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Tutkielman aiheena ovat paikallislehtien päätoimittajien työssään kohtaamat sanomalehden sisä- ja 

ulkopuoliset vaikutusyritykset. Työssä selvitetään muun muassa sitä, millaiset tahot pyrkivät 

vaikuttamaan paikallislehden sisältöön, ja miten näihin pyrkimyksiin lehdessä vastataan. Tutkielma 

tarkastelee myös päätoimittajien vallankäyttöä ja sen käyttämättä jättämistä. Paikallislehtien 

päätoimittajia ei ole suuremmin tutkittu aiemmin, ainakaan tästä näkökulmasta. Tämä tutkimus lisää 

tietoa paitsi paikallislehden päätoimittajan työstä myös siihen liittyvistä kompromisseista. 

Tätä työtä varten on haastateltu seitsemää paikallislehden päätoimittajaa Pirkanmaalta. 

Haastateltavat valikoituivat maantieteellisesti, eli päätoimittajien edustamat lehdet ovat kaikki 

Tampereen seutukunnan alueelta. Osalla päätoimittajista oli tulosvastuu johtamastaan lehdestä. 

Tämä tarkoittaa, että päätoimittajat joutuivat toisinaan vastaamaan myös lehden taloudellisesta 

puolesta. Tällainen päätoimittajan ja toimitusjohtajan kaksoisrooli antoi vaikutusyritysten kanssa 

tasapainottelulle oman sävynsä. 

Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on käytetty Shoemakerin ja Reesen kehämallia median 

sisältöön vaikuttavista tekijöistä. Teoriaa syventää paitsi aiempi paikallislehtitutkimus, myös 

McQuailin ja McManusin ajatukset mediasisältöön vaikuttamaan pyrkivistä seikoista. Suomalaista 

näkemystä antavat Mörän niin sanottu liaanimalli, joka on saanut vaikutteita Shoemakerilta ja 

Reeseltä sekä Holmbergin sanomalehden toimintaympäristöä esittelevä malli. Näiden pohjalta on 

laadittu kokonaan uusi lonkeromalli. Tutkimuksen empiirinen osa on kerätty teemahaastatteluilla. 

Analyysimetodina on aineistolähtöinen sisällönanalyysi. 

Tämän tutkielman keskeisimmät tulokset ovat, että paikallislehtien päätoimittajiin kohdistuu 

vaikutusyrityksiä niin lehden sisältä kuin sen ulkopuolelta. Osa vaikutusyrityksistä hyväksytään 

muun muassa silloin, kun niistä on hyötyä lehdelle itselleen. Joistakin aiheista vaietaan, jos 

uutisoinnista koetaan olevan enemmän haittaa kuin hyötyä. Vaikutusyrityksiä torjutaan, jos ne 

liittyvät esimerkiksi uhkailemiseen, kiristämiseen tai lahjomiseen. Paikallislehtien päätoimittajat 

näkevät omaavansa valtaa, joskaan kaikki eivät sitä halua käyttää. Valtaa käyttämällä pystytään 

vaikuttamaan jopa valtuuston päätöksiin. Valtaa lisäävät muun muassa nimettömät tiedonlähteet ja 

hyvä veli -verkostot, joilta saattaa tarpeen tullen saada tietoja. Joskus journalistisen 

riippumattomuuden ihanne oli koetuksella, ja päätoimittajat myönsivät liikkuvansa harmaalla 

alueella. 

Asiasanat: paikallislehti, päätoimittaja, Shoemakerin ja Reesen malli, vaikutusyritys, valta 
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H: Se on esimerkiksi kunnan tai kunnanjohtajan kanssa suora putki, josta tulee suurin 

piirtein mitta, että minkä kokoinen juttu tästä aiheesta pannaan. (--) On tämmönenkin 

sähköposti, että nyt tämmösestä aiheesta laittakaa tekemään sellanen ja sellanen juttu. 

TT: Kuka tämmöstä ehdottaa? 

H: Kaupunginjohtaja. 

TT: Hän on siis ilmeisesti tottunut, että häntä kohdellaan tällä tavalla? 

H: Kyllä. 

