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Tiedotusoppi 

Joulukuu 2010 

Pro gradu -tutkielmassani pyrin hahmottamaan, millaisia ovat sanomalehdissä etenkin 2000-luvulla yleisty-
neiden uutiskommenttien geneeriset piirteet. Miellän toimittajan kirjoittamat kommentit ensisijaisesti 
tekstilajiksi eli genreksi, jota on tulkittava uutisten yhteydessä. 

Tutkimukseni on luonteeltaan aineistolähtöistä genreanalyysiä, jossa hyödynnän keskustelunanalyysin kä-
sitteistöä. Olen kiinnostunut siitä, millaisiin uutiskokonaisuuksin kommentti kirjoitetaan. Toiseksi tutkin, 
miten kommentti liittyy uutisen. Erittelen kommenttien ensisijaisia ja toissijaisia funktioita, jotka kukin 
tuottavat omanlaistaan lisäarvoa. Kolmas tutkimuskysymykseni käsittelee kommentin, sen kirjoittajan ja 
yleisön välistä suhdetta. Aineostona käytän uutiskokonaisuuksia Aamulehdestä ja Ilkasta, kustakin lehdestä 
yhden kuukauden ajalta. 

Uutiskokonaisuuksissa kommentit ovat harvoin ainoa lisä varsinaisen pääuutisen rinnalla. Uutisten painoar-
voa korostetiin mm. runsaalla kuvituksella ja kainalojutuilla. Valtaosassa aineiston uutisista esitettiin niin 
sanottu avoin kysymys. Niissä uutisen käsittelemä asia esitettiin asiana, josta voidaan vielä neuvotella. 
Kommentit suhteutuvat uutisiin viiden sisältöfunktion kautta. Ensimmäinen (1) funktio on kantaaottava: 
siinä joko puolustetaan tai vastustetaan uutisessa esitettyä näkemystä tai kritisoidaan uutisessa esiintyvän 
henkilön tai tahon toimintaa. Toinen (2) funktio on taustoittava: kommentin kirjoittaja kertaa uutistaustoja 
tai ennakoi tulevaa. Kolmas funktio (3) tarjoaa lisäinformaatiota, jota uutisessa ei kerrota. Neljännessä (4) 
funktiossa toimittaja jakaa yleisön kanssa uutisen teemaan liittyvän kokemuksen, joka voi olla hyvinkin yksi-
tyinen. Viides (5) funktio tekee läpinäkyvämmäksi journalistista prosessia, jonka tuloksena juttu on synty-
nyt. Näitä kommentteja, jotka kertovat journalismista, kutsun metakommenteiksi.  

Kommenttien yleisöä kohtaan osoittama puhuttelu näyttäisi kulkevan osin käsi kädessä sisältöfunktioiden 
kanssa. Toimittajalla on valittavanaan joukko rooleja, jotka asettuvat läheinen-etäinen-jatkumolle suhtees-
sa yleisöön. Jatkumon läheisessä päässä toimittaja on yleisön jäsen. Toimittaja kertoo yhteisiksi oletettuja 
kokemuksia yksityisestä elämänpiiristä; käyttä murreilmaisuja ja puhekielistä tyyliä; ei arkaile käyttä minä-
ilmaisuja. Joissakin tapauksissa kommentti lähestyy enemmän kaunokirjallista tekstiä kuin asiatekstiä. Jat-
kumon toisessa ääripäässä toimittaja pitäytyy tiukasti professionaalisessa roolissaan. Uutistekstin tavoin 
nämä kommentit ovat puhuttelussaan etäännyttäviä; kirjoittaja karttaa suoraa viittaamista yleisöön tai 
itseensä. 

Kommenttien sisältöjen moninaisuus näyttäisi kielivän siitä, etteivät lajityypin geneeriset konventiot ole 
vielä vakiintuneet. Toimittajat saavat verraten vapaasti valita, mitä kommenttiin kirjoittavat. Kommenteissa 
korostuu puhekileisyys: toisin kuin oikeaoppinen mielipidekirjoitus, kommentti ei aina esitä teesiä ja sitä 
tukevia argumentteja vaan jahkailee eri näkökulmien välillä. Kuitenkin genrellä näyttäisi olevan joitain rajoi-
tustekijöitä. Kommentin on oltava mitaltaan lyhyt, se nimetään kommentiksi ja sillä on henkilötekijä. Uuti-
sen aihe rajaa kommentin sisältöä. Vaikka kannanoton vapautta ei olisikaan sanomalehdessä rajoitettu, 
toimittajat näyttäisivät käyttävän kommenttia ainoastaan sellaisten mielipiteiden ilmaisemiseen, jotka ole-
tusyleisö todennäköisimmin hyväksyy. 

Asiasanat: kommentti, genre, uutiset, uutisjournalismi, mielipidekirjoitukset, kaunokirjallinen journalismi 
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Johdanto 

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaa Merja Ahtiaista haastatellaan toimittajien ammattilehdessä Journalis-

tissa. Hänet valittiin tammikuussa 2010 Julkisen sanan neuvoston uudeksi yleisön edustajaksi. Toimittaja 

Katri Porttinen esittää Ahtiaiselta kysymyksen: Olet arvostellut toimittajien mielipiteiden lisääntymistä leh-

dissä. Miten ongelma tulisi ratkaista? 

Ei ainakaan lisäämällä kommentteja! Toimittajien perustehtävänä on etsiä tietoa ja välittää sitä 
lukijoilleen. Lukijat kaipaavat ennen kaikkea taustoittavaa tiedonvälitystä. Toimittajan työn uskot-
tavuus menee, jos jokaisen uutisen kupeessa on kommentti, joka ohjaa, kuinka lukijan pitäisi asi-
asta ajatella. (Journalisti 4/2010.) 

Ahtiaisen huomio on ajankohtainen. Toimittajan ääni kuuluu yhä enemmän sanomalehdissä. Viime vuosien 

toimitustilastot kertovat, että toimitusten itse tuottamat mielipideaineistot lisääntyvät sanomalehdissä ja 

että mielipiteet ovat hitaasti mutta vankasti hivuttautuneet omilta mielipidesivuiltaan sanomalehden yti-

meen, uutisjournalismin kenttään. Perinteisesti journalistin itseymmärrykseen kuuluu, että toisistaan erote-

taan faktat ja mielipiteet. Sanomalehden kommentissa eronteko saa lähestulkoon ritualistisen muodon: 

valitaan lähteet, kysytään kysymykset, löydetään totuus ja kirjoitetaan se lehteen. Näin syntyy uutinen. 

Mutta jotain jäi vielä kertomatta: se, kuinka vaikeaa tietoa oli löytää, miltä uutinen tuntui ja maistui, kun se 

vihdoin saatiin pyydystettyä paperille. 

Toimittajan kommentti on juttutyyppinä suhteellisen tuore, mutta menestyvä. 2000-luvulla se on nopeasti 

vallannut iltapäivälehtien lisäksi myös suomalaiset päivälehdet ja samalla se on tehnyt monen tavallisen 

rivitoimittajan kasvot lukijalle tutuksi. Ehkä kommenttimyräkän takana on uudenlaisen, aiempaa läheisem-

män lukijasuhteen etsiminen. Toisaalta kommentti voidaan nähdä palikkana, jossa toimittaja omalla esi-

merkillään näyttää matti- ja maijameikäläisille että ’hei, ei tuo poliitikko välttämättä viimeistä sanaa saa, 

tästä voidaan olla montaa mieltä’. Ihannetapauksessa lukija rohkaistuu, väittelee kommentin ja uutisen 

kanssa ja kirjoittaa kannanoton yleisönosastolle tai internetin keskustelupalstalle. Voilá, toimitus on onnis-

tunut aktivoimaan kansalaisia. 

Mutta entä jos Ahtiainen onkin oikeassa väittäessään, että toimittajan kommentti seisoo uutisen lopussa 

vain sanomassa, mitä lukijan pitäisi uutisesta ajatella? Entä jos kommentti onkin vain jonkinlainen closure, 

tapa varmistaa, että asia on nyt loppuun käsitelty. Silloin kommentti pelkistyy rituaaliksi, jossa toimittaja 

itse vahvistaa uutisen uskottavuutta objektiivisena kuvauksena todellisuudesta luomalle rinnalle esimerkin 

jostakin, mitä uutinen ei ole. 
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Tämän tutkimuksen tarkoitus on tutkia toistaiseksi hyvin vähän tutkittua tekstilajia, uutiskommenttia. Tar-

koitukseni on hahmotella jonkinlaisia ääriviivoja uudelle ja mitä ilmeisimmin vielä kehittyvällä sanomaleh-

den juttutyypille. 

Oliona kommentti on jotain, joka liittyy oleellisesti useisiin journalismin muutostrendeihin. Sanomalehden 

mielipiteelliset sisällöt lisääntyvät. Päivälehtien levikkien hidas lasku pakottaa toimituksia luomaan sisältöjä, 

joilla se voi pärjätä kilpailussa sähköisen median kanssa. Kommentin ohelle on ilmaantunut useita muitakin 

juttutyyppejä, jotka voivat olla hyvin yksilöllisiä eri sanomalehdissä. Lukijasuhteen vaalimisesta on tullut 

entistä tärkeämpää, sillä sanomalehti joutuu päivittäin perustelemaan yksittäiselle tilaajalle, miksi tämän 

kannattaa edelleen maksaa uutistuotteesta, vaikka voisi saada samat tiedot ilmaiseksi internetin laajasta 

uutistarjonnasta.  Tarvitaan sisältöjä, joita sähköinen media ei pysty tarjoamaan ja joilla sanomalehti voi 

esiintyä edukseen. Toisaalta kommentti liittyy ilmiöön, jota kutsumme joukkotiedotuksen ja journalistien 

brändäämiseksi. Sanomalehtitoimittaja ei enää ole pelkkä nimi vinjetissä, vaan julkinen kommentaattori, 

vahtikoira omalla äänellään. 

Kommentti kuuluu uutisjournalismin kenttään. Siitä kertoo kommentin fyysinen sijainti sanomalehden si-

vulla sekä kommentin lukemisen käytännöt. Kommenttia ei ole ilman uutista, mutta uutinen ei tarvitse 

kommenttia toteuttaakseen omat lajityypilliset ominaisuutensa. Kommentti on osa kehitystä, jossa uutinen 

hajoaa yhä pienemmiksi ja moninaisemmiksi juttuelementeiksi: infografiikoiksi, faktalaatikoiksi, taustoiksi, 

analyyseiksi, gallupeiksi ja niin edelleen. 

Tämän tutkimuksen luvussa 1 etsin uutiskommentin paikkaa muiden journalismin juttutyyppien joukossa. 

Aloitan esittelemällä tapoja, joilla journalistisia juttutyyppejä on aikaisemmin sijoitettu sanomalehtijourna-

lismin kentälle ja miten tekstilajeja on aikaisemmin suhteutettu toisiinsa. Yritän hahmottaa, minne kom-

menttigenre sijoittuu muiden genrejen joukossa. Genren käsite on keskeinen, sillä jokaisella journalistisella 

juttutyypillään on oma tapansa hahmottaa maailma. Samalla genre on myös lukijan ja genretekstin tuotta-

jan välinen sopimus siitä, millä tavoin tekstiä merkityksellistetään. Ensimmäisessä luvussa esittelen aikai-

sempia tapoja, joilla genren käsitettä on hyödynnetty tiedotustutkimuksessa. Tässä luvussa perehdyn lopul-

ta sääntöihin ja rajoihin, jotka määrittelevät erästä hyvin vakiintunutta journalistista genreä, uutista. Koska 

tutkin kommenttigenreä uutisjournalismin kontekstissa, on ensiarvoisen tärkeää tutustua ensin siihen, mikä 

uutinen on ja mitkä ovat sen edut ja rajoitukset. 

Luvussa 2 erittelen sanomalehtijournalismin viimeaikaisia muutostrendejä, jotka osaltaan vaikuttavat uu-

den kommenttigenren syntymiseen ja muotoutumiseen. Lähestyn sanomalehtijournalismin murrosta ensin 

muodon ja sitten sisällön kautta. Muun muassa lohkotaitto ja jatkuvasti yleistyvä ennakoiva taitto sekä 

lukemisen käytännöt ovat alkaneet suosia niin sanottua journalismin viipaloitumista: jutut lyhenevät, niitä 
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pilkotaan osiin ja taiton suomat mahdollisuudet lisäävät uusien juttutyyppien ilmaantumista. Sanomaleh-

den ulkoasun ja journalismin viipaloituminen vaikuttaa myös journalismin sisältöihin – ja toisin päin. Mieli-

piteellinen aineisto on sanomalehdissä lisääntymässä. Toimittajat eivät enää ole pelkkiä nimiä juttujen alus-

sa tai lopussa vaan he esittävät mielipiteitä omilla kasvoillaan ja nimillään. Tämä voidaan nähdä merkkinä 

kiihtyneestä kilpailusta sanomalehden ja sähköisen median välillä, jolloin sanomalehden valtti on tehdä 

toimittajasta bränditavara. Sekä tabloidisaatio että sanomalehtien uusi kilpailutilanne ovat tuoneet tunteet 

mukaan uutisjournalismin agendalle. Sanomalehdet kaipaavat yhä enemmän tarinoita ja kasvoja kokemuk-

sille. 

Luvussa 3 kysyn, heittääkö kommentti pallon yleisölle. Tässä tarkastelen kommenttia vuorovaikutuksen ja 

keskustelunanalyysin näkökulmasta. Keskustelunanalyysin käsitteistö on tässä yhteydessä osin keinotekois-

ta. Kommenttia ei voi luonnehtia keskusteluksi samalla tavoin, kuin sen yleisesti näemme. Luonnollisessa 

keskustelussa harjoitetaan dialogia kahden tai useamman henkilön välillä. Kommentin voi kuitenkin hah-

mottaa myös eräänlaiseksi keskustelunavaukseksi joka joko poikii lisää puheenvuoroja kodeissa, työpaikoil-

la ja yleisönosastoilla, tai sitten ei. Lisäksi jo arkihavainnot osoittavat, että kommentin puhuttelun tavat 

muistuttavat usein luonnollista arkipuhetta: esimerkiksi murreilmaisujen käyttö näyttäisi olevan kommen-

tissa sallitumpaa kuin vaikkapa uutisessa. 

Tutkimuksen empiirisessä osassa luvussa 4 määrittelen tutkimusotteeni sekä tutkimuskysymykset, jotka 

olen jakanut kolmeen osaan. Ensinnäkin olen kiinnostunut siitä, millaisten uutiskokonaisuuksien yhteydessä 

kommentteja julkaistaan. Millaisia uutiset ovat aihepiireiltään? Mikä on antanut uutiselle kimmokkeen ja 

ketkä pääsevät uutisessa ääneen? Tämän tarkoitus on kuvailla kommentin ”elinympäristöä”. Toinen tutki-

muskysymykseni keskittyy siihen, millainen suhde uutisen ja kommentin välillä vallitsee. Miten kommentti 

liittyy uutiseen? Mitä lisäarvoa kommentti tuo uutiskokonaisuuteen? Kolmas kysymykseni taas koskee 

kommentin ja yleisön välistä suhdetta. Oletan, että kommenteissa pyritään tavalla tai toisella ottamaan 

yhteys lukijaan avaamalla uutisesta herääviä kysymyksiä. Tutkin, millä tavoin kommentin kirjoittaja puhut-

telee yleisöä ja millaisen roolin kommentin kirjoittaja ottaa suhteessa yleisöön. Uskon, että kommentti syn-

tyi herättelemään kauan kaivattua kansalaiskeskustelua ja mielipiteitä. Siksi kysyn aineistoltani myös, mil-

laista puhuttelua se osoittaa lukevaa yleisöä kohtaan. Aineistona käytän Ilkasta ja Aamulehdestä valikoituja 

uutiskokonaisuuksia. 

Luvussa 5 tarkastelen tuloksia joita olen saanut edellä kuvatuilla menetelmillä. Päätelmäluvussa 6 otan mu-

kaan vielä kaunokirjallisen journalismin käsitteen ja punnitsen kommentin tekstin luonnetta toisaalta kau-

nokirjallisena ja toisaalta asiatekstinä. Luvussa 7 koetan hahmottaa, millaiset ovat kommentin tulevaisuu-

den näkymät ja mitä kommentti kertoo sanomalehtijournalismin muutostrendeistä. 
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1. Kommentti paikallaan: kommentin paikka juttutyyppien joukossa 

Kommentin paikan määrittely suhteessa muihin journalistisiin tekstilajeihin on mielestäni erityisen tärkeää 

siksi, että kommenttia ei ole aikaisemmin tutkittu omana genrenään. Eronteko muihin lajeihin onkin kes-

keistä, kun puhutaan genreistä eli tekstilajeista. Genreä määriteltäessä tärkeää on se, mitä se ei ole. ”Uuti-

nen” ei ole ”pääkirjoitus” eikä ”pakina”, vaan jotain muuta. Vaikka kommentilla olisi yhteisiä piirteitä pää-

kirjoituksen ja kolumnin kanssa (näistä jokainen mielletään mielipidekirjoituksiksi), se ei ole niiden tavoin 

itsenäinen. Kommentin paikkaa määriteltässä on tärkeää tutustua erilaisiin näkemyksiin siitä, millä tavoin 

sanomalehden juttutyyppejä on aikaisemmin kategorisoitu ja minne kommentti tai samantyyliset juttutyy-

pit on aikaisemmin sijoitettu tekstilajien hierarkiassa. 

Itse asemoin kommentin paikan lähelle uutista, ja siksi sen tarkastelu on hedelmällistä juuri uutisjournalis-

min kontekstissa.  Ensinnäkin kommentti tekstilajina esiintyy vain uutisen yhteydessä ja se on syntynyt suh-

teessa uutisgenreen. Oletan, että kommentti on alisteinen uutiselle siksi, että uutinen rajoittaa kommentin 

sisältöjä vähintään aiheen valinnan ulottuvuudella. Lisäksi kommentti luetaan uutisen yhteydessä, mikä 

sekin tuo näitä kahta genreä lähelle toisiaan käytännön tasolla.  Yksi kommentin keskeisimmistä ominais-

piirteistä on juuri tämä vuorovaikutus uutisen kanssa. 

Tarkastelu uutisgenren yhteydessä ei suinkaan ole itsestään selvää kommentin mielipidekirjoitusluonteen 

vuoksi. Journalismin tutkijat ovat sijoittaneet kommentin sanomalehden juttuhierarkian kentälle varsin 

erilaisiin paikkoihin. Samalla he ovat tulleet korostaneeksi tekstilajin tiettyjä piirteitä toisten piirteiden kus-

tannuksella. Tieteellisessä kirjallisuudessa kommenttia on myös nimitetty erilaisin tavoin. Kommenttia, 

uutiskommenttia ja toimittajan kommenttia on käytetty sujuvasti toistensa synonyymeina. Nimitys toimit-

tajan kommentti korostaa kommentin tekijyyttä ja uutiskommentti kontekstia. Hyödynnän itse jälkimmäistä 

nimitystä – joskin lyhennän uutiskommentin usein pelkäksi kommentiksi – juuri sen kontekstisidonnaisuu-

den vuoksi.  

Muun muassa Esa Reunanen (1995) luokittelee lehtikirjoitusaineistonsa kommentin ”toimituksen mielipi-

deaineiston” luokkaan yhdessä sellaisten tekstilajien, kuin pääkirjoitus, kolumni, pakina ja pilakuvien kans-

sa. Kommenttigenren asettaminen kontekstiin yhdessä näiden itsenäisinä toimivien mielipidetekstien kans-

sa asettaa kommentin täysin erilaiseen kontekstiin, kuin jos se ymmärrettäisiin kiinteässä yhteydessä uutis-

genreen. Niin ikään Reunasen (2007) toimitustilaston 2006 syventävässä sisällönanalyysissa toimittajan 

kommentti tyypitellään toimituksen mielipidejutuiksi. Samaan luokkaan kuuluvat pääkirjoitus ja toimittajan 

artikkeli. (Reunanen 2007, 3.) Tulkitsen, että toimittajan artikkelilla tarkoitetaan esimerkiksi pakinoita ja 

kolumneja. 
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Iltapäivälehtien juttutyyppien kehitystä tutkinut Pasi Kivioja (2008) näyttäisi paikantavan kommentin jok-

seenkin samalle paikalle kuin Reunanen. Kivioja puhuu kommentaareista, jota hän käyttää yhteisnimitykse-

nä kolumneista, pakinoista, kommenteista, levy- ja kirja- sekä teatteriarvioista sekä muista toimittajan kan-

nanotoista. Reunasen ja Kiviojan kommentin paikkamäärittelyjä erottava keskeinen tekijä näyttäisi olevan 

se, että Kivioja painottaa Reunasta enemmän kommentaarijuttujen henkilökohtaisuutta; näin hän tekee 

juttutyyppiluokituksessaan Reunasta selvemmän pesäeron lehden yleistä linjaa rakentavaan pääkirjoituk-

seen ja toimitusten ulkopuolisten asiantuntijoiden kirjoittamiin kolumneihin. 

Vuoden 2006 toimitustilastoa koonnut Reunanen (2007) kiinnittää erityistä huomiota toimittajakomment-

tiin. Hänen mukaansa toimittaja voi niiden avulla tuoda oman käsityksensä esiin uutisissa esitetyistä näkö-

kulmista ja näin täydentää lukijan saamaa kuvaa. Hän lisää, että toimittajakommentit ovat päällikkötoimit-

tajalle hyvä keino siirtää mielipidekirjoitustehtävää uutistoimittajalle, joilla hän katsoo olevan parhaat tie-

dot uutisen käsittelemästä asiasta. (Reunanen 2007, 8–9.)  

Reunanen (2007) vaikuttaisi näkevän kommentin paitsi kantaaottavana kirjoituksena, myös uutisen taus-

toittajana. Kommentin paikantaminen taustajutun kenttään onkin ollut melko yleistä. Muun muassa sano-

malehden juttutyyppien historiallista kehitystä tutkinut Jyrki Pietilä (2008) sijoittaa kommentit taustajuttu-

jen kenttään sen oletettujen funktioiden näkökulmasta: ”Lähelle taustajuttua vievät myös sellaiset nimik-

keet kuin katsaus tai kommentti – varsinkin 1900-luvun lopun yhä yleistyneessä nimelläkirjoittamisessa.” 

(Pietilä 2008, 87.) Samalla Pietilä ynnää funktionaalisesta näkökulmasta kommentin sellaisten taustajuttuja 

lähentelevien juttunimikkeiden, kuten yliö, alakerta ja neliö, joukkoon – siis lähelle pohdiskelevia mielipide-

kirjoituksia, joita leimaa ainakin jossain määrin kirjoitusaiheiden ajankohtaisuus. (Emt., 87.) Pietilä (2008) 

huomioi muun muassa alakerran ja yliön paikkasidonnaisuuden, mutta jättää kuitenkin kommentin tässä 

mielessä huomiotta. Jos alakerta ja yliö funktionaalisesti taustoittavat ajankohtaiskeskustelua tietyillä pai-

koilla, mutta useimmiten jopa eri sivuilla kuin varsinainen uutinen, kommentin uutiseen kytketty paik-

kasidonnaisuus olisi ollut syytä huomioida. 

Antero Okkonen (1974, 225) luettelee oppikirjassaan uutisen taustoinnista viiden eri tekniikan kautta. Taus-

tointi voi Okkosen mukaan olla  

(1) tapausfaktavirkkeeseen lisätty määre, esimerkiksi ikä, tai sivulause (---), (2) juttuun liitetty oma 
kappale, (3) jutun yhteydessä ns. kainalojuttu, (4) oma taustajuttunsa, useitakin laajoissa uutista-
pahtumissa: henkilöesittely, valtion, suppeamman alueen, yhteisön, paikkakunnan historia, merki-
tyksen arviointi, seurausten selvittely, vastaavuuksien esittely, (5) taustasta juttusarja: rotukysy-
mys, vähemmistöt, demokratia eri miljöissä, kasvatus koulutus, ---. 



 
 

10 

Kommenteista voi herkästi tunnistaa etenkin taustoitustekniikat 2,3 ja 4 ja kommentin funktion merkityk-

sen arvioijana ja uutisen paikantajana. Jyrki Pietilä (2008, 87) toteaakin, että Okkonen pitää kommenttia 

suorastaan taustajuttu-nimityksen synonyymina.  

Kaikkien mielestä kommentti ei taustajutuksi kuitenkaan sovi. Esimerkiksi Miettinen (1984, 75) hahmottaa 

taustajutun ennen kaikkea adjektiiveilla ”looginen, asiallinen ja kantaa ottamaton”. Vaikka Pietilä (2008) 

liittääkin kommentin lähelle taustajutun nimitystä, hän ei hyväksy kommenttia kokonaan taustajutun ge-

neeriseen sukuun vaan liu’uttaa sen kauemmas uutisesta, toiseen ääripäähän, jonka piirteitä taustajuttu 

yhdistää: hän lainaa Lahdenmäkeä (1976, 7) ja kirjoittaa, että  

taustajuttu voidaan hahmottaa ’uutisen ja mielipiteen väliin sijoittuvana sanomalehden osana’. --- 
Taustajuttu tavallaan särkee vanhan dualismin uutinen versus kommentti. --- Taustajuttu on mah-
dollista sijoittaa janalle: nähdä, että se sijoittuu uutisten ja mielipiteiden tai kommenttien väliin.  
(Pietilä 2008, 56.) 

Pertti Hemánus (1990) erittelee sanomalehtijournalismin lajit uutiseen, uutista syventävään taustajuttuun, 

feature-juttuun, pakinaan, arvosteluun, kolumniin ja pääkirjoitukseen. Hän kuitenkin korostaa mallin olevan 

pelkistetty. Jokainen juttutyyppi olisi mahdollista eriyttää, jolloin juttutyyppien määrä kasvaisi suuresti. 

(Hemánus 1990, 82.) 

Kolmas näkökulma kommentin paikkaan journalististen lajityyppien kentällä liittyy suoraan uutiseen. Voi-

daan katsoa, että kommentti on osittain saattanut lähteä kehittymään uutisjutusta itsestään, niin sanotusta 

tähdenjälkeisestä osiosta. (mm. Jyrki Pietilä 2008, 182.) Tähdenjälkeisellä Pietilä tarkoittaa jutun loppuun 

sijoitettua osiota, jossa lehti ottaa itselleen oikeuden kommentoida uutista. Uutisen ja mielipiteen erotte-

lemista tällä tavoin alettiin Pietilän (2008, 241) mukaan pitää kunniassa 1930-luvulle tultaessa. Tähdenjäl-

keisten aika jäi lyhyeksi, sillä kannanottojen rajoittaminen varsinaisten uutissivujen ulkopuolelle, omille 

mielipiteellisille osastoilleen, alkoi kuitenkin yleistyä maailmansotien välissä (Salokangas 1987, 370–380; 

Pietilä 2008, 241 mukaan). 

Keskustelunanalyysin näkökulmasta katsottaessa voitaisiin taas todeta, että kommentti itsessään on kes-

kustelua, ja vielä tarkemmin – institutionaalista keskustelua. Kommentti voidaan nähdä responsiivisen va-

linnan tuloksena.1 Näkökulma korostaa uutisen ja kommentin vuorovaikutuksellista tasoa. Ellei kommentti 

                                                           
1
 Tällä tarkoitetaan sitä, että jokainen puheenvuoro on nähtävissä valintoina erilaisten puheenvuoromahdollisuuksien 

joukosta (Peräkylä 1997, 187). Kommentti, kuten jokainen puheenvuoro, on myös ilmentymä puhujan tulkinnasta 

siitä, mitä edeltävässä puheenvuorossa tapahtui ja mihin puhuja pyrki (emt.). Responsiivisen toiminnan eli puheen 

laadun valinta taas on sidoksissa puhujan institutionaalisiin tehtäviin ja rooleihin (emt., 188). 
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ole varsinainen vastaus uutisen esittämään kysymykseen, se on ainakin saman jäsentyneen keskustelun 

jäsen, eräänlainen keskustelukumppani.   

Molemmat tavat ymmärtää kommentti – mielipidetekstinä ja taustoittavana tekstinä – ovat paitsi hyödylli-

siä, myös osuvia. Ne eivät sulje toisiaan pois, vaan nämä toisistaan eroavat tavat määritellä kommentti-

niminen genre kertovat tekstilajin moniäänisyydestä ja monitulkintaisuudesta. Mielipidenäkökulmassa ko-

rostuu kirjoittajan subjektiivisuus aihevalinnan kustannuksella, kun taas taustoitusnäkökulmassa korostuu 

kommentin lukijalle tuotettu ominaisuus todellisuuden merkityksellistäjänä, ei niinkään yksittäisen kirjoitta-

jan kannanottona. Toisaalta kumpikaan yllä esitetty näkökulma ei ota ainakaan suoraan kantaa kommentin 

vuorovaikutusta ja toimintaa tuottaviin piirteisiin. 

1.1. Genren käsite tiedotustutkimuksessa 

Tiedotustutkimuksessa genren käsite on vielä suhteellisen tuore. Genren käsite on ajautunut tiedotustut-

kimukseen kielentutkimuksen sanastosta, jossa se yleistyi etenkin 1980-luvulla (Mäntynen, Shore & Solin 

2006, 16). Elokuvantutkimuksessa genrellä on puolestaan ollut vakiintunut asema jo 1960-luvulta lähtien. 

Seija Ridellin (2006, 184) mukaan televisiotutkimukseen genren käsite tuli 1980-luvun kuluessa, jolloin sitä 

käytettiin pitkälti luokitteleviin tarkoituksiin. 

Journalismin genrejä eli juttutyyppejä on Suomessa tutkittu verrattain vähän. Tuoreimmista kotimaisista 

journalismin genretarkasteluista mainittakoon Jyrki Pietilän (2008) väitöstutkimus Kirjoitus, juttu, teks-

tielementti. Suomalainen journalismi juttutyyppien kehityksen valossa printtimedian vuosina 1771–2000. 

Siinä tutkija tarkastelee ansiokkaasti seitsemän ”perusjuttutyypin” evoluutiota suomalaisen sanomalehdis-

tön alkutaipaleelta nykypäivään saakka. Perusjuttutyypeiksi Pietilä (2008) määrittelee uutisen, taustajutun, 

selostuksen, reportaasin, haastattelun, pääkirjoituksen ja pakinan. Kolumnin Pietilä sijoittaa viimeiseksi 

mainitun juttutyypin uudemmaksi kehittelyasteeksi. Harvalukuiseen genretutkimukseen poikkeuksen tekee 

uutinen. Uutista etenkin muotokielen näkökulmasta tarkasteli jo 1960-luvulla Pentti Tiihonen. 1990-luvun 

puolella uutiseen kiinnittivät genrenäkökulmasta huomiota muun muassa Seija Ridell, Risto Eronen, Esa 

Reunanen ja Risto Kunelius. Reportaasia koskeva genretutkimus puolestaan on lähes yksinomaan Héma-

nuksen käsialaa. Pääkirjoitusta puolestaan ovat tutkineet muun muassa Hémanus ja Tapani Huovila. Paki-

nasta yleisemmin ovat kirjoittaneet muun muassa Hannu Taanila (1970) ja Kirsti Manninen (1987). (Pietilä 

2008, 26.) Pietilä (2008) kiinnittää erityistä huomiota siihen, että vuosituhannen vaihteessa genrenäkökul-

ma putosi viestintätutkimuksen trendikkäimpien aiheiden listalta. Sen sijaan muun muassa Huovila (2004, 

124) on puhunut ”juttumuodoista”, jotka hän luokittelee kolmeen kastiin: ”objektiiviset, välimuodot ja sub-

jektiiviset jutut”. (Pietilä 2008, 26–27.) 
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Sen sijaan Ruotsissa genrenäkökulma on ollut hieman laajemmin esillä joukkotiedotuksen tutkimuksessa: 

huomiota on kiinnitetty muun muassa sanomalehtihaastatteluun ja sen historialliseen kehitykseen, repor-

taasin ja pakinan muotokieleen sekä lehdistöhistoriaan erityisestä genrenäkökulmasta. (Pietilä 2008, 24–

25.) 

Jyrki Pietilä (2008, 23) puolustaa genren käsitteen käyttöä sekä tutkimuskielessä että käytännöissä, joissa 

journalismia tuotetaan ja sen tuotoksia luetaan. Juttutyypillä on merkitystä esimerkiksi silloin, kun erotel-

laan sanomalehden mielipiteellinen aineisto ja uutinen toisistaan. Hyvää lehtimiestapaa, tai nykyisin pi-

kemminkin journalistin ohjeita, tulkitaan juttutyypin entuudestaan määrittelemissä rajoissa: esimerkiksi 

pakinassa journalistin ilmaisuvapauden tulkitaan olevan laveampi kuin uutisessa. Sanomalehtiaineiston 

geneerinen järjestäminen ja luokittelu myös helpottaa journalisteja ja muita toimitustyön ammattilaisia 

ymmärtämään toisiaan. Siten genre takaa, että journalistisen työn piirissä vallitsee ainakin jokseenkin yh-

teisesti ymmärrettävä kieli. Jälkimmäinen helpottaa myös tutkimustyötä. Pietilä katsoo, että aineiston ka-

tegorisointi on journalismin tutkijalle ”tavattoman kätevä ovi journalismin kehityksen ymmärtämiseen”. 

(Pietilä 2008, 23.)  

Genren tutkijat eri aikoina ovat hahmottaneet käsitettä lukuisista eri näkökulmista. Näkökulmat vaihtelevat 

sen mukaan, kuinka muuttumattomina tai joustavina genreä pidetään, minkä luonteisista ominaisuuksista 

genre syntyy ja mikä ohjaa genren syntymistä. Eräs tapa ymmärtää genre on katsoa sitä eräänlaisena omi-

naisuuksien kimppuna. Swales (1990, 45–48; Mäntynen 2006, 27 mukaan) pitää genrejä luokittelevana 

johtoajatuksena yhteistä päämäärää, joka kaikilla genreen kuuluvilla teksteillä on. Tekstien muodot ja sisäl-

löt puolestaan voivat vaihdella suurestikin. Keskeistä on genren kommunikatiivinen luonne; niillä on tietyn-

laiseen vuorovaikutukseen liittyvä tavoite. Voidaan esimerkiksi olettaa, että kommentin tarkoitus on herät-

tää lukijassa ajatuksia, yllyttää keskusteluun tai väittelyyn kirjoittajan kanssa. Swales (2000; Mäntynen 

2006, 27–28 mukaan) katsoo, että genreillä on perheyhtäläisyyden luonne. Vaikka tekstit voivat poiketa 

toisistaan, niillä on myös lajille tyypillisiä tunnuspiirteitä. Näin ollen toiset tekstit ovat enemmän lajityypilli-

siä, prototyyppejä, kun taas toiset ovat epätyypillisempiä. Swalesin hahmotelma on sikäli joustava, että se 

ottaa huomioon tekstien väliset eroavaisuudet; esimerkiksi levyarviot ja niiden rakenteet saattavat poiketa 

huomattavasti toisistaan, mutta lukija osaa identifioida levyarvion omaksi spesifiksi tekstigenrekseen, jolla 

on selvä sama, yhteinen päämäärä. (Emt 2006, 27–28.) Samoin kommenttitekstit tunnistetaan kuuluvan 

erityiseen kommentin lajityyppiin huolimatta tekstin sisällöstä. 

Yksi mielenkiintoisimmista tavoista ymmärtää genre liittyy sen sosiaaliseen ja funktionaaliseen selittämi-

seen. Solin (2006, 75) referoi Kressin ja Threagoldin esittämiä käsityksiä, joiden mukaan genre on sosiaalista 

toimintaa, joka reagoi kontekstiinsa ja on altis muutoksille. Näkökulman hyöty on siinä, että sosiaalinen 

näkemys genrestä hyväksyy genren sisällä tapahtuvat muutokset ja niiden riippuvaisuuden historiallisista ja 
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kulttuurisista muutoksista. Yhteisö ylläpitää genresysteemejä. Esimerkkinä genren sosiaalisuudesta Solin 

nostaa sanomalehden ja sen juttutyypit: ”Konkreettinen ja helppotajuinen esimerkki on päivittäinen sano-

malehti: nykypäivän lukijalle uutiset, pääkirjoitukset, kolumnit, tapahtumakalenterit, urheilutulokset ja 

säätiedotus ovat verrattain vakaita, ennustettavia tekstilajeja, jotka toistuvat päivästä toiseen kielellisiltä 

piirteiltään suhteellisen samankaltaisina. Ne ovat usein myös visuaalisesti tunnistettavissa, ja ne esiintyvät 

tietyssä järjestyksessä konventionaalisilla paikoillaan.” (Emt.) Genren näkeminen sosiaalisena konventiona 

ottaa huomioon sen historiallisen luonteen. Osaamme tulkita sanomalehden tekstejä nimenomaan siitä 

syystä, että journalismin tavat jakaa tekstit tiedottaviin ja mielipiteellisiin osioihin ovat totuttuja. 

Swalesin tavoin genretekstien eroavaisuuksiin kiinnittää huomiota Mihail Bahtin (Bahtin 1986, 80; Solin 

2006, 78 mukaan). Siinä missä Swales selitti tekstien eroavaisuuksia jakamalla tekstejä epätyypillisiin ja 

tyypillisiin – siis vertaamalla yksittäisten tekstien ominaisuuksia prototyyppeihin – Bahtin erottelee toisis-

taan vakaat, standardoituneet genret sekä ”vapaat ja luovemmat genret” (emt.) Tyyppiesimerkki rutiinien 

vakiinnuttamasta vakaasta genrestä on uutinen, jonka sisältöä ja muotoa määrittelevät historian myötä 

tavaksi tulleet tuottamisen käytännöt. Solin (2006, 76) toteaakin, että vakaiden tekstilajien tuottamista 

leimaa juuri rutiini. Epävakaista genreistä Solin (emt.) mainitsee muun muassa tekstiviestit ja sähköpostit, 

joilla ei tunnu olevan välttämättömiä sisältöelementtejä. Sen sijaan ”tekstit tuntuukin yhdistävän tekstin 

lajiksi lähinnä yhteinen genrenimi ja kanava, jota pitkin ne välitetään”. (Solin 2006, 80–81.) Esimerkissä 

mainitut tekstiviestit ja sähköpostit ovat kommenttien tapaan tekstilajien joukossa melkoisen uusi genre, 

jonka sisäiset säännöt eivät välttämättä ole vielä ehtineet muotoutua kuten vanhemmilla tekstilajeilla. 

Genreteksteillä on taipumus omaksua piirteitä myös muista tekstilajeista. Genren intertekstuaalisuutta 

erittelevä Solin (2006) kutsuu ilmiötä nimellä genre mixing. Genreteksteissä saattaa esimerkiksi ilmetä eri-

laisia funktioita, jotka ovat suoraan lainattuja toisista, vakaammista genreistä. Solin (2006, 89) huomauttaa-

kin, että nykygenretutkimuksessa onkin tavallisempaa nähdä genretekstit monifunktioisina ja heterogeeni-

sinä sen sijaan, että niiden katsottaisiin toteuttavan pelkästään yhtä ainoaa tehtävää. Huomio on helposti 

sovellettavissa uutisjournalismiin. Traditionaalisen informaation välityksen funktion rinnalle on jo aikaa 

sitten ilmaantunut toisista, ohjeistavista tekstilajeista peräisin olevia valistavia piirteitä, jotka saattavat il-

metä esimerkiksi uutistempauksina, joiden tarkoitus on antaa lukijoilleen moraalisia ohjeita. Tuoreimpia 

esimerkkejä tästä ovat päivälehtien näkyvät Haitin maanjäristystä (2010) koskevat uutiset, jossa lukijoita 

kehotettiin tukemaan uhreja muun muassa ottamalla yhteyttä avustusjärjestöihin. Myös sanomalehden 

kommentin voidaan tulkita olevan eräänlainen useiden funktioiden ja vakiintuneempien genrejen sekoitus. 

Joidenkin tekstien analysoiva ote on sukua uutisanalyysille, kokeva ja näkevä minä-kertoja on lainattu re-

portaasista ja kritiikkiä esittävä toimija-toimittaja lainaa elementtejä perinteisemmistä yleisönosastokirjoi-

tuksista tai pääkirjoituksista. 
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1.2. Uutisesta kommenttiin: uutisgenren sääntöjä ja rajoituksia 

Huolimatta genren käsitteen epävakaisuudesta, pidän käsitettä hyödyllisenä kommenttitekstien analyysissa 

ehkä juuri sen sateenvarjomaisen laajuuden vuoksi. Käsitteen monipuolisuuden osoittaa se, että sen avulla 

voidaan hahmottaa uutisprosessin eri vaiheet kattavasti: genre yhdistää saman sateenvarjokäsitteen alle 

sekä journalistisen tekstin tuotannon, mediatekstit sekä niiden tulkinnan.  

Seuraavassa erittelen pääosin kotimaista uutistutkimusta. Koska tarkoitukseni on tutkia sanomalehden 

kommenttia uutisen kontekstissa, tutkimusotteeni edellyttää uutisgenren sääntöjen ja rajoitusten tunte-

musta. Taustalla piilee myös oletukseni siitä, että kommentti on syntynyt osaltaan tukemaan ja täydentä-

mään uutista. Seija Ridell (1994, 150–151) jakaa genren tutkimuksen kolmeen näkökulmaan. Ensimmäises-

sä, tekstien ja tekijän välisen suhteen tarkastelussa kiinnitetään huomiota tekstin tuottamisen käytäntöihin. 

Toinen tarkastelupiste, tekstien yleisöön kohdistama puhuttelu, keskittyy siihen, millaisiin merkityksenan-

toihin uutisjournalismi kutsuu yleisön. Kolmannessa lähestymistavassa analysoidaan tarkemmin sitä, millä 

tavoin yleisö tulkitsee median välittämiä viestejä. Koska tässä tutkimuksessa keskitytään kommentti- ja 

uutistekstien sisältöihin ja niiden keskinäiseen vuorovaikutukseen, tarkastelen seuraavassa uutisgenreä 

kahdesta ensin mainitusta näkökulmasta ja jätän kolmannen lähestymistavan pohdinnan pois. Uutisgenreä 

tarkastellessani sivuan samalla kommentin suhdetta isäntäänsä eli uutiseen. 

1.2.1. Genretekstin tuottamisen käytännöt 

Muihin journalismin lajeihin nähden uutisten tuottamisen tavat ovat varsin sidottuja. Uutisjournalismin 

tuottamisen tavat perustuvat pitkälti rutiineihin ja historiallisesti kehittyneisiin muotoihin ja sääntöihin, 

joiden tuloksena on erityisen uutisgenren syntyminen. Tutkijat ovat kiinnittäneet huomiota siihen, että 

vaikka uutinen on yksi arvovaltaisimpana pidetyistä journalismin lajeista, sitä sitovat kaikkein tiukimmat 

säännöt (Högmander 2005, 18; Reunanen 1995, 62). Lehden mahdollisuudet ovat Reunasen mukaan vähäi-

semmät politikoida uutisilla kuin vaikkapa pääkirjoituksilla ja kolumneilla. (Reunanen 1995, 62.) Vaikka mo-

net ovat jo hylänneet ajatuksen journalismista ”ikkunana maailmaan”, objektiivisuuden ideaali on säilynyt 

vankkumattomasti hyvän journalismin mittarina. Objektiivisuutta ja tietojen luotettavuutta korostetaan 

uutisissa jo aiemmin mainitsemilla keinoilla, juttutyyppijaolla ja kertojan äänen vaimentamisella. 

