästään ulkopuolisen tarkkailijan asemaan. Lisäksi valmiit tekstit sisältävät viitteitä 

tekoprosessista: näemme Hippolyten rustaavan muistikirjaansa ja Julienin kyselemässä. 

Orsellin ja Sohet’n mukaan sarjakuvareportaasin genren tunnusomaisin piirre on “jännite 

referentiaalisuudesta kumpuavan kuvauksen sekä tapahtumien ja kokemuksien välittämiseksi 

välttämättömän kerronnan välillä”. Yksinkertaisemmin voisi sanoa, että sarjakuva nostaa mediana 

näkyviin journalismissa piilevän ristiriidan näyttämisen ja kertomisen välillä. Yksittäisen näkymän 

tapaan tapahtumaa ei voi “näyttää” sellaisenaan lukijalle, vaan se vaatii aina kerrontaa. 

Journalismissa kuvattujen tapahtumien monimutkaisuus ja -selitteisyys tekee kuitenkin 

mahdottomaksi tavoittaa ja kuvata ne kokonaisuudessaan. Silti uskottavuuteen pyrkivä 

journalistinen faktadiskurssi ikään kuin teeskentelee pystyvänsä selittämään tapahtumat 

tyhjentävästi. Kun kerronta tarjoillaan lukijalle tietona, tämä ei pysty muodostamaan omaa 

tulkintaansa tapahtumista. (Orselli & Sohet 2005, 7–8.) 
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Sarjakuva näyttää mediana soveltuvan hyvin tämän “kerronnan kriisin” käsittelyyn. Ensinnäkin 

– kuten sarjakuvatutkija Thierry Groensteen asian ilmaisee – sarjakuvan kuvallisessa kerronnassa 

kertominen ja näyttäminen sulautuvat yhteen (1999, 192). Lukija havaitsee reportaasissa kuvatun 

tapahtuman ikään kuin paikan päältä, mutta sarjakuvakerronnan ominaispiirteet (henkilöhahmojen 

karikatyyrisyys, kerronnan aukkoisuus) etäännyttävät puhtaasta “ikkuna todellisuuteen” -

vaikutelmasta. Lukijan on itse osallistuttava aktiivisesti kertomuksen tulkintaan, sillä kuvakerronta 

ei anna valmiita vastauksia. Toiseksikin piirretyn tai maalatun kuvailmaisun persoonallinen tyyli 

tukee käsitystä, että sarjakuvareportaasi on tekijän subjektiivinen tulkinta maailmasta. 

Luonnosmainen, viimeistelemätön piirrosjälki ja käsin tekstattu kirjoitus jättävät sarjatuotantona 

valmistettuun julkaisuun käsityön tunnun, joka edelleen vahvistaa ajatusta reportaasista yksittäisen 

taiteilijan näkemyksenä. Tekijä ei voi piiloutua näkymättömän kertojanäänen taakse, sillä 

kynänjälki on indeksinen merkki hänen osallisuudestaan sarjakuvan tuotannossa. Useassa 

tapauksessa tekijä on myös piirrettynä hahmona läsnä reportaasissa. Kolmanneksi sarjakuvassa 

voidaan yhdistää samaan tekstiin useampia kerronnan tasoja ja näkökulmia, mikä moniäänistää 

sarjakuvareportaaseja konventionaaliseen journalismiin verrattuna. Sarjakuvassa rinnakkain lipuvat 

kuvakerronta, “ääniraidan” muodostavat sanallinen caption-kerronta sekä henkilöhahmojen 

repliikit ja dialogi. Kuvat voivat näkökulmia ja piirrostyyliä vaihtamalla kertoa samasta tilanteesta 

monen eri toimijan näkökulmasta. Kerrontaan voidaan myös sisällyttää muiden medioiden 

tuottamia representaatioita, kuten valokuvia tai lehtileikkeitä. Kuva, kertova teksti ja toimijoiden 

puheet voivat olla keskenään ristiriidassa, mikä tekee näkyväksi yksiselitteisen kertomuksen 

mahdottomuuden. 

Sarjakuvareportaasi yhdistää kuvaa ja tekstiä tavalla, joka poikkeaa lehtireportaasin kompositiosta. 