 

(Ote eräästä tutkimushaastattelusta) 

 

1. Tutkimuksen lähtökohta 
 

Journalisti joutuu tekemään työssään loputtomasti päätöksiä, joka ikinen päivä. Lehden 

sisältö ei ole sattumaa, vaan siihen päätyvistä aihevalinnoista, kuvituksesta, ja painotuksista 

päätetään toimituksen sisällä. Journalistin ohjeissa todetaan, ettei journalistista päätösvaltaa 

saa missään olosuhteissa luovuttaa toimituksen ulkopuolelle. Journalistisen työkokemukseni 

aikana olen kuitenkin joutunut toteamaan, että näin ei käytännössä kuitenkaan aina ole. 

Rajoja venytetään puoleen ja toiseen, jolloin usein lehteen päätyy enemmän tai vähemmän 

haastattelijan ja haastateltavan välinen kompromissiratkaisu. On helpompi tehdä pieniä 

myönnytyksiä haastateltavan suuntaan kuin riitauttaa koko tilanne. Silti median täytyy 

paikallistasollakin toimia vallan vahtikoiran tavoin, ja arvioida kriittisesti niitä avauksia, joita 

lehden suuntaan tehdään. 

 

Kiinnostavaa on vallan nivoutuminen toimituksellisiin prosesseihin. Alkuoletukseni mukaan 

lehti pystyy omalla kirjoittelullaan vaikuttamaan ainakin jollakin tasolla paikkakuntansa 

toimintaan. Aina valta ei ole ilmiselvää, sillä se ulottaa lonkeronsa niin toimituksellisiin 

prosesseihin ja työtapoihin kuin siihen, mitä journalistit itse työstään ajattelevat ja sitä 

hoitavat. Journalismin tutkimuksessa ollaan sen alkuajoista saakka oltu kiinnostuneita median 

vallasta, eikä kiinnostus ole hiipumassa. Muiden muassa lähettäjä-vastaanottaja-malli, 

pohdinnat joukkotiedotuksen yhteiskunnallisesta merkityksestä, lääkeruiskuteoria ja 

vastaanottotutkimus muistuttavat siitä, kuinka median vallan on nähty toimivan. Valta kulkee 

myös toisin päin, sillä lehtikirjoitteluun eivät vaikuta yksinomaan toimittajien ja 

päätoimittajan näkemykset. Lehti on jatkuvien vaikutusyrityksien kohteena, sillä oman 
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intressinsä haluavat saada lehdessä läpi esimerkiksi mainostajat, paikallispoliitikot, lähteet ja 

yksityiset ihmiset. Monesti pienen lehden päätoimittaja toimii myös lehden toimitusjohtajana. 

Näin ollen voisi kuvitella, että taloudelliset seikat vaikuttavat lehden tekemiseen.  

 

Päätin tutkia juuri paikallislehtien päätoimittajia, sillä he eivät ole olleet viime vuosina 

suosituimpia tutkimuksen kohteita. Uskon oman tutkimukseni tuovan merkittävää lisäarvoa 

sekä paikallislehti- että päätoimittajatutkimuksen kentälle Suomessa. Avukseni olen ottanut 

Pamela J. Shoemakerin ja Stephen D. Reesen (1996, 176) sisäkkäisistä kehistä koostuvan 

kehämallin sekä suomalaisen Tuomo Mörän (1999, 223–225) tätä soveltavan liaanimallin. 

Nämä mallit valottavat sitä, millaiset seikat pyrkivät vaikuttamaan mediasisältöön ja miten. 

 

Näiden ajatusten valossa päätutkimuskysymykseni on: 

 

- Miten median ulko- ja sisäpuoliset tekijät pyrkivät vaikuttamaan lehden sisältöön 

Tampereen seutukunnan paikallislehtien päätoimittajien mielestä? 

 

Apukysymykset: 

 

- Miten päätoimittajat toimivat ammattiroolinsa ristipainetilanteissa? 

- Kuinka päätoimittajat käyttävät omaa vaikutusvaltaansa? 