Subjektin häivyttämiseen pyrkivän journalismin muutostarpeista ja vaihtoehdoista on keskusteltu vilkkaasti 

jo muutaman vuosikymmenen ajan.1990-luvun taitteessa Hemánus (1990) kirjoitti kokemus- ja elämysjour-

nalismista sekä vaihtoehtojournalismista, jolla hän tarkoittaa journalismin sisältöä tai muotoa uudistamaan 

pyrkivää journalismia. (Hemánus 1990, 182.) Tyytymättömyyden yleisenä kohteena oli Hemánuksen mu-

kaan journalismin persoonattomuus. Hän toteaa, että kirjoitetun vaihtoehtojournalismin muotoratkaisut 

tuntuivat olevan useimmiten yksikön ensimmäisessä persoonassa kirjoittamista. Uudistajat halusivat pois 
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neutraalista, subjektin pois häivyttävästä uutistyylistä. Puhuttiin jopa journalistisen ilmaisun lähentämisestä 

kohti kaunokirjallista ilmaisua. (Hémanus 1990, 82.) 

Hemánuksen kokemus- ja elämysjournalismi hankkii tietoa maailmasta subjektin kokemusten kautta. Jois-

sain tilanteissa subjektiivisilla kokemuksilla ja elämyksillä voitaisiin tavoittaa olemassa oleva todellisuus 

paremmin kuin jos journalisti tyytyisi passiivisen tarkkailijan rooliin. (Hemánus 1990, 187.) Hän kuitenkin 

kritisoi omaa ajatustaan sillä, että yleisöä voitaisiin johtaa harhaan lukemattomilla tavoilla. 

Reunasen (1995) mukaan journalistinen kulttuuri on joukko genrejä, joilla on omat erilaiset tuottamisen ja 

lukemisen käytäntönsä. Journalistiset tekstit ovat sääntöjen artikulaatioita. Reunanen jakaa journalististen 

tekstien säännöt kahteen pääluokkaan, tekstisääntöihin ja metasääntöihin. Pelkistäen voisi sanoa, että 

tekstisääntöjen tunnistaminen helpottaa jutun tunnistamista erityisen genren jäseneksi ja metasäännöt 

helpottavat jutun tulkitsemista kyseisen genren kontekstissa. Tekstisäännöt ovat lainalaisuuksia, jotka me-

diatekstin tuottajan on tunnettava pystyäkseen kirjoittamaan erityiseen lajityyppiin kuuluvan jutun. Teksti-

säännöt Reunanen erottelee edelleen aihe- ja esityssääntöihin. Esityssäännöt ovat teknisiä ominaisuuksia, 

joita kirjoittajan tulee noudattaa, jotta yleisö osaisi tulkita tekstiä juuri oikean genren kontekstissa. (Emt., 

32.) Tyyppisesimerkki uutisen esityssäännöistä on uutisen rakennetyyppi kärjellään seisovana kolmiona. 

Siinä tärkeimmät asiat, varsinainen uutinen kerrotaan ensin, taustat ja selitykset tulevat perässä. Komment-

tiin liitetyt esityssäännöt edellyttävät lyhyttä leipätekstiä, kommentin nimilappua sekä vähintään kirjoitta-

jan nimeä jutun lopussa. Aihesäännöt puolestaan määrittävät sen, mistä kerrotaan ja mistä ei kerrota lain-

kaan. Ne nivoutuvat läheisesti yhteen uutiskriteerien kanssa. Aihesääntöjen suhteen kommentti on alistei-

nen uutisgenrelle, sillä kommentti ei voi käsitellä muita kuin uutisissa esille tulleita teemoja. 

Siinä missä tekstisäännöt näyttäisivät nivoutuvan journalistisen tekstin tuottamiseen, metasäännöt puoles-

taan liittyvät yleisön vastaanottoon ja yleisön tuottamiin merkityksiin geneerisistä teksteistä. Metasääntö-

jen avulla lukija tunnistaa tekstin erityisen genren jäseneksi ja tulkitsee tekstiä geneerisesti. Reunanen ko-

rostaa, että tunnistaminen edellyttää tekstin tuottajalta tekstisääntöjen piirteiden noudattamista. (Reuna-

nen 1995, 33.) Jos genren tunnistaminen ei onnistu, tämä voi johtaa virhetulkintaan itse tekstistä. Esimer-

kiksi kommentti-nimilapun puuttuminen saattaa johtaa siihen, että lukija kohdistaa tekstiin samanlaiset 

odotukset kuin uutiseen. Lukija todennäköisesti huomaa virhetulkinnan viimeistään siinä vaiheessa, kun 

kommentin kielenkäyttö paljastaa sen kaikkea muuta kuin uutiseksi. 

Sääntöjen erottelu uutisen asiasisältöjä erotteleviin uutissääntöihin ja tekstien rakennetta sekä ulkoasua 

määrääviin esityssääntöihin vahvistaa kahtiajakoa muodon ja sisällön välillä. Journalisti on tottunut ajatte-

lemaan, että ensin on uutisoitava asia, ja vasta sitten muoto eli konventionaalinen uutisjuttu otsikoineen, 

ingresseineen ja uutiskärkineen. Muun muassa Veikko Pietilä (1995, 32) kyseenalaistaa sisällön ensisijai-
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suuden muotoon nähden. Pietilän mukaan journalismin käytännöt ovat rutinoituneet jo niin pitkälle, ettei 

muodon valtaa välttämättä edes huomata. Pertti Hemánus nimittää taipumusta ottaa säännöt annettuina 

luonnolliseksi asenteeksi. Toimittaja ei kykene katsomaan työtään ulkopuolisen silmin, vaan normit hyväk-

sytään kyseenalaistamatta. (Hemánus 1990, 22.) Esimerkiksi journalisti omaksuu kärjellään seisovan kolmi-

on uutisen muodoksi sen kummempia miettimättä, ja tämä vaikuttaa hänen tapaansa tarkastella todelli-

suutta. Pietilä korostaa, että sisällön lisäksi myös muoto on viesti, jolla on oma ”kielensä” ja ”merkkijärjes-

telmänsä”. (Pietilä 1995, 32–33.)  

Tulkintani mukaan myös Reunanen (1995) viittaa samansuuntaisiin ajatuksiin analysoimalla prosessia, jossa 

toimittaja poimii potentiaalisesta uutismateriaalista tarvitsemansa muotoillakseen uutisen. Reunanen pu-

huu journalistista tiedonkeräysprosessia tarkastellessaan ”aineksesta”, jolla hän tarkoittaa jutun ulkoisen 

maailman ilmiöitä sellaisenaan. (Reunanen 1995, 40.) Hänen mukaansa jutun aihetta ei valita pelkästään 

aineksesta. Jos aines ei yksinään riitä kattamaan genresääntöjen (esitys-, aihe- ja metasääntöjen) vaatimuk-

sia, toimittajan on itse tuotettava lisäaines esimerkiksi tarkoituksenmukaisilla haastattelukysymyksillä. 

(Emt., 41–42.) 

Käsitys muodosta sisältöä ohjaavana piirteenä ei ole yksioikoinen, mutta ainakin jossain määrin käyttökel-

poisen tuntuinen. Toimituksellisen työnjaon seurauksena rivitoimittajalle annetaan useimmiten jo ennen 

tiedonkeruuta puitteet sille, kuinka monta merkkiä on oltava, tarvitaanko kainaloa tai kommenttia. Toimi-

tustyön käytännöt siis määräävät, että toimittajan on kirjoitettava kommentti, vaikka sille ei olisi journalisti-

sia perusteita. Tällöin voidaan sanoa pelkistäen, että muoto määrää sisältöä: kommentti on geneerinen 

nimilappu, jonka alle toimittaja tuottaa kommentin geneerisiä sääntöjä vastaavaa materiaalia. 

Uutisella on uutiskärki. Kärki on uutisen ”idea”, syy, miksi teksti on ylipäätään olemassa. Määritelmistä riip-

puen kärjeksi luetaan otsikon lisäksi myös alaotsikko, ingressi, ensimmäinen lause tai ensimmäinen kappa-

le. Toisin kuin kronologisesti etenevä tarina, uutinen kulkee tärkeimmästä vähemmän tärkeään, olennaises-

ta taustoittavaan tietoon. Reunasen (1995) mukaan jutussa on tärkeimmän kärjen lisäksi yleensä myös si-

vukärkiä, joiden tehtävä on taustoittaa ja selittää tärkeintä. Niillä taas on tekstissä omat selittävät element-

tinsä. Reunasen mukaan uutisen teko on prosessi, jossa toimittaja etsii aineksesta kärkiä, jotka parhaiten 

kokoavat aineksen elementit yhteen. Kun kärjet täsmentyvät, toimittaja pudottaa turhat elementit pois. 

(Reunanen 1995, 43.) 

Uutinen vaikuttaa rakenteeltaan eheyteen pyrkivältä ja sulkeutuneelta. Reunanen toteaa osuvasti, että 

uutisen kärki on nimenomaan sulkeutuvan tekstin ominaisuus, sillä tekstiin valikoidaan vain elementtejä, 

jotka tukevat tai taustoittavat kärkeä (1995, 57). Reunasen toteamus, että ”aines, joka ei edusta ideaa tai 

sitä tukevaa ainesta, jää jutussa irralliseksi” on erittäin tuttu huomio toimittajan arkipäiväisestä uutistyöstä. 
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1.2.2. Genreteksti kutsuu merkityksenantoihin 

Toinen tapa tarkastella genreä on tutkia, millaisiin merkityksenantoihin se kutsuu yleisön (ks. Ridell 1994, 

4). Eräs tapa luokitella tekstilajeja ja niiden ehdottamia merkityssisältöjä on käyttää funktion käsitettä. Art 

Silverblatt (2007, 7-16) erottelee yhdeksän funktiota, joita mediatekstit pyrkivät täyttämään. Silverblatt itse 

luettelee seuraavat funktiot: 

1. Informaation tarjoaminen (information) 

2. Viihdyttäminen (entertainment) 

3. Kasvattaminen (education) 

4. Toiminnan virittäminen (persuasion) 

5. (Taloudellinen) hyötyminen (profit) 

6. Terapian tarjoaminen, tunnereaktioiden tuottaminen (affective responses) 

7. Sosiaalistaminen yhteiskuntaan, roolimallien tarjoaminen, moraaliset ohjeet (socialization) 

8. (Todellisuus)paon tarjoaminen (offering escape) 

6. Lohduttaminen (providing comfort) 

7. Hoivaavan yhteisön luominen (fostering community) (Silverblatt 2007, 7-16.) 

Silverblattin (emt.) mukaan funktiot eivät suinkaan ole toisensa pois sulkevia, vaan sama genre jakaa useita 

eri funktioita. Eroja on kuitenkin siinä, kuinka ilmeisiä nämä funktiot ovat. Manifestifunktiolla (Silverblatt 

2007, 5) hän tarkoittaa selvää tarkoitusta, jonka vuoksi geneeristä ohjelmaa (programming) tuotetaan tai 

vastaanotetaan. Esimerkiksi uutisohjelmilla, kuten uutisartikkeleilla tai uutismakasiineilla, manifestifunktio 

on ilmiselvästi tarjota informaatiota yleisölle. Latentit funktiot ovat puolestaan toissijaisia tarkoituksia ge-

neerisen tekstin tuottamiselle. Ne eivät ole yhtä ilmiselviä yleisön silmissä. (Silverblatt 2007, 5.) Silverblattin 

(2007, 6) mukaan genren julistuksellinen manifestifunktio on yleensä loppujen lopuksi alisteinen sen hei-

kommin näkyville, latenteille tarkoituksille. 

Silverblattin (2007) funktioerittely on toimiva, kun sitä tarkastellaan uutisgenren näkökulmasta. Manifesti-

funktiot ja latentit funktiot ottavat hyvin huomioon uutisjournalismin tehtävien moniulotteisuuden sekä 

kiistelyn uutisen tarkoituksista. Lisäksi ajatusmalli huomioi uutisgenren historiallisen kehityksen. Uutisen 

ilmeisin funktio on informaation tarjoaminen – se nojaa mantraan ”kansalla on oikeus tietää” –  mutta esi-

merkiksi sen kasvatuksellinen funktio on usein herkästi poimittavissa esimerkiksi sanomalehtien jokasyksyi-

sistä ”koululaiset lähtevät liikkeelle, ajakaa varovasti” -uutisista. Informaation jakamiseen ja opastaviin uu-

tisiin on ikään kuin sisään rakennettu informoidun kansalaisen idea (Heikkilä 2001, 34). Informoidun kansa-

laisen ympärille näyttävät rakentuvan yhtä hyvin toimittajien eettiset ohjeet kuin yksittäiset arkityön toi-

mintaohjeetkin (emt.). Myös uutisjournalismi toiminnan virittämisenä näyttäisi elävän noususuhdannetta. 

Perinteisesti uutisen on katsottu tarkoittavan ensisijassa informaation jakamista tai uutisten välittämistä. 

Uutisjournalismin toiset funktiot ovat kuitenkin nousseet viime vuosikymmenien keskustelussa arvoas-
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teikossa ylemmäs: informaation lisäksi journalismin pitäisi tarjota keskustelua, julkinen tila kansalaiskeskus-

telulle ja julkiselle mielipiteenmuodostukselle. Taustalla vaikuttaa muun muassa ajatus journalistisesta jul-

kisuudesta deliberatiivisen demokratian kokoavana voimana. Kansalaiskeskustelu ei ole itsetarkoitus vaan 

sen toivotaan muodostuvan pohjaksi poliittiselle päätöksenteolle ja siten konkreettisiin muutoksiin. 

Kommenttien sisällön erittelyssä Silverblattin manifestifunktioiden ja latenttisten funktioiden käsitteet ovat 

hyödyllisiä ja ne tarjoavat hedelmälliset ajatustyökalut myös tähän tutkimukseen, tosin pienin muutoksin. 

Kommenttigenrelle tyypillinen piirre on niiden sisältöjen epäyhtenäisyys ja vaihtelevuus, jonka voidaan 

tulkita kielivän kommenttigenren tuoreudesta: toiset niistä tarjoavat enemmän informaatiota kuin toiset; 

osa kommenteista antaa lukijoille suoria toimintaohjeita; osa kommenteista esittää kannanottoja konkreet-

tisesta puheenaolevasta asiasta ja suostuttelee yleisöä hyväksymään argumenttinsa. Yhteistä kommenteille 

on kuitenkin tekstin tuottajan korostunut subjektiivisuus. Nämä ovat manifestifunktioita, ilmeisimpiä tapoja 

tulkita kommenttien tehtäviä. Ilmeiset manifestifunktiot eivät kuitenkaan sulje pois kommenttien toisia 

heikommin havaittavia tehtäviä.  

Analyysivaiheessa hyödynnän Silverblattin funktioajattelua eritellessäni kommenttien sisältöjä ja niiden 

suhdetta uutiseen. Korvaan kuitenkin manifestisten funktioiden käsitteen ensisijaisella funktiolla ja latentin 

funktion käsitteen toissijaisella funktiolla. Teen käsitteellisen eron sen vuoksi, koska tarkoitukseni on tutkia 

kommentin yleisölle avautuvia sisällöllisiä piirteitä, ei niinkään ”taka-ajatuksia” tai tekstin sisältämiä tiedos-

tamattomia (latentti=tiedostamaton) tarkoitteita. 

1.3. Objektiivisuuden kritiikkiä: mielipidetekstit keskustelun virittäjinä  

Risto Kunelius (2000) hahmottaa viestinnän nelijalkaisena otuksena, jolla on neljänlaisia tehtäviä. Yhtäältä 

journalismia pidetään tiedonvälityksenä ja toisaalta journalismi kertoo tarinoita. Kolmas tehtävä on julkisen 

keskustelun ylläpitäminen. Neljäs jalka on Kuneliuksen mukaan journalismi julkisen toiminnan resurssina. 

(Kunelius 2000, 4-27.) Kunelius kritisoi journalisteja siitä, että nämä määrittelevät journalismin ja julkisen 

keskustelun suhteen samaan tapaan kuin erottavat toisistaan objektiivisen tiedon ja mielipiteen, ”objektii-

viset” ja ”subjektiiviset näkemykset”. Tämä näkyy muun muassa lehden fyysisenä kahtiajakona mielipide- ja 

uutisosastoihin. Jaottelussa nousee esiin journalismin hierarkkisuus: mielipiteet ovat ”alisteisia” uutisille, 

sillä uutisten uskotaan herättävän mielipiteitä. ”Näin keskustelu sijoittuu helposti – tarinankerronnan ohella 

– tiedonvälityksen oheistuotteisiin.” (Kunelius 2000, 12–13.) Kommentti on malliesimerkki uutisen ”alista-

masta” tekstilajista, sillä genretyypillisesti se johtuu uutisesta: kommenttia ei ole ilman uutista, mutta uuti-

nen ei tarvitse kommenttia toteuttaakseen omat lajityypilliset ominaisuutensa. 

Gaye Tuchman (1972) valottaa näkökulmaa, jonka mukaan erottelulla mielipiteisiin ja uutisiin on keino, jolla 

vahvistetaan luotettavuusvaikutelmaa: uutiset ”panssaroidaan” kritiikiltä ja vastaväitöksiltä jo etukäteen. 
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Uutistekstin luotettavuutta korostaa se, että jako ”objektiivisiin” ja ”subjektiivisiin” juttuihin on tulkintaa 

Journalistin ohjeiden luvusta 11. Siinä edellytetään, että ”yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja 

sepitteellisestä aineistosta”. 

Uutisista ”pelin” tai ”leikin” näkökulmasta kirjoittava Glasser (2000) korostaa, että journalismin tehtäväksi 

olisi nähtävä tiedonvälityksen lisäksi myös rohkaiseminen ymmärtämään maailmaa. Glasserin mukaan jour-

nalismi ei onnistu kiinnittämään lukijaa ymmärtämisen prosessiin, ellei se ole samalla kertomuksellinen. 

Kuneliuksen mukaan tätä ilmaisuvoimahuomiota voisi laajentaa uutisen lisäksi myös muihin perinteisen 

uutiskerronnan ulkopuolisiin juttutyyppeihin, joissa kirjoittajan rooli piirtyy selvemmin esiin ja kutsuu vas-

tinparikseen lukijaa. (Kunelius 2000, 14.). ”Kun juttu rakentaa näkyviin paitsi sitä mitä sanotaan myös sitä 

kuka sanoo, se kutsuu lukijaa aktiivisempaan rooliin.” (Emt., 15.)  

Uutisjournalismille tyypillisesti tekstin tuottaja ja uutisen kertoja häivytetään huolellisesti objektiivisuusvai-

kutelman aikaansaamiseksi. Uutisen kertojarakennetta tutkineen Esa Reunasen (1995) mukaan toimittajan 

persoonan näkyminen jutussa saattaa horjuttaa uutisen yleispätevää asemaa. Reunasen mukaan uutisessa 

kertojan ääni on journalistisella subjektilla, muut toimijat ovat vain esiintyjiä ja hierarkiassa alempia. ”Jos 

esimerkiksi kertoja toteaa kysyneensä poliitikko X:ltä jotain, kertoja tavallaan pudottautuu kerronnan hie-

rarkiassa osittain esiintyjien tasolle, jolloin ’kerronnallinen etäisyys’ kertojan ja lukijan välillä kasvaa.” (Reu-

nanen 1995, 62–63.) 

Reunasen ja Kuneliuksen näkemysten valossa uutisgenren on vaikea täyttää samanaikaisesti sekä tiedonvä-

litystä että keskustelun ylläpitämistä palvelevia tehtäviään. Seija Ridellin (Kunelius 2000, 14) sanomalehtien 

lukijoiden parissa tekemä haastattelututkimus osoitti, että mielipidekirjoitukset näyttäisivät herättävän 

enemmän keskustelua kuin uutiset toisin kuin toimituksissa usein ajatellaan. Samansuuntaisia tutkimustu-

loksia löytää myös Heikkilä (2001). Journalismin ydintuote, uutinen, on olennaisesti kyvyttömämpi raken-

tamaan kansalaisuutta ja synnyttämään julkista keskustelua kuin instituution sisällä on ollut tapana ajatella. 

Yhdysvaltalaisten ja tanskalaisten televisiouutisten vaikutuksia tutkineet Ann N. Crigler ja Klaus Bruhn Jen-

sen (1991, 190–191) havaitsivat, että vaikka uutisilla on merkitystä informaation tuottajana ja ne auttavat 

ymmärtämään, miten uutinen liittyy katsojan elämään, uutisia ei välttämättä koeta ponnahduslaudaksi 

yhteiskunnalliselle tai poliittiselle debatille tai muulle osallistumiselle. Muun muassa Kunelius on arvioinut 

mielipidetekstien osallistavuutta siten, että niiden aihevalikoima, "rosoisempi" kieli ja selvemmin näkökul-

mia esille nostava tyyli houkuttelevat lukijoita tiiviimpään vuorovaikutukseen tekstin kanssa, jolloin lukijalle 

tulee niin sanotusti halu sanoa takaisin. (Kunelius 2000, 14.) 
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2. Uutisjournalismin murros: muoto ja sisältö kiehumistilassa 

2000-luvulle tultaessa media joutui murroksen kouriin. Vuonna 2000 sanomalehtien yhteenlaskettu levikki 

oli 3,228 miljoonaa, mutta vuoteen 2009 mennessä levikit laskivat 2,961 miljoonaan. (Sanomalehtien Liitto, 

Sanomalehtien kokonaislevikki 2000–2009.) Levikit ovat tänä aikana laskeneet verrattain hitaasti, mutta 

lasku on ollut tasaista.  Samanaikaisesti sanomalehdet ovat joutuneet altavastaajan asemaan, kun kilpailu 

muiden medioiden kanssa on kiihtynyt yleisöjen median käytöstä. Vuonna 2009 mediaan käytettiin aikaa 

keskimäärin 7 tuntia ja 30 minuuttia vuorokaudessa. Median käyttöajasta televisiota katseltiin keskimäärin 

37 prosenttia, radiota kuunneltiin 27 prosenttia kokonaisajasta ja internetiin käytetty aika jäi vertailussa 

kolmanneksi 12 prosentin käyttöajallaan. Vasta neljäntenä tuli sanomalehti, jonka lukemiseen keskivertoku-

luttaja käytti aikaa seitsemän prosenttia kokonaismediankäytöstään. (Sanomalehtien Liitto, Eri viestimien 

päivittäiseen seuraamiseen käytetty aika 2009.) 

Erityisen huolissaan sanomalehdet ovat nuorista lukijoista, jotka eivät välttämättä ole oppineet kotona 

lukemaan sanomalehtiä säännöllisesti. Yleisenä pelkona on, että kotoaan omaan asuntoon muuttavat nuo-

ret eivät enää aiempien sukupolvien tapaan heti tilaa omaa sanomalehteä. Sanomalehtien Liiton vuonna 

2007 teettämästä kyselytutkimuksessa 12–20-vuotiaista jopa 11 prosenttia ilmoitti, ettei lue sanomalehtiä 

lainkaan. Vain runsas neljännes vastaajista luki sanomalehtiä joka päivä. (Sanomalehtien Liitto, Nuorison 

mediankäyttötutkimus 2007.) Paikallislehtien ennakoidaan selviävän tästä tilanteesta parhaiten, sillä van-

hemmat ja isovanhemmat perinteisesti ostavat kotipaikkakunnan lehteä innokkaasti toiselle paikkakunnalle 

opiskelemaan lähteneelle nuorelle. 

Kotiin kuljetettu päivälehti sai 2000-luvulla varteenotettavan kilpailijan, kun ilmaisjakelulehtien määrä yltyi 

nousuun. Vuonna 2000 Suomessa ilmestyi yhteensä 135 ilmaisjakelulehteä, joiden kokonaislevikki on huo-

mattavasti suurempi kuin maksullisilla sanomalehdillä. (Olkinuora 2006, 14.) 

Kriisi ei ole ensimmäinen, eikä varmasti viimeinen. Viimeksi pelko hiipi kustantajien kintereille 1960-luvulla 

radion ja television uutistoiminnan vakiinnuttua. Sähköiset tiedotusvälineet osoittautuivat ylivoimaisiksi, 

mitä tuli uutisvälityksen nopeuteen ja saatavuuteen Silloinkin sanomalehdet joutuivat uudelleen haarukoi-

maan tehtäviään joukkotiedotuksen kentällä.  1960-luvulla lääkettä sanomalehden inflaatioon haettiin 

journalismin syventämisestä ja taustoittamisesta. Yleisradion 1960-luvun mietinnössä (Repo, Ilmonen, 

Storbom, ym. 1967, 54–55) todettiinkin, että ”tämä tosiasia on pakottanut lehdistön tarkistamaan sanoma-

lehden perinnäistä tehtävää ja tähdentämään painetun sanan luonteenomaisia vahvoja puolia. Niihin kuu-

luu ennen kaikkea mahdollisuus selvittää yleisölle uutistapahtumien taustaa ja merkitystä”. (Painotukset 

kirjoittajan.)  
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Yleisradio alkoi samaan aikaan kehitellä Ohjelmatoiminnan säännöstöön Yrjö Ahmavaaran johdolla niin 

sanottuja informatiivisen joukkotiedotuksen malleja. Niissä ”uutiskommentit eli uutisten taustaselvitykset 

muodostavat sen osan älyllisesti aktivoivasta ohjelmistosta (yleensä: sanomista), johon aihe saadaan välit-

tömästi uutisaineksesta”. (Ahmavaara 1970, 162–163). Ahmavaara erotteli edelleen kahdentyyppisiä kom-

mentteja. Ensimmäiset niistä olivat käsiteselvityksiä, jotka nimensä mukaisesti selvittivät uutisvälityksessä 

esiintyviä yleiskäsitteitä. Tältä osin kommentit muistuttavat nykyisiä faktalaatikoita. Yleisiksi taustaselvityk-

siksi Ahmavaara kutsui kommentteja, jotka tarjoavat yleistä informaatiotaustaa uutisen ymmärtämistä hel-

pottamaan. Ahmavaara (emt.) katsoi joukkotiedotusta kolmivaiheisena prosessina, joka koostui uutisväli-

tyksestä, älyllisestä aktivoinnista ja toiminnallisesta aktivoinnista. Kommentit ja kannanotot kuuluivat älylli-

sen aktivoinnin vaiheeseen. (Emt.) 

2000-luvun sanomalehtikriisin syyt ovat erilaiset, mutta seuraukset ovat samat: jälleen kerran sanomalehti 

on joutunut katsomaan peiliin ja määrittelemään identiteettinsä uudelleen. Hannu Nieminen jakaa vuoden 

2009 suomalaisen viestintäjärjestelmän katsauksessaan (2009, 61–61) median ja etenkin uutisjournalismin 

kriisin kahteen tasoon. Ensimmäinen ongelma on yleisöjen jakautuminen medioiden kesken. Sanomalehdil-

le tämä on tarkoittanut ensi kädessä painosmäärien laskua ja nuorten lukijoiden osuuden supistumista. 

Syitä yleisön pirstoutumiseen Nieminen (2009, 60–61) hakee muun muassa internetin käytön lisääntymi-

sestä. Toinen uutisjournalismin kriisin aiheuttaja on viihdemedian kulutuksen kasvu. Esimerkeiksi tästä 

Nieminen antaa muun muassa pelikulttuurin yleistymisen sekä tallenteiden jakelemisen internetissä. Hän 

kuitenkin lisää, että toisaalta internetin ja sosiaalisen median käyttö on merkinnyt median käyttötavoissa 

muutosta, joka johtaa vaatimuksiin aktiivisesta osallistumisesta. (Nieminen 2009, 61–61.) Monet uskovat 

internetin muuttaneen myös lukijan arkisia lukutottumuksia. Muun muassa Antti-Pekka Pietilä (2007, 259) 

huomauttaa, että nykyinen tapa selailla lehtiä muistuttaa erehdyttävästi verkossa surffailua: ”Riittävän 

suuri ärsyke pysäyttää harhailijan hetkeksi, jonka kuluessa sisällöntuottajan pitäisi pystyä vangitsemaan 

hänen huomionsa”. 

Kriisin syitä on lähdetty etsimään muun muassa dialogisuudesta, tai pikemminkin sen puutteesta. (Niemi-

nen 2009, 68.) Niemisen mukaan journalistit ovat katsoneet tehtäväkseen koota, suodattaa ja tulkita tietoa 

ja palvella tällä tavoin yleisöään, eikä tasavertainen keskustelu ole aikaisemmin kuulunut median toiminta-

tapoihin. ”Uusien mediamuotojen yleistyessä, kanavien moninaistuessa ja yleisöjen hallitsemattoman ha-

jaantumisen myötä mediateollisuudessa on kuitenkin jouduttu pohtimaan uusia keinoja yleisöjen kokoami-

seksi ja kiinnittämiseksi määrättyyn mediaan.” Tämä on johtanut muun muassa kansalaisjournalismin hank-

keisiin. Siinä, missä aikaisemmin etenkin uutisjournalismia veti eteenpäin ihanne informoidusta kansalaises-

ta, dialogisuuteen pyrkivän sanomalehden toivekansalainen on yhteiskunnallisesti aktiivinen toimija. 
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Herääminen dialogisuuden etsintään johtuu osaltaan internetin ilmaantumisesta joukkoviestinnän kulutta-

jamarkkinoille: uusi media tarjosi takuuvarman vuorovaikutuksen välineen ja huippunopean uutisvälityk-

sen. Sanomalehden levikkiongelmien kasvaessa mediatalot palasivat pahan syntysijoille ja siirsivät sisältön-

sä verkkoon. Samalla lehdet joutuivat laajentamaan brändiään: sen olisi oltava yhtenäinen kaikissa jakelu-

kanavissa. (Pietilä, Antti-Pekka 2007, 255.) 

Anu Kantola (1998) katsoo, että mediatalojen kasvaminen ja omistamisen ammattimaistuminen toi 1990-

luvulla eteen uuden ongelman. Mediataloista tuli liikeyrityksiä, joiden tärkein tehtävä oli tuottaa voittoa. 

Sen takaamiseksi tarvittiin tasapaksua ja takuuvarmaa journalistista sisältöä, jonka suunnittelu ja tuotanto 

teollistuivat. Mediataloista tuli ”uutisten tekoon painottuvia tehtaita” (emt., 25). Samaan tapaan puhuu 

enimmäkseen taloudellisesta näkökulmasta mediaorganisaatioita ja journalistisia sisältöjä tarkasteleva A.-P. 

Pietilä (2007, 292). Hän katsoo, että median tärkein menestystekijä ”on edelleenkin kiinnostavan sisällön 

tuottaminen oikeaan aikaan, oikeassa jakelukanavassa ja oikeilla kustannuksilla”. Pietilä (emt., 290) uskoo, 

että mediatalot ovat sanoma- ja aikakauslehtien taloudellisen kannattavuuden laskiessa siirtymässä ”uutis-

teolliseen tuotantotapaan”. Uutisteollisella tuotantotavalla tarkoitetaan mediateollisuutta, joka on omak-

sunut itselleen liikeyritykselle tyypilliset mekanismit. Sille tyypillistä on pidättäytyminen päiväjärjestyksessä, 

loputon uutisvirta, julkisen paineen, oman julkisen tilan rakentaminen yhden asian ympärille ja draama-

aineksen synnyttäminen uutiseen. (Emt.) 

Sekä Kantola (1998) että Pietilä (2007) katsovat, että lopputuloksena mediatalon byrokratisoitumisesta ja 

markkinavetoisesta ajattelusta syntyi kysyntävetoinen tuotantotapa. Kantolan (1998, 29) mukaan mediaor-

ganisaatiot omaksuivat julkisen ja yksityisen sektorin muodikkaan avainsanan, asiakaslähtöisyyden. Asiakas-

lähtöisyyden keskiössä on pyrkimys tuoda tekstit lähemmäs lukijaa (Kantola 1998, 29). Lisäksi siihen liittyy 

ajattelu journalismista ihmisten palvelijana. Samalla tavoin puhuu Pietilä (2007, 261), joka kuvaa journalis-

min muutosta ”sisältökaupan” muuttumisesta ”palvelukokonaisuuksien” myymiseksi. 

Sanomalehden kansalainen on muuttunut entistä enemmän kuluttajaksi. Kuluttajauutiset, tuotevertailut ja 

terveysvinkit ovat lisääntyneet selvästi. Toimittajat asettuvat hyvin kirjaimellisesti yleisön palvelukseen 

vaatimalla hankalaksi koetulta viranomaiselta palveluja kansalaisille. (Heikkilä 2001, 43.) Heikkilän mukaan 

palvelujournalismista on herkästi löydettävissä kuluttajaorientaatio, ja toimittaja neuvoo asiakkaita toimi-

maan ”oikein” eräissä asioissa. Tästä ilmeisimpinä esimerkkeinä ovat faktalaatikot, joista lukija voi tarkastaa 

päivystävät terveysasemat lääkärilakon aikana. Kantola (1998, 31) katsoo, että palvelujournalismissa ja sen 

luomassa lukija- tai katsojasuhteessa saattaa olla pitkällä tähtäimellä ongelmansa. Vaarana on, että sano-

malehdistä tulee viihteellisiä palvelulehtiä, joita ”luetaan kuin postimyyntikuvastoa, selaillen”. 
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Antti-Pekka Pietilä (2007, 249) puhuu journalismin muuttuneen sarjalliseksi. Sarjallisuudella tarkoitetaan 

paitsi juttua, joka etenee kronologisesti tai eri näkökulmien kautta sanomalehden useissa numeroissa, 

myös lehden sisäistä sarjallisuutta: sama uutinen muokataan mahdollisimman mittavaksi paketiksi, jonka 

esitystavat näkyvät ja tuntuvat. Uutisesta tehdään draamaa. 

Päiväperhoksi syntyvä uutinen on kertakäyttötuote, jonka tuottaminen on kaikkein kalleinta. Ru-
tiiniuutisen tekemiseen kuluu aikaa ja vaivaa ja se tyydyttää asiakasta vain lyhyen hetken. Kas-
vuun pyrkivä uutisteollisuus tarvitsee pitkäkestoisia ja asiakkaita sitovia aiheita, joissa on kiinnos-
tavaa draamaa.  (Emt.) 

Erääksi sanomalehden pelastavaksi vahvuudeksi on arvioitu sanomalehden kyky taustoittaa ja tehdä tolkul-

lisemmaksi ne uutiset, jotka yleisö kuuli edellisenä iltana radiosta tai luki internetistä. Ilkka Malmbergin 

(1998) sanoin voitaisiin todeta, että ”naaraspuoliset” – läheiset, tunnepitoiset ja ”pehmeät” – jutut ovat 

lisääntyneet. ”Urospuoliset” jutut puolestaan ovat kovia faktoja ja numeroita sisältäviä uutisia, joita 

useimmiten pidetään journalismin ytimenä. ”Naaraspuolen” lisääntyminen näkyy tänä päivänä sanomaleh-

dissä mökki- ja puutarhaliitteinä, julkkispalstoina, selviytymiskertomuksina – ja mielipideaineiston lisäänty-

misenä. 

Seuraavissa alaluvuissa erittelen joitain viimeaikaisia sanomalehtijournalismin muotoon ja sisältöön liittyviä 

muutostrendejä, joiden voidaan tulkita vaikuttaneen kommentin yleistymiseen suomalaisessa sanomaleh-

distössä. Muotoon keskeisesti liittyvä kehitystrendi on journalististen tekstien pilkkoutuminen – tai viipaloi-

tuminen – yhä pienempiin kokonaisuuksiin ja sitä kautta uusiin juttutyyppeihin. Samanaikaisesti mielipide-

aineiston määrä sanomalehdissä on kasvanut, minkä voi tulkita johtuvan kustantajien halusta korostaa vah-

vuuksia, joita ei ole uutisvälityksen nopeudessa ylivoimaisilla sähköisillä medioilla. Tarinallisuus – ja kauno-

kirjallinen journalismi – on myös monissa toimituksissa katsottu vahvuudeksi, joilla se voi erottautua muista 

viestimistä. Ennen syksyn 2010 lehtiuudistusta Alma Median omistama Aamulehti jopa ilmoitti, että se ai-

koo luopua uutisesta kokonaan. Sittemmin sanomalehti päätti säilyttää vanhan lajityypin, mutta linjasi, että 

uutisen ensisijainen tehtävä on hyödyttää yleisöä. Neljäs muutostrendi koskee puolestaan toimittajan am-

mattiroolin muutosta. Kommenteissa toimittaja esiintyy omalla nimellään ja monissa tapauksissa myös 

omalla kuvallaan. Tämä saattaa kieliä lehtitalojen pyrkimyksestä brändätä toimittajiaan ja vahvistaa ”julk-

kistoimittajien” esiinmarssin avulla lukijasuhdettaan.  

2.1. Muoto: viipaloituvia uutisia, uusia elementtejä ja lyhyitä tekstejä  

Lukija on tottunut siihen, että käännettyään esiin sanomalehden uutissivun hänellä on valinnanvaraan. 

Viimeaikaisissa lehtiuudistuksissa näyttää olleen valloillaan ajattelutapa, että useisiin pienempiin osioihin 

pilkottu uutinen palvelee kiireistä lukijaa. Napakat, lyhyet jutut ja lisukkeet tarjoavat sanomalehden nope-
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aan silmäilyyn aikaisempaa enemmän kiinnekohtia, ja lukijan toivotaan löytävän niistä aiempaa helpommin 

itseään kiinnostavia elementtejä. 

Hannu Pulkkinen (2008) on tarkastellut väitöskirjassaan suomalaisten päivälehtien ulkoasun rakenteita ja 

niiden muutoksia. Tim Harrower (1998, 142–143; Pulkkinen 2008, 181 mukaan) toteaa, että nykylukijat 

haluavan uutisensa pakattuna eräänlaiseksi informaatiomosaiikiksi, joka yhdistää tekstiä, kuvaa, numeroda-

taa sekä piirroksia. Kun uutiskokonaisuus jaetaan useisiin elementteihin, sen toivotaan sisältävän enemmän 

huomiopisteitä ja koukkuja, ja nopeasti luettavat osat (quick-read formats) palvelevat lukijoita parhaiten.  

Lyhyen, tai ainakin pätkityn, uutisen puolesta puhuvat myös Kenneth Holmqvist ja Constanze Wartenberg 

(2003). Holmqvistin ja Wartenbergin lukijatutkimus (2003; Pulkkinen 2009, 45–61 mukaan) kertoo, että 

lukijoiden määrä alkaa vähentyä jyrkästi sen jälkeen, kun yksittäisen uutisjutun mitta ylittää 20 palstamilli-

metriä. Lyhyet uutiset luetaan todennäköisimmin loppuun saakka, mutta myös pidempiä uutisia luetaan 

silloin, kun niitä katkovat sitaatit ja nostot. Tärkeimpiä kiinnostuksen herättäjiä ja ylläpitäjiä ovat kuvat, 

leipätekstistä nostetut sitaatit sekä faktalaatikot. Tabloidilehteä silmäilevä lukija puolestaan keskittyy yh-

teen juttuun pidemmäksi aikaa kuin jos kyseessä olisi broadsheet-kokoluokan lehti. 

Uutisten jakautuminen useisiin lisäelementteihin on velkaa vuosituhannen sanomalehtiuudistuksille. Esi-

merkiksi Aamulehden vuodenvaihteen 2007 ja 2008 lehtiuudistuksessa pääjutun mitta rajoitettiin 2 500 

merkkiin. Jutun laajuutta ja arvostusta sivun hierarkiassa puolestaan muutettiin lisäelementeillä (tietolaa-

tikko, kainalo, kommentti, sitaatti). Aikaisemmin pääjuttu saattoi olla 3 500 merkin mittainen ja sisältää 

kaksi 800 merkin tietolaatikkoa. Palastelua Kimmo Koski (2008, 58) kutsuu moduloinniksi. 

Uutisten palastelun sijaan Pulkkinen (2008) puhuu uutisen täydentävistä esitystavoista, oheisteksteistä sekä 

parateksteistä (emt., 181–183), joilla hän tarkoittaa kutakuinkin samaa asiaa.  Oheisteksti-käsite on peräisin 

semioottisesta ja informaatiotieteellisestä tutkimuksesta. Oheisteksti tekee pesäeron perustekstiin: oheis-

teksti erottuu perustekstistä poikkeavan graafisen muotoilun avulla. Suomalaisissa toimituksissa oheisteks-

teistä puhutaan useimmiten lisukkeina tai lisäkkeinä. Useimmiten tavattavien oheistekstien määräksi hän 

laskee yksitoista (emt., 183–184).2  

                                                           
2
 1. Otsikot: Juttujen otsikot, kuvaotsikot, väliotsikot, faktatekstien otsikot jne. 2. Jutun johdantotekstit: ylä- ja alarivit, 

ingressit. 3. Kuvatekstit. 4. Bylinet: toimittajan ja kuvaajan nimet, uutistoimisto- ja paikkakuntatiedot. 5. Kommentit, 

analyysit ym. Mielipidetekstit. 6. Kainalojutut eli pääjutusta erotetut erilliset jutut. 7. Faktatekstit. 8. Sitaatit ja nostot: 

typografisesti jutusta nostettuja repliikkejä tai muita tekstin osia. 9. Kiertohaastattelut. 10. Palauteosiot: kehotetaan ja 

ohjataan keskusteluun esimerkiksi internetissä tai kysytään lukijalta mielipidettä juttuun liittyvästä asiasta; keskuste-

lun ja kyselyn tuloksia. 11. Opastavat ja avustavat tekstit: mm. logot, vinjetit, aihesanat, päiväystiedot, opasteet. 
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Pulkkinen (2008, 184) on niin ikään havainnut toimittajien lyhyiden kommenttien, analyysien ja kolumnien 

lisääntymisen uutisten yhteydessä. Hänen mukaansa uutisten yhteyteen tuotu mielipideaineisto tuo sivuille 

”persoonallisiia näkökohtia”. 

Vaikka väitöstutkimuksen lähtökohta on enemmänkin visuaalinen kuin journalistisia tekstejä analysoiva, se 

on myös tämän tutkielman kannalta hyödyllinen kuvaus journalististen tuotteiden – ja etenkin uutisten – 

muodon evoluutiosta, sillä genreanalyysissä muoto ja sisältö kulkevat käsi kädessä. Uusia juttutyyppejä ei 

voida rakentaa pelkästään muodon ehdoilla, sillä muutokset esitystavoissa vaikuttavat myös sisältöön – ja 

päinvastoin. Pulkkinen (2008, 11) toteaakin, että ”ulkoasulla on tärkeä yhteys lehden journalistisen aineis-

ton tuotantoon ja editointiin sekä erityisesti lehden käytettävyyteen”. Toisaalta Pulkkinen (emt., 184) näyt-

tää oheistekstin sivuuttavan eri juttutyyppien sisällölliset erityispiirteet kuvaillessaan sanomalehden journa-

listisia tekstejä. Esimerkiksi kainalojutun erityisyyden Pulkkinen ohittaa toteamalla, että ”kainalojuttu on 

aiheeseen liittyvä lisäjuttu, joka otetaan erilleen, jottei varsinaisesta jutusta tulisi liian pitkä”.  