Ruuturakenne ja puhekuplat ovat silmiinpistävin ja “sarjakuvamaisin” genren elementti, mutta 

kuten jo edellisessä luvussa tuli ilmi, sarjakuville tyypillistä tarinallista kuvakerrontaa oli 

aineistossani yllättävän vähän. Kuvaa käytettiin useimmin perinteistä lehtireportaasia kuvittavien 

erillisten, yksittäisten valokuvien tapaan, ja teksti oli kuvasta tiukasti rajattu. Lehtireportaasista 

poikkeavalla tavalla kuvaa ja tekstiä yhdisteltiin jaksoissa, joita nimitän haastatteluiksi ja 

dokumentaariseksi kerronnaksi. Haastatteluissa teksti on kuvassa näkyvien toimijoiden puhetta 

puhekuplassa ja kuva havainnollistaa puhetilannetta, ympäristöä, jossa toimija puhuu ja sen 

yksityiskohtia. Näemme puhujan ilmeet ja eleet sekä kontekstin, jossa hän puhuu. Luomalla 

ristiriidan toimijan puheen ja kuvassa näkyvän välille tekijä voi myös sanatta kommentoida 

suhtautumistaan toimijaan. Dokumentaarisessa kerronnassa kuva ja toimijoiden dialogi vievät 
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itsenäisesti kerrontaa eteenpäin, aivan kuten elokuvassa tai dokumentissa. Liikkuvan kuvan keinoja, 

kuten zuumausta yleiskuvasta vaihe vaiheelta lähikuvaan, voidaan hyödyntää myös sarjakuvassa. 

Tässä tutkielmassa olen peilannut sarjakuvareportaasia lähinnä printtijournalismiin ja 

lehtireportaasiin, mutta yhtymäkohdat dokumentaariseen televisio- ja elokuvaperinteeseen ovat 

ilmeiset.  
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7. Tulokset ja pohdintaa 

 

7.1. Tulokset ja yhteenveto 

 

Tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää, mitä on sarjakuvajournalismi ja mikä on sen suhde 

journalismiin. Tutkimuskysymyksiin olen pyrkinyt vastaamaan käsittelemällä 

sarjakuvajournalismia genreteorian näkökulmasta sekä taustoittamalla ilmiötä käymällä läpi non-

fiktiivisen sarjakuvan historiaa sekä tuotantoa. Varsinaisena tutkimusaineistonani käytin 

ranskalaisen XXI-lehden sarjakuvareportaaseja, joita tarkastelin teoriaohjautuvasti sisällönanalyysin 

avulla. Analyysissä käytin työkaluja muun muassa semiotiikasta ja narratologiasta. Reportaaseista 

muodostamaani kuvausta vertasin journalistisesta tekstistä ja lehtireportaasitekstistä 

hahmottelemiini prototyyppeihin, jotka edustavat genrejen konventionaalisia tekstejä. Seuraavaksi 

käyn lävitse tutkimukseni tulokset kahden tutkimuskysymykseni alla: 

1. Mitä on sarjakuvajournalismi? 

Sarjakuvajournalismi on vasta vakiintumassa oleva genre, jossa journalismin geneerisiä 

konventioita hyödynnetään sarjakuvan mediassa. Tutkimani sarjakuvat toistavat journalismin 

konventioita ja sopeuttavat niitä uuteen mediaan, mutta myös hylkäävät joitakin journalismille 

keskeiseksi miellettyjä genrekonventioita. Genren vakiintumattomuudesta kertoo se, että aineistosta 

nousee useita eri tapoja muodostaa suhde journalismiin.  Sarjakuvareportaasi voi olla 

lehtireportaasia sommittelultaan, kerrontatekniikoiltaan ja tekstityypeiltään muistuttava teksti, jossa 

on piirretyt kuvat ja käsin tekstattu teksti. Toisessa ääripäässä on juonellinen fiktio, jossa 

henkilöhahmot ja tapahtumat on yhdistelty todellisten ihmisten ja heidän kokemustensa pohjalta. 

Kaikelle sarjakuvajournalismille näyttäisi kuitenkin olevan yhteistä silminnähdyn todellisuuden ja 

tuon kokemuksen yksilöllisen, taiteellisen ilmaisun välinen jännite. Tekstin tasolla tuo jännite 

ilmenee toisaalta uskottavan todellisuusvaikutelman rakentamisena kuvallisten ja kielellisen 

keinojen sekä erilaisten intertekstuaalisten ja -mediaalisten viitteiden avulla (esim. valokuva, 

paratekstit), toisaalta tuon vaikutelman rikkomisesta jättämällä sarjakuvaan viitteitä sen 

esitysluonteesta (kuvien karikatyyrisyys, kertojan “paljastaminen”).   
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2. Miten sarjakuvajournalismi uusintaa ja uudistaa journalismin genreä? 

Kun journalismin genrekonventioita toistetaan uudessa mediassa, genrelle ominaiseksi mielletyt 

piirteet vahvistuvat edelleen ja genreä ylläpidetään eli uusinnetaan. Sarjakuvareportaasin ei tarvitse 

ilmentää kaikkia journalismille ominaisia konventioita, mutta niitä tulee olla tarpeeksi, jotta 

reportaasi voidaan ylipäätänsä tunnistaa journalismiksi. (vrt. Yates & Orlikowski 1992.)  Seuraavat 

journalismin konventiot on omaksuttu sarjakuvajournalismiin: 

 Sarjakuvajournalismi toistaa journalismin ja etenkin kirjeenvaihtaja-ajattelun ja 

ulkomaanreportaasin pyrkimystä silminnäkijyyteen (kts. esim. Farish 2001, 273–276). 