 

Esittelen tutkimuksessani ensin paikallisjournalismiin liittyvän teorian. Luvussa kaksi luon 

silmäyksen aikaisempaan paikallislehdistöstä tehtyyn tutkimukseen, minkä jälkeen erittelen 

paikallislehden erityispiirteitä verrattuna muihin sanomalehtiin. Oman alaluvun omistan 

paikallislehtien päätoimittajille, sillä he ovat tutkimukseni ytimessä. Luvussa kolme käyn läpi 

tarkemmin pääteoriaani, eli Shoemakerin ja Reesen kehämallia, Mörän liaanimallia sekä 

paria muuta vastaavaa mallia, jotka myös valottavat mediaan vaikuttamaan pyrkiviä tahoja. 

Lisäksi otan esille keinoja, joilla toimitus voi vastata näihin vaikutuspyrkimyksiin. Esittelen 

myös oman lonkeromallini. Luvussa neljä käyn läpi aineistoni ja metodini. 

 

Luvussa viisi johdatan lukijat teemaan esittelemällä omasta aineistostani löytyneitä vallan 

elementtejä: sitä millainen paikallislehti on vallan käyttäjänä ja toisaalta sitä, miten se pyrkii 

valtaansa rajoittamaan. Samalla kerron niin sanotusta valtakolmiostani. Tämän prologi-

osuuden jälkeen pääsen haastattelemieni päätoimittajien käsityksiin lehden sisä- ja 
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ulkopuolisten tahojen vaikutusyrityksistä. Jaottelen vaikutusyritykset kahteen osaan: sellaisiin, 

jotka lehti hyväksyy ja sellaisiin, jotka se torjuu. Kuudes, eli viimeinen luku vetää vielä 

yhteen koko tutkimuksen annin. Peilaan saamiani tuloksia Shoemakerin ja Reesen 

kehämallista, Mörän liaanimallista ja Holmbergin sanomalehden toimintaympäristömallista 

soveltamaani lonkeromalliin ja esittelen oman vaikutusyritysten nelikenttäni.
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2. Paikallisjournalismi 
 

Paikallisjournalismin käsittely lienee luonnollisinta aloittaa paikallislehden määrittelyllä. 

Paikallislehti on Sanomalehtien liiton sanaston mukaan vähintään kerran viikossa ilmestyvä 

tilattava maksullinen sanomalehti, jonka sisältö painottuu paikallisiin uutisiin ja sisältöön 

sekä ilmoituksiin painetussa että sähköisessä muodossa (Sanomalehtien liiton sivut). 

Mielestäni määritelmä on hyvä, muttei aukoton. Kaikilla paikallislehdillä ei ole 

mahdollisuuksia ylläpitää sähköistä, niin sanottua näköislehteä. Esimerkiksi 

kotipaikkakuntani kupeessa sijaitseva Orimattilan Sanomat ei julkaise nettisivuillaan lainkaan 

uutisellista materiaalia. Lehdestä kiinnostunut voi sen sijaan tutustua muun muassa lehden 

ilmestymissykliin, lähettää kirjoituksia yleisönosastolle ja lukea lehden syntyhistoriasta. 

Mitään jatkuvasti päivittyvää uutisvirtaa sivuilla ei ole, eikä liioin maksullista näköislehteä.
1
 

Paikallislehti on tilattava lehti, eikä sitä tule sekoittaa ilmaiseksi kotiin kannettaviin 

mainoslehtiin.  

 

Aallon, Santosen ja Kyllösen mukaan paikallislehdellä voidaan sanoa olevan viisi 

pääasiallista tuntomerkkiä. Lehti sisältää paikallista aineistoa, se käsittelee levikkialueensa 

yleisiä asioita, lehden varsinaisena levikkialueena on muutama kunta, yksi kunta tai 

kunnanosa, lehti leviää tilattuna ja lehti ei - ainakaan oman ilmoituksensa mukaan - ole 

minkään poliittisen puolueen äänenkannattaja. Lisäksi paikallislehden ilmestymistiheys voi 

vaihdella yhdestä kerrasta kuukaudessa useaan kertaan viikossa. (Aalto ym. 1985, 14.) 