Pulkkinen arvioi, että oheistekstien alkuperä juontuu oppikirjoihin, kuvitettuihin tietokirjoihin sekä aika-

kauslehtiin (2008, 181). Täydentävät esitystavat alkoivat yleistyä 1900-luvun alussa, ja nyt ne ovat toimitus-

ten rutiinia. Hänen mukaansa muutoksen taustalla on toimittajan roolin vahvistuminen ja sisällön monipuo-

listuminen: Sanomalehdet ovat kuin tavarataloja, joiden pitäisi tarjota jotain jokaisen lukijan tarpeisiin. 

Toimittaja taas on lakannut olemasta pelkkä tiedon kerääjä ja välittäjä, vaan toimittajalta odotetaan yhä 

enemmän uutisten taustoitusta ja tulkintaa. 

Juttujen palastelun lisääntymistä suomalaisessa iltapäivälehdistössä on tutkinut Pasi Kivioja (2008). Ilta-

Sanomien ja Iltalehden sisältöjen ja juttutyyppien kehitystä tarkastelleen tutkijan mukaan juttuyksiköiden 

määrä on lisääntynyt tuntuvasti vuodesta 1985 vuoteen 2006. Palastelulla Kivioja tarkoittaa tässä ison aihe-

kokonaisuuden purkamista lyhyemmiksi pääjutuiksi, kainalojutuiksi ja informatiivisiksi kuvituksiksi. (Kivioja 

2008, 54.) Palastelulla tähdättiin Kiviojan mukaan juttujen luettavuuden parantamiseen sekä tilan antami-

seen näyttäville visuaalisille elementeille ja taittoratkaisuille. Samalla jutut ovat lyhentyneet ja kuvien koko 

suhteessa tekstiin kasvanut huomattavasti. (emt., 55.) 

Palastelun historia lähtee liikkeelle taustajuttujen ilmaantumisesta journalismiin. Uutisista erillisiä tausta-

juttuja alkoi suomalaisiin sanomalehtiin ilmaantua varsinaisesti 1960-luvulla. Sanomalehden juttutyyppien 

kehitystä tutkinut Jyrki Pietilä (2008, 245) korostaa, että taustajuttu syntyi oikeastaan uutisen seurausil-

miönä, vaikkakin valistusfunktio on aina leimannut suomalaista lehdistöhistoriaa. Varhaisimmat taustajutut 

käsittelivät nimensä mukaisesti aiempia tapahtumia. Kuitenkin 2000-luvun taustajuttujen sisällöt, muodot 

ja niiden käsittelemä ajanjakso vaihtelevat suuresti. Taustajutut saattavat yhtä hyvin käsitellä aihetta niin 

historioivasti kuin futurologisesti. (Pietilä 2008, 276.) Pietilä huomioi myös tietokoneen ja etenkin internet-
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tiedonhaun mukanaan tuoman kiinnostavan – joskaan ei välttämättä niin suositeltavan – lisän journalis-

miin. Samalla, kun taustoitus on ”automatisoitunut” ja niin sanotut faktalaatikot täyttävät lohkotaiton pal-

jaaksi jättämiä aukkoja, ”yhä useammin kyse alkaa olla vain pelkästä faktojen luetelmasta”. Hän kysyykin, 

ovatko kainalojutut ja kylkiäiset ”paitsi olennainen osa lohkotaiton visualistiikkaa myös usein köyhän mie-

hen informaatiografiikkaa: grafiikkaa ilman graafeja”. (Pietilä 2008, 274.)  

Kysymys on osuva ja jatkuvasti ajankohtainen, sillä pelkistettynä siinä on kyse muodon ja sisällön välisestä 

valtasuhteesta. Lähivuosina kysymys muodon ja visuaalisen vallasta tullee entistä enemmän tarpeelliseksi, 

kun lehdistö siirtyy piiru piirulta lähemmäs ennakoivaa taittoa, joka korostaa suunnittelua ja visuaalista 

ilmettä. Sisältö ja muoto nivoutuvat entistä lähemmin yhteen, kun sisällöntuotannon ja muotoilun prosessi 

samanaikaistuvat. 

Jo kauan ennen taustajutun ilmaantumista suomalaiseen sanomalehtijournalismiin John Dewey (1859–

1952) pohti taustoittamisen tarvetta monimutkaistuvassa yhteiskunnassa. Deweyn (1927, 180; Jyrki Pietilä 

2008, 53 mukaan) keskeinen teesi oli, että ilman taustoitusta uutinen tarjoaa vain erilaista ”katastrofiaines-

ta”, ja uutiset mielletään erillään tapahtuvina.  

”Sen *uutisen+ merkitys riippuu siitä, millaisia suhteita sillä on merkitykseensä, siitä millaiset sen 
yhteiskunnalliset seuraamukset ovat. Tätä merkitystä ei voida määrittää, ellei uutta suhteuteta 
vanhaan, siihen mitä on tapahtunut ja mikä on yhdistetty tapahtuman kulkuun. Ilman rinnastusta 
ja seurantaa tapahtumat eivät ole tapahtumia vaan pelkkiä sattumuksia tai vastaanottajan häi-
rintää; tapahtuma edellyttää, että kyseinen tapahtumaketju etenee.” (Pietilä 2008, 53 mukaan; 
Dewey 1927, 180.) 

Toinen uutisen uusi seuralainen, infografiikka, löi itsensä läpi 1980-luvun jälkipuoliskolla (Pietilä 2008, 273). 

Pietilä (2008, 273–274) tulkitsee, että samalla verbaali journalismi sai itselleen haastajan: yhden grafiikka-

kuvan avulla voitiin ehkä kertoa asia napakammin ja ymmärrettävämmin, ja taustajuttu on saatettu sen 

sijaan jättää lehdestä pois. Pietilä (emt.) arvioikin, että ehkä juuri tästä syystä taustajutuista tuli aiempaa 

tulkitsevampia ja kommenttimaisempia: 

Ehkä infografiikka on myös muokannut perinteisiä taustajuttuja enemmän kommenttijuttujen 
suuntaan; semminkin kun ns. nimijournalismi on vallannut viime vuosikymmeniä sanomalehtijour-
nalismissa vahvasti alaa. 

Vaikka multimodaalinen esittämistapa parhaimmillaan helpottaa uutisten nopeaa silmäilyä ja helpottaa 

kokonaisuuksien ymmärtämistä, palastelu tuo mukanaan myös ongelmia. Muun muassa Pulkkinen (2008, 

197–198) on kritisoinut palastelua. Vaikka lukija tulee useiden otsikoiden ja muiden uutisen oheistekstien 

vuoksi hyvin palvelluksi, hän tulee myös entistä valikoivammaksi. Valikoivuutta tukevat myös internetin 

tuomat tottumukset. Verkkolehtien lukemiselle tyypillistä on sisältöjen epähierarkkisuus, jolloin sisältöjen 

keskinäinen arvojärjestys katoaa. (Emt., 196–198.) 
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Tavallisimmin kommentti ohjaa jo muodollaan (toimittajan sähköpostiosoite kommentin lopussa) lukijaa 

verkkoon ja käymään keskustelua toimittajan kanssa. Toisaalta kommentti itse – ja miltei kyseisen juttugen-

ren nimikin – näyttäisi olevan lainattu sanomalehden verkkosivuilta, jossa lukijaa pyydetään kommentoi-

maan juttua. 

Internet siis näyttäisi lainaavan elementtejä myös ”vanhanaikaisen” sanomalehden suuntaan, ei vain päin-

vastoin. Selvittelen tässä kirjallisuutta siitä, miten internetin käytön yleistyminen on vaikuttanut sanoma-

lehden juttutyyppien kehitykseen: huomion arvoisia ovat paitsi päivälehtien omat verkkosivut, myös muut 

sosiaalisen median formaatit. 

2.2. Sisältö: mielipiteitä ja kokemuksia, tarinankerrontaa sekä toimittajien 

brändäystä  

Kommenttitekstien lisääntyminen sanomalehtien uutissivuilla näyttää heijastelevan kolmea sanomalehti-

journalismin muutostrendiä. Ensinnäkin, mielipiteellinen aineisto on viime vuosina lisääntynyt merkittävästi 

sanomalehdissä. Toiseksi, päivälehdet eivät enää katso, että niiden yksiselitteinen tehtävä olisi hankkia ja 

välittää faktatietoa. Kovan uutisen rinnalle haalitaan yhä enemmän kokemuksia ja tunteita sekä tarinoita, 

joihin lukija voi samaistua. Tällainen pehmeä journalismi on vastakohta kovalle uutiselle, numeroille, fak-

toille ja auktoriteettilähteille. Pehmeä journalismi on tulkintaa, tunteita ja mielipiteitä (mm. Malmberg 

1998). Kolmanneksi, kommenttigenren yleistyminen saattaa kertoa jotain myös toimittajien brändäyksen 

yleistymisestä. Toimittajabrändäyksessä journalistista leivotaan bränditavara, jonka kasvot ja nimi tunne-

taan ja jonka kannanottoja osataan ennakoida ja odottaa. Kommentti avaa sanomalehdelle mahdollisuuden 

tehdä journalistin persoona tutuksi suurelle yleisölle. Tämän voidaan tulkita olevan seurausta tabloidisaa-

tiosta, sillä iltapäivälehdet ovat jo pitkään muun muassa vakiintuneilla paikoilla ilmestyvien kolumnien avul-

la pyrkineet brändäämään toimittajiaan. Hyviä esimerkkejä bränditoimittajista ovat jo miltei julkkisstatuk-

sen saaneet Matti Mörttinen ja Taneli Heikka Aamulehdestä, Rita Tainola Ilta-Sanomista sekä Matti-Esko 

Hytönen Iltalehdestä. 

Informaatiomäärän käydessä suureksi toimittajat taistelevat samoista uutisaineistoista. Kun liikkuvuus li-

sääntyy ja sisällöt yhdenmukaistuvat, toimitusten on pakko tarttua omiin yksilöllisiin valttikortteihinsa. Kun 

faktuaalinen uutisaineisto on sama, toimittajat kilpailevat siitä, millaista kokemuksellista, tunteellista ja 

mielipiteellistä lisäarvoa ne voivat uutiselle tuottaa. Juho Rahkosta (2006, 48) lainaten: 

Yhteiskunnallinen paine on vaikuttanut ratkaisevasti journalismin kehittymiseen: yhä monimuotoi-
semmaksi käyvän sosiaalisen ympäristön hahmottamiseen tarvitaan entistä kehittyneempiä jour-
nalismin muotoja. Enää ei riitä, että toimittajat selostavat julkilausumia, vaan heidän täytyy ha-
kea tapahtumiin jotain omaa.  
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2.2.1. Mielipideaineiston lisääntyminen 

Toimitusten itse tuottamien mielipideaineistojen määrä lisääntyy sanomalehtien sivuilla, selviää Esa Reuna-

sen (2007) edellisvuoden toimitustilaston sisällönanalyysistä. Voidaan miltei tulkita, että vanha dikotomia 

mielipidesivujen ja uutissivujen välillä olisi murenemassa, sillä yhä suurempi osa toimituksen tuottamista 

mielipidejutuista sijaitsee muualla kuin pääkirjoitussivulla. Reunasen (2007) sisällönanalyysissä paljastuu, 

että vaikka uutismainen aineisto, johon luetaan juttutyypit uutisesta feature-juttuihin ja henkilöhaastatte-

luihin, kattaa edelleen suurimman osan sanomalehtien alasta, mielipide- ja palveluaineistojen osuudet ovat 

kasvaneet viime vuosina ja vuosikymmeninä (emt., 29). Reunasen (emt.) mukaan näyttää siltä, että toimit-

tajilta edellytetään nykyisin aiempaa enemmän henkilökohtaista kommentointia lehden sivuilla. Samalla 

toimittajat tulevat yleisölle tutuksi ja ”journalismista ylipäätään ehkä tulee aiempaa persoonallisempaa”. 

Yhdeksän sanomalehden – Etelä-Saimaa, Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet, Iltalehti, Kainuun Sano-

mat, Kaleva, Kouvolan Sanomat, Satakunnan Kansa ja Vasabladet – sisältöjä eritellyt Reunanen (2007) jakaa 

lehden mielipideaineiston karkeasti kolmeen ryhmään: 1) lehden omat mielipiteet pääkirjoituksissa, toimit-

tajien artikkeleissa ja toimittajakommenteissa, 2) asiantuntijamielipiteet yliökirjoituksissa ja sitaattipalstoil-

la sekä 3) suuren yleisön mielipiteet varsinaisissa yleisönosastokirjoituksissa ja sitaattipalstoilla.  Aineistona 

olivat yhdeksän sanomalehden jutut viikolta 47 vuonna 2006.  

Lehtien omat mielipideaineistot käsittivät lukumääräisesti noin kolmanneksen kaikista mielipidejutuista. 

Palstapinta-alaa niille varattiin suhteessa esimerkiksi yleisönosastokirjoituksiin vieläkin enemmän: vaikka 

suuri yleisö kirjoitti lukumääräisesti enemmän mielipiteitä, toimituksen omat mielipiteet veivät palstapinta-

alaa 41 prosenttia kaikesta mielipideaineistopinta-alasta. Suuren yleisön kirjoittamien mielipiteiden palsta-

osuus oli puolestaan 33 prosenttia. Kaikista mielipidejutuista toimittajan kommentteja oli lukumääräisesti 

kuusi prosenttia ja palstamillimetreinä mitattuna neljä prosenttia. (Reunanen 2007, 8.) Reunasen (2007, 8) 

mukaan omilla mielipidejutuillaan lehti voi täydentää julkisessa keskustelussa esiin nousseita näkökulmia, 

esittää niihin vasta-argumentteja ja nostaa uusia kysymyksiä julkisuuden agendalle. Reunanen (emt.) huo-

mauttaa, että määrälliset tulokset eivät vielä kerro lehden mielipidevallan osuvuudesta, mutta ne ainakin 

toimivat jonkinlaisena mittarina lehden aktiivisuudesta mielipidevaikuttajana. Erityistä huomiota Reunanen 

(emt., 8–9) kiinnittää toimittajakommenttiin:  

Niiden avulla toimittaja voi kätevästi tuoda esiin arvionsa uutisissa esitetyistä näkökulmista ja 
näin täydentää lukijan saamaa kuvaa. Toimittajakommentit ovat lehdille myös mainio keino jal-
kauttaa mielipidekirjoittamista päällikkötoimittajalta uutistoimittajille, joilla uutisjutun tehtyään 
myös usein ovat parhaat tiedot käsiteltävänä olleen asian eri puolista. 

Uutis- ja kotimaansivujen sekä sanomalehden viihteellisempien osastojen mielipiteellistymisestä kertoo 

myös se, että lukumääräisesti vain viidennes toimittajien kirjoittamista artikkeleista tai kommenteista sijait-

see pääkirjoitussivulla. Miltei yhtä monta artikkelia tai kommenttia löytyi kotimaan osastoilta. Urheilusivuil-
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la toimittajan kirjoittamia mielipidejuttuja oli 11 prosenttia kaikista artikkeleista ja kommenteista ja ajan-

vietesivuilla lähes neljännes. Sen sijaan kulttuuri-, talous-, ulkomaan- ja rtv-sivuilla toimittajien mielipidejut-

tuja julkaisee vain osa lehdistä. (Reunanen 2007, 9.)  

Journalismin mielipiteellistyminen ei yllä pelkästään mielipideaineistoon käytettyjen palstamillimetrien 

lisääntymiseen. Mielipiteellistyminen kurkottaa jo niihin käytäntöihin, joilla journalistista työtä tehdään ja 

uutisen arvoiset aiheet valitaan.  Esimerkki tästä on kampanjajournalismin lisääntyminen. Kampanjajourna-

lismissa media valitsee itselleen tavoitteen, jota se lähtee yleisönsä puolesta ajamaan muun muassa tuot-

tamalla poikkeuksellisen paljon juttuja kyseisestä aiheesta. Risto Kunelius ja Esa Reunanen (2008, 45–56) 

ottavat esimerkiksi Iltalehden vuoden 2007 Suuri lupaus -juttukampanjan, jossa iltapäivälehti kampanjoi 

merkittävästi vaalilupausten – ja etenkin sairaanhoitajia hyödyttävän niin sanotun tasa-arvotupon – toteut-

tamiseksi vaalien jälkeen. Kirjoittajien mukaan kampanja on esimerkki ”kehityksestä, jossa maltillinen, asioi-

ta sivusta seuraava ja raportoiva journalismi vähitellen muuttuu osallistuvammaksi ja avoimesti kantaa ot-

tavammaksi.” (Kunelius & Reunanen 2008, 45–56.) 

Kunelius ja Reunanen (emt., 55–56) katsovat, että kampanjajournalismin nousun takana vaikuttaa ainakin 

kolmenlaisia syitä. Ensimmäinen niistä koskee mediakentän muutoksia. Viime vuosikymmenten aikana suu-

ret yleisöt ovat hajautuneet ja fragmentoituneet eikä pienin syy tähän ole ainakaan sosiaalisen median 

käytön lisääntyminen. Kampanjajournalismi saattaisi näin ollen olla yritys luoda suurta yleisöä. ”Tässä työs-

sä moraalinen paatos, paljastukset ja yleinen närkästys ovat hyvää valuuttaa.” (Kunelius & Reunanen 2008, 

55.) Toinen syy kampanjajournalismin ilmaantumiseen saattaisi löytyä konsensusjournalismin hajoamisesta. 

1980-luvulta alkanut rakoileminen on johtanut siihen, että toimittajat kirjaamisen ja raportoinnin sijaan 

ovat alkaneet tulkita politiikan tapahtumia yleisönsä puolesta ja kilpailla politiikkojen kanssa oikeudesta 

edustaa yleisöä. (Kunelius & Reunanen 2008, 56.) Kolmatta selitystä Kunelius ja Reunanen (emt., 56) hake-

vat politiikan ja yhteiskuntapolitiikan globalisoituvasta liikkeestä. Kun tunnetaan, että ”mihinkään ei voi 

oikeasti saada olennaista muutosta, ---, osoitetaan mieltä tunteita nostattaen ja ilman pelkoa, että tällä 

kuitenkaan olisi todellista vaikutusta tapahtumien kulkuun.” (Kunelius & Reunanen 2008, 56.) Kampanja-

journalismin historia ylettyy 1800-luvun alkuun pennilehdistön aikakaudelle. Kunelius ja Reunanen katso-

vat, että kampanjajournalismi on eräällä tapaa vastakkainen aikakauden tyypilliselle poliittisesti sitoutu-

neelle journalismille: ”Juuri ajatus journalistista ’yleisön suurlähettiläänä’ – eikä poliittisen pelin aktiivisena 

osallisena – erotti suurta yleisöä ja tavallisia lukijoita tavoitelleen pennilehdet edeltäjistään.” (Kunelius & 

Reunanen 2008, 57.) Sen sijaan, että joukkotiedotusväline olisi valinnut juttunäkökulmansa poliittisen puo-

lueen ideologian mukaan, se siis otti mantrakseen yleisön intressin – tai ainakin se valitsi sellaisen näkökul-

man, jonka oletettiin olevan arvossa mahdollisimman suuren yleisöjoukon keskuudessa. 



 
 

30 

Kuneliuksen ja Reunasen (emt.) mukaan pennilehdistön erotti edeltäjistään juuri se, ettei se nähnyt journa-

listia ”poliittisen pelin aktiivisena osallisena”. Tulkinta nojaa varsin kapeaan politiikkamääritelmään: tar-

kempi ilmaisu olisi, ettei journalistia nähty puoluepolitiikan aktiivisena jäsenenä. Sen sijaan, jos politiikka 

nähdään laajempana yksilöiden ja yhteisöjen välisenä neuvotteluna, journalisti oli varsin aktiivinen myös 

pennilehdistön aikana. Pennilehdistö kuitenkin teki jotain, mitä muut mediat eivät tuolloin vielä olleet teh-

neet: se ryhtyi kilpailemaan poliitikkojen ja muiden valtaapitävien kanssa oikeudesta edustaa yleisöä. 

Keskeistä uutisen ja mielipiteen nivoutumisessa yhteen on jännitteen ja draaman luominen. Uutisen ja mie-

lipiteen rinnastamisessa on kyse draaman rakentamisesta uutisaiheen ympärille (Pietilä 2007, 249). Kom-

mentin avulla uutisen ympärille voidaan loihtia jännite, joka pitää uutisen elossa ja mielenkiintoisena sil-

loinkin, kun uutinen itsessään ei kovin dramaattinen olisikaan. Tästä syystä Pietilä (2007, 151) myös kritisoi 

mielipiteen ja uutisen rakentamaa jännitettä: draamaan perustuva kerronnallinen esiintymistapa mahdollis-

taa esityksen silloinkin, kun uutista ei tosiasiallisesti ole.  

2.2.2. Journalismin tarinallistuminen 

Pietilän (2007) draamallisuus -käsitteen toinen puoli, tarinallisuus, vaikuttaa elävän noususuhdannetta. 

Hannu Olkinuora (2006, 23) referoi Elinkeinoelämän Valtuuskunnan Tutkimuspalvelun Pipsa Snell Oy:n 

tammikuussa 2006 tekemää kyselytutkimusta. Eräs Olkinuoran (2006) huomioista on, että myötäeläminen 

on saanut journalismissa vankan jalansijan sen jälkeen, kun sanomalehdet havaitsivat, että niiden ylläpitävä 

yhteisöllisyyden tunne on murentumassa kasvavan kaupungistumisen myötä. Olkinuoran (2006, 30–31) 

mukaan sanomalehdet tekevät tietoista työtä – muun muassa lisäämällä juttuihin lukijanäkökulmia – yhtei-

söllisyyden vahvistamiseksi, ”vuorovaikutuksen kaikkia keinoja hyväksi käyttäen”. 

Tarinallistumiseen liittyy edelleen toinen uuden ajan journalismin ilmiö: tunteet ovat tulleet jäädäkseen 

myös päivälehtien sivuille. Veijo Hietala (2007, 15) luonnehtii jopa, että elämme nykyisin elämys- ja tunne-

kulttuurissa. Kulttuuri-ilmaston kallistuminen tunteiden puolelle tapahtui Hietalan mukaan 1980-luvun jäl-

kipuolella, ja näkyvin tämä murros oli mediassa. Etujoukoissa painivat lööppijournalismi ja julkkisjuorut, 

subjektiivisuudelle omistautuneet aikakaus- ja iltapäivälehdet. Kulttuuripessimistit taas tulkitsivat tunteiden 

ilmaantumisen viihteellistymiseksi. (Hietala 2007, 15.) ”Uusromanttisen” aikakauden esimerkiksi Hietala 

nostaa Walesin prinsessa Dianan kuoleman ja sitä seuranneen mediasurun (emt., 35). 

Tarinajournalismia, tai pikemminkin kaunokirjallista journalismia, on Suomessa tutkinut väitöskirjassaan 

Maria Lassila-Merisalo. Yksinkertaistaen Lassila-Merisalo (2009, 12) määrittelee, että kaunokirjallinen jour-

nalismi on ”faktuaalista sisältöä, jonka esittämisessä eli muodossa käytetään fiktiosta tunnettuja keinoja”. 

Merisalo on tutkinut kaunokirjallista journalismia etenkin aikakauslehdissä. Kaunokirjallisen journalismin 

Lassila-Merisalo (2009) erottaa omaksi lajityypikseen, mutta huomioi osuvasti, että  
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asia ei ole kuitenkaan niin yksinkertainen; lajia ei ole harjoitettu Suomessa kovinkaan laajasti eikä 
yhtenäisesti, joten lajityypistä puhuminen voi monin paikoin olla suoranaista liioittelua. Käytän-
nössähän kaunokirjallisilla tekniikoilla voi niin halutessaan höystää vaikkapa lyhyttä sanomalehti-
uutista. (Lassila-Merisalo 2009, 14.) 

Lassila-Merisalo (2009, 16) eriyttää toisistaan uutisjournalismin ja kaunokirjallisen journalismin, ja ilmoittaa 

käyttävänsä ajattelussaan jopa antiteesiasetelmaa siitäkin huolimatta, että uutisen kerrontatavat ovat li-

sääntyneet. Lassila-Merisalo (emt.) pitää kuitenkin kiinni erottelustaan siitä syystä, että se havainnollistaa 

eroa, joka ”yhä” vallitsee journalismin käytännöissä. Tämän voidaan tulkita viittaavan erotteluun ”pehme-

ään” ja ”kovaan” journalismiin (mm. Malmberg 1998) sekä sanomalehdissä vallitseviin käytäntöihin, joilla 

mielipiteet ja uutiset erotetaan toisistaan. 

Kaunokirjallinen journalismi ei sinänsä ole mikään uusi ilmiö, painottaa Lassila-Merisalo (2009), mutta hän 

kuitenkin paikantaa vaatimuksen kerronnallisesta journalismista narratiiviseen käänteeseen, jonka syntyyn 

osaltaan vaikutti uutisen sulkeutuneeseen rakenteeseen liittyvä kritiikki. Narratiivisella käänteellä Lassila-

Merisalo (2009, 19) tarkoittaa ilmiötä, jossa narratiivisuuden käsite levisi 1980-luvulta lähtien laajasti eri 

tieteenaloille. Olennaisinta käsitteessä on ”mielenkiinnon siirtyminen yksittäisistä kertomuksista kertomuk-

siin sinänsä”. 

2.2.3. Toimittaja bränditavarana 

Toimittajan ammattikuva on muutoksessa. Sanomalehden toimittaja on enää harvoin näkymätön haamu-

kirjoittaja, joka varjelee nimeään ja kasvojaan turvassa toimituksen suojissa. Toimituksen ja etenkin tavallis-

ten rivitoimittajien tuottaman mielipideaineiston lisääntyminen on tehnyt sanomalehtireporttereista jon-

kinasteisia julkisuuden henkilöitä. ”Klassisessa journalistisessa työssä on arvostettu sitä, että yksittäinen 

toimittaja pystyy hankkimaan tietoa, jota muilla ei ole, tai pystyy löytämään näkökulman, jota muut eivät 

ole keksineet. Nyt yhä tärkeämmäksi on tullut toimittajan persoona, se miltä hän näyttää ja vaikuttaa”, 

kirjoittaa Anu Kantola (1998, 22). Voidaan hieman liioitellusti sanoa, että sanomalehtijournalismista on 

tullut aiempaa selvemmin yksilöurheilua, jossa kirjoittajalla on väliä. Toimitukset myös näyttävät kaipaavan 

erilaisia omakynäisiä kommentaattoreita lehtien sivuille. Tästä kertoo muun muassa se, että kolumnistien 

määrä on selvästi kasvava trendi (Olkinuora 2006, 57). 

Siinä, missä aikaisemmin toimituksen yhteystietoihin viitattiin yhdellä lankapuhelinnumerolla pääkirjoitus-

sivulla, mielipideaineiston lisääntyessä myös toimittajien kontakti-informaatiosta on tullut julkista omai-

suutta. Hannu Pulkkinen (2008, 193) kirjoittaa, että etenkin Ruotsissa ja Yhdysvalloissa on havaittu, että 

lehdet pyrkivät lisääntyneen kontakti-informaation avulla lisäämään vuorovaikutusta lukijoiden kanssa. 

Näin tehdään esimerkiksi antamalla lukijoiden käyttöön yksittäisten toimittajien puhelin- tai jopa sähköpos-

titiedot. Sähköpostiosoitteen julkaiseminen on tavallista etenkin kommentin yhteydessä. 
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Uutisten kirjoittaminen nimellä on sekin vielä suhteellisen tuore ilmiö. Vuonna 1991 hyväksytyssä toimitta-

jien itseilmaisua käsittelevässä pro gradu -tutkielmassaan Katja Kauppila (emt., 15) kuvaa journalistin nimen 

näkymistä journalistisessa tuotoksessa poikkeukselliseksi, etenkin jos käytäntöä verrataan kirjallisuuteen. 

Epäilemättä nimen pois jättämisessä on ollut kyse subjektin häivyttämisestä, tai siitä, että ”journalismin 

katsotaan kertovan todellisuudesta, jopa ’sellaisenaan’ eli minimoiden kertovan subjektin panoksen”. Taus-

talla lienee vaikuttanut yleisesti filosofia, joka liitti luovuuden ja persoonallisuuden yksilöön vasta romantii-

kan aikana 1800-luvulla. Vielä 1930-luvulla toimittajan keskeinen työ oli muotoilla ”puhdas” uutinen joka 

vastasi uutisen peruskysymyksiin tärkeyden ja mielenkiinnon mukaisessa järjestyksessä. (emt., 15–17.) 

Kauppila arvioi, että juuri tällainen kurinalainen toiminta on edelleen tyypillistä rivitoimittajalle, sillä juttu-

tyypit ja niihin liittyvät työskentelymuodot nopeuttavat ja tehostavat työskentelyä. (Kauppila 1991, 18.) 

Nykyiselle ”toimittajabrändikulttuurille” näyttäisi olevan sukua 1960-luvulla Yhdysvalloissa jalansijaa saanut 

New Journalism. New Journalism on journalistinen tyylisuunta, jota yleisesti pidettiin luonteeltaan subjek-

tiivisena ja journalistisista lajeista lähimpänä kaunokirjallisuutta muistuttavana suuntana (Juusola 1987, 20). 

Yksilön subjektiiviseen kokemukseen nojaavan journalismin ajateltiin olevan ”syvempää” kuin objekti-

visimiin taipuvaisen – itse asiassa New Journalism nousi juuri objektivismin kritiikistä (emt.) 

Vaikka tässä tutkimuksessa keskitytäänkin hahmottamaan kommentin paikkaa ja pohtimaan syitä kommen-

tin lisääntymiseen suomalaisessa päivälehdistössä, olisi vahingollista jättää pohdinnan ulkopuolelle iltapäi-

välehdistön juttutyyppien ja sisältöjen vaikutus uusien juttutyyppien kehittymiseen päivälehdissä etenkin, 

kun journalismin tutkijat ovat viime vuosina voimakkaasti nostaneet esiin myös päivälehtien tabloidisoitu-

misen.  

Kivioja (2008, 50) liittää kommentaariaineiston lisääntymisen – kommentaareiksi Kivioja kutsuu kolumneja, 

pakinoita, kommentteja, elokuva- ja kirja-arvosteluja sekä ”muita toimittajien kannanottoja” – paitsi juttu-

jen palasteluun, myös niin sanotun näkökulmajournalismin ja toimittajien brändäyksen lisääntymiseen 

2000-luvulla. Ensisysäyksen kommentaarit saivat iltapäivälehtien uutisosastoilla 1990-luvun puolivälissä 

mutta asemansa ne vakiinnuttivat kymmenen vuotta myöhemmin. Vuoden 2005 ja 2006 iltapäivälehtiai-

neistossa näkyy tutkijan mukaan vahvasti ajattelutapa, että ”iltapäivälehden pitää kyetä tarjoamaan lukijoil-

leen kuivakan raportoinnin sijaan persoonallisia ja asiantuntevia analyyseja uutis- ja urheilutapahtumista”. 

(Kivioja 2008, 50.) Saman ajattelutavan voidaan edellyttää siirtyneen osittain myös päivälehden kustantaji-

en agendalle: kiihtyvässä kilpailussa muiden verkkomedioiden kanssa sanomalehden on kyettävä tarjoa-

maan jo aikaisemmin mainittuja taustoja, herkullisen subjektiivisestikin välitettynä. Samaan aikaan kom-

mentaarien määrät lisääntyivät molemmissa iltapäivälehdissä, jolloin kotimaan, viihteen ja urheilun kom-

mentaarien määrä lisääntyi selvästi (Kivioja 2008, 52). Edelleenkään Kivioja ei erottele kommentaarien ”ala-

lajeja” toisistaan.  
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Kiviojan (2008, 50) mukaan toimittajien tunnetuksi tekeminen liittyi näkökulmajournalismin nousuun, jossa 

toimittajat esiintyvät omalla nimellään ja kuvallaan jutun tekijöinä. Näkökulmajournalismi puolestaan oli 

seuraava idealistinen muutos ajattelusta, joka 1980-luvulla suosi objektiivisuutta ja sitä tukevaa nimettö-

myyttä journalismin kivijalkana. (emt., 50.) Toimittajien laajamittaisen brändäyksen ajanjakson Kivioja si-

joittaa 1990-luvun alkuun (emt., 51.). Erityisen mielenkiintoinen piirre näkökulmajournalismin lisääntymi-

sen ja toimittajien brändäyksen näkökulmasta on näkökulma-juttutyypin ilmaantuminen iltapäivälehtijour-

nalismin kentälle 2000-luvulla. Siinä lehden kirjoittajan asiantuntijaroolia ja kolumnikuvaa korostetaan ta-

vallista laajemmassa ja analyyttisemmassa kolumnissa (Kivioja 2008, 53.) Kivioja (emt.) arvioi, että vahva 

näkökulma – jolle toimitus tarvittaessa antaa suuren palstatilan – on yksi irtonumerolehden selviytymiskei-

noista uutiskilpailussa, jossa uutisen perusraaka-aineet ovat kaikkien tiedotusvälineiden käytössä. 

Iltapäivälehdistöstä alkanut toimittajien brändäys on lainautunut vuosituhannen vaihteessa myös suomalai-

seen päivälehdistöön. Kun päivälehdistö poimii vaikutteita ja juttutyyppejä iltapäivälehdistöstä, ilmiötä 

kutsutaan tabloidisaatioksi. Colin Sparks (1998, 7) tiivistää tabloidisoitumisen idean osuvasti: journalismissa 

tietona esitetty aines perustuu yhä useammin ”kenen tahansa” välittömiin, yksilöllisiin kokemuksiin ja yhä 

harvemmin kenenkään asiaa syvällisesti tuntevan tahon työstämiin analyyseihin tai pohdintoihin. Heikkilä 

tulkitsee, että tabloidisoituminen nähdään näin ollen asiantuntijaeliittien kaventumisena uutisissa samalla, 

kun uutisjournalismi raivaa enemmän tietä julkkiksille ja rahvaalle (emt.)  

Toimittajista tehdään – tietoisesti tai tiedostamatta – julkkiksia, jotka itseoikeutetusti ovat päteviä anta-

maan toisinaan hyvinkin asiantuntijamaisia kommentteja uutisten yhteydessä. Bränditoimittaja on myös 

kilpailuvaltti medioiden välisessä eloonjäämiskamppailussa, sillä medialla on toimittajaansa yksinoikeus. 

Voidaan siis jollain tapaa ajatella, että toimittajan kommentti on eräällä tapaa päivälehden helppokäyttöi-

nen ja populaari iltapäivälehden light-versio. 

3. Heittääkö kommentti pallon yleisölle? 

Journalismi kautta koko maan perustelee olemassaoloaan sillä, että vapaa joukkoviestintä on perusedelly-

tys toimivalle demokratialle. Demokratian käsitettä voi problematisoida milteipä loputtomiin, mutta ohitan 

tässä kiistan määrittelemällä yksinkertaisesti demokratian valtion järjestäytymiseksi siten, että kansalaiset 

suoraan tai välillisesti tekevät ilman ulkopuolisen tahon painostusta itseään koskevat ratkaisut.  

Habermasin (2004) porvarillisen julkisuuden ideaali korostaa voimakkaasti vapaan lehdistön roolia yleisen 

mielipiteen muodostajana. Porvarillisessa julkisuudessa vapaat yksilöt tuovat mielipiteensä esiin tasavertai-

sina kansalaisina. Yleinen mielipide syntyy rationaalisen keskustelun avulla, sillä keskustelun julkisuus itses-
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sään eliminoi väärät ratkaisut ja perusteettomat argumentit. Julkinen keskustelu on näin ollen ensisijainen 

tekijä rationaalisessa mielipiteenmuodostuksessa. 

Habermasilainen yhteiskunta korostaa paitsi yksilön vapautta että velvoitetta käyttää järkeään. Kantilaisin 

sanankääntein voisi todeta, että vasta julkinen järkeily nostaa yksilön lapsen asemasta. Toisaalta Haber-

masia on kritisoitu liiasta sinisilmäisyydestä yksinkertaistamisesta: 1700- ja 1800-lukujen vaihteen julkisuu-

teen todellinen pääsy oli vain keskiluokkaisilla miehillä. Habermasin ideaali ei näin ollen ota huomioon kan-

sanryhmien sosiaalista ja taloudellista epätasa-arvoisuutta tai puoluepoliittista liikehdintää. Heikki Heikkilä 

(2001, 16) painottaa, että demokratian tilaa arvioitaessa onkin kiinnitettävä huomiota paitsi edustuksellisen 

demokratian suoriutumiseen, myös joukkoviestimien ja etenkin uutisjournalismin suoriutumiseen tehtäväs-

tään. Entistä tärkeämpää tämä on, kun äänestysprosentti ja puolueisiin kuuluminen on painunut ennätyk-

sellisen alas. Journalismia on syytetty viime aikoina sekä elitismistä, konsensushakuisuudesta ja yliuskolli-

suudesta poliittisia lähteitään kohtaan, että populismista, jossa edellisen vastakohtana kritiikin pureva 

hammas iskee eliittiin kuin se olisi homogeeninen ja rappeutunut joukko (emt., 17). 

Aktiivisen kansalaisuuden ja jo kansalaisidentiteetin muodostamisen kannalta mielenkiintoiseksi muuttuu 

alati kasvava julkisuuden reuna-alue, populaarijulkisuus. Heikkilän (2001, 30–31) mukaan monet kulttuuri-

sen yleisötutkimuksen edustajat pitävät populaarikulttuuria itse asiassa parempana pohjana kansalaisuu-

den muodostamiselle kuin niin kutsutut vakavat uutiset. Populaaritekstien voima piilee juuri luentojen mo-

nimerkityksisyydessä. Ne pakottavat lukijat merkityksellistämään itsensä ja tätä kautta tulkitsemaan tekstit 

itselle käyttökelpoisella tavalla. Tekstin hyväksyminen käyttökelpoiseksi puolestaan muuttaa herkemmin 

merkitykset argumentoinniksi ja toiminnaksi.  

Kommenttien yleistymistä päivälehdissä voidaan perustella jokseenkin näillä argumenteilla. Edellä nimitin 

kommentteja eräänlaiseksi tabloidilehden light-sovellukseksi. Henkilökohtaisessa, ”raflaavaksi” typistetyssä 

ja suhteellisen vapaamuotoisessa tekstilajissa kiteytyy populaarikulttuurille tunnusomainen kapinallinen – 

ja varovaisen anarkistinen – leima.  

Laadukkaan journalismin kriteerinä pidetään yleisesti paitsi objektiivisuutta ja riippumattomuutta, myös 

sitä, että se kykenee tuomaan esiin useita eri näkökulmia eikä tyydy vain yhden osapuolen versioon. Kuten 

Reunanen (2007, 24) toteaa, journalismilta vaaditaan edelleen sitä, että se toisi esiin ratkaisua vaativia ky-

symyksiä ja erimielisyyksiä sekä virittäisi niihin liittyvää keskustelua. Jälkimmäisessä tehtävässä kommentti 

voisi olla avainasemassa. Tämän tutkimuksen eräs keskeinen teema on, miten kommentti toisaalta puhut-

telee yleisöä ja millainen se on keskustelun avaajana. Oleellista on siis kiinnittää huomiota siihen, miten 

kommentti viestinä puhuu vastaanottajalle ja sisältääkö kommentti sellaisia kielellisiä rakenteita, jotka 

houkuttelisivat vastaanottajia keskusteluun. 
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Yksi tapa mitata uutisjutun keskustelevuutta on analysoida, missä määrin sanomalehtijuttu esittää kerto-

mansa asian avoimena kysymyksenä ja tuo esiin ratkaisua vaativia asioita.  ”Tuomalla esiin avoimia kysy-

myksiä ja toisilleen kriittisiä kantoja lehdet täyttävät tehtäväänsä julkisen keskustelun virittäjänä ja erilais-

ten intressien esiintuojana.” (Reunanen 2007, 27–28.) 

Keskustelututkimuksessa dialogisuutta on tutkittu paljon etenkin vuorottelujäsennyksen kautta. Siinä kes-

keistä on, millaisilla keinoilla kahden tai useamman keskustelijan puhetilanteessa vuorot jakaantuvat ja 

miten vuorot puhunnan keinoin siirretään toiselle puhujalle ja mitkä säännöt puhetilanteissa tällöin vaikut-

tavat.  (mm. Hakulinen 1998.) Vuorottelututkimuksessa perusyksikkönä pidetään usein sanojen sijasta lau-

sumaa, joka muistuttaa kirjoitetussa tekstissä virkettä (Hakulinen 1998, 37.) Keskustelun sekventiaalisella 

rakenteella puolestaan tarkoitetaan sitä, ”miten peräkkäiset puhetoiminnat liittyvät toisiinsa ja millaisia 

toisiinsa kytkeytyvien toimintojen muodostamia jaksoja eli sekventtejä niistä muodostuu” (Raevaara 1998, 

75). Jokainen puheenvuoro on puolestaan laadittu sellaiseksi, että se ennakoi jollain lailla seuraavaa vuoroa 

(emt.). Puheenvuorot kuitenkin eroavat toisistaan siinä suhteessa, vaatiiko ”vuoro jälkeensä tietyntyyppi-

sen seuraavan vuoron vai rajaako vuoro vain väljästi sitä, millainen vuoro sen jälkeen on relevantti” (emt.) 

Raevaaran analyysiä puheenvuorojen rakenteista jatkaa keskustelua vierusparien näkökulmasta tutkinut 

Liisa Tainio (1998). Tainio (1998, 93–95) puhuu John Heritagen vuonna 1984 alun perin käyttämästä prefe-

renssijäsennyksestä. Kysymyksen ja vastauksen lisäksi usein tunnettuja vieruspareja ovat pyyntö – suostu-

minen tai kieltäytyminen, tarjous ja kutsu – hyväksyminen tai torjuminen ja hylkääminen, kannanotto – 

samanmielisyys tai erimielisyys, itsesyytös – erimielisyys tai samanmielisyys, moite ja syytös – kiistäminen 

tai myöntäminen. (Heritage 1996 [suomennettu], 265.)3 

Keskustelunanalyysin vieruspariajattelun käyttö voi olla hyödyllistä myös kommentin puhuttelun tutkimi-

sessa. Kommentti olisi syytä nähdä eräänlaisena keskustelunavauksena (keskustelunanalyysin termein etu-

jäsenenä); keskeistä on, millaisia potentiaalista vastauksia (jälkijäseniä) keskustelunavaus voisi saada. Täl-

löin on tutkittava, millaisia ilmauksia kommentin kirjoittaja käyttää ja miten hän suuntaa puhuttelunsa (ku-

vitteelliseen) lukijaan. Kommentti keskusteluna eroaa kuitenkin merkittävästi ”luonnollisesta” keskustelus-

ta, sillä se ei saa rinnalleen tasa-arvoista vastausta. Näin ollen vastaanottaja jää kuvitteelliseksi, tai kuten 

Vainikkala (1991, 131) asian ilmaisee, median kautta välittyneessä, puhetilanteesta irronneessa tekstissä 

”ollaan enemmän mahdollisuuksien alueella”. Näiden keskustelunanalyysin käsitteiden käyttö on kuitenkin 

hyödyllistä, kun tutkitaan kommentin puhuttelua yleisöön nähden, sillä kommenttien sisällöt ja ilmaisujen 

valinnat vaikuttavat siihen, millaisia potentiaalisia jälkijäseniä kommentissa annetut etujäsenet voisivat 

                                                           
3
 Ensin mainitut vierusparin jäsenet ovat etujäseniä, jotka ennakoivat tietynlaisia jälkijäseniä, joko preferoituja tai 

preferoimattomia (emt.). 
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saada vastaanottajilta. Tämä kertoo paljon siitä, mihin suuntaan kommentti keskustelua kuljettaa ja millai-

sia asioita tai ongelmakohtia se nostaa pohdittavaksi.  