Vaikka tekijä matkustaa paikan päälle, tapahtumien keskipisteeseen, hän pysyttelee 

tosielämän draamasta sekä kirjaimellisesti että kuvainnollisesti etäällä ja erillisenä. Hän on 

“silminnäkijän silminnäkijä” tai “todistajan todistaja”, tiedon välittäjä, joka antaa 

äänen kärsivälle.  

 Tiedonhankinnassa sarjakuvajournalismi muistuttaa reportaasin tekemistä: tekijän omaan 

havainnointiin yhdistyvät haastattelut, valokuvaaminen ja erilaisten kirjallisten 

tietolähteiden hyödyntäminen. Aineisto kerätään pääosin “kentältä”, menemällä itse 

paikan päälle ihmisiä tapaamaan.  

 Sarjakuvajournalismi käsittelee yhteiskunnallisesti merkittäviä aiheita, kuten perinteisten 

elinkeinojen rapautumista, kommunististen maiden avautumista, tieteen saavutuksia ja 

sosiaalisia ongelmia. 

 Sarjakuvat kertovat maailmasta kuvaa ja sanaa yhdistellen, kuitenkin niin, että kertomus ei 

ole ymmärrettävissä pelkkien kuvien avulla. 

 Kuten lehtireportaaseissa, sarjakuvien tarina voi jäsentyä matkakertomukseksi tai 

henkilökuvaksi 

 Sarjakuvien toimijoilla, tapahtumilla ja paikoilla on vastineensa todellisuudessa 

 Kuvat pyrkivät esittämään kuvaamiaan kohteita, eikä symbolista kuvailmaisua, kuten 

sarjakuville tyypillisiä efektejä, juuri esiinny. 

 Sarjakuvissa ääneen pääsevät useat toimijat 
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Tutkimissani sarjakuvareportaaseissa journalismin genrekonventioita oli myös mukautettu 

vastaamaan uutta mediaa eli sarjakuvaa. Journalismin genrekonventioista ei luovuta täysin, vaan 

niitä jalostetaan vastaaman uutta toimintaympäristöä. (Vrt. Yates & Orlikowski, 1992) 

 Sarjakuvajournalismin pyrkimyksenä on kertoa yhteiskunnallisesti merkittävistä aiheista 

yksilön kokemusten ja arjen kautta, epävirallisesti ja epämuodollisesti. Yksilön 

henkilökohtainen draama nousee instituutioiden edelle 

 Tekijä työskentelee journalistin tapaan, mutta uusissa työvaiheissa (piirrustus, väritys ja 

tekstaus) hän joutuu tasapainottelemaan todellisuuden tarkan kuvauksen ja persoonallisen 

taiteellisen tulkinnan välillä 

 Sarjakuvissa piirrosta ja maalausta käytetään valokuvan tapaan, mutta etenkin 

henkilöhahmojen piirteitä on pelkistetty ja liioiteltu. 

 Sarjakuvien aihepiirit nousevat tästä ajasta, mutta käsittelytapa on ajaton. Kertomuksen 

päiväys ja ajalliset siirtymät ovat usein epäselviä. 

 Sarjakuvat yhdistävät tekstiä ja kuvaa tavalla, joka on painetussa journalismissa uutta. 

“Haastattelussa” kuva näyttää puhuvan hahmon ilmeet ja eleet sekä puhetilanteen 

kontekstin, “dokumentaarisessa kerronnassa” piirretty kuva näyttäää jatkumona toimintaa 

ja vie itsenäisesti kertomusta eteenpäin. 

 Sarjakuva tuo journalismin moniäänisyyteen lisää tasoja, sillä samassa ruudussa voidaan 

käyttää sekä ulkopuolista kertojanääntä, henkilöhahmon kerrontaa sekä jonkun toimijan 

näkökulmasta näytettyä kuvakerrontaa. Sarjakuvassa käytetään myös runsaasti dialogia. 

 Sarjakuvajournalismissa tekijä voi tuoda oman kytköksensä tarinaan uudella tapaa ilmi, sillä 

hän voi myös piirtää itsensä osaksi kuvakerrontaa. 

 

Sarjakuvajournalismi myös hylkää joitakin journalismille keskeiseksi miellettyjä genrekonventioita. 

Näissä tapauksissa voidaan puhua sarjakuvajournalismin muuntavan journalismia (ema.) 
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 Sarjakuvajournalismin pyrkimyksenä on haastaa konventionaalista journalismia ja paikata 

sen puutteita. Tekstin tasolla tämä voi näkyä muun muassa parodioimalla muiden medioiden 

esityskeinoja. 

 Sarjakuvajournalismin tekijät työskentelevät journalismi-instituution ulkopuolella. Usein he 

ovat sarjakuvantekijöitä. 

 Uusien työvaiheiden takia sarjakuvajournalismin tekeminen on työlästä ja kestää kauan. 