Keskustelun tutkimuksen piirissä journalistinen teksti asettuu kerronnassaan institutionaalisen keskustelun 

kehikkoon. Institutionaalinen keskustelu viittaa yhteiskunnan ”virallisiin” järjestelyihin, kuten joukkoviestin-

tään ja oikeuslaitokseen (Peräkylä 1997, 178). Keskusteluanalyytikot siis selvittävät miten ihmiset toteutta-

vat virallisiin instituutioihin liittyviä roolejaan esimerkiksi toimittajina, lääkäreinä ja potilaina (emt., 179). 

Institutionaaliselle keskustelulle tunnusomaista on, että keskustelijoilla on erilaiset, asymmetriset roolit 

(Nuolijärvi & Tiittula 2000, 13–14.) Institutionaalinen keskustelu muistuttaa ominaisuuksiltaan genren käsi-

tettä. Myös genren – tekstin tai puhunnan erityisen lajin – katsotaan noudattavan tiettyä sopimusta, jonka 

jakavat sekä genretekstin tuottajat että vastaanottajat. Näin ollen voidaan järkeillä, että keskustelun ja 

siihen liittyvien osallistujaroolien vakiintuessa keskustelu paitsi institutionalisoituu, se saa myös omia, teks-

tin toisista puheista erottavia sääntöjä. Prosessin tuloksena syntyy uusi genre.  

Eräs kommentin puhuttelunanalyysiin soveltuvista keskustelunanalyysin käsitteistä on osallistumiskehikko. 

Käsitteen isänä pidetään sosiologi Erving Goffmania. Goffman vastusti tiukkaa puhuja-kuuntelija dikotomiaa 

ja näki keskustelutilanteen monimutkaisempana toimintana, jossa keskusteluun osallistuva joukko voi koos-

tua useista eri henkilöistä, jotka tekevät samanaikaisesti jotain muutakin ja keskittyvät puhuntaan vaihtele-

valla tavalla. Puhuja voi myös olla useammassa kuin yhdessä roolissa samanaikaisesti. Goffman (1981) tar-

josikin puhujan tilalle käsitettä esittämismuotti ja kuulijoiden tilalle käsitettä osallistumiskehikko. Jälkim-

mäistä on myöhemmässä tutkimuksessa laajennettu tarkoittamaan kaikkia keskustelun osapuolia, myös 

puhujaa. (Eeva-Leena Seppänen 1997, 157–158.) Esittäjämuotti ottaa huomioon puhunnan kolme eri puol-

ta. Puhuntaan kuuluu esittäjä, joka fyysisesti esittää lausuman tai tässä tapauksessa kirjoittaa kommentin. 

Äänessäolija voi silti käyttää myös vierasta auktoria, jonka sanamuotoja tai tyyliä puhuja lainaa. Puhujalla 

saattaa olla myös toimeksiantaja, jonka ajatuksia ja arvoja puhe ilmaisee ja johon puhuja on sitoutunut. 

(Seppänen 1997, 158.) Esimerkin tapaan voimme ajatella, että kommentin kirjoittajalla on mielessään hen-

kilökohtainen mielipide, mutta ilmaisun kärkkäyttä saattaa rajoittaa toimeksiantaja, joka tässä tapauksessa 

olisi siis kyseinen sanomalehti ja sen linja. Kommentin kirjoittaja voi myös vedota ulkopuoliseen auktoriin 

lainaamalla auktoriteetin sanoja tai vetoamalla arvostuksenalaisiin julkisiin tahoihin tehostaakseen viesti-

ään. Kaikki tämä siis osaltaan vaikuttaa sekä kommentin sisältöön että muotoon. Osallistumisjoukkoon puo-

lestaan lukeutuu vaihteleva joukko osallistujia, joiden suhde puheena olevaan asiaan voi olla hyvinkin hete-

rogeeninen. Keskeistä on, että keskustelevan joukon jäsenet ovat enemmän tai vähemmän keskittyneitä 

puhuntaan: osa saattaa keskittyä siihen hyvinkin aktiivisesti, toiset tekevät samaan aikaan jotain muuta ja 

osa tulee tietoiseksi puhunnasta vain sattumalta. Goffman erottelee toisistaan ratifioidut ja epätarkoituk-

senmukaisesti keskustelua kuulevat jäsenet. (Seppänen 1997, 158.) 
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Goffmanin ajattelua edelleen on jatkanut Charles Goodwin (1990). Keskusteluun osallistuvat saavat puhun-

nassa erilaisia rooleja, diskurssi-identiteettejä. Diskurssi-identiteettjä puolestaan säätelee se, millainen pää-

sy henkilöillä on asian käsittelyyn. (Seppänen 1997, 165.) Pääsyyn vaikuttaa esimerkiksi se, onko henkilöllä 

omia kokemuksia käsillä olevasta asiasta, puhutaanko keskustelussa yksittäiselle osallistujalla tuttua kieltä 

ja millaiset mahdollisuudet henkilöllä on ilmaista mielipiteensä eli tehdä itsestään puhuja, esiintymismuotti. 

Goffmanin sanastoa käyttäen, tämän tutkimuksen yksi tehtävä on eritellä, millaisiin diskurssi-

identiteetteihin kommentit kutsuvat yleisönsä. 

Puhuttelusta ollaan kiinnostuneita myös genretutkimuksen parissa (mm. Gledhill 1997). Genretutkimuksen 

piirissä katsotaan, että tulkinta-asemat (vrt. diskurssi-identiteetit) syntyvät lajityypillisesti eriytyneestä pu-

huttelusta, jolla ”mediaesitykset kutsuvat yleisöä tuottamaan niistä tietynlaisia merkityksiä ja samalla miel-

tämään itsensä tietynlaisiksi sosiaalisiksi subjekteiksi ja tietynlaisten yhteisöjen jäseniksi”. (Ridell 2006, 

204.) Etenkin television genreistä kiinnostunut Ridell kiinnittää huomiota kahteen puhuttelun tapaan tai 

moodiin, jotka nousevat faktaohjelmien ja fiktiosarjojen katsomisesta: fakta puhuttelee yleisöään toteavasti 

ja fiktio melodramaattisesti. Ridell 2006, 204.) 

4. Empiirinen tutkimus 

Tässä tutkimuksessa lähden liikkeelle viestinnän kommunikaatiomallista, jonka ensi kerran esitteli Roman 

Jakobson Indianan yliopiston järjestämässä tyylintutkimuksen konferenssissa 1958. Erkki Vainikkala (1991, 

125) referoi Jakobsonin mallin mukaisia viestin osatekijöitä ja niihin liittyviä funktioita. Nämä viestin osate-

kijät ja funktiot toimivat tämän tutkimuksen pohjana ja kehyksenä, jonka avulla hahmottelen teoreettiselta 

pohjalta tutkimuskysymyksiäni ja järjestän varsinaisen analyysin loogiseksi kokonaisuudeksi. 

Jakobson korostaa, että viestit (tässä kommentit) ovat monifunktioisia ja ne ”saavat luonteensa funktioiden 

vaihtelevasta hierarkkisesta järjestyksestä”. Ensimmäinen kommunikaation merkitystä luova tekijä on kon-

teksti. Lähettäjän ja vastaanottajan on Jakobsonin mukaan ainakin osittain kyettävä jakamaan kontekstin 

lisäksi yhteinen koodi, joka tässä tapauksessa fyysinen yhteys (sanomalehti) ja psykologinen yhteys (yhtei-

nen kieli ja kulttuuriset tavat tulkita journalistista tekstiä). Seuraavassa numeroin osatekijät. 

Toimiakseen viesti vaatii tarkoitteen, puheenaiheen, jonka myös vastaanottaja voi käsittää ja 
joka on verbalisoitavissa. Tätä Jakobson kutsuu (1) kontekstiksi---. Se ilmaisee sitä asiantilaa, 
josta on puhe eli johon merkitys liittyy. (Vainikkala 1991, 126., numerointi S.K.) 

Tässä tutkimuksessa kontekstilla (1) tarkoitetaan uutiskokonaisuutta, jonka osaksi kommentti järjestyy. Kun 

viestin suhde kontekstiin korostuu, niiden välille muodostuu vallitsevaksi viestin referentiaalinen (denotatii-

vinen, kognitiivinen) funktio, eli viesti viittaa todelliseen tai kuviteltuun ulkomaailmaan. Jotta viesti (kom-
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mentti) voitaisiin siis ymmärtää kirjoittajan tarkoittamalla tavalla, lukijan on ymmärrettävät konteksti (uu-

tiskokonaisuus) johon kommentti suoraan liittyy. Siksi olen tässä tutkimuksessa kiinnostunut kommenttien 

sisältöjen lisäksi myös kontekstien eli uutiskokonaisuuksien piirteistä. Tästä johdan tutkimuskysymyksen 1, 

jota käsittelen seuraavassa alaluvussa. 

Lähettäjän (2) emotiivinen eli ekspressiivinen funktio tulee vallitsevaksi silloin, kun viestin lähettäjän asema 

korostuu. Emotiivisessa funktiossa tulee ilmi puhujan asennoituminen asiaansa sekä hänen tunnetilansa. 

Tämä tarkoittaa sitä, että referentiaalisen – eli suoraan uutiseen liittyvän ja uutista korostavan - funktion 

lisäksi – puhunta sisältää myös viestin lähettäjän tunteita, kuten vihaisuutta ja ironiaa. (Vainikkala 1991, 

126.) Tämä funktio huomioi kommentin kirjoittajan asenteisiin ja emootioihin liittyvät sisällöt, joita viesti 

välittää suhteessa uutiseen. Emotiivinen funktio myös kiinnittää huomiota kommentin tekijyyteen, kirjoitta-

jan läsnäoloon viestissä. Tämän osatekijän tarkastelu nivoutuu tutkimuskysymykseen 2, jossa erittelen, 

millaisia funktioita viestin lähettäjä on sisällyttänyt kommenttiin ja millaista jännitettä se luo uutiseen näh-

den.  

Kolmas osatekijä ja viestin ulottuvuus on suuntautuminen vastaanottajaan (3). Viestin funktio on tällöin 

tahtoon perustuva eli konatiivinen, jossa viestin lähettäjä puhuttelee vastaanottajaa esimerkiksi esittämällä 

neuvoja, pyyntöjä tai käskyjä. Sovellettuna kommentin lajipiirteiden tutkimukseen konatiivisella funktiolla 

tarkoitetaan yleisölle osoitetun puhuttelun erittelyä. (Vainikkala 1991, 126.) Neljäs funktio puolestaan käsit-

telee kontaktia (4). Kontaktiin keskittyvällä puheella on faattinen funktio, jonka tarkoitus on fyysisesti luo-

da, ylläpitää tai lopettaa yhteys vastaanottajaan. (Emt.) Toisin sanoen faattisella funktiolla viestin lähettäjä 

tarkistaa, että kanava (kommentti) ”pysyy auki” ja että vastaanottaja saa sille osoitetun viestin. Kaksi edellä 

mainittua osatekijää, suuntautuminen vastaanottajaan ja viestin rakentama kontakti vastaanottajaan ovat 

teemoja, joita käsittelen tutkimuskysymyksessä 3. 

Viides (5) funktio puolestaan liittyy koodiin. (Emt.) Funktio on metakielellinen, eli sillä tarkoitetaan itsen 

tarkastelua ja oman subjektiuden tunnistamista viestissä. (Vainikkala 1991, 127.) Tätä viestin metakielellistä 

funktiota hyödynnän analyysivaiheen viimeisessä osassa luvussa 5.3. Siinä poimin viitteitä, millaiseen rooliin 

kommentin kirjoittaja kielellisesti asettuu yleisöönsä nähden: onko toimittaja yksi kansalaisista, kokijoista, 

vai pidättäytyykö hän professionaalisessa roolissaan ja etäällä yleisöstä. 

4.1. Tutkimuskysymykset ja metodit 

Empiirisen tutkimukseni olen jaotellut kolmeenkin eri päälinjaan. Niistä ensimmäinen keskittyy kuvaile-

maan pääuutisia ja juttukokonaisuuksia, joissa kommentteja esiintyy. Toisessa osiossa puolestaan pyrin 

erittelemään kommentille ominaisia funktionaalisia piirteitä suhteessa uutiseen. Tässä osiossa korostuu 

myös toimittajan rooli kommentin kertoja-subjektina. Kolmannessa osiossa puolestaan keskityn kommentin 
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ja yleisön suhteisiin sekä kommenttitekstin kerronnallisiin rakenteisiin. Tämä osio luo pohjaa myöhemmälle 

pohdinnalle siitä, millainen potentiaali kommentilla on julkisen keskustelun herättelijänä. Näin ollen lähes-

tyn kommenttigenren tutkimusta kolmesta eri suunnasta: 

1. Viestin konteksti: millaisten uutisten yhteyteen kommentti kirjoitetaan? 

 Mistä uutinen on saanut kimmokkeensa ja kuka kantaa uutisesta vastuun? 

 Esitetäänkö uutinen avoimena kysymyksenä vai onko se luonteeltaan suljettu, loppuun käsitel-
ty? 

 Jos uutinen esitetään avoimena kysymyksenä, sisältääkö uutinen vaihtoehtoisia tai samanmie-
lisiä kannanottoja vai esiintyykö kannanottoja lainakan? 

 Ketkä pääsevät uutisessa ääneen? 

 

2. Viestin lähettäjä: Miten kommentti liittyy uutiseen? 

 Millaiset ovat kommenttien manifestiset ja latentit funktiot?  

 Millaista jännitettä kommentti luo uutiseen nähden? Luoko uutinen avoimia kysymyksiä? Täs-
sä toimittaja ei ole kertoja, vaan tarinan subjekti. 

 Millaisia funktioita kommenteilla on niihin uutisiin nähden, jotka esitettiin avoimina kysymyk-
sinä? 

 

3. Kontakti, suuntautuminen vastaanottajaan sekä toimittajan itseymmärrys viestissä : Miten 
kommentti puhuttelee yleisöä? 

 Millaisen roolin kommentin kirjoittaja ottaa suhteessa yleisöön ja miten kirjoittaja tiedostaa 
yleisön? 

 Miten kommentti puhuttelee yleisöä? 

 Millaisia aineksia kommentti tarjoaa keskustelun syntymiseen? 

4.1.1. Uutisten sisältö 

Uutisten ja uutisten tyyppien erittelyllä on tässä tutkimuksessa ennen kaikkea kuvaileva funktio. Olen ensi-

sijaisesti kiinnostunut siitä, millaisissa uutiskonteksteissa kommentteja esiintyy ja mikä on näin ollen kom-

mentin ”paikka” uutisjournalismissa. Niinpä jätän uutisten sisällön erittelyn hieman pintaraapaisuksi, mutta 

toivon saavani seuraavilla työvälineillä jonkinlaista tolkkua siitä, miltä jutut kokonaisuutena näyttävät ja 

tuntuvat. 
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Ensinnäkin olen kiinnostunut siitä, millaisiin uutistyyppeihin kommentti kirjoitetaan. Muun muassa Jutta 

Högmander (2005) käyttää taviskainalogenreä tutkiessaan varsin käyttökelpoista luokittelua systeemiuuti-

siin, tutkimusuutisiin ja auktoriteettivetoisiin uutisiin. Auktoriteettivetoisessa uutisessa vastuuta uutisai-

heesta kantaa yksittäinen henkilö tai instituutio: uutinen on todennäköisesti lähtenyt liikkeelle juuri yksit-

täisen auktoriteettitahon puheesta tai tietoisesta toiminnasta. Tällöin voidaan päätellä, että jutun on nos-

tanut julkisuuden agendalle määrätty taho. Tutkimusuutiset puolestaan nimensä mukaisesti kertovat joko 

akateemisista tai mielipidemittauksin tehdyistä tutkimuslöydöistä. Tutkimuksen löydökset ovat toimineet 

virikkeenä jutun kirjoittamiselle. Systeemiuutiset puolestaan eroavat edellisistä siinä, että ”vastuuta kanta-

va” taho on vaikeammin selvitettävissä. Puhtaimmillaan systeemiuutinen käsittelee tapahtumaa taikka 

ongelmaa, jota uutinen käsittelee. Keskeistä tässä luokittelussa on se, mikä tai kuka pääsee uutisessa mää-

rittelemään ongelmaa ja siten tekee itsensä aktiiviseksi. Oletuksenani on, että kommenttia kirjoittava toi-

mittaja saattaisi ottaa kärkkäämmin kantaa uutiseen, jossa esiintyy ainoastaan yksi auktoriteettihahmon 

tarjoama näkökulma. Toisaalta taas epäilen, että systeemiuutiset – ja myös tutkimusuutiset – joissa keskity-

tään pikemminkin ilmiön tai ongelman kuvailuun ilman yksittäisen tahon vastuuttamista, saisi toimittajan 

herkemmin kirjoittamaan kokemuksellisen, ilmiötä lukijan arkipäivään linkittävän kommentin. Tätä oletusta 

testaan ristiintaulukoimalla yllä mainitut uutistyypit ja kommenttien manifestiset funktiot. 

Uutisia tarkastellessani jaottelen Reunasen (2007) tapaan, esitetäänkö uutinen avoimena ongelmana, josta 

voidaan vielä keskustella. Aluksi tarkastelen yksin uutisaineistoa, pois lukien toimittajan kommentin. Seu-

raavaksi erittelen, onko niissä uutisissa, jotka on rakennettu avoimen kysymyksen muotoon, esitetty vaih-

toehtoisia kannanottoja. Tässä otan mukaan ainoastaan lähteiden mainitsemat kannanotot enkä ryhdy 

esimerkiksi analysoimaan otsikon sanavalinnoilla rakennettuja merkityksiä. Reunanen (2007, 28) katsoi 

sisällönanalyysissään, että uutiskokonaisuus käsitteli avointa kysymystä silloin, kun siinä viitattiin asiaan 

sisältyvään erimielisyyteen, jonkin ongelman ratkaisutarpeeseen tai sen uudentyyppiseen ratkaisutapaan. 

Jos jutussa käsiteltiin avointa kysymystä, Reunanen tutki edelleen, esittivätkö lähteet kannanottoja ja pää-

sivätkö keskenään vaihtoehtoiset tai erimieliset kantojen esittäjät jutussa esiin. Tässä Reunanen tutki pää-

juttua ja kainalojuttuja kokonaisuutena, eli jos yksi kanta esitettiin pääjutussa ja toinen kainalojutussa, kat-

sottiin, että juttukokonaisuus sisälsi erilaisia kantoja. (Reunanen 2008, 25.) Reunasen analyysissä on kuiten-

kin huomioitava se, ettei hän sisällyttänyt toimittajan kommentteja tutkimiinsa uutiskokonaisuuksiin. Tässä 

tarkoituksenani on edelleen hahmottaa, sijoittuvatko kommentit jossain määrin kiistanalaisten tai ratkaisua 

vaativien ongelmauutisten yhteyteen 

Tässä yhteydessä erittelen myöhempää vertailua varten, ketkä pääsevät uutisissa ääneen eli ketkä ovat ne 

toimijat, jotka toimittaja kertojana nimeää jutussa joko kerronnallisesti tai sitaatein. Ääneen pääsijöiden 

erittely on hyödyllistä myöhemmin, kun tarkastelen kommentin kirjoittajan ja uutisen toimijoiden välistä 
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tekstuaalista vuorovaikutusta. Oletuksenani on edelleen, että etenkin kärkevän mielipidekommentin kirjoit-

taminen on helpompaa silloin, kun varsinaisen uutisen puhetta johtaa autoritaarinen hahmo – tällainen 

asetelma suorastaan houkuttelee journalistia perinteiseen ”vahtikoiran” rooliin. 

4.1.2. Kommentti suhteessa uutiseen 

Kommenttia ja sen suhdetta uutiseen eritellessäni palaan Silverblattin (2007) esittämään geneeristen teks-

tien funktioteoriaan. Tutkin, millaisia ensisijaisia funktioita kommentti toteuttaa uutisjournalismin kehyk-

sessä ja millaisia toissijaisia funktioita kommentilla on. Vaikka Silverblattin (2007) tekemä funktioiden erot-

telu yleisessä muodossa vaikuttaa varsin kattavalta, sovellan Silverblattin funktiomallia aineistolähtöisesti 

muokkaamalla ja sovittamalla uusia funktioita yhdistelemällä aineistosta löytämiäni raakahavaintoja. Tällä 

tavalla toivon saavani kokonaiskuvan siitä, millaisiin tarkoituksiin toimituksissa tätä tekstilajia käytetään. 

Erottelu ensisijaisiin ja toissijaisiin funktioihin on tarpeen, sillä kommentit eivät suinkaan yksioikoisesti nou-

data vain yhden tehtävän täyttämisen kaavaa. Jo pikainenkin silmäys kommentteihin kuitenkin osoittaa, 

että jokin niiden – tiedostetuista tai tiedostamattomista – funktioista nousee esiin muita selvemmin. 

Lisäksi otan jälleen käyttöön aikaisemmin mainitsemani avoimen kysymyksen ajattelutavan. Tutkin, esite-

täänkö kommentissa selkeitä kannanottoja uutisaiheeseen liittyen, ja jos kannanottoja on, tutkin, tarjoa-

vatko ne uusia vaihtoehtoja vai myötäilläänkö niissä uutisessa jo esiin tuotuja ratkaisuja. Näillä keinoin siis 

koetan päästä selvyyteen siitä, millaista lisäarvoa kommentti tuottaa uutiselle. 

Eräs mielenkiintoisimmista kommentin piirteistä on se, että uutistoimittaja siirtyy siinä perinteisestä kerto-

jan roolista itse subjektiksi (toimittaja subjektina, mm. Reunanen 1995). Siksi on mielestäni merkityksellistä, 

millaista vuorovaikutusta subjekti-toimittaja luo uutisen subjekteihin, jotka hän on itse kerronnassaan luo-

nut. Näin ollen tarkkailen samalla, millaisiin suhteisiin toimittaja asettaa itsensä uutisen toimijoihin nähden. 

Aina mielenkiintoisemman asetelmasta tekee se, että kommentin subjekti (toimittaja) ja uutisen subjekti 

(lähde) eivät tekstitasossa voi olla aidosti vuorovaikutuksessa keskenään, sillä kommentti kirjoitetaan taval-

lisesti vasta uutisen jälkeen. Mielenkiintoisia ovat tapaukset, joissa toimittaja nostaa kyseenalaiseksi esi-

merkiksi auktoriteettilähteen toiminnan kommentissa, mutta uutistekstissä samaa ongelmaa ei ole nostettu 

pinnalle.  

4.1.3. Kommentti suhteessa yleisöön 

Siinä, missä ensimmäinen vaiheeni käsitteli pääjuttujen sisältöjä ja puhujia ja toinen vaiheeni kommentin ja 

uutisen välistä suhdetta muun muassa toimittajan profession kautta, kolmas päälinjani keskittyy kommen-

tin ja yleisön väliseen suhteeseen. Pyrin kuvailemaan toisaalta sitä, millä kielellisillä keinoilla kommentti 

puhuttelee lukijaa ja miten se tunnistaa lukijan – eli miten kommentin kertoja orientoituu vastaanottajiin – 



 
 

42 

toisaalta arvioin myös sitä, miten kommentti puhuttelee yleisöä ja millainen se on eräänlaisena keskuste-

lunavauksena. Käytän tässä hyväkseni keskustelunanalyysin käsitteistöä. Journalistinen teksti asettuu ker-

ronnassaan pikemminkin institutionaalisen keskustelun kuin arkikeskustelun kehikkoon. Näin ollen tässä 

tutkimuksessa sanomalehti, ja vielä tarkemmin uutisjournalismi, määrittyy viralliseksi instituutioksi, jonka 

puhetavoissa oletetaan olevan tiettyjä tutkittavia normeja ja toimintatapoja, jotka puolestaan toteuttavat 

määrättyjä tehtäviä. Tässä tutkimuksessa journalismin erityiseksi tehtäväksi oletetaan kansalaiskeskustelun 

herättäminen. Toisaalta on myös kiinnostavaa, pitäytyykö kommentti journalismin institutionaalisten teh-

tävien kehikossa; lipsutaanko puheessa muun muassa tyylivalintojen suhteen arkikeskustelun puolelle. 

Keskustelunanalyysi keskittyy perinteisesti autenttiseen puheeseen, jossa vuorot vaihtelevat kahden tai 

useamman henkilön välillä. Kommenttitekstin sisältöjä analysoitaessa tässä mielessä aito ja autenttinen 

vuorovaikutus kuitenkin puuttuu, mikä osaltaan tekee varsinaisesta keskustelusta puhumisen melko keino-

tekoiseksi. Niinpä käytän keskustelun sijaan mieluummin termiä puhuttelu, jonka ymmärrän niiden keino-

jen valikoimaksi, joilla tekstin kirjoittaja merkityksellistää sanomansa lukijalle ja asettaa lukijalle erilaisia 

osallistujaidentiteettejä. Koen keskustelunanalyysin käsitteiden käytön hyödylliseksi siksi, että kommentin 

voi mieltää myös keskustelun avaukseksi, jonkinlaiseksi avauspuheenvuoroksi, jonka sisäänrakennettu tar-

koitus on saada yleisö reagoimaan itseensä. 

Orientoitumista institutionaaliseen identiteettiin osoitetaan Nuolijärven & Tiittulan (2000, 14) mukaan kie-

lellisin valinnoin. Etsin kommenteista säännönmukaisuuksia, jotka liittyvät sanojen ja kuvausten valintaan. 

Keskeistä on kysyä aineistoilta, millaisilla käsitteillä toimittaja viittaa itseensä; puhuuko tekstin subjekti 

”minusta” ja ”meistä” ja mihin kommentin kirjoittaja näillä termeillä viittaa. Toisaalta on tärkeää, kenelle 

toimittaja sanojen tasolla osoittaa tekstin: puhuuko hän ”teistä”, ”lukijoista” tai ”keskivertokansalaisista”. 

Yksittäisten sanojen ja kuvausten lisäksi pyrin kiinnittämään huomiota toiminnan kielellisiin muotoiluihin. 

Kielellisessä muotoilussa kiinnitetään huomiota siihen, millä tavoin jokin toiminta kiteytetään puheenvuo-

roksi. Ajatuksena on, että mitä ikinä haluammekaan kielellä ilmaista, voimme tehdä sen monin eri tavoin. 

Toiminnan kielellisen muotoilun tutkimisesta on kyse esimerkiksi silloin, kun tarkastellaan, esitetäänkö ky-

symykset hakukysymyksinä tai polaarisina kyllä/ei -kysymyksinä ja liittyykö niihin modaalisia rakenteita. 

(Peräkylä 1997, 191.) Näin päästään käsiksi myös yhteen tämän tutkimuksen keskeisimmistä kysymyksistä: 

heittääkö toimittaja kuvaannollisesti pallon yleisölle konkreettisesti kysymällä yleisöltään, vain tulkitseeko 

hän asian ”loppuun.” 

Olen kiinnostunut myös laajemmin siitä, minkälaisia kerronnan rakenteita toimittajat käyttävät kirjoittaes-

saan kommenttia. Näyttäisi siltä, että kommentti esittäytyy tietyssä mielessä uutisen vastakohtana, ”anti-

uutisena”, jonka juoni kulkee pikemminkin kronologisessa kuin tärkeysjärjestyksessä. Kommenttien raken-
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teita tarkastelen käyttämällä hyödykseni aikaisempaa tutkimusta, joka liittyy journalismin tarinallistumiseen 

(mm. Lassila-Merisalo, 2009). Toivon löytäväni kommenttien kerronnan tavoista joitain sellaisia yhtäläisyyk-

siä, jotka olisivat omiaan kuvaamaan suuntaa, johon tämä uusi genre on kehittymässä. 

4.2. Aineiston kerääminen 

Varsinainen tutkimusaineistoni koostuu niistä Aamulehdessä ja Ilkassa julkaistuista uutiskokonaisuuksista, 

joissa yhtenä elementtinä oli mukana toimittajan kirjoittama kommentti. Koska tarkastelukulmani on gen-

reanalyyttinen – etsin aineistosta kommenttigenrelle tunnusomaisia piirteitä – käsittelen molemmista leh-

distä poimimaani aineistoa yhtenä ryppäänä enkä näin ollen vertaile keskenään kahden eri sanomalehden 

tuotteita. 

Aineistojen keräämisajankohtani ajoittuvat toisistaan kahden vuoden päähän siten, että Aamulehden ai-

neisto on peräisin tammi-helmikuusta 2008 ja Ilkan aineisto julkaistiin tammi-helmikuussa 2010. Yhtenäi-

nen aineiston keräysajankohta ei ole kuitenkaan tarpeen lajityypin tutkimuksen kannalta; olennaista ei ole 

tarkastella, miten toimittaja kommentoivat tiettynä ajankohtana esiin nousseita uutisaiheita vaan miten 

kommentti suhteutuu uutiseen ylipäätään ja miten se puhuttelee lukevaa yleisöä. Molemmat lehdet olivat 

lisäksi kiinnostavia siitä syystä, että ne ulkoasu-uudistuksen myötä mitä ilmeisimmin pyrkivät tietoisesti 

lisäämään toimituksen tuottaman mielipideaineiston määrää uutissivuilla. 

Olennaista aineiston käsittelytapani ymmärtämiseksi on, että tarkastellessani uutisen kimmokkeita, puhuja-

rakennetta, lähteiden esittämiä kannanottoja ja kommentin funktionaalista suhdetta uutiseen, tarkoitan 

uutisella kainaloiden, grafiikan, faktalaatikoiden, gallupien ja muiden elementtien muodostamaa uutisjuttu-

kokonaisuutta. Tehdessäni samoja tutkimuskysymyksiä käsittelevää kandidaatintutkielmaani havaitsin, että 

joissain yhteyksissä raja pääuutisen ja ”vähäpätöisempien” kainalouutisten välillä on häilyvä. Oli myös ta-

pauksia, joissa pääuutinen erottui typografisesti ja sisällöiltään ehdottomaksi pääuutiseksi, mutta kommen-

tissa esitetyt kannanotot puolestaan käsittelivät enemmän niitä aihepiirejä, jotka tulivat esiin kainalojutuis-

sa. Lisäksi katson, että loppujen lopuksi ratkaisu sen suhteen, puetaanko uutinen tekstin vai grafiikan muo-

toon, on monessa tapauksessa pitkälti kosmeettinen. Tiivistäen tarkastelen siis sitä, miten kommentti liittyy 

uutisjuttukokonaisuuteen, ei vain pääuutiseen tai vain pienemmällä kirjasinkoolla painettuun kainalouuti-

seen. 

4.2.1. Aamulehti aineistona 

Tutkimusaineistokseni rajasin Pirkanmaan maakuntalehden Aamulehden pääuutissivun (sivun 4) uutisjutut 

ajalta 1.1.–3.2.2008. Aineistooni valikoitui yhteensä 18 sellaista juttukokonaisuutta, jossa oli mukana kom-

mentti. Aamulehdessä kommentin ohjepituudeksi on annettu 700 merkkiä (Koski 2008, 61). 
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Aamulehden nelosuutissivu on käyttökelpoista aineistoa siksi, että sanomalehden sisäisen juttuhierarkian 

mukaisesti ensimmäiselle uutissivulle sijoitetaan perinteisesti ne uutiset, joita toimitus pitää merkittävim-

pinä. Aamulehden lehtiuudistuksessa nelos- ja viitossivun tärkeyttä haluttiin korostaa: olennaista oli, että 

pääuutinen sijoittuu sivulle neljä (Koski 2008, 53). Lisäksi lehtiuudistuksessa korostettiin, että päivän tär-

keimpään uutiseen pitää liittyä myös toimittajan tai uutispäällikön kommentti, koska ”halutaan, että tär-

keimpään uutiseen lehti ottaa selkeästi kantaa”. (Koski 2008, 53.) Koski (2008, 57) lisää myös, että yksi tär-

keistä uudistuskohteista Aamulehdessä oli palvelujournalismin lisääminen. Käytännössä palvelujournalis-

milla tarkoitettiin esimerkiksi selittäviä grafiikoita. 

Kommentteja julkaistaan toki muillakin osastoilla, eikä aineiston rajaaminen pelkästään Aamulehden nelos-

sivulle tarkoita sitä, etteivätkö talousuutiset tai kulttuurin uutiset olisi painoarvoltaan merkittäviä. Rajauk-

seni takana on jonkinlainen oletus siitä, että nelossivun pääuutiset on suunnattu jossain mielessä laajem-

malle yleisölle, kun taas kulttuurin ja talouden osastojen lukijakunnat saattavat olla jonkin verran eriy-

tyneempiä. 

Aamulehden valintaa toiseksi tarkastelun kohteeksi puolustaa se, että lehden ulkoasu koki perusteellisen 

muodonmuutoksen vuoden vaihteessa 2007–2008. Ulkoasu-uudistus puhuu paljon muodon ylivallan puo-

lesta. Uudistuksen myötä Aamulehdessä on julkaistu huomattavasti aiempaa enemmän kommentteja, ly-

hyitä faktalaatikkoja ja taustoittavia pikkujuttuja. Jo aiemmin lehti muutti etusivunsa rakennetta niin, että 

”kovat” uutiset sijoitettiin etusivun yläosaan. Alapuoli taas muodostui enemmän paikalliseksi ja oletusarvoi-

sesti ihmisläheisimmäksi. Iso kuva esitti usein yksittäistä kansalaista tekemässä jotain. Ulkoasumuutos vah-

vistaa edelleen tuttua dikotomiaa koviin ja pehmeisiin, objektiivisiin ja subjektiivisiin uutisiin. 

4.2.2. Ilkka aineistona 

Toiseksi tarkastelukohteekseni valitsin Etelä-Pohjanmaan maakuntalehden Ilkan ja sen sisältämät juttuko-

konaisuudet, joissa kommentti on mukana. Aineistoa keräsin ajanjaksolta 2.1. – 3.2.2010 ja analyysiini vali-

koitui 15 juttukokonaisuutta. Myös Ilkasta löytämääni kommentti-uutisaineistoa rajasin siten, että otin mu-

kaan analyysiin pelkästään niin sanotulta kakkossivulta löytämäni jutut. 

Kakkossivu osoittautui kiinnostavaksi etenkin siksi, että vuodenvaihteessa 2009 myös Ilkka koki osittaisen 

ulkoasu-uudistuksen, jonka seurauksena kakkos- ja kolmossivun mielipideaineisto pääkirjoituksineen ja 

yliöineen siirtyi lehden keskivaiheille, ja kakkossivun tila varattiin toimituksen itse tuottamalla sivun pää-

uutiselle sekä Maakunnan menoja -tapahtumakalenterille.  Muuhun Ilkan oman uutistoimituksen tuotta-

maan materiaaliin nähden kakkossivu on lehdessä poikkeustapaus, sillä sen ulkoasu on etukäteen määritel-

ty tarkemmin: Kakkosivulla on keskelle viidellä palstalla sijoitettu pääjuttu ja -kuva, jonka vasemmalle puo-

lelle rakennetaan joko gallupeista, uutiskainalosta tai internet-poiminnoista rakennettu pääuutisen tausta-



 
 

45 

juttu. Oikealle puolelle taas oletusarvoisesti sijoitetaan toimittajan kirjoittama kommentti, joka kantaa ni-

meä ”Nyt”. Nyt-palstalla esiintyvissä toimittajan kommentissa on aina toimittajan kuva ja nimi. Ohjemitaksi 

kommentille annettiin noin 1 000 merkkiä, eli mitta on hieman Aamulehden standardi-kommenttia pidem-

pi. Usein kommentista poimitaan myös nosto, lihavoitu suuremman pistekoon lausahdus, kommentin lop-

puun. Kutsun tätä Nyt-nimistä palstaa jatkossa kommentiksi, sillä toimittajien kielenkäytössä se on alusta 

alkaen ollut kommentti ja se myös mielletään sisällöltään identtiseksi kommentin kanssa. Ilkan kakkossivu-

uudistuksen alkuaikoina kakkossivun oikeassa yläreunassa oli aina kommentti, mutta myöhemmin muo-

tosäännöissä ryhdyttiin joustamaan niin, että tähän kohtaan voidaan sijoittaa myös jokin toinen juttuele-

mentti, kuten faktalaatikko tai kainalojuttu. Myös pääjutun käyttämälle viiden palstan ja reilun puolen sivun 

taittopinta-alalle voidaan sijoittaa faktalaatikkoja, nostoja ja infografiikkaa. 

Lisäksi kiinnostukseeni tutkia Ilkan kommentteja liittyy se, että olen työskennellyt sanomalehdessä uutis-

toimittajana useita vuosia, myös ulkoasu-uudistuksen aikaan. Aineiston poimin kuitenkin tietoisesti juuri 

tammi-helmikuulta 2010, koska en tuolloin itse työskennellyt sanomalehden toimittajana ja vältin näin 

omien tekstieni tutkimisen. Mainitsemisen arvoista on myös se, että tein tätä tutkielmaa merkittävän ajan-

jakson Ilkan toimituksen tiloissa.   

4.2.3. Määrällistä vai laadullista sisällönanalyysiä? 

Vaikka tutkimuksessani kerrotaankin määrällisesti sellaiset elementit, kuten pääjuttujen tyypit ja niiden 

korrelaatio luomieni kommenttiluokkien kanssa, en pidä tutkimusotettani määrällisenä sisällönerittelynä. 

Tämä johtuu pääosin siitä, ettei näillä määrällisillä vertailuilla ole tarkoitus tehdä yleistyksiä tai johtopää-

töksiä aineiston syy-seuraussuhteista vaan pikemminkin kuvailla aineistoa. 

Itse näen tutkimusotteeni siis mieluummin laadullisesta näkökulmasta. Krippendorff (2004, 16) puolestaan 

kyseenalaistaa laadullisen ja määrällisen sisällönanalyysin erottelun käyttökelpoisuuden ja validiteetin. Hä-

nen mukaansa tietokoneella lasketut suuret havaintoaineistotkin ovat lopulta laadullista tutkimusta: tekstin 

lukeminen on laadullista, vaikka teksti myöhemmin muunnettaisiin nolliksi ja ykkösiksi. (Krippendorff 2004, 

16.) Ymmärrän tämän väitteen etenkin siksi, että loppujen lopuksi tietokoneellakin operoitu aineisto vaatii 

tulkintaa, mutta pidän silti kahtiajakoa hyödyllisenä. Ellei erottelusta muuta etua ole, niin ainakin se kertoo 

tutkimuksen lukijoille miten heidän tulisi asennoitua tekstiin ja mitä siltä odottaa. Pidän siis jatkossakin 

kiinni laadullisen sisällönanalyysin käsitteestä.  

Krippendorff (2004, 22–24) nostaa esiin kuusi piirrettä, jotka ovat ominaisia hänen tulkinnalleen sisällön-

analyysin käsitteestä. Ensinnäkin, tekstillä ei ole hänen mielestään objektiivista arvoa eli se ei ole riippuma-

ton lukijasta. Tähän teesiin on helppo samaistua. Samalla kun tutkija analysoi tekstejä, hän joutuu pakosta-

kin tekemään tulkintoja. Vaikka tieteelliseltä tutkimukselta odotetaan reliabiliteettia, eli yksinkertaistaen 
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riippumattomuutta tutkijasta itsestään, en usko tämän olevan koskaan mahdollista täysin. Toisen kappa-

leen alussa (Krippendorff 2004, 18) tekijä puhuu tutkimuksen toistettavuudesta (replicable). Tekniikan tulisi 

olla sellaista, että tutkijat eri aikoina ja eri paikoissa pystyisivät saamaan samat tutkimustulokset käyttämäl-

lä samoja menetelmiä. Uskon, että samoja huomioita tutkijat voivat kyllä tehdä katsoessaan samaa aineis-

toa, mutta voi olla, että he antaisivat löydöksilleen erilaiset nimet erilaisin perustein. Kommenttien luokitte-

lu oli usean lukukerran ja raakahavaintojen tiivistämisen tulos. 

Toinen Krippendorffin sisällönanalyysin piirre tai periaate on edelliseen liittyen se, ettei teksteillä ole yhtä 

merkitystä jonka voisi löytää tai jonka voisi ”kuvailla” (2004, 18). Hän ottaa hienosti käytännön esimerkin ja 

toteaa, että toinen voi laskea lauseita ja toinen voi tulkita samaa tekstiä vaikkapa psykoanalyysin perintei-

siin nojaten. Tutkijan lähestymistapa ja omat mieltymykset siis vaikuttavat huomattavasti siihen, millaisia 

vastauksia samasta aineistosta voi saada näennäisesti samaa metodologista oppia (tässä sisällönanalyysi) 

käyttäen. 

Viides Krippendorffin mainitsema sisällönanalyysin erityispiirre liittyy vahvasti siihen, miksi peilaan myös 

jatkossa kommenttigenreä nimenomaan uutisjournalismi ja uutisgenreä vasten. Krippendorff (2004, 24) 

muistuttaa, että tekstin tuottamat merkitykset riippuvat kontekstista, diskurssista ja tarkoituksista, joihin 

teksti on rakennettu. Krippendorff huomauttaa esimerkillään, että myös lukijan tarkoitus ohjaa tekstin 

merkitystä: terapeutti ja keskusteluanalyytikko tulkitsisivat tekstiä eri tavalla (2004, 24). On huomattava, 

että myös tutkija lukee tekstejä aina tarkoitushakuisesti. 

4.3. Tutkimuksen kulku 

Pertti Alasuutari (1994) jakaa laadullisen tutkimuksen kahteen vaiheeseen. Niistä ensimmäistä hän kutsuu 

havaintojen pelkistämiseksi. Siinä aineistoa tarkastellaan teoreettis-metodologisesta näkökulmasta ja kiin-

nitetään huomiota siihen, mikä on teoreettisen viitekehyksen ja kysymyksenasettelun kannalta ”olennaista” 

aineistossa. (Alasuutari 1994, 31.) 

Aluksi sovelsin Alasuutarin neuvoa lukemalla aineiston läpi useaan kertaan niin, että minulle jäi mielikuva 

aineistosta ja sen sisältämistä kommenteista kokonaisuutena. Aineiston tutkiminen lähti liikkeelle uutisten 

ja kommentin kirjoittajien erittelyllä: tutkin juttukohtaisesti, oliko toimittaja kommentissa ja uutisessa sama 

vai eri. Samalla tarkastelin määrällisesti ja laadullisesti, millaisia muita toimituksellisia elementtejä uutisko-

konaisuuksiin sisältyy. 

Tämän jälkeen tyypittelin uutiset käyttäen hyväkseni Högmanderin (2005) luokittelutapaa. Högmanderin 

(2005) mukaan auktoriteettivetoisen ja systeemivetoisen uutisen erottava tekijä on pääasiassa se, kenen 

voidaan katsoa antaneen sysäyksen itse uutiselle. Auktoriteettivetoisissa uutisissa auktoriteetti on tehnyt 
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päätöksen, josta hän myös kantaa vastuun. Systeemiuutisessa sysäyksen antajan selvittäminen on vaike-

ampaa, eikä uutissisällölle löydy samaan tapaan vastuunkantajaa kuin auktoriteettivetoisessa uutisessa. 

(Högmander 2005, 63–64.) Tutkimusuutisen sävy on neutraalimpi kuin kahdessa edeltävässä juttutyypissä. 

Siinä päälähdeaineisto on tutkimus ja uutisessa keskitytään tavallista enemmän tilastojen ja tutkimuksen 

kuvailuun ja tulkintaan. (Emt., 65.) Auktoriteettivetoisissa uutisissa keskitytään muutoksiin. Kaksi juttua jäi 

tämän luokituksen ulkopuolelle ja nimesin ne luonteensa vuoksi tapahtumauutisiksi. 

Alasuutari (1994) puhuu aineistoa analysoitaessa tehdyistä raaka-havainnoista, jotka syntyvät aineiston 

tarkastelun seurauksena (1994, 31). Nimensä mukaisesti ne ovat joukko huomioita, joita tutkija löytää ai-

neistoistaan. Havaintojen pelkistämisen toisessa vaiheessa tutkija karsii havaintomäärää edelleen yhdistä-

mällä havaintoja toisiinsa. Alasuutarin (1994) mukaan tähän päästään etsimällä havaintojen yhteinen piirre 

tai muotoilemalla sääntö, joka tältä osin pätee poikkeuksetta koko aineistoon (1994, 31). Raakahavainnois-

ta yhtäläisyyksiä etsimällä sain rakennettua aineiston havainnot kattavan luokittelutaulukon, jossa jokainen 

luokka kertoo jotain niistä piirteistä, jolla kommentti suhteutuu uutiseen. Kutsun näitä suhtautumistapoja 

kommentin funktioiksi (ks. Silverblatt, genren funktionaalisuus) Havaintoja pelkistämällä sain tulokseksi viisi 

eri tapaa: 1) kantaaottava kommentti, 2) taustoittava kommentti, 3) informoiva kommentti, 4) kokemuksel-

linen kommentti sekä 5) journalistista prosessia kuvaava kommentti. 

Viimeinen osio tutkimuksestani pureutuu syvemmin kommenttiteksteihin. Kommentin funktioita tutkiessa-

ni havaitsin, että tuloksekasta aineiston järjestelemistä on kommenttien jakaminen läheinen-etäinen -

ulottuvuudelle sen mukaan, miten kommentin kirjoittaja tekstuaalisesti asemoi itsensä yleisöön nähden. 

Läheisiksi kommenteiksi voi luonnehtia juttuja, joissa toimittaja sanavalinnoin lukee itsensä osaksi yleisöä 

(kansalaisia, kuluttajia, asiakkaita), kertoo yhteisiksi oletettuja kokemuksia tai antaa ”omia” neuvoja lukijoil-

le. Etäisiksi taas luen kommentit, joissa toimittajan puhe ei näytä kohdistuvan tiedostetulle yleisölle esi-

merkiksi pronominien käytöllä. Etäisiä ovat myös kommentit, joissa toimittaja itseensä viittaamatta ottaa 

pikemminkin ulkopuolisen tarkkailijan kuin kokijan tai näkijän roolin. Toisaalta jonnekin etäisen ja läheisen 

välimaastoon sijoittuvat niin sanotut metakommentit ja kysyvät kommentit joissa toimittaja tiedostaa ylei-

sönsä (kertomalla tarinan jutun takaa) mutta identifioi itsensä erilliseksi yleisöstä, professionaaliseksi toi-

mittajaksi.  

Luokiteltuani kommentit läheinen-etäinen-ulottuvuudella ryhmiin valikoin jokaisesta ryhmästä kaksi kom-

menttia lähempään tarkasteluun. Lähempään tarkasteluun valikoituvat kymmenen kommenttia ovat sisäl-

löltään sellaisia, joita voi pitää eräänlaisina tyyppiesimerkkeinä edustamistaan kommenttiryhmistä. Nume-

roin tarkempaan analyysiin ottamani kommentit numeroilla 1–10. Kommentit ovat tämän tutkimuksen 

liitteenä. Kiinnitän erityistä huomiota siihen, millaiseen rooliin tai millaisiin viitekehyksiin kommentin kerto-

ja-subjekti itsensä asettaa, miten kommentin kirjoittaja tiedostaa yleisön ja millaisin kerronnallisin keinoin 



 
 

48 

kommentti yleisöä puhuttelee. Mukana analyysissä kulkee kaiken aikaa myös kommentin dialoginen ulot-

tuvuus; pohdin, ottaako kommentin kirjoittaja kontaktia yleisöön sellaisilla tavoilla, jotka antavat aineksia 

keskustelun synnyttämiselle.  

Lopulta tutkin kommenttien rakenteita kaunokirjallisen journalismin näkökulmasta ja pohdin, millaisia yhtä-

läisyyksiä on kommentilla ja kaunokirjallisella ilmaisulla. Tämän jälkeen koetan koota yhteen päätelmiä 

siitä, millainen journalistinen lajityyppi kommentti on, ja kuinka muuttumattomia tai muuttuvia sen raken-

teet ovat. 

5. Tutkimuksen tulokset 

5.1. Kommentin konteksti: Uutiskokonaisuudet 

Tutkimusaineistoon sisältyy yhteensä 33 uutiskokonaisuutta, joissa on mukana kommentti. Suurimmassa 

osassa aineiston jutuista kommentti ja pääuutisen lisäksi mukana oli lukuisia muita toimituksellisia ele-

menttejä, kuten kainalojuttuja, toimitettuja infografiikkoja, faktalaatikoita, taustalaatikoita sekä gallupeja. 

Ilkassa uutisjuttujen lisäkkeinä käytettiin niin sanotusti formatoituja juttutyyppejä – taulukoita, infografiik-

kaa, faktalaatikoita ja gallupeja. Aamulehden jutut puolestaan sisälsivät enemmän joustavia, juttukohtai-

sesti muotoiltuja elementtejä. Esimerkiksi Suomen ilmastovelvoitteista kertovaan juttuun (AL 24.1.2008) 

rakennettiin grafiikan ja kainalouutisen lisäksi ”Kolme kriitikkoa” -niminen, katugallupia muistuttava juttu-

kokonaisuus, jossa WWF Suomen ilmasto-ohjelman päällikkö, Teknillisen korkeakoulun fysiikan professori 

ja Elinkeinoelämän keskusliiton energia-asiantuntija arvioivat Suomen velvoitteita. Molemmissa sanoma-

lehdissä viitattiin ahkerasti verkkolehteen keskustelun jatkamiseksi. 

Aamulehden aineistossa merkillepantavaa on, että kommentin, varsinaisen pääuutisen sekä miltei jokaises-

sa uutisessa esiintyvän pääkuvan lisäksi jutuissa oli keskimäärin kolme muuta juttuelementtiä. Ilkassa puo-

lestaan kommentin, pääuutisen ja kuvan lisäksi muita juttuelementtejä oli pääsääntöisesti yksi tai kaksi. 

Useimmin käytetty lisäke oli Ilkassa gallup. 

Näitä tuloksia selittää suureksi osaksi se, että Ilkassa kakkossivun uutisiin käytettävä tila on huomattavasti 

rajatumpi kuin Aamulehdessä, jossa nelossivun pääjuttu saattoi enimmillään vallata broadsheet-kokoisesta 

lehdestä lähes kokonaisen sivun. Ilkassa puolestaan vakiopaikalla, kakkossivun pääjutun aina ilmestyy sään-

nöllisesi Maakunnan menoja -niminen tapahtumakalenteri. 

Kuitenkin voidaan päätellä, että runsaalla taustoituksella ja suurella tilankäytöllä tähdennetään uutisen 

painoarvoa suhteessa lehden muihin uutisiin: näin perustellaan, miksi juuri tämä uutinen on sijoitettu pää-
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uutissivulle. Runsas taustoitus ja asian käsittely mahdollisimman monesta näkökulmasta lienee käytäntö, 

jolla lehti luo vaikutelmaa uutisoinnin monipuolisuudesta.  

5.1.1. Uutisen tyyppi 

Ylivoimaisesti suurin osa aineiston uutisista oli tyypiltään systeemiuutisia (ks. Högmander 2005). Toiseksi 

eniten aineistossa oli niitä uutisia, joissa uutisen ydin – uutiskärki – lähti liikkeelle jonkin auktoriteettitasoi-

sen henkilön tai organisaation toiminnasta. 

Taulukko 1: Uutisen tyyppi, N=33 

Uutisen tyyppi Määrä, kpl Määrä, %

Auktoriteettivetoinen 10 30

Systeemiuutinen 17 52

Tutkimusuutinen 3 9

Tapahtumauutinen 3 9

Yhteensä 33 100  

Useissa systeemiuutiseksi luokittelemissani jutuissa keskeinen elementti oli toimituksen rakentama, selke-

ästi esiin tuotu kysymyksenasettelu tai ongelma. Monet systeemiuutisiksi luokittelemani uutiset lähtivät 

liikkeelle toimituksen omasta, ratkaisua vaativasta konkreettisesta kysymyksestä. Ratkaisua ongelmaan 

haettiin uutisissa kyseisen aihepiirin asiantuntijoilta. Esimerkiksi uutisessa ”Missä on vahva johtaja?” (AL 

2.1.2008) toimittaja aloittaa uutisen kysymyksenasettelulla jo otsikossa. Myöhemmin hän jatkaa:   

”Miksi presidentti ei ota kantaa, tee selkeitä aloitteita tai visioi tulevaa, Tampereen yliopiston poli-
tiikan tutkimuksen laitoksen johtaja, valtio-opin professori Heikki Paloheimo?” (AL 2.1.2008)  

Jutun keskeinen pääpuhuja on kuitenkin professori Heikki Paloheimo. Toisella muotoilulla, häivyttämällä 

toimittajan välitön läsnäolo, tämä uutinen olisi saattanut olla luokiteltavissa auktoriteettivetoisiin uutisiin. 

Toisessa esimerkissä (Ilkka 26.1.2010) kysytään otsikossa, että ”Miksi lunta ei saa kolata naapurin tontil-

le?”. Myös tässä uutisessa puhujia on vain yksi: ympäristö- ja energiatalouden professori Ari Ekroos selvitte-

lee lumen juridiikkaa pala palalta kieli poskessa tehdyssä jutussa. 

Kysymyksenasettelu voi olla paljon piiloisempikin. Esimerkiksi Ilkan uutisessa ”Kännykkäpannaa puretaan 

Suomen sairaaloissa” (Ilkka 22.1.2010). Jutussa kirjoitetaan, että: 

Matkapuhelimia saa sairaaloissa käyttää entistä vapaammin: täyskielto on voimassa enää har-
vassa sairaalassa. Näin on pian myös Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella. Matkapuhe-
linten käyttö aiotaan sallia tiloissa, joissa siitä ei arvella olevan sairaalatekniikalle haittaa. (Ilkka 
22.1.2010, korostukset S.K.) 
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Muutoksesta puhutaan myös aiemmin julkaistussa, maanmittaustoimiston uusista tehtävistä kertovassa 

jutussa: 

Lainhuutoa hakevan ei kannata enää kiskoa käräjäoikeuden ovea. Tämän vuoden alusta lähtien 
kiinteistöjen kirjaamisasioista on päätetty Maanmittauslaitoksessa, joka toimii maa- ja metsäta-
lousministeriön alaisuudessa. Tuomioistuimista siirtyivät maanmittaustoimistoihin lainhuutojen li-
säksi kiinnitysten ja erityisten oikeuksien kirjaaminen. (Ilkka 16.1.2010, korostukset S.K.) 

Systeemiuutisissakin kerrotaan siis uudistuksista, mutta niille on tyypillistä se, että itse ongelman tai pu-

heena olevan toiminnan aiheuttajaa on tekstistä vaikea löytää. Edellisissäkin esimerkeissä puhutaan muu-

toksista, mutta niiden aikaansaajaa tai vastuuhenkilöä ei ole juttuun kirjattu. Molemmissa jutuissa toimijas-

ta puhutaan passiivissa. 

Ongelman ympärille rakennettu systeemiuutinen kuvailee ongelman laatua, kerää mielipiteitä ja hahmottaa 

ongelman taustoja, mutta se ei auktoriteettivetoisen uutisen tavoin nimeä ongelmasta vastuuta kantavaa 

tahoa eikä myöskään vaadi ratkaisua yksittäisiltä henkilöiltä tai organisaatioilta. Näin ollen systeemiuutiset 

näyttäytyvät vaikeammin hallittavina, muutoksina, joilla ei ole selvää syytä ja jonka seuraukset ovat epä-

varmoja. Systeemiuutisesta on kyse muun muassa Ilkan (25.1.2010) jutussa ”Verotoimiston väliaikaistiloissa 

jonotetaan jo käytävilläkin”, jossa käsitellään verotoimiston väliaikaistilojen ahtautta ja asiakkaiden vaike-

uksia löytää näihin uusiin tiloihin. Ingressissä kerrotaan, että: 

Etelä-Pohjanmaan verotoimisto on toiminut 70 työntekijän voimin vajaa vuoden ahtaissa väliai-
kaistiloissa Seinäjoen Teknologiakeskus Framissa. Vuodenvaihteen verotileihin ja verokortteihin 
liittyvät asiakaskäynnit ovat ruuhkauttaneet palvelupuolen, niin että ihmisiä on ollut odottamassa 
käytävilläkin. (Ilkka 25.1.2010) 

Auktoriteettivetoisissa uutisissa lähdetään tyypillisimmillään liikkeelle arvostetun tai korkean tahon päätök-

sistä tai toiveista. Esimerkkinä varsin suorasukaisesta auktoriteetin määrittämästä uutisaineksisesta on 

”Ministeri haluaa VR:ltä lisää junavuoroja” (AL 18.1.2008). Usein auktoriteettivetoisissa uutisissa on vahva 

tulevaisuusorientaatio: kerrotaan mitä päättäjät suunnittelevat, mitä he haluavat tulevaisuudelta ja millai-

sia päätöksiä tullaan tekemään. Toisaalta auktoriteettivetoisissa uutisissa saatetaan lähteä liikkeelle siitä, 

miten puheen alla oleva päätös vaikuttaa kansalaisten arkeen. Tällaisissa uutiskynnyksen ylittävä auktori-

teettitahon toiminta ei välttämättä ole aivan ilmiselvää. Esimerkiksi uutisessa ”Myynti rullaa täyttä häkää ja 

pienentää päästöjä” (AL 3.1.2008) lähdetään liikkeelle yksittäisen autokaupan arjesta ja asiakkaista. Varsi-

nainen syy, miksi toimittaja on lähetetty paikalle, paljastuu otsikon alarivistä: 

Autokauppa: Käänne alkoi vihdoin, vasta verouudistus toi päästöt ihmisten huulille. (AL 3.1.2008, 
korostukset S.K.) 

Lisäksi päättäjien aikaansaamaa verouudistusta avataan uutiseen liitetyssä faktalaatikossa. 
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Tutkimusuutisen ja auktoriteettiuutisen rajapintaa kolkuttelee Ilkan (9.1.2010) juttu ”Siivoojien kohtelu on 

useissa paikoissa ala-arvoista”. Itse uutinen lähtee liikkeelle selkeästi tuoreesta selvityksestä, jonka on teh-

nyt Sedu Aikuiskoulutuskeskus. 

Sedu Aikuiskoulutuskeskus selvitti Opetushallituksen rahoituksella aloja, jotka kärsivät työvoima-
pulasta Etelä-Pohjanmaalla. Selvityksen mukaan työnantajilla oli pulaa ammattitaitoisista siivoo-
jista, majoitus- ja ravitsemisalan osaajista ja kaupan erikoismyyjistä. (Ilkka 9.1.2010.) 

Siivousalaan liitetystä kiinnostavuuden puutteesta kuitenkin antaa voimakkaita lausuntoja Oikeutta siivoo-

jille -liikkeen Jarmo Åsnabrygg, jonka kommentti on nostettu sitaateilla otsikkoon. Katson kuitenkin, että 

juttu on lähtenyt liikkeelle alun perin tutkimuksesta. 

Aineistossa on Högmanderin (2005) kolmen juttuluokan lisäksi kolme uutista, jotka nimesin tapahtumauuti-

siksi. Näistä ensimmäinen käsittelee uusien varusmiesten tunnelmia ensimmäisenä asepalveluspäivänä (AL 

8.1.2010): toimittaja on selvästi lähtenyt paikalle pikemminkin kuvailemaan tunnelmaa kun hakemaan uu-

tista. Toinen tapahtumauutinen (AL 16.1.2008) kuvailee, kuinka automaatioasentaja vihdoin alkaa teho-

kloorata Nokian saastuneita putkia. Kolmas juttu (Ilkka 10.1.2010) käsittelee Etelä-Pohjanmaalle saapunut-

ta missikiertuetta. 

Tapahtumauutisen erottaminen muista uutisista ei välttämättä ollut joka kerta yksinkertaista. Esimerkiksi 

Ilkka (20.1.2010) julkaisi kakkossivullaan kolme saman toimittajan tekemää juttua, joista yksi, ”Asianajajien 

rinnalle kaavaillaan lupajuristeja”, oli nostettu sivun pääuutiseksi. Kaksi muuta uutista ”Erorahoista sopiessa 

pitää olla tarkkana” ja ”Suomalaisten olisi pitänyt lähteä Saksaan käräjöimään osakehuijauksesta” oli taiton 

avulla asetettu ensin mainitun uutisen kainaloiksi. Kuitenkin näiden juttujen sisällöt käsittelivät keskenään 

aivan erilaisia kysymyksiä, vaikka ne kaikki liittyivät enemmän tai vähemmän lain tulkinnan kysymyksiin. 

Juttujen sijoittamista yhtenäiseksi kokonaisuudeksi puolusti kuitenkin se, että niiden aineisto oli hankittu 

Helsingissä pidetyillä Suomen Asianajajaliiton Asianajaja-päiviltä. Kaksi jäljempää uutista jätin kuitenkin pois 

aineistostani, sillä kommentin sisällöt eivät liittyneet niiden käsittelemiin asioihin millään tavalla. Niinpä 

aineistokseni valikoitui kolmen jutun kokonaisuudesta vain yksi juttu, ja luokittelin sen auktoriteettivetoi-

seksi uutiseksi tapahtumauutisen sijaan. Juttu ”Asianajajien rinnalle kaavaillaan lupajuristeja” (Ilkka 

20.1.2010) lähtee auktoriteettiuutiselle tyypillisesti liikkeelle oikeusministeriön mietinnöstä: 

Oikeudenkäynnissä asianosaiset käyttävät usein asiamiestä tai avustajaa. Oikeusministeriön työ-
ryhmän mielestä sellaisena saisi toimia vain asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai erityisen luvan 
saanut juristi. – Toteutuessaan ehdotus parantaisi oikeusturvaa, sanoo asianajaja Tapio Malmi-
vaara. (Ilkka 20.1.2010, korostukset S.K.) 
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5.1.2. Uutinen avoimena kysymyksenä 

Valtaosaan aineiston uutiskokonaisuuksista rakennettiin niin sanottu avoin kysymys, johon jutun lähteet 

joko ottivat kantaa tai eivät. Reilussa 66 prosentissa jutuista jokin uutisen käsittelemä asia esitettiin näin 

ollen ratkaisemattomana tai sellaisena, josta voidaan vielä keskustella. Uutinen sisältää avoimen kysymyk-

sen automaattisesti silloin, kun siinä viitataan asiaan liittyvään erimielisyyteen tai ongelman ratkaisutarpee-

seen (Reunanen 2006). 

Taulukko 2: Avoimet kysymykset uutiskokonaisuuksissa, N=33 

Avoimet kysymykset juttukokonaisuudessa Määrä, kpl Määrä, %

Jutussa avoin kysymys 21 64

Jutussa ei avointa kysymystä 12 36

Yhteensä 33 100  

Yllä olevasta taulukosta voidaan tehdä se johtopäätös, että useimmissa niissä uutisissa, joihin on kirjoitettu 

toimittajan kommentti, on ollut kyse enemmän tai vähemmän kiistanalaisista tai vähintään ratkaisua vaati-

vista asioista. Tulos on looginen, sillä kommentti voi tuoda lisäarvoa vain sellaisiin uutisiin, joissa neuvotte-

luvaraa vielä on olemassa. 

Niissä jutuissa, joissa esitetään erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja tai kannanottoja on kyse useimmiten kiistan-

alaisista aiheista. Tekstuaalisesti avoimia kysymyksiä luotiin monin eri keinoin. Tyypillinen esimerkki avoi-

men kysymyksen luovasta uutisesta on Aamulehden 7.1.2008 julkaisema juttu perustuslain muuttamisesta 

sellaiseksi, että eduskunta valitsisi presidentin. Juttu otsikoitiin ”Hallituspuolueet haluavan kansan valitse-

van presidentin”. 

Ensinnäkin jo otsikko viittaa keskustan, kokoomuksen, vihreiden ja RKP:n haluun säilyttää valintaoikeus 

kansalla. Toiseksi, juttuun tuodaan vaihtoehtoinen ratkaisutapa esitystapa demareiden kansanedustajan 

Kimmo Kiljusen suulla: 

- Perustuslain kanssa tekemisissä olevien demariedustajien keskuudessa on vahvana sellainen 
näkemys, että jos valtaoikeudet viedään, pitää vaali siirtää eduskunnalle, sanoo asiaa SDP:ssä 
pohtivan työryhmän jäsen, kansanedustaja Kimmo Kiljunen. (AL 7.1.2008, korostukset S.K.) 

Kolmanneksi, tekstissä kerrotaan, että lain muutostarpeita pohtii parhaillaan työryhmä, eikä valmista esi-

tystä ole vielä tehty. Näin ollen lukijalla on vielä tilaa muodostaa kantansa. 

Se, että jutussa on vaikkapa eriävien mielipiteiden keinoin rakennettu avoin kysymys, ei automaattisesti 

tarkoita että kiistelyn aihe olisi merkittävä tai omiaan aiheuttamaan kansalaiskeskustelua. Aamulehti uuti-

soi 21.1.2008, että ”Puhdistamoiden purkuvesissä valuvat järviin ihmisten taudit”. Alaotsikolla varustettu 

pääuutinen on pikemminkin hyvin tiivistetty informaatiopaketti siitä, mitä kaikkea puhdistamot käyttöve-
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destä löytävät ja mitkä ovat ensisijaisesti vedestä poistettavat aineet. Sen sijaan kainalouutisessa ”Viinikas-

sa jäteveteen puhalletaan paineistettua ilmaa” esitetään eriäviä mielipiteitä, jotka liittyvät uuden veden-

puhdistustekniikan hintaan: 

Heinonen-Tanski arvioi flotaatiomenetelmän kustannuksia kohtuullisiksi. Tampereen Veden silloin 
toimitusjohtaja, nykyinen alan konsulttina työskentelevä ?????* sen sijaan puhdistustapaa kallii-
na. Pääomakuluineen flotaatiomenetelmä nostaa kustannuksia jopa 20 prosenttia. (AL 
21.1.2008.)(*henkilön nimi epäselvä kopioidussa jutussa, S.K.) 

Eriävät mielipiteet ja näin avautuva avoin ongelma ei siis keskity niinkään suurempiin kysymyksiin, kuten 

onko nykyinen vedenpuhdistustekniikka riittävää, kuinka paljon riskejä siihen liittyy ja parantaisiko uusi 

vedenpuhdistustapa merkittävästi vettä juovien kansalaisten terveyttä. 

Kuvio 1: Avoimet kysymykset uutiskokonaisuuksissa juttutyypeittäin, N=33 

 

Näyttäisi siltä, että uutiskokonaisuuden tyypillä (auktoriteettivetoinen, systeemiuutinen, tutkimusuutinen 

tai tapahtumauutinen) ei ole tässä aineistossa suoranaista yhteyttä siihen, esitetäänkö samoissa jutuissa 

keskustelulle avoinna olevia kysymyksiä. Avoimia kysymyksiä esitettiin likimain puolessa auktoriteettivetoi-

sista uutisista ja tutkimusuutisista. Suhteessa hieman vähemmän keskustelun varaa antoivat tutkimusuuti-

set, eikä tapahtumauutisiin liittynyt avointa kysymystä lainkaan. Kyse on kuitenkin pienistä otoksista, joten 

johtopäätöksiä avointen kysymysten suhteesta uutiskokonaisuustyyppeihin ei voidakaan tehdä. 



 
 

54 

Taulukko 3: Kannanotot niissä uutiskokonaisuuksissa, joissa ilmeni avoimia kysymyksiä, N=21 

Avoin kysymys, kannanottojen tyyppi Määrä, kpl Määrä, %

Samanmielisiä kannanottoja 9 43

Erimielisiä kannanottoja 11 52

Ei kannanottoja 1 5

Yhteensä 21 100  

5.1.3. Puhujat uutiskokonaisuuksissa 

Aineiston uutisissa sekä niiden kylkiäisissä kuten kainalojutuissa, gallupeissa ja muissa elementeissä eri pu-

hujia oli yhteensä 184. Luokittelun kehyksenä käytin muun muassa Suikkasen, Saloniemen & Holman (2008, 

26) suomalaisen uutismedian seurantaraportissa käyttämää viiteryhmäluokittelua. Puhujiksi laskettiin kaikki 

ne, joita uutista kirjoittava toimittaja siteerasi joko suoraan sitaattiviivalla tai referoi puhetta siten, että 

lähde tuli selvästi esiin seuraavilla tavoilla: 

- Ei tämä tietysti ollut toivomamme lopputulos, mutta perustelut ovat ymmärrettävät. Tupakointi-
kielto on määrättävä asuntoyhtiötä perustettaessa tai sitten siihen on saatava kaikkien osakkai-
den suostumus, asuntoyhtiön asiamies, asianajaja Pekka Suojanen toteaa. 

Myös Kiinteistöliiton päälakimies myöntää, että kohtuuttoman tai kohtuullisen haitan rajaa selvi-
tettäessä riidoilta tuskin vältytään. (AL 22.1.2008, korostukset S.K.) 

Ylivoimaisesti suurimman kuuluvuuden äänelleen näyttävät saaneen galluphenkilöt. Aineistossa siteerattiin 

tai referoitiin yhteensä 52 eri galluphenkilön puhetta. Katugallup-haastatteluiksi tulkitsin ainoastaan ne 

yhden tai kahden palstan kyselyt, joissa esiintyvää henkilöä ei yhdistetty mihinkään kuviossa mainittuun 

viiteryhmään. Nämä henkilöt tulkitsin ”taviksiksi”, joilta toimittaja on tullut kysymään kokemuksia tai mieli-

piteitä liittyen varsinaisessa uutisessa kerrottuun asiaan. 

Pidin tarpeellisena erottaa toisistaan yksityishenkilöt ja galluphenkilöt yksinkertaisesti siitä syystä, että gal-

luphenkilöiden laskeminen mukaan siteerattuihin lähteisiin olisi vääristänyt kokonaiskuvaa aika tavalla. 

Yksityishenkilöiden ja galluphenkilöiden haastattelun keskeinen ero on haastattelun suunnitelmallisuus ja 

haastateltavan mahdollisuus varautua ja pohtia etukäteen toimittajan esittämiä kysymyksiä. Galluphenkilöt 

valitaan yleensä satunnaisesti ja kysymys tulee yllättäen, jolloin myös vastausvaihtoehdot ovat vähemmän 

harkittuja ja perusteltuja. Sen sijaan yksityishenkilöiden kanssa tehdyt haastattelut perustuvat useimmiten 

jo aiemmin toimituksen tiedossa olleisiin henkilön kokemuksiin tai asiantuntemukseen, jonka johdosta 

myös haastateltava osaa valita sanansa paremmin.  

Näin ollen katson, että yksityishenkilöiden pääsy sanomalehden sivuille on enemmän kansalaisnäkökul-

maan nojaavaa journalismia kuin satunnaiset gallupkyselyt. 
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Kuvio 2 

 

Ellei galluphenkilöitä lasketa mukaan, poikkeuksellisen paljon havaintoaineistossa esiin pääsi kolme seuraa-

vaa viiteryhmää: julkishallinto; valtiojohto ja puoluelaitos sekä elinkeinoelämä. Käytännössä julkishallinnon 

edustajista suuri osa oli kuntavirkamiehiä tai valtion laitosten virkamiehiä. Tulokset myötäilevät näiden 

kolmen suuren ryhmän osalta osittain tuloksia suomalaisen uutismedian seurannasta 2008, jossa verrattiin 

määrällisesti keskenään mediassa esiintyneiden päätahojen ja keskeisten puhujien viiteluokkia- ja ryhmiä. 

Suikkasen, Saloniemen & Holman (2008) erittelyssä eniten julkisuustilaa saivat yksityishenkilöt (tutkimuk-

sessa ei eritelty galluphenkilöitä), seuraavaksi ulkovallat, elinkeinoelämä, valtiojohto sekä puoluelaitos, 

julkishallinto ja tutkimus.  

Ulkovaltojen näkymättömyyttä tässä tutkimuksessa selittää pitkälti aineiston rajaus. Sekä Aamulehti että 

Ilkka ovat leimallisesti maakuntalehtiä. Tarkastellut sivut taas täyttyvät poikkeuksetta pääosin lehden oman 

toimituksen tuottamasta aineistosta. Aineiston rajauksella voitaneen selittää pitkälti myös kulttuurin ja 

taiteen sekä viihde- ja muotiteollisuuden poissaoloa. Kulttuurin ja viihteen aihepiirit mielletään perinteisesti 

”pehmeäksi” uutiseksi, joka ei lehden pääuutissivulle herkästi pääse. Lisäksi kulttuurijournalismin esittämi-

sellä on pitkä ja vakiintunut historiansa. Se pitää kiinni omasta osastostaan eikä kulttuuriaiheita herkästi 

tuoda uutissivuille. 
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On kuitenkin huomioitavaa, että reaalimaailmassa henkilö ei edusta yksioikoisesti vain yhtä viiteryhmää; 

sen sijaan voidaan ajatella, että eri yhteyksissä painottuvat erilaiset viiteryhmät. Tässä ääneen päässeitä 

henkilöitä tarkastellaan sen sijaan roolin näkökulmasta ja kiinnitetään käytännön läheisesti huomiota sii-

hen, millaiseen viiteryhmään henkilö liitetään juuri kyseessä olevassa kontekstissa. 

5.2. Kommentin suhde uutiseen 

Suurimmassa osassa aineiston jutuista kommentin kirjoittaja osallistui myös uutisten kirjoittamiseen. Vain 

yhdeksässä tapauksessa kaikkiaan 33 uutiskokonaisuudesta kommentin oli kirjoittanut henkilö, joka ei muu-

ten osallistunut uutisten kirjoittamiseen tai kuvittamiseen. Käytännöt toimituksissa näyttäisivät puhuvan 

siis sen puolesta, että uutista kommentoi ensisijaisesti uutista toimittanut journalisti. 

Molemmat tutkittavat sanomalehdet julkaisevat ennalta tarkastamattomia kommentteja. Näin ollen toimi-

tus antaa toimittajille vapaat kädet kirjoittaa kantaa ottava kommentti riippumatta siitä, mikä on lehden 

pääkirjoitusten linja. Aamulehdessä toimittajan vapaus on kirjattu vuoden 2005 tyylikirjaan, Ilkassa taas 

kommentin kirjoittajan vapautta ei ole erikseen kirjattu. Aamulehti julistaa tyylikirjassaan, että 

Vaikka johtopäätösten tekeminen jää lukijalle, toimittajankin on kyettävä päättelemään, mikä on 
uutisen vaikutus. Uutisjutussa ei oteta kantaa, sen sijaan juttujen yhteyteen voidaan laatia toimi-
tuksellinen kolumni joko tiiviin kommentin tai palstanpään muodossa. Toimittajien nimellä kirjoit-
tamat kommentit saavat olla raikkaasti eri mieltä lehden pääkirjoitussivun linjausten kanssa. 
(Koski 2008, 61, korostukset S.K.) 

5.2.1. Kommentin funktiot 

Kommenttiaineistosta voidaan eritellä viisi eri tapaa, jolla kommentti suhteutuu uutisiin. Nämä viisi suhtau-

tumistapaa ja niiden alaiset tarkennetut ryhmät olen luokitellut taulukkoon numero 4. 
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Taulukko 4 

1. Kantaaottava a. Uutisen toimijaa kritisoiva kannanotto, ironisointi

b. Puolustava kannaotto: uutisessa esitetyn näkemyksen 

puolustaminen

c. Vaihtoehtoinen: uutisessa esiintyvää näkemystä vastustava 

kannanotto tai vaihtoehtoinen näkemys

2. Taustoittava d. Ennakoiva: tulevaisuuteen suuntautuva

e. Kertaava, menneisyyteen suuntautuva

f. Tulkitseva: nykyhetkeen sijoittuva, analyyttinen ote

3. Informoiva g. Informoiva: lisätiedon tarjoaminen

4. Kokemuksellinen

h. Kokemuksellinen: aiheeseen liittyviä omia kokemuksia 

referoiva, viittaukset toimittajaan yksityihenkilönä

5. Journalistista prosessia kuvaava

i. Journalistisen prosessin kuvaaminen: viittaukset 

jutuntekoprosessiin, toimitustyöhön

Kommentin sisältöfunktiot suhteessa uutiseen, luokittelutaulukko

 

Ensimmäinen funktioryhmä on nimeltään kantaaottava. Kantaaottavalle kommentille on ilmeistä se, että 

siinä toimittaja esittää selkeän mielipiteen. Kannanotto on uutisen toimijaa kritisoiva silloin, kun toimittaja 

arvioi uutisessa esiintyvän henkilön tai tahon tekemisiä tai tekemättä jättämisiä. Usein toimijaa kritisoiva 

kannanotto ilmenee ironian muodossa. Kannanotto on puolustava silloin, kun toimittaja selkeästi asettuu 

uutisessa jo esitetyn mielipiteen kannalle. Vaihtoehtoisessa kannanotossa toimittaja joko ilmoittaa selkeästi 

vastustavansa uutisessa esitettyä, mielipiteellistä toimintaa tai toimittaja tarjoaa uuden, vaihtoehtoisen 

näkökulman tai mielipiteen suhteessa uutiseen. 

Taustoittava uutinen on ennakoiva silloin, kun sillä viitataan uutisen käsittelemän asian aikaisempiin vaihei-

siin tai liitetään muulla tapaa uutinen historialliseen kontekstiin. Ennakoivassa taustoittavassa kommentissa 

toimittaja pohtii, mitä uutinen merkitsee tulevaisuudessa. Tulkitseva taustointi puolestaan punnitsee uuti-

sessa esiintyvien toimijoiden toiminnan syitä tai päämääriä. Eronteko mielipiteelliseen kommentointiin on 

kuitenkin selvä: tulkitsevassa kommentissa toimittaja spekuloi, mutta ei asetu itse minkään vaihtoehdon 

taakse. 

Informoiva ja kokemuksellinen kommentti taas kulkevat käsi kädessä siinä mielessä, että niistä kumpikin 

tarjoaa lukijalle informaatiota, jota varsinaisesta uutisesta ei löydä. Informoiva kommentti esittää faktatie-

toa uutisaiheesta, kokemuksellinen kommentti taas jakaa enemmänkin tunne- ja kokemuspohjaista tietoa. 

Eräällä tapaa tiedottava on myös journalistista prosessia kuvaava kommentti. Erottelen sen silti erityiseksi 

ryhmäkseen, sillä se tarjoaa tietoa toimituksen sisältä. Tässä harvinaisemmassa kommenttityypissä uutisen 

antama tieto tuodaan uuteen kontekstiin kertomalla uutishankinnasta ja siihen mahdollisesti liittyvistä on-

gelmakohdista. 
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Taulukko 5 

Kommentin sisältöfunktiot aineistossa, ensisijaiset ja toissijaiset funktiot, N=92 Määrä, kpl Määrä, %

1. Kantaaottava, joista 33 35,9

a. Toimijaa kritisoiva 9

b. Puolustava 12

c. Vaihtoehtoinen 12

2. Taustoittava, joista 21 22,8

d. Ennakoiva 5

e. Kertaava 5

f. Tulkitseva 11

3. Informoiva 18 19,6

4. Kokemuksellinen 15 16,3

5. Journalistista prosessia kuvaava 5 5,4

Yhteensä 92 100  

Taulukossa 5 on yhteenlaskettuna kaikki kommenteista löytämäni funktiot. Osa funktioista on luonteeltaan 

ensisijaisia. Funktioiden erottelulla viittaan Silverblattin (2007) näkemykseen, että mediateksteillä on sa-

manaikaisesti erilaisia funktioita, joista osa on selvästi ilmeisempiä kuin toiset. Ensisijaiset funktiot ovat 

nimensä mukaisesti herkimmin havaittavia kun taas toissijaiset funktiot erottuvat mediatekstistä heikom-

min. 

Eronteko ensisijaisiin ja toissijaisiin funktioihin ei kaikkien kommenttien kohdalla ollut aivan yksinkertaista. 

Tällaisissa tapauksissa ensisijaisen funktion erottaminen vaati erityistä pohdintaa. Näissä tilanteissa yritin 

päästä kirjoittajan pään sisään ja miettiä, mitä hän loppujen lopuksi halusi ensisijaisesti kommentilla sanoa. 

Taulukosta 5 käy ilmi, että kommenttien funktioista noin kolmannes oli kantaaottavia. On huomioitavaa, 

että tämä ei tarkoita sitä, että kaikista kommenteista – joita on yhteensä aineistossa 33 – jokainen sisältäisi 

jonkinlaisen kannanoton. Itse asiassa yhdessä kommentissa voi olla erilaisiakin kannanottoja, kun toimittaja 

pohtii asiaa eri näkökulmasta. Esimerkiksi Maavoimien alueuudistuksesta (AL 5.1.2008) kertovaa juttua 

toimittaja kommentoi seuraavasti: 

Ruuhka-Suomesta poistu! 

Puolustusvoimien suuri uudistus vietiin läpi 1990-luvun alussa, jolloin kovalla vimmalla lakkautet-
tiin kaikki sotilaspiirit. (Taustoittava; kertaava) 

Nyt ne tuodaan tavallaan takaisin. Aluetoimistot tekevät vanhoja sotilaspiirien töitä. Vanhat kon-
stit ovat siis parempia kuin pussillinen uusia. (Taustoittava; tulkitseva) 

Tällä uudistamisen vauhdilla Suomella pitäisi olla jo koko maailman tehokkain armeija! (Kantaa-
ottava; toimijaa kritisoiva, ironia) 
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Käytäväpuheissa on kuultu, ettei rekrytointi Mikkeliin mennyt aivan niin ruusuisesti kuin on annet-
tu ymmärtää. Moni eversti lähti mieluummin eläkkeelle kuin 230 kilometrin päähän. (Informoiva, 
taustoittava; tulkitseva) 

Toisaalta jokainen työpaikka, joka saadaan siirrettyä pois ruuhka-Helsingistä, on kannatettava 
asia. (Kantaaottava; puolustava) (AL 5.1.2008, korostukset S.K.) 

Määrällisesti lähelle pääsivät myös taustoittavat sisältöfunktiot, joita oli miltei neljänneksessä kaikista uu-

tiskokonaisuuksista. Joka viidennessä funktiossa taas lukijalle tarjottiin kommentissa sellaista faktatietoa, 

joka ei jutussa tullut ilmi. Kommenttia hyödynnetään siis myös paikkana, jossa toimittaja voi vielä tuoda 

esiin ”yli jäänyttä” tietoa uutisaiheesta. 

Jos erot ensisijaisten ja toissijaisten funktioiden määrissä ovat pienet, toisin käy, kun verrataan ensisijaisten 

funktioiden laatua uutisissa. Kuviosta 8 käy ilmi, että jopa 67 prosenttia kommenteista on ensisijaisesti kan-

taaottavia, mielipiteellisiä. Vähemmistöasemaan puolestaan jää informoiva kommentti: se on kommentin 

ensisijainen funktio vain kolmessa prosentissa kaikista kommenteista. Sen sijaan päätään nostaa kokemuk-

sellisuus. Jopa 12 prosentissa aineiston kommenteista toimittajan kokemuksellisen tiedon jakaminen sai 

pääroolin. Samassa määrässä kommentteja oli ensisijaisena piirteenä myös uutisen taustoitus. 

Kuvio 3 

 

Määrällisessä kuvailussa näyttäisi siltä, että kantaaottava auktoriteettivetoinen uutinen saa muita herkem-

min osakseen kantaaottavia kommentteja. Usein auktoriteettivetoisessa uutisessa on selkeästi yksi tai kaksi 

pääpuhujaa, jotka molemmat esiintyvät uutisessa merkittävästä auktoriteettiasemasta käsin. Journalismin 

perusedellytys kuitenkin on tietynlainen tasapuolisuus, joka usein tulkitaan moniäänisyydeksi: auktoriteet-

tipuhujan rinnalle on etsittävä muita toimijoita ja vastakkaisia näkemyksiä. Yksi helpoimmista teistä auktori-

teettilähteen haastamiseen on toimittajan kommentissa esiin tuoma uutisen toimijaa kohtaan esitetty kri-
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tiikki. Näin voitaisiin tulkita mielipiteiden keskimääräistä suurempaa esiintyvyyttä auktoriteettivetoisissa 

uutisissa. 

Yllätyksellisintä oli kokemuksellisen tiedon jakaminen kommenteissa. Toimittaja viittaa yksityiselämäänsä ja 

omiin kokemuksiinsa 15 kommentissa, eli miltei puolessa kaikista kommenteista. Yksityisiin kokemuksiin 

viittaaminen oli jonkin verran yleisempää Ilkka-lehdestä kerätyssä aineistossa. 

Taulukoita ja kuvioita tarkastellessa on kuitenkin syytä huomioida, että kyseessä ovat pienet otokset (uutis-

kokonaisuuksia yhteensä 33). Taulukot ja kuviot on ensisijaisesti tarkoitettu antamaan yleiskuva aineistosta, 

mutta näitä määrällisesti hankittuja tuloksia ei voida kuin korkeintaan pitää viitteellisinä kuvaamaan sitä, 

millaisia kommentit yleisesti ovat sanomalehdissä tai vaikka vain Aamulehdessä ja Ilkassa. Sen sijaan mää-

rälliset havainnot antavat arvokasta tietoa sisältöpiirteistä, joita kommenteista ainakin löytyy. 