 Sarjakuvat eivät aina viittaa todellisiin ihmisiin ja tapahtumiin, vaan hahmoja ja tarinoita 

voidaan rakentaa todellisia elementtejä yhdistelemällä. Sarjakuvat voivat myös 

rekonstruoida kuviksi toimijoita, paikkoja ja tapahtumia, joita tekijä ei itse ole ollut 

todistamassa. 

 Sarjakuvien kuvalisessa ilmaisussa saa näkyä yksilöllisen tekijän persoonallinen tulkinta 

kuvaamastaan kohteesta. 

 Sarjakuva voi tasapainotella subjektiivisuuden ja objektiivisuuden välimaastossa, sillä 

vaikka kuvat voivat “näyttää sellaisenaan”, pelkistetty ja liioitteleva, piirretty kuvailmaisu 

muistuttaa jatkuvasti sarjakuvan esitysluonteesta ja kerronnan vaikutuksesta tapahtumien 

välittymiseen. 

 Sarjakuvajournalismissa käytetään sarjakuvan ilmaisukielelle tyypillisiä elementtejä, kuten 

ruuturakennetta ja puhekuplia.  

 

7.2. Tutkimuksen anti ja aukot 

 

Tämän pro gradu -tutkielman tärkein päämäärä oli kuvata ja ymmärtää ilmiötä, jota on nimitetty 

sarjakuvajournalismiksi. Genreteoria osoittautui monitasoisuudessaan avartavaksi viitekehykseksi 

tarkastella ilmiötä, joskin genren metodologinen häilyvyys osoittautui analyysin tekovaiheessa 

pulmalliseksi (kts. luku 4). Genreteorian avulla sarjakuvajournalismi on mahdollista ymmärtää ei 

vielä vakiintuneeksi genreksi, joka ammentaa rakennuspalikoita jo vakiintuneesta genrestä, 

journalismista. Suhde journalismiin muodostui tutkimissani sarjakuvissa luovasti ja yksilöllisesti, ja 

voisikin väittää journalismin käsitteen taipuvan notkeasti sarjakuvajournalismin käyttöön. 
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Kärjistäen sanottuna journalismin genrelle keskeisistä piirteistä jäljelle jäivät referentiaalisuus, siis 

todellisiin tapahtumiin ja ihmisiin viittaaminen, tekijän asema noiden tapahtumien ja ihmisten 

silminnäkijänä sekä pyrkimys kuvata nähtyä ja koettua ainakin jossain määrin todellisuudelle 

uskollisesti. Näitä kaikkia kolmea konventioita kuitenkin myös rikottiin aineistoni sarjakuvissa. 

Onko sarjakuvajournalismin journalismi siis ymmärrettävä samankaltaisesti kuin “perustuu 

tositapahtumiin” tai “silminnäkijä kertoo” -lupaukset taskukirjan kannessa?  

Versaci on luetellut sarjakuvajournalismin tärkeimmiksi piirteiksi yksilöllisen perspektiivin 

korostumisen kerronnassa, kuvan ja tekstin jännitteestä syntyvän uuden merkityspotentiaalin sekä 

anti-virallisen ja marginaalisen statuksen (2007, 111). Myös Williams on nostanut ilmituodun 

subjektiivisen näkökulman ja tekijän osallisuuden tarinaan sarjakuvajournalismille ominaiseksi. 

Williamsin mukaan sarjakuvajournalismi pystyy lisäksi yhdistelemään uudella tavalla realistista ja 

symbolista kerrontaa. (2005, 52–55.) Samoilla linjoilla ovat olleet Orselli ja Sohet, joiden mielestä 

sarjakuvajournalismissa käsitellään aina jollain tapaa “kerronnan kriisiä”, eli sitä, että tapahtumia 

tai toisen ihmisen hätää ei pysty koskaan välittämään lukijalle sellaisenaan, vaan kerronnassa 

joudutaan aina tekemään valintoja (2005, 7). Näyttämisen ja kertomisen välinen jännite, 

näkökulman antivirallisuus sekä kuvan ja tekstin uudenlainen yhdistely kuvaavat hyvin myös oman 

aineistoni sarjakuvia. Aiemmat kirjoittajat ovat kuitenkin asemoineet sarjakuvajournalismin ja sen 

edellä mainitut ominaispiirteet vahvasti vastakkain journalismin kanssa. Oma tutkimukseni osoitti, 

että moni pinnalta katsoen sarjakuvajournalismille tyypilliseltä vaikuttava piirre voidaan käsittää 

vanhan journalistisen käytännön sopeuttamisena uuteen mediaan. Sarjakuvajournalismi toki myös 

haastaa ja uudistaa journalismia – mutta tällöin on muistettava, että haastettavana on suhteellisen 

kapea käsitys journalismista, ja usein juuri uutisjournalismista. Esimerkiksi subjektiivisuudesta 

puhuminen sarjakuvajournalismille ominaisena piirteenä on riskialtista, sillä subjektiivisuudessa ja 

objektiivisuudessa on kyse tekstin todellisten piirteiden sijaan ennemminkin tulkintayhteisön 

tavoista ja tottumuksista. Miksi otamme irrallisista, videoiduista kuvituskuvista ja uutisankkurin 

kertojanäänestä koostuvan televisiouutisen helpommin vastaan objektiivisena totuutena kuin 

piirretyistä kuvista ja kirjoitetusta kertojanäänestä koostuvan sarjakuvareportaasin? Onko niin, että 

uudessa mediassa tottumus ei estä meitä havaitsemasta esityskeinoja, ja näemme selvemmin tekstin 

esitysluonteen?  