Kuvio 4: Kommentin sisältöfunktioiden suhteellinen jakautuminen uutistyypeittäin, N=92 (funktiot) 

 

5.2.1.1. Kantaaottava kommentti 

Ensisijaisesti kantaaottavien kommenttien osuus on viidestä funktioryhmästä selvästi suurin. Kaikista ai-

neiston kommenteista 22 oli sellaisia, jotka ottivat ensisijaisesti kantaa uutisessa esitettyyn asiaan tai uutis-

ten toimijoiden puheeseen. Suuri osa näistä uutisista oli auktoriteettivetoisia. 

Tässä aineistossa toimittajat puolustivat yhtä ahkerasti uutisessa jo esitettyä mielipidettä kuin tyrmäsivät 

jonkin tahon esittämän kannanoton tai toivat keskusteluun uusia mielipiteitä. Lähes yhtä paljon toimittajat 

arvostelivat uutisessa mainitun henkilön tai tahon toimintaa riippumatta siitä, pääseekö tuo toimija ääneen 

jutussa. Erityisen mielenkiintoisina pidin niitä kommentteja, joissa toimittaja avasi kannanotollaan uusia 
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näkökulmia, joihin ei viitattu lainkaan uutisessa. Toimittaja peräänkuuluttaa vaihtoehtoisella näkemyksel-

lään Kemijärven sellutehtaan lakkautusuutiseen uusia keskustelijoita: 

Missä Tarja luuraa? 

Tasavallan presidentti Tarja Halonen on useaan otteeseen korostanut presidentin tehtävän olevan 
ennen kaikkea mielipidejohtajuus. Ainakin vaalien alla näin tomerasti vakuuteltiin. No, entä nyt? 
Kemijärven sellutehtaan sulkeminen on liki puolelle Suomea todella iso asia. Halonen ei ole asiaa 
kommentoinut mitenkään.---. Ehkä mielipidejohtajalla on enemmän sanottavaa Kaakkois-
Aasiassa kuin kotimaassa. (AL 30.1.2008, korostukset S.K.) 

Kommentti voi toimia areenana myös niille uusille näkökulmille, jotka eivät ole päässeet tekstissä esiin. 

Toimittaja voi itse toimia opponenttina ja vastapuolen edustajana uutisessa. Muun muassa Hémanus 

(1990) esittää, että varteenotettava tapa pyrkiä kriittiseen journalismiin on kerätä maksimaalinen vastaevi-

denssi. Periaatteen mukaan journalistin tulisi aina etsiä riittävästi ”todistusaineistoa” jokaista lähteen mai-

nitsemaa väitettä vastaan. Jos väitettä ei voida osoittaa vääräksi, sen katsotaan olevan tosi. 

Nykyjournalismissa kriittisyysvaikutelmaa haetaan päästämällä ääneen mahdollisimman monia näkökulmia, 

mieluiten saman jutun yhteydessä. Tämä on johtanut erityisesti politiikan henkilöitymiseen mediassa. Sen 

sijaan, että journalismi selvittäisi asioiden todellista tilaa, se esittää toimijoiden kertomuksia todellisuudes-

ta. Uutisen toimijan kommentointi noudattaa samaa kaavaa: toimittaja ottaa ”toisen puolen totuuden” 

omiin nimiinsä. 

Aineiston uutisessa ”Oikeusministerin pitäisi varoa tuomioiden kommentoimista” jutun pääpuhuja, ja sa-

malla ainoa puhuja, on oikeuskansleri Janne Jonkka. Hän kritisoi entistä oikeusministeriä Johannes Koskista 

varomattomasta tuomioiden kommentoimisesta. Poikkeuksellista on, että kommentissa entisen oikeusmi-

nisterin puolelle asettuu Aamulehden silloinen päätoimittaja Jorma Pokkinen, joka ei tavallisesti uutistyö-

hön osallistunut. 

On outoa, jos korkein oikeusviranomaisemme ryhtyy rajaamaan poliittisin perustein valitun minis-
terin mahdollisuutta käyttää sitä. (AL 1.2.2008, korostukset S.K.) 

Aamulehden päätoimittaja aktivoituu myös toisessa jutussa, jossa korkein oikeus on päättänyt sallia parve-

ketupakoinnin taloyhtiössä, jossa tupakoinnin kieltämisestä ei taloyhtiössä ole yksimielisesti päätetty (AL 

22.1.2008).  

Taloyhtiöt tuoksujen sotaan 

Oikeus on puhunut. Parvekkeilla saa polttaa. Näin tupakointipäätöstä varmasti luetaan. Mutta – 
kuten oikeuden päätös usein – ei tämä nyt oikeastaan sitä tarkoita. Lieventäviä asianhaaroja on. 
Asunto-osakeyhtiölain 41 momentin mukaan on edelleen mahdollista, että taloyhtiö voi kieltää 
tupakoinnin. ---. Jonkun on uskallettava, jonkun on sanottava. Ehdotankin kevään yhtiökokousten 
pykäläksi taistelun tympeitä tuoksuja vastaan.---. (AL 22.1.2008, korostukset S.K.) 
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Molemmille kommenteille on ominaista se, että päätoimittaja kehottaa lukijoita suoraan toimintaan. Lisäksi 

päätoimittaja ottaa kantaa niin sanotusti isoihin asioihin ja vastaa korkeasta auktoriteettiasemasta nauttivi-

en tahojen päätöksiin. Ensimmäisessä tapauksessa tämä tarkoitti oikeuskansleria, toisessa tapauksessa 

kritisoitiin korkeimman oikeuden päätöksen pitävyyttä käytännön työskentelyssä. Oikeutuksen ”isojen mie-

lipiteiden” esittämiselle antaa päätoimittajan oma allekirjoitus jutun lopussa: auktoriteettitahoa kritisoi 

toinen auktoriteetti. 

Vallanpitäjien toimia arvosteltiin monissa kommenteissa pilke silmäkulmassa, ironian keinoin. Kun ironiaa 

käytetään tehokeinona, painottuvat sanavalinnat ja asian karnevalisoiminen. Ironia toimii silloin, kun asia 

viedään hiukan yli. Mika Renvall ja Esa Reunanen (1998, 4) ovat havainneet, että erityisesti poliitikkoja käsi-

tellään ironian avulla. Reunanen ja Renvall määrittelevät sanallisen ironian lausumaksi, jossa sanotaan jo-

tain muuta kuin tarkoitetaan. Lausuma kontekstualisoituu niin, että se näyttäytyy huvittavana. (Renvall & 

Reunanen 1998, 6.) 

Ministerin valovoimaisuudella ei ole suoraa korrelaatiota ammattitaitoon, mikä kansalta usein 
unohtuu. Todelliset tulokset syntyvät työstä, joka tehdään aivan muualla kuin iltapäivälehtien ne-
livärikuvissa. Aikaa myöten sen varmasti havaitsee myös sellainen ministeri, joka on ihastunut 
omiin lehtikuviinsa. (Ilkka 14.1.2010, korostukset S.K.) 

Kun valtuutetuilta tiedusteltiin, miksi jätevedestä ei ole tehty yhtään aloitetta, yksi valtuutettu ky-
syi hämillään: - Millaisia aloitteita pitäisi tehdä? Niinpä. (AL 29.1.2010) (korostukset S.K.) 

Ironian lisäksi toinen mielenkiintoinen kantaaottaviin kommentteihin liittyvä piirre on se, että kommentti 

näyttäisi olevan toimittajalle avoin paikka jakaa omissa nimissään – mutta julkisesti – erityshuomiota suo-

simalleen taholle, myös poliittisesti. Ilkan (14.1.2010) jutussa lähdetään liikkeelle Iltalehden kyselystä, jossa 

ulkoministeri Alexander Stubb (kok.) osoittautui suosituimmaksi ministeriksi. Toimittaja haastatteli politii-

kan konkaria, entistä kansanedustajaa, valtioneuvos Markus Aaltosta siitä näkökulmasta, voiko suosittu olla 

yhtä aikaa pätevä. Kommentissa toimittaja kuitenkin nostaa esiin aivan toiset nimet. 

Ilo oli kuitenkin huomata, ettei kansa ole pelkkien hammasrivistöjen lumoissa vaan myös ko-
kemukselle ja uutteralle puurtamiselle annetaan arvoa. Pitkän linjan poliitikot Paavo Väyrynen 
ja Mauri Pekkarinen selvisivät ministerijoukossa hyvin, ja nousivat äänestäjien silmissä virkamies-
ten ykkössuosikin Risikon rinnalle. (Ilkka 14.1.2010, korostukset S.K.) 

Toimittaja voi näin omalla kustannuksellaan nostaa toiset politiikan edustajat ”ilmaiseksi” julkisuustilaan ja 

sivuuttaa toiset. Kyse on toimittajan vallankäytöstä. Kommentin kirjoittajalla on oikeus nostaa joitain ryh-

miä esiin toisten kustannuksella, sillä uutismaiset, objektiivisuudessa pitäytyvät säännöt eivät näyttäisi pä-

tevän samalla tavoin uutiskommenttien maailmassa.  



 
 

63 

5.2.1.2. Taustoittava kommentti 

Taustoittavissa kommenteissa yhdistetään uutinen julkisuuden agendalle. Uutisesta tehdään osa ajankoh-

taiskeskustelua viittaamalla muihin mediateksteihin ja tapahtumien taustoihin. Samalla perustellaan, miksi 

uutinen on tärkeä juuri nyt. EU:n ympäristö- ja energiapaketista kertovan uutisen (AL 24.1.2008) yhteyteen 

kirjoitetussa kommentissa viitataan aikaisempaan keskusteluun. 

Hintakeskustelussa usein kuultu argumentti on, ettei Euroopan ole mitään järkeä huolehtia las-
kusta yksin. (AL 24.1.2008, korostukset S.K.) 

Missi-instituution inflaatiota käsitelleessä jutussa on samantyyppinen, menneisyyteen painottunut taustoit-

tava funktio: 

Yksi viime vuosien kestopuheenaiheista tähän vuodenaikaan ovat olleet missien aiheuttamat ko-
hut. (Ilkka 10.1.2010, korostukset S.K.) 

Tyyppiesimerkki uutisen painoarvon korostamisesta taustoittavalla kommentilla on juttukokonaisuus puh-

distamoiden vesien käsittelystä (AL 21.1.2008). Varsinainen uutinen on se, että sisämaakaupungit kokeile-

vat uusia desinfiointimenetelmiä. Vieraalta tuntuva uutisaihe saa merkityksensä ja oikeutuksen olemassa-

ololleen, kun toimittaja asettaa sen samaan kontekstiin Nokian vuodenvaihteen 2007–2008 vesikatastrofin 

kanssa. Toimittaja otsikoi kommentin ”Nokian ihmiskoe opettaa”. 

Maallikon mielikuvat puhdistettujen jätevesien puhtaudesta romuttuivat Nokialla marraskuun 
lopulla. Sen jälkeen jopa lääketieteellisen koulutuksen saaneet ihmiset ovat hämmästelleet veteen 
jäävien mikrobien kykyä sairastuttaa ihmisiä. (AL 21.1.2008, korostukset S.K.) 

Kommentin taustoittava funktio lähestyy kaikkein eniten uutisgenreä. Puhtaasti taustoittavat kommentit 

eivät sekoita mukaan mielipiteitä, vaan monet niistä tulkitsevat viileän analyyttisesti uutisaihetta ja speku-

loivat tulevia tapahtumia faktatiedon pohjalta. Tarkkaileva toimittaja raportoi huomioistaan toteavaan sä-

vyyn. Osa kommenteissa esitetyistä asiantuntevista tulkinnoista on jopa sellaisia, että ne olisi jonkin verran 

sanamuotoa muokkaamalla hyvinkin voitu liittää varsinaiseen uutistekstiin. 

IRC-keskustelujen käyttäjillä on ongelma. Materiaalisessa mielessä IRC-kanavaa ei ole olemassa 
ollenkaan. Laillisessa mielessä on hankala määritellä sitä, kenelle kanava kuuluu. Keneen hyökkäys 
siis kohdistuu? IRC-netissä ei yleensä rekisteröidä kanavia millään lailla. Taloudellisessa mielessä 
hyökkäyksessä ei ole isosta asiasta kyse, mutta jotain arvoa pitää periaatteillakin olla. (Ilkka 
2.1.2010) 

Sen lisäksi, että taustoittavissa kommenteissa kerrataan aikaisempia tapahtumia, kytketään ne historialli-

seen kontekstiin ja tulkitaan uutisen merkitystä nykyisyydessä, toimittaja voi myös analysoida uutisen toi-

mijoiden vaikuttimia ja tehdä tulevaisuuteen suuntautuvia ennusteita. Keskeinen kannanotto-kommentista 

eriyttävä piirre on se, että toimittaja itse pitäytyy käsivarren mitan päässä uutisesta eikä asetu minkään 

osapuolen kannattajaksi. 
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Ettei sittenkin olisi kysymys taktiikasta. Perustuslain muutoksesta halutaan laaja yksimielisyys. 
Jos presidentin valtaa ryhdytään karsimaan, demarit vaativat vaalin siirtämistä eduskuntaan. Tar-
ja Halonen on kiivaasti vastustanut valtansa kutistamista. (AL 7.1.2008, korostukset S.K.) 

Tavoitettavissa aina ja kaikkialta – pian ei ole ainuttakaan kolkkaa, jossa tämä tietoyhteiskun-
nan mantra ei pätisi. Vielä kymmenen vuotta sitten hätääntyi, jos oli sairaalassa käydessään 
unohtanut vahingossa matkapuhelimen päälle ---. Vielä sentään lentokoneissa vierustoverin mo-
lotus ei uhkaa. ---. Varmuutta ei nimittäin ole. EU otti toissa vuonna myönteisen kannan matka-
puhelinten käyttöön lentokoneissa. (Ilkka 22.1.2010, korostukset S.K.) 

5.2.1.3. Informoiva kommentti 

Muutamassa kommentissa nostettiin esiin jopa niin uutisgenrelle tyypillistä taustatietoa, että sen julkaise-

minen kommentti-otsikon alla tuntui oudolta. Informoivassa kommentissa lukijalle kerrotaan faktoja. In-

formoiva kommentti eroaa taustoituksesta siinä, että kun taustoitus pyrkii tulkinnan kontekstoinnin avulla 

lisäämään lukijan ymmärrystä uutisaiheesta, informoiva kommentti perustuu ”kovan tiedon” – lukujen, 

numeroiden ja lausuntojen – välittämiseen. 

Lisäinformaation jakamisen tulkitsin kommentin ensisijaiseksi sisältöfunktioksi ainoastaan yhden kommen-

tin kohdalla. Tämä uutinen käsitteli kaupoissa myytyä pilaantunutta jauhelihaa ja sen olisi yhtä hyvin voinut 

kirjoittaa vaikkapa Vinkit -faktalaatikon sisällöksi. Kommentti otsikoitiin ”Väri ei kerro kaikkea”. 

Kysyin asiantuntijoilta, mistä tietää, että liha on mennyt vanhaksi. Vastasivat, että se alkaa haista 
pahalle tuoreena tai paistettaessa, väri alkaa muuttua vihertäväksi ja liha alkaa limoittua. Har-
maa liha ei kuulemma ole vielä pahaa. Sitä voi syödä. Liha saadaan äsilymään teollisuuden pake-
teissa suojakaasujen avulla. (AL 6.1.2008) 

Suurin osa informatiivisista kommenteista ei kuitenkaan keskittynyt niin olennaisen tiedon välittämiseen, 

että informaation ”piilottaminen” kommenttiin olisi ollut jotenkin kohtalokasta. Valtaosassa niistä kom-

menteista, joissa informaatiota välitettiin, se tehtiin ikään kuin sivulauseessa. Yhteen kommenttiin oli kirjoi-

tettu sellainen sitaatti liikenneministeri Anu Vehviläiseltä, joka oli jätetty hänen varsinaisesta haastattelus-

taan kokonaan pois.  

Kymmenet tahot koettavat ujuttaa omat hankkeensa pian annettavaan liikennepoliittiseen selon-
tekoon. Vehviläisen laskujen mukaan 140 väylätoiveen toteutus veisi hyvällä nykytahdillakin 
kymmeniä vuosia. (AL 18.1.2008, korostukset S.K.) 

5.2.1.4. Kokemuksellinen kommentti 

Poikkeuksellisen moni aineiston kommenteista lähti liikkeelle niin sanotulla kuvailuosiolla, jossa toimittaja 

kertoi omista kokemuksistaan, jotka enemmän tai vähemmän liittyivät itse uutiseen. Tällaisissa kommen-

teissa toimittaja asettaa itsensä erilaisiin sosiaalisiin viiteryhmiin sen mukaan, mitä uutisessa kerrotaan. 

Toimittaja voi esiintyä esimerkiksi kuluttajana, armeijan käyneenä, matkailuohjelmien katselijana ja maidon 
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mausta pitävänä kulinaristina. Tällaisia viitteitä toimittajaan yksityishenkilönä ja persoonana löytyi 15 ai-

neiston jutusta, mutta vain kolmessa kommenteista kokemuksellisuus näytteli pääosaa. 

Ilman muuta maitoa!  

Ilman maitoa olisi aamupuuro aika puisevaa syötävää. En peitä puuroani valkealla juomalla vaan 
hörppään lasista kyytipojaksi. Rasvatonta, totta kai. (Ilkka 28.1.2010, korostukset S.K.) 

Kun miettii omia kokemuksiaan armeijan parissa, tuntuu, että siviilityöelämään voi ottaa ”vihreis-
tä” käytöksen mallia. (AL 8.1.2008, korostukset S.K.) 

Tunnustan. Olin yksi niistä 378 000 suomalaisesta, joka istui television ääressä, kun Nelosen Mat-
kaoppaat-sarja sai ensi-iltansa tällä viikolla. (Ilkka 30.1.2010, korostukset S.K.) 

Herkullisempaa dieettiä ei ole laihialaisen kohdalle sattunut: minä laihdutan ja joku toinen mak-
saa kiloistani. (Ilkka 3.2.2010, korostukset S.K.) 

Kokemuksellisessa sisältöfunktiossa painottuu tunteiden ilmaisu. Toimittajat kuitenkin selvästi varovat 

”vuodattamista”: arkaluontoisiin tai kovin kiistanalaisiin asioihin ei puututa oman persoonan kautta, vaan 

pitäydytään esimerkkien tapaan vaivattomaksi katsotuissa aiheissa, kuten ruokailutottumuksissa ja televisi-

on katsomisessa. Vaikuttaa myös siltä, että omat kokemukset ja sen myötä oma persoona laitetaan likoon 

niissä tapauksissa, kun toimittaja uskoo yleisön jakavan samoja kokemuksia. Toimittaja näin ollen laskee 

itsensä osaksi suurempaa, samanmielistä joukkoa eikä riitauta näkemyksiä. 

Kokemuksellisille kommenteille ominaista on myös arkikielisyys. Hémanus (1990) huomauttaakin, että kie-

lenkäyttö on aina valinta. Toimittajalla on mahdollisuus valita juttuun useita tyylejä, joilla on omat merki-

tyksensä. Esimerkiksi viranomaiskielellä pyritään useimmiten asiallisuuteen, mutta samalla kielen käyttäjä 

tulee vieraannuttaneeksi lukijan tekstistä. (Hémanus 1990, 80). Arkisen puhetavan tarkoitus taas on vastak-

kainen – se tuo puhujan ja kuulijan lähemmäksi toisiaan. 

Kokemukselliselle kommentille tyypillistä on lisäksi vielä tarinanomaisuus. Kuluttajien hintatietoisuudesta 

kertovan tutkimusuutisen kommentti on tyyppiesimerkki tarinallisesta kokemuskommentista. Toimittaja 

kertoo tekijättömän esimerkkitarinan yleisestä ”meistä”. Meillä toimittaja ei viittaa vain itseensä ja omaan 

lähimpään tuttavapiiriinsä vaan myös kaikkiin niihin kuluttajiin, jotka tekevät ruokaostoksensa kaupassa. 

Näin luodaan kuvaa autenttisesta yhdessäolotilanteesta. Yhdessäolotilanne ei synny vain yhteisesti vas-

taanotetusta informaatiosta, vaan se syntyy retorisin keinoin (Hémanus 1990, 85). 

Mutta miten me käyttäydymme ruokakaupassa? Menemme hakemaan piimää, juustoa ja leipää, 
mutta leipätiskillä tartumme hetken mielijohteesta herkulliselta tuoksuvaan, kauniisti pakattuun 
uutuusleipään. (AL 11.1.2008, korostukset S.K.) 

Tarina jatkuu niin, että ”me” huomaamme yhtäkkiä ostaneemme kaupasta vaikka mitä ylimääräistä ja lasku 

on kasvanut sen mukaisesti. Toimittaja laajentaa huomion omasta ruokaostoskäyttäytymisestään myös 
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muihin kuluttajiin. Tarina tuntuu tutulta, sillä jokainen on varmasti joskus toiminut impulsiivisesti ostoksilla. 

Samassa kommentissa myös perustellaan, miksi uutinen on tärkeä. Kommentin kirjoittaja olettaa aluksi, 

etteivät lukijat ole kiinnostuneita Kuluttajien hintatietoisuus -tutkimuksesta. Toimittaja asettaa itsensä sa-

malle viivalle niin sanottujen tavisten kanssa. 

Kuluttajien hintatietoisuus -tutkimus tuntuu ensi kuulemalta turhalta. Miksi minun tai kenenkään 
muunkaan pitäisi tietää maitopurkin tai hienosokeripussin hinta? (AL 11.1.2008, korostukset S.K.) 

5.2.1.5. Journalistista prosessia kuvaava kommentti 

Yksi odottamattomimmista sisältöpiirteistä liittyy siihen, kuinka toimittaja tuo itsensä tiettäväksi kommen-

tissa journalismin ammattilaisena. Journalistista prosessia kuvaava kommentti kertoo nimensä mukaisesti 

uutisen taustatyöstä: miten tiedot on hankittu, kuka jätti vastaamatta puhelinkyselyyn, millainen tunnelma 

haastatteluhetkellä vallitsi. Kutsun tällaista journalistista prosessia kuvaavaa kommenttia metakommentik-

si, sillä toimittaja on siinä tietoinen roolistaan. Metakommentti on journalismia, joka kertoo journalismista. 

Aineistossa viidessä kommentissa toimittaja antoi viitteitä jutunteosta tai viittasi omaan työhönsä journalis-

tina. Näistä kaksi kommenttia oli sellaisia, jotka ovat luokiteltavissa manifestiselta funktioltaan varsinaisiksi 

metakommenteiksi. 

Uutisessa (AL 3.2.2008) todetaan Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen lääninhallituksilta saatu tieto, että osa 

suomalaisista kiinteistövälitysyrityksistä ja välittäjistä käyttää säännöllisesti hyväkseen asuntojen myyjiä, 

joiden arvostelukyky on heikentynyt. Kiinteistövälitystoimistot ovat uutisen mukaan ostaneet asuntoja 

muun muassa vanhuksilta huomattavasti halvemmalla, kuin mitä myyjät olisivat saaneet jos olisivat kilpai-

luttaneet muita ostajia. 

Toimittaja referoi mittavassa kommentissaan ”En halua olla tällaisessa mukana” (AL 3.2.2008) soittokierros-

ta kuuteen kiinteistövälitysyritykseen. Kolme kuudesta oli suostuvainen gallupiin. 

Yksi kieltäytyi aikataulusyihin vedoten ja kaksi, koska ei halua olla ”tällaisessa mukana”. Toinen 
kysymyksiä säikähtäneistä välittäjistä kielsi haastattelun julkaisemisen vasta, kun oli kertonut te-
kemistään asuntokaupoista. Peruste oli se, että ihmiset ovat niin kateellisia. Yritin vakuuttaa, että 
eihän siinä mitään. Kyllä välittäjäkin saa ostaa asunnon silloin tällöin, kunhan ei peri välityspalk-
kiota.---. Kun lupasin, etten pane nimeä lehteen, välittäjä alkoi selittää, että alalla on kaikenlaista 
yrittäjää ja osa on erikoistunut hämärään asuntokauppaan. (AL 3.2.2008.) 

Toinen metakommentti kirjoitettiin juttuun (Ilkka 26.1.2010), jossa haastateltiin pilke silmäkulmassa oike-

ustieteen professoria siitä, kieltääkö laki lumen luomisen naapurin pihalle. Haastattelusta saatiin aikaan 

mittava juttu, jossa lumen juridiikkaa käsiteltiin muun muassa jätteen näkökulmasta. Jutussa on myös nä-

kyvä logo, jossa kerrotaan, että kyseessä on lukijan vinkki. Toimittaja kuitenkin avaa kommentissa uu-

tishankintaa ja uutisointiin johtanutta päätöstä hieman lisää: 
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Oheiseen juttuun idean antanut Ilkan lukija kertoi, että Seinäjoen omakotitaloalueella riideltiin 
lumesta niin antaumuksellisesti, että paikalle tarvittiin poliisi. Vinkkaaja ei kertonut nimiä. Toisaal-
ta itse tapauksesta olisi tuskin saanut juttua aikaiseksi, koska naapurukset eivät tainneet hypätä 
väkivaltarikosten polulle.---. Muutamia rikoksia sivusta seuranneena minulle on silti muodostunut 
käsitys, että useimmiten aidan kummaltakin puolelta löytyy yhtä suuri mäntti. (Ilkka 26.1.2010.) 

Aiemmassa esimerkissä toimittaja ei ottanut kommentissa moraalista kantaa kiinteistönvälittäjien toimin-

taan, vaan asetti kiinteistönvälittäjien toiminnan kyseenalaiseksi tuomalla sen näkyväksi. Arvostelu ja poh-

dinta toimijoiden aikaansaannoksista jäävät näin lukijoiden omalle vastuulle. 

Kommentti voi paitsi eritellä ja arvioida uutisessa esiintyviä näkökulmia, se voi myös tuoda esiin sellaista, 

mitä uutisessa ei näy. Tästä metakommentti on hyvä esimerkki – ja miksei myös vaihtoehtoisen näkökul-

man esiin tuominen kantaaottavassa kommentissa. 

5.3. Kommentin suhde yleisöön 

Tutkimuksen kolmanteen vaihteeseen, tekstin ja yleisön suhteen arviointiin, valitsin tutkimusaineistostani 

lähempään tarkasteluun kymmenen kommenttia. Luokittelen kommentit jatkumolla läheinen-etäinen siinä 

suhteessa, miten kommentin kirjoittaja asemoi itsensä yleisöön nähden kerronnan keinoin. Jatkumon toi-

sessa päässä, läheisessä kommentissa, toimittaja puhuu yleisöstä käsin ja liittää itsensä osaksi oletettua 

yleisöjoukkoa. Jatkumon toisessa päässä puolestaan toimittaja säilyttää etäännyttävän, uutiskerronnalle 

tyypillisen roolin suhteessa yleisöön. Sen sijaan, että kommentin kirjoittaja puhuu yleisöstä käsin tai sen 

puolesta, se osoittaa sanansa yleisölle, josta kirjoittaja itse on erillinen. Vertailen tarkastelussa kommentti-

en sanavalintoja, puhuttelun tapoja ja rakennetta suhteessa kaunokirjalliseen journalismiin ja sille ominai-

siin piirteisiin. Liitteenä olevat kymmenen kommenttia ovat piirteiltään sellaisia, joiden katsoin parhaiten 

edustavan erilaisia tapoja, joilla kirjoittaja asemoi itsensä suhteessa yleisöön. 

Näyttäisi siltä, että kommentit voidaan jakaa karkeasti pehmeisiin ja koviin suhteessa yleisöön. Pehmeissä 

kommenteissa käytetään hyväksi oletettuja kollektiivisia tunteita, mielipiteitä ja asenteita. Kovissa kom-

menteissa puolestaan korostuu journalistin rooli valistajana ja uuden ajan kansankynttilänä. 

5.3.1. Lähellä yleisöä 

5.3.1.1. Toimittaja kertoo yhteisen kokemuksen 

Läheinen-etäinen -jatkumolla kaikkein läheisimmäksi yleisöön liittyvän kontaktin kannalta osoittautuivat 

niin kutsutut kokemukselliset kommentit. Erittelen seuraavassa muutamia kokemuksellisten kommenttien 

puhunnan tapoja kahden esimerkin kautta. Tulkitsin nämä kaksi esimerkkikommenttia puhuttelutapansa 

tyypillisimmiksi edustajiksi. 
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Vaikka tutkimuksen luonne ei vertaileva olekaan, on silti huomionarvoista että kokemuksellisia kommentte-

ja löytyi Ilkan aineistosta selkeästi enemmän kuin Aamulehdestä. Niinpä esimerkkijutut (1)”Ilman muuta 

maitoa!” (Ilkka 28.1.2010) ja (2) ”Veroasiointiin varattava tunteja” (Ilkka 25.1.2010) valitsin juuri Ilkasta. 

Molemmissa kommenteissa toimittaja asettaa itsensä jokseenkin yleiseksi oletettujen lukijoiden viiteryh-

mään. Mielenkiintoista on, että kommentissa 2 toimittaja rakensi suhteensa oletusviiteryhmään hyvin suo-

rasanaisesti, kun taas ensimmäisessä tutkimuskommentissa 1 viiteryhmä oli implisiittisempi. 

Kommentissa 2 toimittaja käytti selviä ilmaisuja, joilla hän liittää itsensä seinäjokelaisten, kuntalaisten ja 

asiakkaiden joukkoon. 

Monen muun seinäjokelaisen tavoin lähdin asioimaan verotoimistossa päivittääkseni veromuu-
toksiani. (Kommentti 2) 

Sokkeloisissa tiloissa asetuin jonoon kymmenien muiden närkästyneiden ja hermostuneiden ve-
roasioita hoitavien kuntalaisten kanssa. (Kommentti 2) 

Palvelupisteitä oli kolme, mutta vain kaksi palveli asiakkaita, kolmas tyrmäsi luukullaan olevalla 
lapulla. (Kommentti 2) 

Mielenkiintoista etenkin kahdessa viimeisessä lainauksessa on, että toimittaja-kertoja osoittaa sanavalin-

noillaan kollektiivista närkästystä, jonka hän ulottaa itsensä lisäksi koko jonossa seisovien kuntalaisten viite-

ryhmään. Sen sijaan, että toimittaja olisi uutisista tuttu kaikentietävä kertoja tai tarkkailija, toimittaja on 

tässä kommentissa ennen kaikkea kokija, tavallinen kansalainen.  

Yhä mielenkiintoisemmaksi kommentin tekee se, että itse uutisessa ”Verotoimiston väliaikaistiloissa jonote-

taan jo käytävilläkin” (Ilkka 25.1.2010) lähteinä käytetään pelkästään verotoimiston työntekijöitä (virka-

mieslähteitä) eikä lainkaan kansalaisia tai ”taviksia” (tavis-käsitettä käyttää mm. Jutta Högmander, 2005). 

Voisi miltei nähdä, että toimittaja toimittaa eräänlaista puuttuvan ”taviksen” virkaa uutiskokonaisuudessa. 

Högmander (2005, 110) havaitsi Aamulehden ja Turun Sanomien taviskainaloita tutkiessaan, että julkisuu-

teen pääsyn kriteeriksi asettuu tavallisille ihmisille juuri kokemus. ”Tavallisilta ihmisiltä vaaditaan jonkinas-

teista kokemuksellista suhdetta pääjutun uutisaiheeseen, sillä juuri kokemuksen avulla abstraktilta kalskah-

tava päätös tai ongelma yhdistetään elämismaailman ilmiöihin.” (Emt.) 

Pro gradu -tutkielmassaan Högmander (2005, 12–13) puhuu jopa tavisten esiinmarssista. Tällä hän tarkoit-

taa ”julkisuuteen pääsyn kriteerien murrosta”, jossa tavallinen ihminen kokemuksineen ja mielipiteineen on 

tullut yhä arvokkaammaksi kaupallisten paineiden sekä demokratiapyrkimysten keskellä painiskelevissa 

uutistoimituksissa. Högmander (2005, 12) lainaa Jaana Hujasta (2004, 51) toteamalla, että ”uutisten paikal-

listaminen, journalistien jalkautuminen elävään elämään juttuja tehtäessä ja yhteiskunnallisten asioiden 

selittäminen ja avaaminen ’ihmisten arjen tarinoin, sanoin ja silmin’ alkavat olla toimituksissa arkipäivää”. 
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Toimitukset siis haalivat kovan uutisen kylkeen yhä useammin niin sanottua ”pehmeää” materiaalia, koke-

muksellista ja mielipiteellistä tietoa, joka antaa tolkun itse uutiselle. Kiintoisaa tämän uutisen (Ilkka 

25.1.2010) tapauksessa on myös se, että kommentin kirjoittaja on eri kuin uutisen kirjoittaja. Saattaa olla, 

että toimituksessa on varsinaisen uutisen syntymisen jälkeen lähdetty etsimään uutista täydentävää, kokija-

näkökulmaa toimituksen sisältä sen jälkeen, kun kyseisen näkökulman on todettu puuttuvan itse uutisesta. 

Aineiston toinen kommentti, kommentti 1 eroaa edellisestä siinä, että toimittaja asettaa itse itsensä omaan 

viiteryhmäänsä implisiittisemmin keinoin kuin kommentissa 2. Kirjoittaja edustaa kommentissa 1 silti sel-

västi perheellistä henkilöä, äitiä, puolisoa, kuluttajaa sekä ylipäätään maidosta nauttivia ihmisiä. 

Kun aloin odottaa esikoista, päätti mies vaihtaa kevytmaitoon. Ensimmäinen purkki jäi viimeisek-
si, keho ei ottanut vastaan ällöttävän rasvaiselta tuntunutta juomaa. Palasimme entiseen. (Kom-
mentti 1) 

Juniorin ruokavaliosta pisimpään poissa oli maito. Ruoka-aineallergiat antoivat oireensa iholle, 
jonka poika yritti rapsutella kyynär- ja polvitaipeista vereslihalle niin hereillä kuin nukkuessaankin. 
--- ja nyt ekaluokkalainen voi pistää suuhunsa mitä mieleen tulee. Maitoakin. (Kommentti 1) 

Litra ruokailukerralla riittää juuri ja juuri kolmen ruokailijan pöydässä. (Kommentti 1) 

Sitä en osaa sanoa, löytyykö kotoa jo pois muuttaneen esikoisen jääkaapista maitotuotteita. Ehkä 
pitäisi tehdä yllätystarkastus. (Kommentti 1) (korostukset S.K.) 

Kommentin yksi sävy on ennen kaikkea jutusteleva. Kommentti ei tuo poikkeuksellisia uusia näkökulmia 

juttukokonaisuuden pääuutiseen ”Maito tepsii myös aikuisella” (Ilkka 28.1.2010), jossa kerrotaan Maito ja 

Terveys ry:n kampanjasta, jonka tavoite on saada nuoret aikuiset juomaan jälleen maitoa. Jutun taustalla 

(Ilkka 28.1.2010) on myös tutkimustuloksia siitä, kuinka 20–35-vuotiaat naiset käyttävät maitotuotteita yhä 

vähemmän. 

Vaikka kommentin yksi kirjoittaja avaa kotinsa ovet suurelle yleisölle melkoisen huolettomasti, uutisgenres-

tä tuttu tapa etäännyttää kirjoittaja kerrotusta tapahtumasta pilkahtelee kielellisesti niin sanotun nollaker-

tojan käytössä. Lassila-Merisalon (2009, 36) mukaan nollakertoja on muoto, josta puuttuu subjekti, ja jonka 

predikaatti on yksikön kolmannessa persoonassa. Kirjoittaja häivyttää itsensä myös käyttämällä lauseraken-

teita, joissa subjekteina ovat henkilön sijaan maitotuotteet tai muut esineet. Jälkimmäinen häivytys on sil-

miinpistävä, sillä ”normaalissa” keskustelussa minä-pronomini olisi huomattavasti useammin läsnä. 

Jos närästää, riittää jo kupillinen maitoa tai piimää tasoittamaan vatsan poltetta. (Nollakertoja, 
kommentti 1) 

Litra ruokailukerralla riittää juuri ja juuri kolmen ruokailijan pöydässä. (Subjekti lihavoitu, kom-
mentti 1) 
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Maidon lisäksi maistuvat jogurtit, rahkat ja ennen kaikkea juusto. (Subjekti lihavoitu, kommentti 
1) (korostukset S.K.) 

Lassila-Merisalon (emt.) mukaan nollapersoona on keino välttää omaa egoa korostavaa suoraa itseen viit-

taamista. Itseen viittaaminen ja itsen tekeminen kerronnallisesti läsnä olevaksi onkin jotain, mitä on perin-

teisesti vierastettu uutisjournalismissa. Lassila-Merisalo (emt.) kuitenkin huomauttaa, että ”yleistävänä 

muotona se tarjoaa lukijalle jonkinasteisen samaistumisen tai osallistumisen mahdollisuuden”. 

Näiden kahden kommentin väliltä löytyy myös toinen kielellinen ero. Siinä, missä kommentti kaksi pitäytyy 

ilmaisussaan – kuvailevasta kielenkäytöstä huolimatta – asiakielen ja yleiskielen puolella, kommentissa yksi 

toimittajan sanastoon eksyy persoonallisia, oletettavasti henkilö- tai perhekohtaiseen puhetapaan liittyviä 

ilmaisuja, kuten juniori ja esikoinen. Toisaalta näiden ilmaisujen käyttäminen voidaan yksinkertaisesti tulkita 

kiertoilmaisuiksi, jottei hänen tarvitsisi käyttää jälkikasvunsa oikeita nimiä. Puheesta löytyy myös useita 

asiatyylistä poikkeavia, puhekieleen ja murreilmaisuun liittyviä ilmauksia: 

En peitä puuroani valkealla juomalla vaan hörppään lasista kyytipojaksi. (Kommentti 1) 

Ja kyllä maitoa meneekin. (päivittelevä ilmaus, Kommentti 1) (korostukset S.K.) 

Keskustelun näkökulmasta kommentti 1 ei suoraan suostuttele lukijoita toimintaan. Toki kommentista on 

kaiken kaikkiaan luettavissa kannanottoja: ”Ilman maitoa aamupuuro olisi aika puisevaa syötävää” ja ”ras-

vatonta maitoa parempaa janojuomaa ei olekaan”. Kannanotot ovat kuitenkin korostuneen ”pieniä”, eikä 

kommentin kirjoittaja problematisoi teemaa millään lailla. Etujäseninä nämä kannanotot avaavat joko hy-

väksyvän tai vastustavan jälkijäsenen mahdollisuuden: ”Kyllä, minäkin pidän maidosta” ja ”ei, minä en pidä 

maidosta”. Kommentin keskusteleva potentiaali rajoittuu siis henkilökohtaisiin makukysymyksiin. 

Myös kommentti 2 sisältää kannanoton, mutta se on muodoltaan väkevämpi kuin edellisessä kommentissa. 

Opasteet ovat huonot, toimitilat ahtaat, palveluhenkilöitä liian vähän ja palvelu hidasta. 
Ennen verotoimistossa meni kymmenen minuuttia, nyt on varauduttava tunteihin. 
(Kommentti 2) 

Tämä etujäsen (kannanotto) luo odotuksen tietynlaisesta jälkijäsenestä. Kannanotto luo odotuksen sa-

manmielisestä eli preferoidusta kannanotosta, johon toimittaja houkuttelee vastaanottajaa kertomalla 

ensin samaistuttavan kokemuksen. Kommentti 2 näin ollen luo huippukohdallaan, varsinaisella kannanotol-

la, tilanteen jossa vastaanottaja joutuu punnitsemaan omia kokemuksiaan verotoimistossa asioinnista, 

opasteiden selvyydestä ja niin edelleen. Toimittaja käyttää etujäsenen asettelussa valtaa siis muotoilemalla 

kannanoton. Yhtä hyvin kannanotto olisi voinut koskea sitä, ettei verohallinto suuntaa riittävästi varoja 

toimitilojen ja henkilökunnan hankintaan. 
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Keskusteluun pääsyn kannalta aihe kommentissa kaksi 2 on hyvin spesifi. Goodwin (2000) puhuu diskurssi-

identiteeteistä, roolista, joita keskusteluun osallistuvat saavat. Tässä tapauksessa kokemus verotoimistossa 

asioinnista rajaa yleisön kykyä muodostaa mielipide kommentissa referoidusta ongelmasta: ne, jotka hoita-

vat veroasiansa internetissä tai postin välityksellä, jäävät keskustelun ulkopuolelle. 

5.3.1.2. Toimittaja neuvonantajana 

Neuvonantaja-kommentit sijoittuvat läheinen-etäinen-akselilla toiseksi lähimmäs lukijaa. Neuvonantaja-

kommenteille tyypillistä on, että, että toimittaja antaa niissä konkreettisia neuvoja lukijoille siinä, miten 

näiden tulisi uutista tulkita ja miten heidän kannattaisi reagoida uutisessa kerrottuun asiaan. Neuvoa-

antavat kommentit eivät määrittele ongelmia tai analysoi niiden syitä, vaan toimittaja ohjaa katseen men-

neiden tapahtumien sijasta tulevaan. Karkeasti: ongelmat ovat olemassa, nyt haetaan niihin selviytymiskei-

noja. 

Toimittajien into jakaa neuvoja lukijoille näyttää olevan perusteltua myös neuvojen kysynnän näkökulmas-

ta. Olkinuoran (2006, 50) yleisö kaipaa ohjausta ja opastusta juhlaan ja arkeen ja erityisesti poikkeustilan-

teisiin ja arjen rutiineihin. Tähän tarpeeseen on sanomalehdissä vastattu muun muassa rakentamalla tee-

masivustoja, jossa konkreettisia neuvoja jaellaan esimerkiksi sisustus- ja rakennusneuvojen avulla. Hän tul-

kitsee jopa, että peruslehdissä ”jokaista kiinnostavat reportaasit ovat antaneet tilaa selkeitä kohderyhmiä 

palvelevalle palvelujournalismille” (emt.) 

Neuvoja jakavista kommenteista lähempään tarkasteluun otin kaksi kommenttia. Niistä ensimmäinen (jat-

kossa kommentti numero 3) julkaistiin Aamulehdessä uutisen ”Tehoklooraus alkaa tänään iltakymmeneltä” 

(AL 16.1.2008) yhteydessä. Uutinen sijoittuu aikaan, jolloin Nokian vesikriisi alkaa olla takanapäin ja kau-

punki aloittaa veden puhdistamisen. Kommentin 3  otsikko on ”Vihdoin valoa vesiputken päässä”. Toinen 

analysoitava juttu, kommentti 4 julkaistiin Aamulehdessä uutisen ”Myynti rullaa täyttä häkää ja pienentää 

päästöjä” (AL 3.1.2008). Tässä uutisessa kerrotaan vähäpäästöisten autojen verouudistuksesta ja sen vaiku-

tuksesta autokauppaan. Kainalojutussa puolestaan selostetaan polttoaineiden hintojen heilahteluita ja to-

detaan, että ”bensiinin ja dieselin hinnoissa on nyt vain 20 sentin ero”. (AL 3.1.2008) Kommentin otsikko 

puolestaan on toteava ”Pihi diesel kannattaa aina”. 

Ensin mainitun viimeksi mainitun kommentin keskeinen sisältöero on siinä, kenen neuvoja kommentit anta-

vat.  

Kommentissa 3 toimittaja välittää ilmeisen selvästi lukijoille niitä tietoja, joita on saanut viranomaisilta. 

Lähdettä ei kuitenkaan mainita. Sen sijaan itse uutisessa on hyvin samantapaisia elementtejä. Uutisen toi-

nen merkittävä lähde, vesilaitosasiantuntija Esko Haume, nimittäin kehottaa ”naapureita auttamaan toisi-
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aan” (AL 16.1.2008). Toisen lähteen, ympäristöterveyspäällikkö Outi Lepistön, puhetta puolestaan referoi-

daan seuraavasti:  

”Vettä ei saa juoda eikä sillä saa peseytyä, mutta vahinkotilanteiden ei Lepistön mukaan pitäisi ai-
heuttaa terveyshaittaa”. (AL 16.1.2008.) 

Itse kommentissa neuvoja kerrotaan osin uudelleen, mutta eri sanoin. 

Nyt asukkailta vaaditaan kärsivällisyyttä ja auttamishalua. Jokaisesta likaisen alueen hanasta 
tulisi valuttaa vettä, mutta suihkussa ei saa käydä eikä käsiäkään pestä kloorivedellä. (Kom-
mentti 3) 

Vaikka norovirusta ei enää tehokloorauksen jälkeen löytyisi, veden käyttöä pitää rajoittaa aina-
kin kaksi viikkoa. Sen teen nokialaisena ilomielin. (Kommentti 3) (korostukset S.K.) 

Kommentista kolme käykin selvästi ilmi, että vaativa, neuvoja antava subjekti ei itse asiassa ole toimittaja 

itse. Tämä käy ilmi paitsi uutisen ja kommentin yhtäläisyyksistä, myös sanavalinnoista. Huomattavaa on, 

että toimittaja käyttää neuvoja antaessaan passiivimuotoa. Toimittaja ei ota neuvoa omiin nimiinsä, mutta 

pitää kiinni kommentin luonteesta subjekti-toimittajan omana areenana siten, ettei kirjoittaja nimeä muita-

kaan lähteitä.  

Jälkimmäisessä neuvossa ”veden käyttöä pitää rajoittaa ainakin kaksi viikkoa” on puolestaan kyse edellistä 

huomattavasti voimakkaammasta sanavalinnasta, imperatiivin käytöstä, jota toimittaja tosin loiventaa pas-

siivimuodolla. Pian toimittaja kuitenkin ottaa siihen etäisyyttä ja kieltää subjektiutensa palaamalla koke-

mukselliseen rooliin. Toimittaja siirtyy itse neuvon antajasta neuvojen vastaanottajaksi viittaamalla omaan 

nokialaisuutensa.  

Reagoimalla tällä tavoin ”omaan” neuvoonsa kirjoittaja hakee yhteyttä yleisöön, jotka hän implisiittisesti 

osoittaa muiksi nokialaisiksi, veden kuluttajiksi ja vesikatastrofista muuten kärsineiksi. Omalla ”esimerkil-

lään” kommentin kirjoittaja kutsuu yleisön seuraamaan viranomaisen antamia neuvoja. Kutsuttuaan yleisöä 

tällaiseen osallistuja-identiteettiin toimittaja yhä vahvistaa kerronnan keinoin rakennettua sidettä. 

Tuskin olen aivan ensimmäisten joukossa kokeilemassa, miltä viranomaisten puhtaaksi julistama 
vesi maistuu. Vesipöpöjen aiheuttamat taudit ovat liian tuoreessa muistissa. (Kommentti 3) 

Huolimatta viranomaislähteiden aiemmasta referoinnista, kommentin kertoja asettuu tässä selkeästi nokia-

laisten, veden kuluttajien puolelle ja rakentaa erontekoa kaupunkilaisten ja viranomaisen välille asettamalla 

viranomaisten ”julistuksen” kyseenalaiseksi. Tehostaakseen epäluulojaan toimittaja vielä viittaa kollektiivi-

siin muistoihin taudeista, jotka kalvoivat useita nokialaisia vesikriisin aikana. 



 
 

73 

Vaikka kommentin kirjoittaja hakee selvästi kontaktia yleisöön yhteisen asuinpaikan ja yhteisten kokemus-

ten kautta, hän ei irtaudu kokonaan roolistaan toimittajana. Seuraavassa hän viittaa puheellaan ”meihin”, 

jolla tällä kertaa tarkoittaa Aamulehden toimitusta:  

Toivon todella, että ensi viikolla voimme kirjoittaa otsikon: ”Nokian vesi on puhdasta”. (Kom-
mentti 3) 

Tässä toimitustyöhön viittaaminen ja siitä kertominen ei ole itsetarkoitus, vaan se tukee ja vahvistaa toimit-

tajan mielipidettä kansalaisena. Kuitenkin kirjoittaja tulee vahvistaneeksi Aamulehden roolia luotettavana 

tiedon välittäjänä.  

Kommentti 4 eroaa perustavanlaatuisesti edellisestä siinä, että kommentin kirjoittaja antaa yleisölle varsin 

kantaaottavassa kommentissa selkeästi omia, omilla kokemuksilla perusteltuja neuvoja. 

Tämä kommentti on kokonaisaineistoon verraten poikkeuksellisen selkeä kantaaottava kommentti, joka ei 

kommenteille ominaiseen tapaan sisällä jahkailua. Kommentin kirjoittaja ottaa selkeästi kantaa ja kehottaa 

lukijoita luottamaan dieselautoihin ilman, että kirjoittaja sortuu pehmentämään argumenttejaan määrei-

den ja konditionaalimuotojen avulla. 

Kommentin 4 kirjoittaja, tekstin subjekti, asettaa itsensä lukevien ihmisten ja erityisesti Tekniikan Maailma -

nimistä aikakauslehteä lukevien joukkoon. Kirjoittaja tekee itsestään kriittisen lukijan referoimalla ensin, 

miten auton valintaa tulisi Tekniikan Maailman mukaan puntaroida, mutta torppaa sitten koko vertailun ja 

tekee siitä hyödyttömän.  

Kommentti alkaa uutismaisesti, ”pirssi”-ilmaisua lukuun ottamatta: 

Tuore Tekniikan Maailma on vertaillut, milloin autoilijan kannattaa valita dieselkäyttöinen pirssi 
bensamallin sijaan. Tavallisen, eli alemman keskiluokan auton valinnassa diesel alkaa lehden mu-
kaan kannattaa neljän vuoden ajon jälkeen, jos ajomäärä 20 000 kilometriä vuodessa ja dieselau-
to on veronalennusten jälkeen 3 500 euroa kalliimpi. (Kommentti 4) 

Referoinnin jälkeen toimittaja ei pelkästään ota kantaa, vaan toteaa toisin: 

Vastaus on väärä, sillä dieselin valinta kannattaa aina. (Kommentti 4) 

Argumentit diesel-auton valitsemisen puolesta ovat kaikkea muuta kuin loogisia, kun otetaan huomioon 

Tekniikan Maailman kulutukseen auton kulutukseen perustuvat johtopäätökset. Kommentin kirjoittaja puo-

lustaa diesel-auton valintaa sen tehokkuuden aiheuttaman ilontunteen perusteella, siis kokemuksellisin 

argumentein. 
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Uusien turboahdettujen moottorien hurja vääntö tuottaa rahassa mittaamatonta iloa, kun 
jok’ikistä ohitusta varten ei tarvitse hakea kolmen kilometrin suoraa. (Kommentti 4) (korostukset 
S.K.) 

Edellisestä poiketen tässä kommentissa kirjoittaja välttelee aluksi uutismaiseen tapaan minämuodon käyt-

tämistä ja jatkaa näin ollen kokemuksia jakavien kommenttien tapaan ilmaisujen rakentamista nollaper-

soonien ja passiivin varaan (ks. s. 71–72).  

Jos sietää sen, että kymmenen asteen pakkasessa auto ei ehdi lämmetä puolen tunnin ajomatkal-
la ja 20 asteessa ei ikinä. ---, kun jokaikistä ohitusta varten ei tarvitse hakea kolmen kilometrin 
suoraa. (kommentti 4) (korostukset S.K.) 

Kuitenkin kolmannessa kappaleessa yksikön ensimmäinen muoto tulee mukaan peliin: 

En tunne yhtään diesel-autoilijaa, joka olisi tyytymätön ostokseensa. (Kommentti 4) (korostukset 
S.K.) 

Edellinen perustelu vaikuttaa sävyltään jopa markkinoivalta. Kaiken kaikkiaan kommentin kertoja-subjekti 

asettuu kommentissa selvästi autoilijoiden ja dieselautojen suosijoiden joukkoon ja kertojalla on selvä viesti 

niille lukijoille, jotka osaavat arvostaa moottorin vääntöä ja nopeita ohituksia. Neuvoille haetaan oikeutusta 

omista kokemuksista, joiden uskotaan olevan yhteisiä lukijoiden kanssa.  

Chaïm Perelman (1996) tähdentää, että argumentoijan on esitettävä sellaisia premissejä eli oletuksia, jotka 

yleisö hyväksyy kiistelemättä. Muutoin argumentaatio saattaa epäonnistua ja viesti jää puolitiehen. (Perel-

man 1996, 28–29.) 

 Keskustelunanalyysin näkökulmasta neuvovat kommentit ovat mielenkiintoisia sikäli, että ne asettavat 

jälleen vastaanottajan joko hyväksyvään tai torjuvaan tilanteeseen. Kuten aikaisemmin eritellyissä koke-

muksellisissa kommenteissa, myös kommentissa 4 vastaanottajaa suostutellaan hyväksymään preferoitu 

vaihtoehto esittämällä omia, dieselauton käyttöön liittyviä myönteisiä kokemuksia. Argumentin perustelua 

moottorin väännöllä voidaankin luonnehtia jopa riskinotoksi – tai tietoiseksi provosoinniksi – kommentin 4 

kirjoittajalta. Suomen valtateillä kuitenkin liikkuu melkoisen runsaasti myös niitä autoilijoita, jotka vannovat 

rauhallisen vakaan ajotyylin nimeen ja ajokin pieneen kulutukseen.  

5.3.1.3. Kysyvä toimittaja 

Aivan omaksi ryhmäkseen yleisön puhuttelussa nousevat niin kutsutut kysyvät kommentit. Kyseleville 

kommenteille tyypillistä on, että niissä toimittaja analysoi tai ottaa kantaa uutiseen, mutta jättää lopun 

avoimeksi esittämällä suoran kysymyksen. Ne ovat tyyliltään myös poikkeuksellisen konatiivisia ja puhutte-

levat vastaanottajia kaikkein suorimmin. 
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Kysyvän kommentin sijoittaminen jatkumolle läheinen-etäinen on ongelmallista. Vaikka kommentit tiedos-

tavat yleisön ja osoittavat kysymyksensä suoraan yleisölle, näistä kommenteista – toisin kuin edellisistä - on 

vaikea tunnistaa viitekehystä, josta käsin toimittaja kommentoi uutista. Niinpä katson parhaaksi mahdolli-

simmaksi ratkaisuksi asettaa kommentit läheisen ja etäisen harmaaseen välimaastoon, vaikkeivät ne oikein 

sinnekään tunnu sopivan. 

Omaksi yleisölle osoitetun puheen ryhmäksi nämä kommentit kuitenkin nousevat, sillä niiden tapa osoittaa 

puhe yleisölle ja tietoisuus yleisöstä on poikkeuksellisen näkyvä. 

Analysoiduista kommenteista ensimmäinen, numero 5 ”Kotihoidon tuki kaipaa korotusta” (AL 15.1.2008) 

on suhteessa uutiseen tyypillinen kantaaottava kirjoitus. Toimittaja aloittaa kysymällä retorisesti, ”mitä saa 

260 eurolla?” ja vastaa siihen itse: 

Vastaus on, että todella vähän. Jos toinen vanhempi ei tienaa hyvin, toisenkin on ehkä pakko 
mennä töihin. (Kommentti 5) 

Kommentti 5 poikkeaa muista aineiston kommenteista siinä, että se tunnistaa yleisön läsnäolon kerronnal-

lisesti. Näin tapahtuu, kun toimittaja yllättäen käy puolustamaan näkökantaansa. Toimittaja puolustautuu 

oletettuja vastaväitteitä vastaan: 

Älkää ymmärtäkö väärin: minulla ei ole mitään päivähoitoa vastaan. (Kommentti 5) (korostukset 
S.K.) 

Kysyminenkin on vallankäyttöä. Kommentissa 6 toimittaja puntaroi presidentti Tarja Halosen uudenvuo-

denpuheen merkitystä. Merkillepantavaa on, ettei toimittaja viittaa sanavalinnoillaan sen enempää itseen-

sä kuin yleisöönsäkään. Kommentin tekee poikkeukselliseksi se, että keskustelunanalyysin käsitteiden mu-

kainen esittäjä, toimittaja, käyttää puheessaan runsaasti vieraan auktorin tyyliä ja sanavalintoja suoran 

lainauksen muodossa. Tässä tapauksessa auktori on presidentti Tarja Halonen: 

”Yhteisön jäsenenä jokaisella on paremmat mahdollisuudet toteuttaa myös yksilöllisiä toiveitaan, 
omalla työllään ja omin ponnisteluin.” (Kommentti 6) 

Kommentin kirjoittaja ottaa välittömästi kantaa auktorin ilmaisuun: 

Yksilöllisyyden korostuminen tuntuu hieman päälle liimatulta, kun koko muu puhe perustuu yh-
teisvastuun voimaan. (Kommentti 6) 

Lassila-Merisalon (2009, 77) mukaan ”toimittajan omaksuessa vierasta puhetta omaan puheeseensa ja häi-

vyttäessään lähteen jälkiä toimittaja-kertoja (vs. käyttämäni ilmaisu kertoja-subjekti) asettuu autoritääri-

seen rooliin; hän ottaa tarinan haltuunsa, nousee ikään kuin kertomuksen ulkopuolelle”. Edellä lainatussa 

osassa (kommentti 6) toimittaja käyttää Lassila-Merisalon tarkoittamaa valtaa. Kommentin kirjoittaja, ker-
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toja-subjekti, valikoi auktorin puheesta haluamansa osan ja tulkitsee sitä omasta kommentin luomasta sub-

jektiasetelmasta käsin. Samanlaisesta kerrontatavasta on kyse myös kommentissa 10: 

Kun lupasin, etten pane nimeä lehteen, välittäjä alkoi selittää, että alalla on kaikenlaista yrittäjää 
ja osa on erikoistunut hämärään asuntokauppaan. (Kommentti 10) (välittäjän oma ilmaisu liha-
voitu, korostukset S.K.) 

Tässä kommentissa (10) toimittaja ei siteeraa, vaan referoi auktoria poimimalla välittäjän puheesta vali-

koidun ilmaisun tarinaa täydentämään. Asettamalla puheen tiettyyn yhteyteen ja käyttämällä kertoja-

subjektin editointivaltaa kirjoittaja rakentaa haastateltavan puheesta omiin tarkoitusperiinsä – sekä kom-

mentin kerrontaan – sopivan juonen. 

Molempien kommenttien (5 ja 6) loppuosiossa toimittaja käyttää valtaansa asettamalla lukijoille avoimia 

kysymyksiä, jotka sinällään sisältävät ellei piiloväittämiä, niin valmiiksi muotoiltuja näkökulmia ”yksilöllisen” 

ajattelun avuksi: 

Pitikö omaa työtä korostava sivulause lisätä, koska maalla on porvarihallitus? Pitääkö presidentin 
miellyttää vähän kaikkia, jotta hän olisi kansakunnan liima? Vai, onko Halonen muuttamassa ajat-
teluaan? (Kommentti 6) 

Kysymys onkin valinnoista. Haluammeko tukea lapsiperheitä ja kotihoitoa? (Kommentti 5) 

Yksinkertaisimmillaan kysymys on keino ilmaista tietämättömyyttä. ”Siten kysymyksen esittäminen on tapa 

asettua uuden tiedon vastaanottajaksi.” (Raevaara 1998, 89.) Näin ollen suoran kysymyksen voi nähdä ai-

dosti keskustelua ja muuta kommentointia ruokkivaksi kerronnan elementiksi.  

Kommenteissa 5 ja 6 toimittaja esittää luonteeltaan hypoteettisia kysymyksiä. Samalla kun kirjoittaja kysyy 

yleisöltä, hän esittää myös mahdollisia vastauksia. Institutionaalista puhetta tutkinut Peräkylä (1998, 193) 

kertoo, että esimerkiksi AIDS-neuvojat käyttävät hypoteettisia kysymyksiä siksi, että ne tekevät mahdolli-

seksi avoimen keskustelun vaikeista asioista. Hypoteettiset kysymykset puolestaan tulevat ymmärrettäväksi 

vasta kontekstissa, joka tässä tapauksessa on kommentin 6 referaatti Tarja Halosen puheesta. Toisaalta 

tällainen kirjoittajan rakentama kielellinen muotoilu on sellaista, että itse hypoteettinen kysymys – eli toi-

mittajan esittämä, valmiita näkökulmia sisältävä kysymys – ei päädy keskustelun osaksi (ks. Peräkylä 1998, 

194.) Näin ollen lukija ehkä huomaamattaan hyväksyy kommentin kirjoittajan olettamukset siitä, että por-

varihallituksella on merkitystä presidentin puheeseen ja että presidentin pitäisi olla jonkinlainen kansakun-

nan liima.  

Muotoillessaan vastaanottajalle kannanoton sisältävän kysymyksen lähettäjä tulee esittäneeksi puheenvuo-

ron, johon hän odottaa saavansa jonkinlaisen vastauksen. Keskustelunanalyysissä kannanottoa seuraavaa 

puheenvuoroa kutsuttaisiin jälkijäseneksi: tässä tapauksessa jälkijäsen voi valikoitua kahdesta vaihtoehdos-
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ta, ja tätä valikoitumista ohjaa preferenssijärjestys. Vastaanottajasta riippuen jälkijäsen on joko preferoitu 

(pyynnön, kannanoton tai kutsun hyväksyminen) tai preferoimaton (torjuva, kieltäytyminen suostuttelusta). 

(Tainio 1998, 94.) Huomionarvoista näiden kahden kommentin kysymyksenasettelussa on vielä se, millaisia 

potentiaalisia vastausvaihtoehtoja kysyjä tarjoaa yleisölle kysymyksen muotoilulla. Kiintoisaa on, että mo-

lemmissa kommenteissa 5 ja 6 vastausvaihtoehdot ovat polaarisia: ainoa looginen vastaus kaikkiin näissä 

kommenteissa esitettyihin kysymyksiin olisi kyllä tai ei. 

5.3.2. Etäällä yleisöstä 

5.3.2.1. Toimittaja tulkitsee yleisölle 

Aineiston kahdessa kommentissa (7) ja (8) toimittaja pitäytyy muita selvästi jyrkemmin professionaalissa 

roolissaan. Kommenteissa seitsemän ”Onko tämä vain demarien taktikointia?” (AL 7.1.2008) ja kommentis-

sa kahdeksan ”Hammasrivistön lumo” (Ilkka 14.1.2010) keskeistä on, ettei toimittaja viittaa juurikaan it-

seensä. Vaikka molemmissa kommenteissa esitetään henkilökohtaisia tulkintoja ja jopa mielipiteitäkin uu-

tisoitavasta asiasta, kirjoittaja etäännyttää itsensä käyttämällä enemmän asiakieltä kuin kaunokirjallista tai 

arkikeskustelutyyliä. 

Aikaisemmin tulkitsin, että molempien kommenttien suhde uutiseen olisi ensisijaisesti tulkitseva ja erityi-

sesti tulevaisuutta spekuloiva. Huomionarvoista on myös se, että molemmat uutisaiheet käsittelevät poli-

tiikkaa. Aamulehden uutinen (7.1.2008) käsittelee SDP:n haluja siirtää presidentin valta eduskunnalle. Ilkan 

uutinen (14.1.2010) puolestaan on henkilöhaastattelu, jossa valtiopäiväneuvos Markus Aaltonen arvioi 

Iltalehden teettämän kyselyn tulosta, jossa tuore ulkoministeri Alexander Stubb nousi kansan ykkössuosi-

kiksi. 

Vaikka kommentteihin mahtuu mukaan muutamia pureviakin ilmaisuja,  

Ilo oli kuitenkin huomata, ettei kansa ole pelkkien hammasrivistöjen lumoissa--- (Kommentti 8) 
(korostukset S.K.) 

niissä esitetyt tulkinnat ja mielipiteet esitetään usein ilmoituksenomaisesti tai toteamuksen muodossa sil-

loinkin, kun niissä spekuloidaan tulevia tapahtumia: 

Aikeet napata presidentin valinta pois kansalta osoittavat demarikansanedustajilta sen luokan ur-
heutta, että oma työpaikka voi olla pahasti uhattuna seuraavissa eduskuntavaaleissa. (Kommentti 
7) 

Jos näyttää siltä, että presidentiksi nouseekin porvariehdokas, demariporukasta alkaa varmasti 
nousta päitä vaatimaan presidentin vallan riisumista. (Kommentti 7) 

Ministerin valovoimaisuudella ei ole suoraa korrelaatiota ammattitaitoon, mikä kansalta usein 
unohtuu. (Kommentti 8) 
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Toteava ja ilmoittava esittäminen ovat tuttuja kerrontatapoja etenkin uutiselle. Muun muassa uutisjuttujen 

aloituksia tutkinut Grunwald (2005; Lassila-Merisalo 2009, 75–76 mukaan) erottelee yhdeksän erilaista 

kerrontatapaa, joista yleisin on ilmoitus. Ilmoituksenomainen kerrontatapa rakentaa kirjoittajasta ”kaikki-

tietävän” auktoriteetin. Tätä analyyttisissä kommenteissakin käytettyä ilmoitusluontoista kerrontatapaa 

luonnehtii se, ettei se jätä tilaa vastaväitteelle eikä näin ollen kutsu lukijaa dialogiin kanssaan. 

On kiinnitettävä huomiota, että kirjoittajat käyttävät edellisissäkin esimerkissä runsaasti pehmentäviä sa-

navalintoja: kommentissa 7 toimittaja ei väitä, että  

”oma työpaikka on pahasti uhattuna seuraavissa eduskuntavaaleissa”, vaan ”oma työpaikka voi 
olla…”. (korostukset S.K.) 

Kommentissa 8 toimittaja ei liioin uskalla hyökätä suoraan suuren yleisön kimppuun väittämällä, ettei se 

osaa erottaa ammattitaidotonta ministeriä ammattitaidottomasta: 

Ministerin valovoimaisuudella ei ole suoraa korrelaatiota ammattitaitoon, mikä kansalta usein 
unohtuu.(vrt.--- mikä kansalta unohtuu.) (Kommentti 8) (korostukset S.K.) 

Grunwald (2005; Lassila-Merisalo 2009, 75–76 mukaan) jakaa journalistisen esittämisen tyypit kahteen la-

jiin: dokumentointiin ja yhteenvetoon. Yhteenvedolle tyypillistä on ilmoittaminen, tiivistäminen, kertomi-

nen, selittäminen, väittäminen, arviointi ja luonnehdinta. Dokumentoiva tyyli puolestaan on pääosin mi-

meettistä esittämistä: raportointia ja lainaamista, viittaamista ja toimittajan havaintoihin perustuvaa kuvai-

lua. 

Näistä kahdesta tyylistä vaihtoehtoja puntaroivat ja jahkailevat kommentit ovat enemmänkin yhteenveto-

maisia. Kyse on arvioinnista, puolelta ja toiselta. Jahkailu ja eri näkökulmien pallottelu tulevat esiin etenkin 

Ilkassa julkaistussa kommentissa 8. Ensin kerrotaan tarkkaa lähdettä mainitsematta, että 

Omat virkamiehet kehuivat taannoin peruspalveluministeri Paula Risikkoa ”parhaaksi ministeriksi 
aikoihin, kautta aikojen.” (Kommentti 8) (korostukset S.K.) 

Mutta sitten palataan Stubbiin, jonka suosiota uutinen käsitteli: 

Kansan mielestä ministereistä paras on ulkoministeri Alexander Stubb. Näkyvä, kuuluva ja oman 
tilansa ottama maailmankansalainen. Stubb nousi ykköseksi niin edustavuudessa, rehellisyydessä, 
ahkeruudessa kuin hyödyllisyydessäkin. (Kommentti 8) (korostukset S.K.) 

Toimittaja kuitenkin kertoo ilahtuvansa, koska 

Pitkän linjan poliitikot Paavo Väyrynen ja Mauri Pekkarinen selvisivät ministerijoukossa hyvin, ja 
nousivat äänestäjien silmissä virkamiesten suosikin Risikon yläpuolelle. (Kommentti 8) (korostuk-
set S.K.) 
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Näin toimittaja tulee pallotelleeksi useiden eri suosikkivaihtoehtojen välillä, mutta muistuttaa vielä lopuksi, 

että ”todelliset tulokset syntyvät työstä, joka tehdään aivan muualla kuin iltapäivälehtien nelivärikuvissa”. 

Samaan tapaan vaihtoehtoja pallotellaan kommentissa 7 siitäkin huolimatta, että toimittajan henkilökoh-

tainen mielipide on luettavissa ainakin rivien välistä. Kommentissa seitsemän kirjoittaja spekuloi nykytilan 

sijaan vahvasti tulevaisuuden tapahtumia ja sen vaikutusta SDP:n poliittiseen linjaan. Tästä ovat merkkeinä 

useat potentiaalisuutta ja ehdollisuutta kuvaavat ilmaisut ”työpaikka voi olla uhattuna”, ”noinkohan he 

olisivat valmiita uhraamaan itsensä”, ”ettei sittenkin olisi kysymys” ja ”jos näyttää siltä, että” (Kommentti 

7, korostukset S.K.). 

5.3.2.2. Toimittaja paljastaa jutun taustat 

Journalistista työtä kuvaavat kommentit asettuvat yleisösuhteessaan kaikkein etäisimmäksi, sillä juuri tällai-

sissa kommenteissa toimittaja tiedostaa kaikkein selvimmin roolinsa journalismin ammattilaisena. Journa-

lismin professionaalisuuteen puolestaan liitetään sellaisten arvojen, kuten moniäänisyys, totuudellisuus, 

objektiivisuus sekä demokraattisuus, puolustaminen. Perinteisesti journalistin ideaali rooli on ollut taistelu 

”pienen ihmisen puolesta”, hokemana kaikkien tuntema mantra: ihmisillä on oikeus tietää. 

Journalistisen työn kuvaileminen sekä profession tiedostaminen tekstissä ovat itse asiassa kaunokirjallisen 

journalismin piirteitä. Lassila-Merisalo (2009, 18) kirjoittaa, että kaunokirjallisessa journalismissa on usein 

metatekstuaalinen taso, joka kuvaa tekstin syntyvaiheita, kuten ”aineiston keruuseen ja järjestelyyn liittyviä 

tapahtumia, kuten haastattelusta sopimista, haastattelun tarkistamista tai toimittajan ja valokuvaajan vuo-

rovaikutusta”. 

Lassila-Merisalo (2009, 18) huomauttaa osuvasti, että sen sijaan että tällaista kaunokirjallista kirjoitustapaa 

käyttävä toimittaja hylkäisi objektiivisuuden tai totuudellisuuden, hän saattaa itse asiassa kokea saavutta-

vansa näin korkeamman totuudellisuuden tason. Lassila-Merisalon tulkinta vaikuttaa erittäin osuvalta, sillä 

metakommentti – työtä arvioiva tai referoiva – tuo kirjaimellisesti läpinäkyvämmäksi ne toiminnan tavat, 

joilla uutinen sai alkunsa. Nämä tiedot pysyvät usein yleisöltä piilossa, eikä yleisö niitä aina osaa pyytäkään. 

Näin ollen toimitustyön referoiminen julkisesti voidaan myös nähdä keinoksi, jolla kommenttia kirjoittava 

toimittaja pyrkii tuomaan journalismin tekemistä entistä näkyvämmäksi.  

Metakommenteille on tyypillistä, että toimittaja kertoo yleisölle tapahtumista uutisen takana. Valikoin tar-

kempaan analyysiin kaksi toimitustyöstä kertovaa kommenttia. Ensimmäinen niistä, kommentti 9 on otsi-

koitu ”Tehkää niin kuin minä sanon” (AL 10.1.2008). Kommentti liittyy pääjuttuun, jossa kerrotaan, että 

ministerit tuottivat pääosin lentokoneilla tehdyillä etelänlomamatkoillaan 50 tonnin ilmastopäästöt. Toinen 

kommentti (10) puolestaan liittyi Aamulehden julkaisemaan juttuun asuntovälityspetoksista. Uutisessa 
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kerrotaan, että osa suomalaisista kiinteistövälitysyrityksistä käyttää hyväkseen asiakkaidensa tietämättö-

myyttä ja ostaa asunnon itselleen tai perheelleen ja perii samalla välitysmaksun. (AL 3.2.2008.) Kommentti 

10 kantaa otsikkoa ”En halua olla tällaisessa mukana”. 

Vaikka molemmille kommenteille on yhteistä se, että niissä kerrotaan puhelimitse käydyn haastattelukier-

roksen uutisissa mainitsemattomia tuloksia, kirjoittajien tyylillinen ote on huomattavan erilainen. Voidaan 

tulkita, että kommentin kymmenen (10) ensisijainen tarkoitus on lisätä toinen, näkymätön näkökulma uu-

tiskokonaisuuden sisältämään gallupiin, jossa kaikki kolme haastateltua kiinteistövälitysyrityksen edustajaa 

tuomitsevat asuntokauppahuijaukset. Kommentissa yhdeksän (9) toimitustyöstä kertominen vaikuttaisi 

taas päällisin puolin keskittyvän nimettömien ministerilähteiden ironisoimiseen ja saattamiseen kyseenalai-

seksi ironian keinoin. 

Metakommentti on sanomalehden lukijan kannalta poikkeuksellinen, sillä yleisö pääsee harvoin tutustu-

maan uutistyöhön ja uutishankintaan. Uutishankinnasta hyvä esimerkki on kommentti 10, joka alkaa krono-

logisesti tapahtuman kuvauksella: 

Yritin tehdä välittäjien keskuudessa gallupia. Soitin kuudelle, kolme suostui vastaamaan kolmeen 
kysymykseen. Yksi kieltäytyi aikataulusyihin vedoten ja kaksi koska ei halua olla tällaisessa muka-
na. (Kommentti 10) 

Kronologisen kuvauksen jälkeen toimittaja jää ruotimaan yhtä puhelinhaastattelukierroksella käytyä kes-

kustelua, toisen osapuolen nimeä mainitsematta. 

Toinen kysymyksiä säikähtäneistä välittäjistä kielsi haastattelun julkaisemisen vasta, kun oli ker-
tonut tekemistään asuntokaupoista. Peruste oli se, että ihmiset ovat niin kateellisia.  

Yritin vakuutella, että eihän siinä mitään. Kyllä välittäjäkin saa ostaa asunnon silloin tällöin, 
kunhan ei peri välityspalkkiota. Tosin palkkion saa tietysti periä, jos ostaa asunnon lapsen tai vai-
mon nimiin. En ehtinyt kysyäkään, kenen nimiin asunnot oli ostettu.  

Kun lupasin, etten pane nimeä lehteen, välittäjä alkoi selittää, että alalla on kaikenlaista yrittäjää 
ja osa on erikoistunut hämärään asuntokauppaan. (Arkikieliset piirteet lihavoitu, kommentti 10) 
(korostukset S.K.) 

Yleisölle välitetyn puhelun referoiminen on tärkeää juttukokonaisuuden tulkinnan kannalta. Kuudesta hen-

kilöstä kolme suostui gallupiin, ja gallup julkaistiinkin jutun yhteydessä. Jokainen gallupiin vastanneista 

henkilöistä kielsi kiinteistövälitysyrityksen ostaneen lainkaan asuntoja. 

Puhelinkeskustelun referoiminen luo myös kuvan autenttisesta tilanteesta. Autenttisuutta korostaa se, että 

toimittaja käyttää ujostelematta yksikön ensimmäistä persoonaa läpi kirjoituksen. Kommentin kirjoittaja 

valitsee lisäksi tietoisesti asiatyylin sijaan puhetyylin, joka tehostaa entisestään jutustelevan puhelinkeskus-

telun tuntumaa. (Vrt. ”Yritin vakuutella, että eihän siinä mitään.”  >’Yritin vakuutella, että ei se mitään hait-
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taa.’, ”Kyllä välittäjäkin saa ostaa asunnon silloin tällöin” >’Myös välittäjä saa ostaa asunnon’, ”Kun lupasin, 

etten pane nimeä lehteen” >’Kun lupasin, etten mainitse nimeä lehdessä’) 

Kommenttia 9 luonnehtii kirjoittajan karnevalistinen, ironinen ja pilkallinenkin ote. Siinä on ennen kaikkea 

havaittavissa viestin lähettäjän eli toimittajan asemaa ja persoonaa korostava, emotiivinen funktio (ks. Vai-

nikkala 1991, 126): 

Tehkää niin kuin minä sanon… (huom.! Otsikko) 

… mutta älkää hemmetissä niin kuin minä teen. Sillä minä olen kirjoittanut hallitusohjelman oh-
jeeksi alamaisilleni, en suinkaan itseäni varten. (Kommentti 9) 

Soittokierros ministerien avustajille loma-asioissa oli muuten hämmentävä. Jokunen ministeri luuli, 
että nyt tarjoutui mahdollisuus päästä naistenlehtityyppiseen julkisuuteen kertomaan herkistä lo-
mahetkistä perheen parissa. Eräskin ministeri kuulemma katseli joulunpyhinä jalkapalloa lasten 
kanssa ja söi sipsejä, toinen ulkoilutti koiraa, kolmas paranteli kipeää selkäänsä. 

Että se siitä tiukasta rajanvedosta yksityiselämän varjelemiseksi. (Kommentti 9) 

Siinä, missä metakommentti 10 referoi tapahtumaa yleisölle auki, jälkimmäinen kutsuu lukijat osallistu-

maan julkiseen nauruun, joka kohdistuu poliitikkoihin sekä heidän toimiinsa. Ironia sinänsä on politiikan 

uutisoinnissa melko tavallista. Politiikan journalismissa se on jopa niin arkipäiväistynyt, että useat tutkijat 

(mm. Väliverronen 1998) pitävät sitä jo tehottomana ilmaisun muotona. 

Renvall & Reunanen (1998) kritisoivat ironiaa siitä, että se tekee moraalista yksityistä, naurattaa ja pistää 

vihaksi, mutta ei herätä keskustelua. Lukijat ymmärtävät ironian yksityisesti omilla tahoillaan, eikä ironisen 

journalistin tarvitse perustella näkemystään. (Renvall & Reunanen 1998, 5.) 

Edellä tarkasteltujen kahden kommentin välillä on myös toinen tulkinnallinen ero. Uutisen ja kommentin 

sisältöjä tutkineena katson, että ensin eritelty kommentti 10 tarjoaa yleisölle relevanttia lisätietoa uutisen 

käsittelemästä asiasta. Jälkimmäinen (9) puolestaan vetoaa kollektiiviseen, politiikkaa kohtaan tunnettuun 

kyynisyyteen, joka huvittaa, mutta ei rakenna keskustelua. 

Eroavaisuuksistaan huolimatta kumpikin eritellyistä kommenteista herätti saman kysymyksen. Molemmissa 

kommenteissa kirjoittaja oli selvittänyt uutisen kannalta tärkeitä tahoja (kommentissa 10 toimittaja oli ta-

voittanut kiinteistövälittäjän, joka oli ostanut asuntoja, ja kommentissa 9 hän oli löytänyt ministereitä, jotka 

tuottivat lomallaan merkittäviä määriä hiilidioksidipäästöjä). Miksi lähteiltä saatuja - uutiseen liittyviä - tie-

toja ei käytetty uutisessa? Kommentissa 10 kirjoittaja toteaa, että 

Toinen kysymyksiä säikähtäneistä välittäjistä kielsi haastattelun julkaisemisen vasta, kun oli ker-
tonut tekemistään asuntokaupoista. (Kommentti 10) 
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Journalistin ohjeen 2 § mukaan ”Tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin pe-

rustein. Tätä päätösvaltaa ei saa missään oloissa luovuttaa toimituksen ulkopuolisille.” (Journalistin ohjeet, 

2010.) 

Kommentissa 9 toimittaja kertoo tavoittaneensa ministerit, mutta ministereiden toimia kritisoivassa uuti-

sessa ”Ministerit tuottivat lomillaan 50 tonnin hiilidioksidipäästöt” (AL 10.1.2008) todetaan ainoastaan, että 

”ministerit eivät vastanneet kommenttipyyntöön.” Uutisjutun ainoa puhuja on kansanedustaja Oras Tynk-

kynen. 

Toisaalta voidaan katsoa, että juuri tällaisten kysymysten herääminen ja kommentin kyky herättää niitä on 

yksi lajityypin hedelmällisimmistä käyttötarkoituksista. Muun muassa Olkinuora (2006, 58) on moittinut 

suomalaista journalismia siitä, että se on jättänyt käyttämättä omat mahdollisuutensa harjoittaa mediakri-

tiikkiä, ja median itse harjoittama mediakritiikki on pitkään sinnitellyt muutaman kolumnistin ja televisio-

ohjelman varassa. Näyttäisi kuitenkin siltä, että kommenteissa toimittajilla on sekä halua että näyttöä kritii-

kin harjoittamisesta. Kuitenkin kritiikki näyttäisi kohdistuvan enemmän journalistisessa työssä kohdattuihin 

ongelmiin ja ongelmallisiin haastateltaviin kuin journalismiin yleensä. 

5.3.3.1. Kommentilla on juoni 

Kommentti näyttäisi noudattavan kolmiosaista juonirakennetta. Osien järjestys näyttäisi pysyvän samankal-

taisena siitä huolimatta, että yksittäisten osioiden sävy vaihtelee kommentin funktiosta riippuen. Sovellan 

seuraavassa Labovin (1972) huomioita kertomuksen rakenteista. Labovin (1972, 370) haastattelumenetel-

mällä tehdyn kertomustutkimuksen mukaan kertomuksessa on yleensä seuraavat osat: abstrakti, orientaa-

tio, juoniosa, evaluaatio ja kooda eli kertojan yhteenveto. Silti abstraktia ja koodaa ei esiinny kaikissa ker-

tomuksissa. Routarinne (1998, 146) nostaa keskustelunanalyysin kannalta merkittävimmiksi osiksi orientaa-

tion, juoniosan ja evaluaation.  

Orientaatiolla Labov tarkoittaa kertomuksen taustainformaatiota, sen kytkemistä aikaan ja paikkaan sekä 

henkilöiden esittelemistä. Orientoiva informaatio sisältyy joko johdanto- tai kerrontajaksoon ja tarjoaa 

edellytykset ymmärtää kertomus. (Labov 1972, 369.) Kommenteissa orientaatio sijaitsee tavallisesti ”joh-

danto-osassa” eli aivan kommentin alussa. Kommenttityypistä riippuen kirjoittaja lähtee liikkeelle joko ker-

tomalla helposti samaistuttavan tarinan, jonka avulla hän suostuttelee lukijan tarvittavaan mielentilaan; tai 

vaihtoehtoisesti esittelee asioiden ”nykyisen tilan” tai arvion siitä. Keskeistä on, että lukija johdatetaan 

”ongelman” alkujuurille. 

Monen muun seinäjokelaisen tavoin lähdin asioimaan verotoimistossa päivittääkseni veromuutok-
siani. Saapuessani Alvar Aallon kadulle verotoimiston ovet ilmoittivat toimiston muuttaneen uusiin 
tiloihin Framin rakennukseen. (Samaistuttava tarina, kommentti 2) 
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Nyt se alkaa, vihdoinkin. Tehoklooraus, jonka pitäisi tappaa viimeisetkin pöpöt Nokian saastuneis-
ta vesiputkista. (Nykytilan toteaminen, kommentti 3) 

Mitä saa 260 eurolla? Suunnilleen sen verran saa tukea äiti tai isä, joka hoitaa kotona vuoden 
ikäistä lastaan. (Nykytilan toteaminen, arviointi, kommentti 5) 

Aikeet napata presidentin valinta pois kansalta osoittavat demarikansanedustajilta sen luokan ur-
heutta, että oma työpaikka voi olla pahasti uhattuna seuraavissa eduskuntavaaleissa. (Nykytilan 
toteaminen, arviointi, kommentti 7) 

Kerrontajakson ydinosa puolestaan on juoniosa. Labov (1972, 360) edellyttää, että juoniosa sisältää vähin-

tään kaksi narratiivilausetta, ”joiden peräkkäisyys vastaa menneisyyteen sijoitettujen tapahtumien järjes-

tystä”. Tällaista kertomusnäkemystä kohtaan on osoitettu silti myös kritiikkiä. Narratiivilauseita vastaaviksi 

tulkitsin tästä aineistosta myös kronologisesti etenevät päättelyketjut. 

Juoniosassa toimittaja kuljettaa tarinaa lopun huippua kohti. Kirjoittaja rakentaa alun kokemuksellisesta 

kuvauksesta tai nykytilan toteamisesta siltaa kohti loppua. Juoniosa toimii siirtymälauseena kohti ydinasiaa. 

(kts. Huovila 2005, 148). 

Hämmästyksissäni uusista toimitiloista ja sen huonosta informaatiosta lähdin etsimään muutta-
nutta toimistoa. Opasteita ei ollut nimeksikään ja tein monta mutkaa päästäkseni oikeaan osoit-
teeseen. (Kommentti 2) 

Vaikka norovirusta ei enää tehokloorauksen jälkeen löytyisi, veden käyttöä pitää rajoittaa ainakin 
kaksi viikkoa. Sen teen nokialaisena ilomielin. (Kommentti 3) 

Vastaus on, että todella vähän. Jos toinen vanhempi ei tienaa hyvin, toisenkin on ehkä pakko 
mennä töihin. (Kommentti 5) 

Ettei sittenkin olisi kysymys taktiikasta. Perustuslain muutoksesta halutaan laaja yksimielisyys. Jos 
presidentin valtaa ryhdytään karsimaan, demarit vaativat vaalin siirtämistä eduskuntaan. 

Evaluaatiolla puolestaan Labov (1972, 360) tarkoittaa niitä keinoja, jolla kertoja oikeuttaa kertomuksen 

olemassaolon ja osoittaa sen kärjen. Labov myös sijoittaa evaluaation kerronnan linjassa juoniosan jälkeen. 

Hän kuitenkin toteaa, että usein evaluaatiota on ripoteltu pitkin matkaa. Myös kerronnan aloitus ennakoi 

kertomuksen kärkeä. (Routarinne 1998, 149.) Lopetusosassa toimittaja spekuloi tulevaisuutta, antaa lukijal-

le ohjeita, kehottaa toimimaan tai muotoilee selkeän kannanoton. Keskeistä lopussa on, että juoni kärjistyy 

ja keskeisin sanoma kiteytyy. 