Sarjakuvajournalismi -termin selventämisen lisäksi tutkimukseni havainnollisti uusien genrejen 

syntyprosessia. Kuten sanottua, sarjakuvajournalismi on vasta vakiintumassa oleva genre – tätä 
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tukevat ilmiön vaihtelevat nimitykset sekä tekstien suuri variaatio. Tarkastelin 

sarjakuvajournalismia journalismina, joka on parhaillaan mukautumassa uuteen mediaan. Kun 

journalismin ja lehtireportaasin genrekonventioita hyödynnetään uudessa ympäristössä, syntyy 

hybridi: sarjakuvareportaasi, jossa sarjakuvalle tyypillisiä elementtejä sekoitetaan journalismin 

genrekonventioihin. Tutkimuksessani sekoittuminen paljastui moniulotteiseksi ilmiöksi, joka 

tapahtuu sekä tavoitteiden, tuotannon että valmiiden tuotteiden sisällön ja muodon tasolla. Genren 

vakiintumattomuudesta johtuen tekijät ja tekstit myös sekoittavat sarjakuvaa ja journalismia 

vaihtelevin tavoin. Siten sarjakuvajournalismiin johtanutta sekoittumisprosessia ei ole mahdollista 

kuvata tyhjentävästi, esimerkiksi määrittelemällä genre “journalismiksi sarjakuvan muodossa”. 

Tutkimuksen kuluessa tuli selväksi, että sekoittumisen kuvaus on menetelmällisesti haastavaa. 

Hybriditeksti voidaan ensinnäkin näkökulmasta riippuen tulkita eri tavoin. Voidaan esimerkiksi 

väittää, että sarjakuvarerortaasi GIBRALTAR on sarjakuva, joka muistuttaa sommittelultaan 

lehtireportaasia. Aivan yhtälailla voitaisiin sanoa sen olevan lehtireportaasi, joka muistuttaa 

sommittelultaan sarjakuvaa. Toiseksikin sarjakuvan ilmaisukieli lainaa keinoja muista kuvallisen ja 

esittämisen tavoista, joten on vaikea eristää ja osoittaa sarjakuvareportaaseista se, mikä niissä on 

leimallisesti sarjakuvaa. Sama pätee journalismiin: esimerkiksi lehtireportaasin kerrontatekniikat 

ovat samoja, joita kaikessa tarinankerronnassa – siis myös sarjakuvassa – käytetään 

kulttuurissamme. Kun tekstistä etsitään journalismin ja sarjakuvan piirteitä, joudutaan genreistä 

rakentamaan prototyyppi, siis abstrakti malli, joka perustuu viime kädessä tutkijan omaan 

tulkintaan. Jos siis sanon, että sarjakuvajournalismille on leimallista anti-virallinen ja 

epämuodollinen asenne, en voi väittää, etteikö mikään journalismi koskaan ikinä ole tehnyt samaa. 

Tutkimukseeni konstruoitu journalismi kuvaa genreä “tyypillisimmillään” tai “yleensä”, mikä 

tuo menetelmään häilyvyyttä. 

Kannattaakin pysähtyä miettimään, voidaanko kulttuurisia hybridejä tai genrejen sekoittumista 

ollenkaan havaita tekstin tasolta. Tutkimukseni jälkeen olen itse taipuvainen ajattelemaan, että 

pikemminkin konteksti kuin teksti itsessään määrää, että teksti luetaan jonkun jo vakiintuneen 

genren kautta. Jos lukisin aineistoni sarjakuvat ilman ensimmäistäkään tietoa koko 

sarjakuvajournalismi-ilmiöstä, en ole lainkaan varma, tulisiko journalismi lukukokemuksesta 

ensimmäisenä mieleen. AFRIKKAA peilaisin ehkä omaelämäkerrallisen sarjakuvan traditioon, 

KIINA toisi kuvailmaisultaan mieleen matkapäiväkirjan ja KUUBAN lukisin varmaankin 

fiktiivisenä sarjakuvanovellina. Sarjakuvien nimitys, niiden ilmestyminen aikakauslehdessä ja 
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niiden ympärillä käytävä keskustelu ohjaavat vastaanottajaa tulkitsemaan sarjakuvat journalismina. 

Vaikka mielenkiintoisia havaintoja tekstien piirteiden uudenlaisesta yhdistelystä hybriditekstien 

kohdalla voidaan tehdä, tarvitaan genrejen sekoittumisen tarkasteluun yhtä laaja-alainen näkökulma 

kuin muussakin genretutkimuksessa. 

 

7.3. Onko se journalismia? Pitäisikö sen olla? Kannattaisiko sen olla? 

 

Yksi tutkimukseni lähtöolettamuksista on ollut, että sarjakuvaa voidaan tarkastella journalismina. 

En ole toisin sanoen ottanut tutkimukseeni normatiivista näkökulmaa; kysynyt, voiko sarjakuva 

edes olla journalismia. Sarjakuvaan liitetyt konnotaatiot (sarjakuva on lapsille suunnattua, fiktiivistä 

massakulttuuria) kuitenkin saavat monet oudoksumaan tai jopa vieroksumaan ajatusta 

sarjakuvajournalismista. Esimerkiksi vuonna 2006 ilmestynyt sarjakuva-adaptaatio syyskuun 11. 

hyökkäystä tutkineen komitean raportista aiheutti amerikkalaislehtien palstoilla keskustelua 

sarjakuvan sopivuudesta teeman käsittelyyn. Washington Postin arviossa toimittaja Bravetta Hassel 

kysyi, voiko 9/11:n kaltaista “massiivista ja vakavoittavaa aihetta käsitellä sarjakuva-albumissa?” 

Kiivastunut lukija vastasi arvioon kirjoittamalla olevansa “raivoissaan yrityksestä kuvata syyskuun 

11.:n kauhistuttavia tapahtumia sarjakuvaformaatissa.” Kiinnostavasti tekijät itse pyrkivät 

häivyttämään sarjakuva-termiä ja puhuivat mieluummin “graafisesta journalismista” (Lainattu 

teoksesta Versaci 2007, 9, suom. V.Kuutti) 

Sarjakuvajournalismia eivät tee journalistit, siinä kuvatut hahmot eivät aina ole todellisia, ja vaikka 

olisivatkin, heidät voidaan kuvata isonenäisinä, mulkosilmäisinä karikatyyreinä. Pitkän sarjakuvan 

tekeminen kestää niin pitkään, että mistään aidosti ajankohtaisesta ei voida kertoa – paitsi jos 

palkkalistoilla on Manga No Shimbun -uutispalvelun tapaan sata mangapiirtäjää. Ei ole mitenkään 

kummallista, jos keskivertolukijan on vaikea mieltää sarjakuvajournalismia journalismiksi. Yllä 

toistetut raivostuneet kommentit osoittavat, että pinttyneet käsitykset siitä, mitä journalismi tai 

sarjakuva ovat, vaikuttavat vastaanottajan lukukokemukseen. Jos sarjakuvajournalismin on valmis 

hyväksymään journalismiksi, on oltava valmis käsittämään journalismin genre varsin väljästi. 

Olennaista onkin kysyä kuinka väljäksi journalismi saa venyä: tarvitseeko journalismille asettaa 

rajoja? Koska journalismin keskeisempiä genrekonventioita on lupaus välittää paikkaansa pitävää 

tietoa, liittyy journalismi-termin käyttöön aina myös eettinen ulottuvuus. Lukija on valmis 
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lukemaan journalistisen tekstin relevanttina ja autenttisena kuvauksena maailmasta, joten lukijaa ei 

saisi johtaa harhaan. Konventionaalista uutisjournalismia ohjaavatkin kirjoitetut ja kirjoittamattomat 

säännöt siitä, kuinka tieto välitetään lukijalle. Uutisiin on esimerkiksi kehittynyt erilaisia keinoja 

ilmaista, että jokin tieto on epävarmaa tai tietolähteen suusta kuultua. Sarjakuvajournalismissa 

todellisuus muuntuu piirroskuvaksi tekijän oman harkinnan mukaan, eikä tekoprosessia ohjaavia 

sääntöjä toistaiseksi ole (vrt. luku 3.3.). Tekijä on saattanut esimerkiksi rekonstruoida kuvien 

tapahtumia toisen käden tietojen pohjalta, ilman että hän on itse ollut todistamassa niitä. 

Sarjakuvajournalismin journalismin vahvistamista olisi mielestäni tällaisen menettelyn eettisyyden 

pohtiminen. Useammassakin tutkimassani sarjakuvassa rekonstruoidut takaumat merkittiin eri 

värityksellä tai erilaisella piirrostyylillä – lisäisikö tällainen merkintä sarjakuvajournalismin 

läpinäkyvyyttä ja uskottavuutta? 