Yhteenvetoni verotoimiston uusista tiloista ja sen toiminnasta on tyrmäävä. Opasteet ovat huo-
not, toimitilat ahtaat, palveluhenkilöitä liian vähän ja palvelu hidasta. Ennen verotoimistossa meni 
kymmenen minuuttia, nyt on varauduttava tunteihin. (Kannanotto, kommentti 2) 

Tuskin olen aivan ensimmäisten joukossa kokeilemassa, miltä viranomaisten puhtaaksi julistama 
vesi maistuu. Vesipöpöjen aiheuttamat taudit ovat liian tuoreessa muistissa. (Tulevaisuuden spe-
kulointi, kommentti 3) 
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Kysymys onkin valinnoista. Haluammeko tukea lapsiperheitä ja kotihoitoa? (Toimintaan kehotta-
minen, kommentti 5) 

Jos näyttää siltä, että presidentiksi nouseekin porvariehdokas, demariporukasta alkaa varmasti 
nousta päitä vastustamaan presidentin vallan riisumista. (Tuleivaisuuden spekulointi, kommentti 
7) 

Keskeistä kommentin rakenteessa on kuitenkin sen vastakkaisuus uutiseen nähden. Siinä, missä uutinen 

perinteisesti nähdään kärjellään seisovana kolmiona jossa tärkein asia kerrotaan ensin, kommentti etenee 

kohti tärkeintä. Tästä ei pidä kuitenkaan päätellä, ettei kommentin alkuosa sisältäisi lainkaan arvottavia 

kannanottoja tai painavaa analyysiä: pikemminkin voidaan katsoa, että kommentti rakentuu useista ydin-

asioista, joiden välillä vallitsee jännite. Kerronnan huippukohta sijaitsee kuitenkin useimmiten lopussa. 

Voidaan myös tulkita, että tarinamuotoon kirjoitettu kommentti muistuttaa enemmän niitä keskustelun 

lajeja, joita kuulemme arkipuheessa tuttavilta: ystävä kertoo lomamatkastaan, huonosta kohtelusta kaup-

pareissulla tai vertailuista, joita hän on tehnyt diesel- ja bensakäyttöisen auton välillä. Arkikeskustelua ja 

tarinankerrontaa muistuttava kerrontatapa näin ollen tuo toimittajan kielen tasolla lähemmäs lukijaa. Tä-

män taas katsotaan parantavan sanomalehden suhdetta lukijoihinsa. 

Mielenkiintoista on, että kommentin kerronnalla on useita yhtymäkohtia radion äänikerrontaan, jonka pe-

rusperiaatteita Tapani Huovila (2005, 146–150) erittelee joukkoviestinnän oppikirjassaan. Aivan aluksi vies-

tin lähettäjän on otettava kontakti vastaanottajaan. Normaalissa keskustelutilanteessa tämä tapahtuisi 

katsekontaktin ottamisella: radiossa ja televisiossa kontakti on otettava ”kuvitellulla kontaktilla”. Kerrotta-

valla asialla on oltava draaman rakenne: alku, huippukohta ja loppu. 

Huovila (2005, 148) korostaa jännitettä, jolla sidotaan yhteen kertomuksen (huom. Huovila puhuu uutises-

ta) ydinkohdat ilman, että lukija herpaantuu. Huovilan mukaan asiakohdat ja kerronnan huippukohdat tulisi 

sijoittaa järjestykseen, joka vastaa niiden ”luonnollista järjestystä”, jonka tulkitsen tässä tarkoittavan arki-

puheelle tyypillistä, kronologista syys-seuraussuhdetta. Jotta kerrottu ydinasia (Huovilalla uutinen) tulisi 

ymmärretyksi, tarvitaan myös siirtymälauseita, jotka johdattavat pian esitettävään uuteen asiaan. (Emt.) 

6. Takaisin genreen 

6.1. Kommentti kaunokirjallisena journalismina 

Oletin ennakkoon, että kommentti olisi jonkinlainen uutista jatkava, dialogisuuteen herättelevä elementti, 

jonka keskeisin tehtävä olisi rohkaista lukijoita keskustelemaan uutisessa käsitellystä aiheesta. Odotukseni 

osoittautuivat osittain vääriksi, vaikka kommenttien kerronta sisältääkin useita osallistavaksi tulkittavia 

elementtejä. Kommentin uutiseen kohdistuvat funktiot ja yleisön puhuttelun tavat näyttäisivät huomatta-
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vasti moninaisimmalta, kuin ennakkoon kuvittelin. Sen sijaan, että kommentti olisi suljettu ja selkeästi rajat-

tu genre, se näyttäytyy pikemminkin vapaana ja jatkuvasti muotoaan muuttavana areenana, jota toimittajat 

käyttävät jakaakseen kokemuksia, mielipiteitä ja esittääkseen omia tulkintojaan uutisen taustoista tai mah-

dollisesti edessä olevista tapahtumista. 

Erityisen mielenkiintoiseksi tutkimuksessa osoittautui kommenttigenren paikka faktan ja fiktion ulottuvuu-

della: tämän aineiston perusteella kommentti näyttäisi sekä rakenteeltaan että tyyliltään lähestyvän 

enemmän kaunokirjallista tekstiä kuin asiatekstiä kuitenkin sillä erotuksella, että kommentissa esitetyt pää-

telmät ja tarkoitteet kohdistuvat reaalimaailman tapahtumiin. Muun muassa Maria Lassila-Merisalo (2009) 

kutsuu tällaista faktan ja fiktion rajamailla liikkuvaa journalismia non-fiktioksi tai kaunokirjalliseksi journa-

lismiksi. 

Yli 20 vuotta sitten tekstilajeja asiateksti-kaunokirjallinen teksti -jatkumolle asetelleet Kauppinen & Lauri-

nen (1988, 85) esittävät jatkumon seuraavalla tavalla: uutinen – pääkirjoitus – taustajuttu – reportaasi – 

haastattelu – essee (esim. kolumni) – romaani, novelli – pakina – runo. Koska kommentteja ei vielä tuohon 

aikaan ilmeisesti paljoakaan sanomalehdissä viljelty, sen paikan selvittämiseksi jossain taustajutun ja esseen 

välimaastossa tarvitaan uusia työkaluja, joita onneksi Kauppinen & Laurinen itse esittävät (emt., 82–83., ks. 

taulukko). 

Maria Lassila-Merisalo (2000) erottelee asiatyyliä (vrt. uutinen) ja kaunokirjallista tyyliä (vrt. feature-juttu, 

reportaasi) käyttämällä hyväksi Kauppisen ja Laurisen (1988) piirretaulukkoa (alla).  

Taulukko 6: Asiatekstin ja kaunokirjallisen tekstin eroavaisuuksia (Kauppinen & Laurinen 1988, 82–83, tau-

lukoksi tiivistänyt Merisalo-Lassila 2009, 88.) 

ASIATEKSTI KAUNOKIRJALLINEN TEKSTI
Välittää yleisiä ja yhteisiä tietoja. Välittää kokemuksia ja elämyksiä.

Selkeämpi ja yksistelitteisempi funktio. Moniselitteisempi funktio.

Pysyvä näkökulma (kuvaus, kerronta, erittely) Näkökulma voi vaihtua yllättävästi.

Huomaamaton kieli: huomio asiaan.

Kieli ja tyyli yllättävää ja arvaamatonta, 

tyyli ja kieli osana merkitystä.

Selkeys on ansio. Moniselitteisyys on tyypillistä.

Vetoaa järkeen, syysuhteet merkityksellisiä. Merkityssuhteet luonteeltaan erilaisia.

Käsitteet yksiselitteisiä, tarkoitteet olemassa 

todellisuudessa.

Tarkoitteet eivät ole yksiselitteisiä tai 

ne ovat olemassa fiktiivisessä 

maailmassa.

Perustuu yleensä yleisesti totena tai 

objektiivisena pidettyihin tietoihin.

Perustuu yksilön tai yksilöiden 

kokemuksiin.  
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Tiedon ja kokemuksen välitys. Kommentti välittää yleisiä ja yhteisiä tietoja, mutta vielä enemmän se vaikut-

taisi välittävän kokemuksia ja elämyksiä. Taulukon ensimmäinen kohta jakaa kommentit oikeastaan kahtia. 

Huomionarvoista on, että kommenteista jopa 18 tarjosi lukijalle sellaista informaatiota, jota uutisessa ei 

ollut. Toisaalta se tarjosi miltei yhtä usein niin kutsuttua kokemuksellista informaatiota (vrt. kokemukselli-

suus). On kuitenkin huomioitava, että faktainformaation jakaminen on kommentin manifestinen funktio 

vain harvoin, kolmessa prosentissa kaikista aineiston kommenteista. Sen sijaan ensisijaisesti kokemuksia 

kertovia kommentteja oli aineiston informaatiota tarjoaviin kommentteihin nähden nelinkertainen määrä. 

Ero johtuu siitä, että lisäinformaation jakamiseksi tulkittiin tässä tutkimuksessa ”pienetkin” informaatioan-

nokset, kuten seuraavassa esimerkissä: 

Vuoden 2020 velvoitteet ovat vasta alkusoittoa. Vuoteen 2050 mennessä päästöjä on leikattava 
vielä enemmän kuin nyt. (AL 24.1.2008), 

Vaikka vuoden 2050 päästötavoitteita ei jutussa valaista, kommentin terävin kärki on kannanotto ilmasto-

talkoiden puolesta. Lisäinformaatio jää vain sivujuoneksi, argumentiksi, jolla toimittaja tehostaa viestiään. 

Kommentti tarjoaa tietoa faktapitoisen informaation ja kokemusten jakamisen lisäksi myös kertomalla toi-

mitustyöstä ja puheena olevan uutisen syntymisestä. Itsestään tietoinen kertomus ja viittaaminen tekstin 

syntymiseen ovat piirteitä, jotka ovat tunnusomaisia kaunokirjalliselle tekstille, josta perinteisinä proto-

tyyppeinä on pidetty novellia ja romaania. Toimitusprosessia kuvaavia piirteitä löytyi yllättävän suuresta 

osasta kommentteja. Journalistiseen työhön viitattiin viidessä kommentissa, ja tällaisen metatiedon välit-

täminen oli ilmeisin funktio kolmessa jutussa. 

Funktio. Asiatyyliin (vrt. uutinen) kuuluu se, että tekstillä on valmiiksi määritelty ja yleisesti tiedossa oleva 

tehtävä, jota varten tekstilaji on syntynyt. Tämän tutkimuksen pohjalta voidaan yhteenvedon tapaan tode-

ta, että kommentin funktiot suhteessa uutiseen tai suhteessa yleisöön eivät ole yksiselitteisiä. Hyödyllisem-

pää on puhua kommentin monifunktioisesta luonteesta: funktioiden moninaisuus saattaa johtua genren 

historiattomuudesta.  

Toisin kuin uutisella, kommentilla ei näyttäisi olevan yhtä selviä rajoja ja sääntöjä, joiden puitteissa toimia. 

Niinpä toimittajat ja sanomalehdet näyttäisivät tulkitsevan genreä melkoisen vapaasti ja käyttävän sitä ”va-

paana areenana” oman viestinsä välittämiseen: Jos mielipide löytyy, niin hyvä. Jos toimituksessa muistuu 

mieleen joku aiheeseen liittyvä tarina, hyvä. Jos haastateltava tai tiedonhankintaprosessi muuten osoittau-

tui jollain tavalla poikkeavaksi, senkin voi kertoa. 

Näkökulma. Suurelle osalle tässä aineistossa tarkastelluista kommenteista oli tyypillistä näkökulman pallot-

telu puolelta toiselle. Muutamissa kommenteissa näkökulma näyttää vaihtuvan lähes kappaleittain, jolloin 

kokonaisuus saattaa jäädä jonkin verran rikkonaiseksi: 
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19-vuotiaalta venäläiseltä asevelvolliselta jouduttiin Tsheljabinskissä amputoimaan jalat ja su-
kuelimet tammikuussa 2006. Hän joutui tunteja kestäneen raa’an väkivallan kohteeksi esimiesten 
ja palvelustovereiden taholta. Simputuksen ääritapaus, mutta Venäjän armeijan asevelvollisten 
huono kohtelu ja mahdolliset sadat itsemurhat eivät ole uusia uutisia. (Kansainvälinen näkökulma 
simputukseen.) 

Suomen Puolustusvoimat sen sijaan on oikealla tiellä pitäessään kiusaamisen ja simputuksen eh-
käisyn jatkuvasti esillä.---. (Kiinnitys suomalaiseen puolustuskoneistoon, toimittajan puolustava 
näkökulma.) 

Esimiesvallan väärinkäyttöä ei varmasti voi kitkeä täysin, kun parikymppisille annetaan valta ikä-
tovereidensa käskyttämiseen. (Kriittinen näkökulma.) 

Kun miettii omia kokemuksia armeijan parissa, tuntuu, että siviilityöelämään voi ottaa ”vihreistä” 
käytöksen mallia. (Oma kokemus, yhdistäminen siviilielämään.) 

Tuttavapiiristä löytyy sen verran ikäviä kokemuksia siviilityöpaikoilta, että huh. (Työelämän näkö-
kulma kiusaamiseen.) (AL 8.1.2008) 

Tässäkin suhteessa näyttäisi siltä, että kommentin näkökulma on toimittajalle vapaasti valittavissa ja vielä-

pä kesken vaihdettavissa. Aihepiiri ja toimittajan professio saattavat myös vaikuttaa siihen, millaisia, ja en-

nen kaikkea kuinka monta, näkökulmia toimittaja ottaa huomioon uutista kommentoidessaan. Aiemmin 

eritellyissä taustoittavissa kommenteissa 7 ja 8 kirjoittajat pidättäytyvät professionaalisessa roolissaan. 

Ennemminkin nämä ulkopuolisen tarkkailijan roolin omaksuneet kommentaattorit spekuloivat tulevaisuutta 

jahkailevalla ’mitä jos’ -asenteella kuin asettuvat seisomaan yhden mielipiteen taakse. Roolin valintaan ja 

sitä kautta useiden näkökulmien esiin tuomiseen vaikuttanee melkoisesti se, että molemmissa tapauksissa 

kyse oli politiikan uutisesta ja kommentin kirjoittaja itse oli politiikan toimittaja, jolla on tarve säilyttää us-

kottavuutensa objektiivisena tiedonvälittäjänä. 

Kieli ja tyyli. Kommenttigenren kieli ja tyyli ovat niin ikään vapaammin valittavissa kuin uutisessa. Kaunokir-

jallisesta tyylistä kertovat paitsi minä-pronomin ja nollapersoonan käyttö, myös vajaat ja predikaatittomat 

lauseet, virkkeen aloittaminen konjunktiolla sekä huudahdukset ja päivittelyt. Lisäksi ironia on selkeästi 

keino, jolla kommentin kirjoittaja nasevoittaa ilmaisuaan ja tuo samalla mielipiteensä julki sen kummemmin 

perustelematta. 

Että se siitä tiukasta rajanvedosta yksityiselämän varjelemiseksi. (Kommentti 7) 

No, eipä se sitten kulutakaan mitään, menee melkein hengen voimalla. (Kommentti 4) 

Ruoka-aine toisensa jälkeen palasi ruokavalioon, ja nyt ekaluokkalainen voi pistää suuhunsa mitä 
mieleen tulee. Maitoakin. (Kommentti 1) 

Ettei sittenkin olisi kysymys taktiikasta. (Kommentti 7) 

---, yksi valtuutettu kysyi hämillään: ”Millaisia aloitteita pitäisi tehdä?” Niinpä. (AL 29.1.2008) 



 
 

88 

Näiltä osin kommentin puhuttelu muistuttaa arkista jutustelua pikemminkin kuin institutionalisoitunutta 

puhetta, jonka joukkotiedotusväline suuntaa yleisölleen. Arkikielestä omaksutut piirteet auttavat luomaan 

puheeseen autenttisen hengen ja illuusion, että kommentin kirjoittaja puhuu suoraan lukijalle. Kuitenkin 

monet kommentin kirjoittajat näyttävät vierastavan minä-pronominin liiallista käyttöä. Tästä hyvä esimerk-

ki on kommentti yksi (1) jossa uutistoimittaja vieraannuttaa itsensä minä-pronominin käytön jälkeen käyt-

tämällä jatkossa itseen viittaamisen sijaan nollapersoonaa. 

Selkeys ja käsitteiden käyttö. Selkeys näyttäisi olevan ansio myös kommenttitekstissä siitäkin huolimatta, 

että kommentissa on lupa käyttää kuvailevampaa ja vivahteikkaampaa sanastoa kuin uutisessa. Siitä huoli-

matta, genreä sävyttää puhekielisyys, kommentissa ei sorruta esimerkiksi liialliseen murresanaston käyt-

töön. Kommentin kirjoittaja muistaa myös persoonallisemmassa ilmaisussa, että kirjoituksen tulkitsijana on 

heterogeeninen yleisö, jonka kaikkien jäsenten ei voi olettaa ymmärtävän erityisten kieliyhteisöjen kielen-

käyttötapoja. 

Merkityssuhteet. Asiatyylille tyypillistä on, että syys-seuraussuhteita selitetään järkeen perustuvilla argu-

menteilla. Kaunokirjalliselle tyylille puolestaan tyypillisempää on, että puheena oleva asia tehdään merkit-

täväksi myös muunlaisilla argumenteilla. 

Kommentit merkityksellistävät uutisia sekä järkiperustein että tunteen tasolla, vetoamalla yhteisiin koke-

muksiin ja tunteisiin. Järkeen perustuvaa eli loogista argumentointia käydään esimerkiksi seuraavassa 

kommentissa. Raha ei riitä kaikkeen, joten valintoja on tehtävä: 

Vehviläisen laskujen mukaan 140 väylätoiveen toteutus veisi hyvällä nykytahdillakin kymmeniä 
vuosia. Kun odotukset on nostettu pilviin, on hallituksella tiukka valintojen paikka. Isolle joukolle 
lopputulos on joka tapauksessa paha pettymys. (AL 18.1.2008) 

Toimittaja harjoittaa tässä kommentissa niin kiistattoman loogista ja objektiivista spekulointia, että kom-

mentti muistuttaa tyyliltään uutista. Lähdettä, ministeri Anu Vehviläistä, toimittaja pitää luotettavana ja 

näin ollen asiatekstin katsotaan perustuvan totena pidettyihin tietoihin. Asiatyylistä kommentin erottaa 

pelkästään sen alku, jossa toimittaja kaunokirjalliseen tyyliin kuvailee liikenneministeriön toimirakennusta: 

Liikenneministeriön jugend-talossa Etelä-Esplanadilla on käynyt viime kuukausina kova kuhina. (AL 
18.1.2008) 

Eräissä kommenteissa uutista merkityksellistetään selvästi yhteisiin kokemuksiin vetoamalla. Usein kirjoit-

taja viittaa kokemuksiin itsensä kautta ja olettaa, että kokemuksen merkitykset ovat jaettuja puheena ole-

van yhteisön kesken. Viittaamalla yhteisesti koettuihin asioihin ja yhteiseen menneisyyteen kirjoittaja tulee 

myös vahvistaneeksi kollektiivisia identiteettejä. 
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Seuraavassa esimerkissä kommentin kirjoittaja vetoaa kotikuntalaisiinsa laihialaisiin, jotta nämä lähtisivät 

mukaan Läskillä lukutaitoa -kampanjaan. Uutisen tärkeyttä perustellaan yhteisellä myyttisellä menneisyy-

dellä (laihialaisuuteen liitetyllä nuukuudella) ja laihdutuskampanjan hauskuudella: 

Herkullisempaa dieettiä ei ole laihialaisen kohdalle sattunut: minä laihdutan ja joku toinen mak-
saa kiloistani.---. Tähän kampanjaan oli pakko päästä mukaan. 

Samaa mieltä oli moni muu viime torstaina Seinäjoen seurakuntatalolla. Liki kaksisataa kävi pun-
tarissa ja vielä hymyssä suin.---. 

Tästä tulee hauska dieetti. Virittäydytään aiheeseen parilla laihialaisvitsillä. ---. 

Tiedätkö, mikä on laihialainen menu? – Alkupalaksi jäniksenjälkikeitto, pääruoaksi ohiammuttua 
sorsaa ja jälkiruoaksi lasku. (Ilkka 3.2.2010) (korostukset S.K) 

6.2. Kommentin muoto on tarkkaan rajattu 

Kommentin muoto on tiukkaan sidottu. Esityssäännöt, jotka toimittajan on Reunasen (1995, 33) mukaan 

tiedostettava, edellyttävät kommentilta vähintään kommentti-nimilappua, toimittajan allekirjoitusta ja 

uutiseen verrattuna lyhyttä merkkimittaa. Taittajien edellytetään kehystävän kommentin muusta teksti-

massasta. Ulkoasu-uudistuksen myötä Aamulehti muutti jopa kommentti-logon värin vaaleanpunaiseksi 

niin, että se erottuu aiempaakin selvemmin tekstimassasta. Ilkka puolestaan uusintaa kommentin merkitys-

tä sijoittamalla sen vakiopaikalle ja tuomalla kirjoittajan julki kuvan avulla. 

Uutisen ja kommentti muodostivat erittäin harvoin yksinään juttukokonaisuuden. Uutista syvennettiin 

kommentin ohella kainalojutuilla, faktalaatikoilla ja taustalaatikoilla. Runsaalla palstatilan käytöllä sanoma-

lehti lisää uutisen huomioarvoa ja korostaa uutisen tärkeyttä. Suurikokoinen juttu jää harvalta huomaamat-

ta. Kattavia, monesta palasta rakennettuja uutiskokonaisuuksia suosiva käytäntö saattaa kertoa myös toi-

mituksen pitkälle kehittyneestä työnjaosta: useasta elementistä laadittu kokonaisuus vaatii suunnittelua. 

Kommentin tekstirakenteet vaihtelivat selvästi enemmän kuin sen esitystekniset piirteet. Kelvollinen kom-

mentti voi alkaa yhtä lailla argumentilla kuin feature-tyyppisellä kuvailullakin. 

6.3. Kommentti suhteutuu uutiseen kahdella tavalla 

Kommenttigenre näyttäisi olevan sisällön määrittelyssä väljä. Tässä tutkimuksessa löysin viisi toisistaan 

poikkeavaa funktiota, joita kommenteilla on suhteessa uutisiin.  

Kantaaottava (1) kommentti kritisoi uutisen toimijaa, puolustaa tai vastustaa uutisessa esitettyjä näkemyk-

siä tai tuo esiin uusia, vaihtoehtoisia näkemyksiä. Taustoittava (2) kommentti ottaa kantaaottavaa enem-

män etäisyyttä uutiseen. Se ennakoi tulevaisuutta, tulkitsee uutisen merkitystä tai kertoo aikaisemmista 
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tapahtumista ilman, että toimittaja asettuu selvästi jonkin toimijan tai ratkaisun puolelle. Informoiva (3) 

kommentti tuo uutiseen sellaista faktatietona pidettävää lisäinformaatiota, jota uutistekstissä ei ole kerrot-

tu. Kokemuksellinen (4) kommentti muistuttaa kertomusta: toimittaja kertoo kuulemansa tai omasta yksi-

tyiselämästään poimitun tarinan, ja samalla merkityksellistää uutisessa kerrotun asian tunteen tasolla. 

Journalistista prosessia kuvaava (5) metakommentti sisältää sekin paljon tarinallisia piirteitä. Metakom-

mentti kertoo tarinan uutisen synnystä ja tuo näkyväksi usein piilossa pysyttelevän työn ennen jutun julkai-

sua. 

Pelkistäen voisi todeta, että kommentti liittyy uutiseen kahdella, osin ristikkäin menevällä tavalla. Ensinnä-

kin, esityksen sisältöön kantaa ottavat kommentit liittyvät uutisen aiheeseen ja näkökulmaan, uutisoitavaan 

asiaan. Tällaiset kommentit erittelevät ongelmia, ehdottavat ratkaisuja, tarjoavat lukijalle reagointi-ohjeita 

ja kehystävät uutisen ajankohtaiskeskustelun kontekstiin muun muassa taustoittamalla. Toiseksi kommen-

teissa voidaan kertoa ja arvioida journalistista prosessia, joka edeltää valmiin mediaesityksen muodostu-

mista. Tällainen ulottuvuus oli mukana aineiston kahdeksassa kommentissa. Metakommentti rakentui ko-

konaan journalistisen prosessin kuvailemisen ympärille. 

Vaikka kommenttien sisältötyypit eroavat toisistaan huomattavankin paljon, niitä yhdistää korostunut sub-

jektiivisuus. Kommenttitekstin alta on kuultavissa puhujan ääni. Puhuja näkyy selvästi niissä kommenteissa, 

joissa toimittaja kirjoittaa minä-muodossa, neuvoo lukijaa, kertoo kokemuksistaan tai kertoo mielipiteensä 

uutisessa käsiteltävään asiaan. Informoivissa ja taustoittavissa kommenteissa kertojan ääni on vaimein, 

mutta asiantuntijamaisenkin kerronnan alta lukija havaitsee, että ajatukset ovat yksityisiä. Esa Reunasen 

(1995) termi metasääntö kuvaa juuri tällaista genren tunnistamista silloinkin, kun genrekontekstia ei ole 

asian yhteyteen merkittykään. Reunasen mukaan metasäännöissä aktivoituvat lukijan aikaisemmat koke-

mukset samaan genreen kuuluvista aiemmista jutuista ja tiedot kulloisistakin tekstikäytännöistä. (Reunanen 

1995, 33.)  

Metasäännöt ohjaavat näin ollen lukijan tulkintaa niin, ettei tämä erehdy luulemaan kommenttia uutiseksi. 

Tietysti viitteitä oikeasta tulkinnasta antaa kommentin muotokieli. Reunanen (1995) korostaakin, etteivät 

teksti- ja metasäännöt ole toisistaan erillisiä vaan ne täydentävät toisiaan. Metasäännöt toiminta edellyttää 

silti pitäytymisessä genren tekstisäännöissä, sillä tietyt kielenkäyttötavat ovat toisessa tekstilajissa kielletty-

jä ja toisessa sallittuja. (Emt., 34.) 

Genren subjektiivisuus-vaatimus näkyy myös kommenttien sisältöjen monipuolisuudessa. Toimittaja voi 

valita, kirjoittaako hän uutisessa esiintyvän poliitikon päätöksiä kritisoivan, kärkevän herättelykommentin, 

vai selostaako hän lukijoille yrityksen edustajan innokkuudesta vaikuttaa uutisen sisältöön. Toimittaja tekee 

samalla valinnan, millaista kommenttia hän ei kirjoita. Tällainen subjektiivisuusajatus pitää sisällään oletuk-
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sen, että jos kommentin olisi kirjoittanut joku toinen uutistoimituksen väestä, se olisi merkittävästi erilai-

nen. Uutisen ihanne on päinvastainen. Sanomalehden omat uutiskriteerit sekä pyrkimys objektiiviseen uu-

tisointiin varmistavat, että uutinen on merkittäviltä osiltaan samansisältöinen riippumatta siitä, kuka uutis-

toimituksen jäsen jutun on hankkinut ja kirjoittanut. 

6.4. Johtuuko kommentti uutisesta? 

Tutkimuksen alussa esitin väitteen, että kommentti on uutiselle alisteinen sikäli, että kommentti lajityypilli-

sesti johtuu uutisesta. Yksinkertaisimmassa mielessään kommentin olemassaolon perusedellytys on uuti-

nen. Kieltämättä uutinen useimmiten rajaa aihealuetta, josta kommentissa voidaan ylipäätään kirjoittaa. 

Myös journalistiseen prosessiin pureutuva metakommentti tarvitsee valmista esitystä, jotta se tulisi ym-

märretyksi. Myös kommentin taittaminen tukee syy-seuraus-suhdetta. Kommentti sijoitetaan sanomaleh-

den sivulla suuremman uutisen otsikon ja leipätekstin alapuolelle tai uutisen oikealle puolelle niin, että se 

pysyy lukujärjestyksessä uutisen jäljessä.  

Uutisen ja kommentin suhde ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen. Kommentti ei johdu uutisesta ensinnä-

kään siksi, että uutisen sisältö ei käy yksi yhteen kommentin tyypin kanssa. Vaikka auktoriteettivetoisen 

uutiseen kirjoitettiin useammin kantaa ottava kommentti kuin muu kommenttityypeistä, toimittaja olisi 

voinut valita toisinkin. Uutinen voi määrätä aihealueen mistä kirjoitetaan, mutta ei sitä, miten kirjoitetaan.  

Toiseksi, kommentissa voi tehdä niin sanottuja ohinostoja siten, että toimittaja kirjoittaa hiukan uutisai-

heen sivusta. Toimittaja Pekka Kymäläisellä oli täysi oikeus kysyä, ”Missä Tarja luuraa?”, kun taisto kävi 

kuumimpana Kemijärven Stora-Enson sellutehtaan lakkauttamisesta (AL 30.1.2008). 

Kolmanneksi, journalistisen työn rutiinit viiltävät uutisen ja kommentin syys-seuraussuhdetta. Sanomaleh-

den linja- ja tyylipäätöksillä vaikutetaan siihen, millainen kyseisen lehden pääuutissivun on oltava. Kom-

mentti on ehkä tehtävä, oli aihetta tai ei. Rutiinien vaara piilee siinä, että toimittajasta tulee mediasisältö-

jen pikatuottaja, joka suoltaa geneerisesti oikeantyyppistä tekstimassaa oikean otsikon alle. Silloin kom-

mentin kirjoittaminen ei ole journalistisesti perusteltua. 

6.5. Lopulta: Onko kommentti sittenkin liian juhlava nimi? 

Sanomalehtien Liiton yläkouluille suunnatulla Lehtiverstas-verkkosivuilla määritellään kommentti seuraa-

vasti: 

Kommentissa toimittaja voi esittää lyhyesti kantansa uutisaiheeseen. Kommentti esiintyy 
aina sen uutisjutun vieressä, johon viitataan. Sen pitää kuitenkin olla siitä selkeästi erottuva. 
Myös kommentin yhteydessä kerrotaan aina kirjoittajan nimi. Kommentti on lyhyempi kuin 
kolumni. 
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Kommentin sanakirjamääritelmät puolestaan sisältävät ajatuksen kirjoituksesta tai puheenvuorosta, jolla 

otetaan kantaa johonkin toiseen ennalta määrättyyn asiaan. Puhutaan myös kommentaareista ja kommen-

taattoreista. 

Tämän tutkimuksen valossa näyttäisi kuitenkin siltä, että kommentti osoittautuu ehkä liian juhlavaksikin 

nimilapuksi niille sanomalehtiteksteille, joita tämän termin alaisuudessa lukijalle tarjoillaan. Vaikka yli 65 

prosentissa aineiston kommenteista oli sellaisia, että niiden ilmeisin funktio oli ottaa kantaa uutisessa esi-

tettyyn asiaan, harva kommentti toi uutiseen ennalta arvaamattomia, uusia avauksia. Pikemminkin näyttäisi 

siltä, että toimittajan henkilökohtaisina mielipiteinään esittämät kannanotot olivat poikkeuksetta sellaisia, 

jonka selvästi uskotaan oletusyleisön hyväksyvän. 

Vaikka kommenteissa esitettyjen kannanottojen voidaan tulkita olevan jo ennakolta suuren yleisön hyväk-

symiä (suurella yleisöllä tässä tarkoitan yleisön yksinkertaista enemmistöä), uskallusta löytyi toki joistain 

jutuista. Esimerkiksi Jorma Pokkinen (AL 22.1.2008) kehotti jopa taloyhtiöitä ryhtymään tupakkatuoksujen 

vastaiseen sotaan. Vaikka sanavalinnat ”tuoksujen sota”, ”taistelu tympeitä tuoksuja vastaan”, ”yhteistä 

tahtoa todella tarvitaan” ovat napakoita ja pehmentämättömiä, tupakoinnin vähentämiseen tähtäävä julki-

nen keskustelu ja nykyinen valistava sosiaalinen ilmapiiri takaavat kommentoivalle toimittajalle mittavan 

julkisen hyväksynnän tässäkin ehdotuksessa. 

Paljon kantaaottavuutta merkittävämmäksi piirteeksi kommentti-nimisessä genressä osoittautui sen koke-

muksellisuus ja kerronnan tarinallisuus. Tarinanomaisella kronologisella, selkeän juonen sisältävällä kirjoi-

tuksella, joka vielä asetetaan rinta rinnan uutisen kanssa, tehdään erontekoa uutiseen ja alleviivataan sen 

uskottavuutta järkähtämättömänä totuuden torvena. Toisaalta kommentissa näyttäisi olevan kyse toimitta-

jan näennäisestä ”tutustuttamisesta” kansalle: kommenteissa toimittaja esiintyy ihmisenä ihmisten joukos-

sa, erehtyväisenä ja mielipiteellisenä olentona, johon on helppo samaistua. Kun uutisen bylinestä tutut 

kertojat katsovat kommentista lukijaa silmiin, syntyy tuttavallinen suhde, jossa hieman yksinkertaistaen 

julistetaan: ’hei sinä siellä, minä olen kuten sinä, olen sinun puolellasi!’. 

Tarinallisuus ei ole synonyymi sanalle joutavuus. Muun muassa Glasser (2000, 28) uskoo, että juuri tarinalli-

suuden kautta journalismi onnistuu kiinnittämään lukijansa ymmärtämisen prosessiin: ”Tekstin kanssa 

konkreettisesti tekemisissä oleminen johtaa ymmärrykseen vain silloin, kun se, mitä sanotaan tekstissä 

alkaa löytää ilmaisunsa tulkitsijan omassa kielessä.” Kuneliuksen (2000, 12) siteeraama Glasser (2000) ko-

rostaa eroa sen välillä, kutsuuko teksti ”vain miettimään sitä, mitä lähteet sanovat” vai ”pohtimaan, mitä 

kirjoittajat kirjoittavat”.  

Kommentti on pehmeä aines uutisen rinnalla. Itse asiassa kommentti on uutiselle vastakkainen: siinä missä 

uutinen seisoo terävä kärki alaspäin ja tärkein asia etummaisena, kommentti kokemuksellistaa uutisen ker-
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toman tiedon ja kiinnittää sen arkielämään. Lisäksi sen rakenne on kronologinen ja puhe arkipuheen tapaa 

jahkaileva ja pohdiskeleva. 

Toisaalta voidaan katsoa, että kerronnallinen kommentti on omiaan tuomaan juttuun niin sanotun kansa-

laisnäkökulman, ja siten ”kansan ääni” saataisiin paremmin näkyville. Jos kokemuksellista näkökulmaa ei 

muutoin saada jutussa esiin, kysytään toimituksen sisältä. 

Nivomalla tällä tavoin toimitukset tiiviisti yleisön kokemusmaailmaan ja arkielämään sanomalehdet toivo-

vat tietenkin yleisösuhteen paranemista ja sitä kautta entistä sitoutuneempia lehden tilaajia. 

7. Muuttuva genre, muuttuvat käytännöt 

Kommentti on tyyppiesimerkki käymistilassa olevasta genrestä. Harva toimitus ohjeistaa, millainen kom-

mentin pitäisi olla, mitä siinä pitäisi kertoa ja millaista lisäarvoa sen olisi tarkoitus tuottaa uutiseen nähden. 

Tämä sekä kommenttien sisällön moninaisuus kertoo siitä, etteivät sen genretyypilliset lajipiirteet ole vielä 

täsmentyneet. Ajan saatossa lajipiirteet todennäköisesti tarkentuvat ja yhä useampi toimittaja tietää tarkal-

leen mitä tekee kirjoittaessaan kommenttia.  

Toisaalta genret muodostavat edelleen alagenrejä, subgenrejä, joista edelleen vakiintuu omia juttutyyppe-

jään. Voisi sanoa, että tässä on kyse genren evoluutiosta. Tästä kehityksestä näemme jo useita viitteitä: 

esimerkiksi Iltalehdessä kommentti-nimilappu on vaihtunut jo näkökulma-nimilappuun. Nimen perusteella 

kommentin voi ajatella ”kommentoivan” uutista, mutta näkökulma-juttutyyppi antaa ymmärtää, että siinä 

tarjotaan uusi, ennestään esittämätön näkökulma uutiseen. Se, kuinka paljon uusia näkökulmia nämä näkö-

kulma-jutut antavat, on kysymys, joka on syytä ratkaista toisessa tutkimuksessa. Toinen esimerkki kom-

menttigenren ”alaisuudessa” tai sen rinnalla kehittyneistä, samantyyppisistä juttugenreistä on jatkuvasti 

yleistyvä uutisanalyysi, jota muun muassa Helsingin Sanomat ja Aamulehti käyttävät ahkerasti. Uutisanalyy-

si tarjoaa usein samantyyppistä taustoitusta uutiseen, vaikkakin se häivyttää kertojan huolellisemmin kuin 

kommentti. Uutisanalyysien yleistyminen sekä kommenttien väheneminen kertovat toisaalta sanomaleh-

den linjauksesta, johon kuuluu mielipiteellisen aineiston vähentäminen lehden sivuilta. Toisaalta häivyttä-

minen on vain kosmeettista, sillä uutisanalyysikin on monien kommenttien tavoin uutisen tulkitsevaa taus-

toitusta. Voi jopa varovasti sanoa, että kommentti saattaa olla jonkinlainen emogenre näille kahdelle suh-

teellisen uudelle juttutyypille. 

Kommenttien sekä muiden uusien juttutyyppien voimallinen ilmaantuminen juttutyyppien kenttään heijas-

telee sanomalehtijournalismin murrosta. Sanomalehdissä on jo tunnustettu, etteivät ne voi kilpailla nope-

ampien sähköisten välineiden kanssa uutisista, sillä lehdet ovat auttamattomasti vuorokauden myöhässä. 



 
 

94 

Sanomalehden on siis ryhdyttävä hyödyntämään niiden jo olemassa olevia vahvuuksia, joiksi yleisesti miel-

letään päivän uutisten taustoittaminen ja tulkinta. Muun muassa Aamulehti on jo lähtenyt viemään ideaa 

uudentyyppisestä sanomalehtijournalismista pidemmälle ja kehittänyt Näkökulma-teemasivuston, joka 

koostuu mielipiteellisistä aineistoista. Teemasivun ensimmäisessä numerossa uutta palstaa esiteltiin kiin-

nostavasti ilmoittamalla, että ”mielipiteet perustuvat tarkistettuihin tosiasioihin”. Kyseessä ei siis ole mikä 

tahansa mielipidepalsta, vaan mielipidesivu, jonka tekoa ohjaavat journalistiset normit. Taustalla on ajatus, 

että ammattijournalistien kirjoittamat journalistiset mielipidejutut takaavat teemasivujen laadun, ja että 

myös mielipidekirjoittaminen on taitolaji, jossa tarvitaan journalistista osaamista. Tulevaisuudessa tällaiset 

avaukset todennäköisesti lisääntyvät ja mielipiteelliset aineistot kasvavat sanomalehdissä entisestään. 

Suomessa objektiivinen ja subjektiivinen juttuaineisto erotetaan vielä tarkoin toisistaan, mutta Aamulehden 

avaus saattaa kertoa tämän kaksinapaisuuden murroksesta. Pohjoismaissa näkyy samantyyppisiä trendejä 

esimerkiksi Tanskassa, jossa jo spekuloidaan, onko journalismi jälleen politisoitumassa. 

Toiseksi, jotta sanomalehdet pärjäisivät kilpailussa, niiden on myös tultava lähelle lukijoita ja tehtävä toi-

mittajistaan helposti lähestyttäviä kasvoja, joihin lukijoiden on helppo samaistua. Toimittajasta leivotaan 

tavis, joka tulkitsee uutista toisille taviksille. Kommentit sekä niiden jutusteleva - ja arkikeskustelulle tyypil-

lisesti myös jahkaileva – puhetapa antavat sanomalehdelle mahdollisuuden vahvistaa lukijasuhdettaan tar-

joamalla omia toimittajiaan yleisön juttukumppaneiksi, vaikka vuorovaikutus on ainakin toistaiseksi näen-

näistä. Vuorovaikutuksen näennäisyydestä voisi kuitenkin päästä helposti eroon tarjoamalla yleisölle aitoja 

mahdollisuuksia kommentoida edelleen toimittajan esittämää kommenttia esimerkiksi lehden verkkosivuil-

la. Jotta aito vuorovaikutus toteutuisi, toimittajien olisi myös vastattava lukijoilleen ja näin kannettava kes-

kustelun herättäjän vastuu loppuun asti. 

Kolmanneksi, yleisöjen suhtautuminen mediasisältöihin on yhä kriittisempää. Säilyttääkseen maineensa 

uskottavina ja luotettavina tiedon lähteinä sanomalehden on tehtävä toimintansa aikaisempaa läpinäky-

vämmäksi. Tällaisista yrityksistä tuoda toimitustyö läpinäkyväksi kertovat esimerkiksi tässä tutkimuksessa 

aiemmin esitellyt metakommentit, joilla valotetaan uutishankintaan kuuluvaa journalistista työtä. 

Kommenttien yleistyminen kertoo myös tulevista ja jo tapahtuneista muutoksista ammattikäytännöissä. 

Yksi tärkeimmistä muutostrendeistä liittyy muodon ja sisällön väliseen jännitteeseen. Tätä kirjoittaessani 

sekä Aamulehdessä että Ilkassa on jo otettu käyttöön ennakoiva taitto. Ennakoivan taiton tuoma keskeinen 

muutos journalistisen työn rutiineihin on se, että juttukokonaisuuksia ja kokonaisia sivuja suunnitellaan jo 

aikaisessa vaiheessa, usein ennen, kuin kirjoittava toimittaja on aloittanut päivittäisen työsarkansa. Samaan 

aikaan uutis- ja toimituspäälliköiden valta näkökulmien valinnassa vahvistuu. Yhä useammin rivitoimittajalle 

kerrotaan ylhäältäpäin paitsi näkökulma, myös se, millaisiin osasiin – kuten pääjuttuun, kainalojuttuun, 

gallupiin ja kommenttiin – juttu on tuotettava. Etupainotteinen suunnittelu toisaalta sujuvoittaa uutistyötä 
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mutta se myös vahvistaa esityksen muodon roolia suhteessa jutun sisältöön. Vaarana on, että ennakoivan 

taiton aikana kommentteja kirjoitetaan estetiikan ehdoilla eikä niinkään siksi, että kommenttia kirjoittavalla 

toimittajalla olisi sellaista sanottavaa, joka antaisi uutiselle aitoa lisäarvoa. Jos kommentin paikasta tulee 

kiveen hakattu, se tuskin lisää sisällöllistä laatua. 

Toinen ammattikäytäntöjen muutos liittyy vahvasti edelliseen trendiin. Juttumitat ovat lyhentyneet merkit-

tävästi parissakymmenessä vuodessa ja jutut jaetaan yhä pienempiin osiin. Useimmiten juttujen lyhenemis-

tä helpommin pureskeltaviksi palasiksi perustellaan lukutottumusten muutoksilla: nykyajan keskivertoluki-

jalla ei enää ole aamiaispöydässään aikaa keskittyä pitkiin taustoittaviin juttuihin vaan tieto halutaan nope-

asti ja tehokkaasti. Palastelu kertoo kuitenkin myös lisääntyneestä kiireestä toimituksissa. Kun juttu pilko-

taan aiempaa pienempiin osasiin, työtä on aikaisempaa helpompi delegoida useamman toimittajan vastuul-

le. Samalla korostuu tiimityön merkitys. 
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