On tärkeää kysyä, voiko sarjakuva olla journalismia, koska se johdattaa meidät ravistelemaan 

käsityksiämme sarjakuvasta ja journalismista. Yhtä tärkeää on kuitenkin kysyä tarvitseeko 

sarjakuvan olla journalismia? Journalismista näyttää tulleen yleishyödyllinen määrite 

kulttuurituotteille, jotka kuvaavat todellisia ihmisiä ja tapahtumia ja jotka jollain tavalla käsittelevät 

yhteiskunnallisia, ajassa liikkuvia aiheita. Teatterimaailmassa on “näyttämön journalismia” (kts. 

Junttila 2010), taiwanilainen mediayhtiö tekee animaatiojournalismia ja silloin tällöin kuulee 

käytettävän myös käsitettä “journalistinen romaani” (kts. esim Soikkeli 2003). Kriittisen 

genreteorian termein voisi ajatella journalismin tunkeutuvan taiteen ja populaarikulttuurin genrejen 

alueelliseen eheyteen (vrt. Bhatia 2004, 57–56.). Teatteri, sarjakuva ja animaatio kertovat kaikki 

omaan traditioonsa perustuvan ilmaisukielensä avulla jotain todellisuudesta, mutta onko journalismi 

muuttunut ainoaksi uskottavaksi tavaksi välittää tietoa? Sarjakuvan voima on pitkään ollut sen 

marginaalinen asema valtavirtakulttuurin ulkopuolella: se on ollut paikka koetella kielellisen ja 

kuvallisen ilmaisun rajoja, yhdistellä kevyttä ja painavaa, korkeaa ja matalaa, totta ja tarua. Kun 

sarjakuva tituleeraa itseään journalismiksi, se alistuu ulkopuolisen instituution kriteereillä 

arvioitavaksi. Kysytään, miten sarjakuva vastaa todellisuutta tai pääsevätkö eri tahot tasapuolisesti 

ääneen. Suomalaisen sarjakuvataiteilijan Matti Hagelbergin suurteos Silvia Regina ja sen hahmot 

Atte Naula, Matti Uutinen, Spede ja Irwin saattavat kertoa jotain erittäin oleellista nyky-

yhteiskunnasta, vaikka tyylilajiltaan sarjakuvaa voisi kuvata absurdina avant-gardena (kts. esim. 

Jokinen 2010). Sarjakuva kuitenkin legitimoi itsensä varteenotettavana todellisuuden kuvaajansa 

vasta silloin, kun siihen liitetään termi journalismi. 



87 

 

Jos hyväksymme sarjakuvajournalismin journalismiksi ja koemme myös, että sarjakuvajournalismia 

kannattaa kutsua journalismiksi, meidän tarvitsee enää perustella miksi journalismia pitäisi tehdä 

juuri sarjakuvana. Jos Fairclough’ta on uskominen, genrejen sekoittuminen, uusien genrejen 

syntyminen ja ylipäätänsä muutokset genresysteemeissä kertovat aina myös yhteiskunnallisista 

muutoksista (Fairclough 1992, 126). Se, että journalismi on löytänyt tiensä sarjakuvaan kertoo 

jotain myös niistä taloudellisista, sosiaalisista ja teknologisista muutoksista, jotka saavat (pakottavat 

tai mahdollistavat) journalismin kehittymään ja muuntumaan. Konventionaalisen uutisjournalismin 

on katsottu velloneen jo pitkään syvässä kriisissä, johon ovat johtaneet ilmaisen informaation 

leviäminen internetissä, skandaalien luomat uskottavuusongelmat ja laadusta tinkiminen 

kaupallisten vaateiden puristuksessa (Väliverronen 2009, 13–31). Paine uudistua on saanut etenkin 

painetun median irrottautumaan perinteisestä kovasta uutisjournalismista ja houkuttelemaan yleisöä 

visuaalisemmalla ja tarinallisemmalla kerronnalla. Koska kovat uutiset löytyvät nykyään ilmaiseksi 

internetistä, on maksullisen median tarjottava lukijalle lisäarvoa – esimerkiksi “hidasta 

journalismia”. Newjerseyläisen Rowan Universityn opettaja Mark Berkey-Gerard kuvaa 

blogissaan hidasta journalismia seuraavilla kriteereillä: 

 Hidas journalismi luopuu kilpailuasetelmasta muiden medioiden kanssa 

 Hidas journalismi korostaa tarkkuutta, laatua ja kontekstointia, ei ainoastaan 

ensimmäisenä tai nopeimpana olemista. 

 Hidas journalismi välttää kuvaamasta niitä julkisuuden henkilöitä, sensaatioita tai 

tapahtumia, joita kaikki muutkin toimittajat kuvaavat. 

 Hidas journalismi valmistuu hitaasti. 

 Hidas journalismi kertoo aiemmin kuulemattomia tarinoita. 

 Hidas journalismi luottaa kerronnan voimaan. 

 (Berkey-Gerard 2009)        

The Guardianin toimittaja David Leigh puolestaan tiivistää hitaan journalismin olemuksen näin: 

“Hidas journalismi kunnioittaa toimittajan käsityötaitoa (engl. craft): faktojen kärsivällistä 

kokoamista” (Leigh 2007, 8, suom. V.Kuutti). 
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Vaikka hidas journalismi ei ole tiukan akateeminen termi, ja se tuntuu taipuvan kunkin käyttäjän 

omien motiivien ajamiseen, on käsitteen ympärillä käyty keskustelu omiaan avaamaan 

sarjakuvajournalismin mahdollista funktiota. Sarjakuvajournalismi on journalismia hitaimmillaan 

– kestäähän ilmiön isähahmon Joe Saccon teoksen valmistuminen jopa seitsemän vuotta. 

Sarjakuvissa korostuu kirjaimellisesti tekijän käsityö; se vaiva, joka teoksen valmistamiseksi 

nähdään. Houkutteleva visuaalisuus yhdistettynä tarinoihin, joita ei muissa medioissa kuule, tekee 

sarjakuvajournalismista potentiaalisen laatutuotteen painetulle medialle. 

Halu löytää uusia yleisöjä sekä journalismille että sarjakuvalle on todella toiminut motiivina 

monelle sarjakuvareportterille (kts. luku 3.3.). Sarjakuva on populaari media, jonka etuna pidetään 

helppoa ymmärrettävyyttä: se tuo kuvaamansa kohteet lähietäisyydelle, epämuodollisesti ja 

epävirallisesti, usein humoristisesti. Sarjakuvaa onkin käytetty työkaluna, kun vaikeaksi miellettyä 

aihetta halutaan esitellä yleisölle, joka muuten ei hakeutuisi etsimään tietoa aiheesta. 

Madagaskarilla sarjakuvaa on käytetty havainnollistamaan perustuslakia (Aittokoski 2009), ja 

Suomessakin sarjakuvakaupungiksi profiloitunut Kemi julkaisi jo vuonna 1986 

kunnalliskertomuksensa sarjakuvana (kts. esim. Ahlstrand 2010). Suomalainen 

kehitysyhteistyöjärjestö World Comics on opettanut kehitysmaiden ihmisoikeusaktivisteja 

käyttämään sarjakuvaa työssään (kts. worldcomics.fi 2010). Sarjakuvajournalismin voidaan ainakin 

teoriassa olettaa houkuttelevan lukijoita tutustumaan aiheisiin, jotka eivät päivittäisessä 

uutisvirrassa ole yleisömagneetteja. Toisaalta sarjakuvaa leimaa edelleen tietty sisäpiiriläisyys ja 

matala- tai vastakulttuurisuus, joka lienee omiaan myös karkottamaan osan yleisöstä. 

 

7.4. Jatkotutkimusehdotuksia 

 

Olen käsitellyt tutkielmassani sarjakuvajournalismin vastaanottoa puhtaasti teoreettisella tasolla, 

mutta olisi genrenäkökulman kannalta tärkeää täydentää kuvaa ilmiöstä myös lukijoita ja 

lukukokemusta tutkimalla. Olisi mielenkiintoista tietää, miten lukijat itse kokevat sarjakuvien 

suhteen journalismiin: onko sarjakuvareportaaseilla mediansa takia esimerkiksi vähemmän 

uskottavuutta vastaanottajan silmissä vai avasivatko reportaasit kenties näkemään uudella tavalla 

jonkin yhteiskunnallisen keskustelunaiheen. Varsin hedelmällistä olisi tutkia lasten ja nuorten 

suhtautumista genreen, sillä moni julkaisija ja tekijä on toivonut sarjakuvan houkuttelevan uusiksi 

maksajiksi eritoten journalismista vieraantunutta nuorempaa lukijapolvea. 
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Mikäli sarjakuvajournalismi ei jää vain 2000-luvun muotioikuksi, vaan vakiinnuttaa paikkansa 

tunnistettavana ja omintakeisena journalismin genrenä, voi oma tutkimukseni toimia kiintopisteenä 

genren kehitystä tarkastellessa. Olen kuvannut suppean aineiston avulla minkälaiselta 

sarjakuvajournalismi näyttää vuonna 2010 ja todennut sen olevan vielä vakiintumaton genre. Mikäli 

saman tutkimuksen toistaisi pitkän ajanjakson kuluttua, voisi esimerkiksi tarkastella, onko joku 

havaitsemistani piirteistä noussut genreä vahvasti määrittäväksi, lähes “pakolliseksi” elementiksi. 

Ajan puutteen vuoksi en pystynyt perehtymään suomalaiseen sarjakuvakenttään juurikaan, joten jää 

toisen tutkimuksen harteille selvittää, minkälaista sarjakuvajournalismia Suomessa on tehty tai onko 

sitä ylipäätänsä olemassa. Olen lisäksi keskittynyt tutkimuksessani sarjakuvareportaasiin, vaikka 

sarjakuvajournalismin alle mahtuu sarjakuvauutisia, -kritiikkejä ja jopa -kolumneja. Niiden suhde 

journalismiin jäi tässä tutkielmassa käsittelemättä. 
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