Kokemukseni mukaan määritelmät pitävät paikkaansa yhä tänäkin päivänä. Paikallislehden 

erottaa muista sanomalehdistä myös sisältö, sillä Tommilan mukaan se ei sisällä 

valtakunnallisia tai maailmanpoliittisia uutisia. Se myös toimii muutaman kunnan alueella, 

eikä pyrikään laajentamaan reviiriään tämän yli. (Tommila 1980, 14, sit. Rautio 1990, 15.) 

Paikallislehtiä selaillessa huomaa myös nopeasti, kuinka niiden uutiskynnys on esimerkiksi 

maakuntalehtiä matalammalla: uutiseksi riittää ulkopuolisesta hyvinkin vähäpätöiseltä 

tuntuva asia, kunhan se koskettaa paikkakuntaa. 

 

Seuraavissa alaluvuissa tarkoituksenani on kertoa paikallisjournalismista hieman laajemmin. 

Pureudun paitsi paikallisjournalismin aikaisempaan tutkimukseen, paikallislehtien 

erityisominaisuuksiin, myös paikallislehden päätoimittajan työn erityislaatuiseen luonteeseen. 

                                                 
1
 Orimattilan Sanomien nettisivut, viitattu 25.1.2011.  
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Haastattelemistani paikallislehtien päätoimittajista noin puolet oli myös lehden 

toimitusjohtajia.
2
 Päätoimittajan työn keskeiset kysymykset liittyvät myös juridiikkaan ja 

lainsäädäntöön. Myös näitä kysymyksiä sivuan tämän luvun viimeisessä alaluvussa. 

Vaikkeivät pääteoreetikkoni Shoemaker ja Reese paikallisjournalismista omassa 

tutkimuksessaan puhukaan, on heidän esille nostamiansa ongelmia löydettävissä myös 

paikallisjournalismista. Tämän vuoksi paikallisjournalismi nousee hetkittäin esille myös 

luvussa kolme. 

 

2.1 Aikaisempi tutkimus 

 

Kuten jo johdannossa mainitsin, on paikallisjournalismin tutkiminen kiinnostanut tutkijoita 

viime vuosina verrattain vähän. Viimeisen kymmenen vuoden aikana pro gradu -tutkielmansa 

paikallislehdistöön liittyen on esimerkiksi Tampereen yliopiston tiedotusopin laitoksella 

tehnyt vain kuusi ihmistä.
3
 Hieman yllättäen paikallislehdistön tutkimusta on tehty 

Tampereen yliopistossa myös tiedotusopin laitoksen ulkopuolella. 2000-luvulla aihetta 

liippaa läheltä historiatieteen laitoksella tehty pro gradu -tutkielma: Kaisa Ilolan Lapuan 

päivä aikansa kuvastin. Lapuan päivän muutos 1864–2000 (2000). Sen sijaan hieman 

vanhempi Sari Salorannan (1992) pro gradu -tutkimus paikallislehtien päätoimittajien 

suhtautumisesta journalistiseen ammattitaitoon ja koulutukseen sivuaa läheisesti omaa 

aihettani. Joihinkin näistä tutkimuksista palaan tarkemmin hieman myöhemmin. Koska pro 

gradu -tutkimukselle on varattu vain rajallinen määrä sivuja, en valitettavasti voi pureutua 

kaikkiin paikallislehtitutkimuksiin niin syvällisesti kuin ehkä kenties haluaisin. 

Mielekkäämpää on sen sijaan antaa tilaa omalle aineistolleni. 

 

Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitoksella paikallislehtiä koskevia pro gradu -

tutkielmia oli 2000-luvulla tehty niin ikään kuusi kappaletta.
4
 Helsingin yliopistosta löysin 

                                                 
2
 Alaluvussa 4.1 palaan tarkemmin päätoimittajien perustietoihin. 

3
 Laura Ahva (2003) Kohti keskustelevaa journalismia: kansalaisjournalismin kokeilua, kritiikkiä ja arviointia, 

Marja-Liisa Hakanen (2005) Monimediajournalismia Huittisissa? Toimitustyö murroksessa; tarkastelukohteina 

Lauttakylä-lehti, Radio West ja Satakunnan Yrittäjä -lehti, Risto Koivuniemi (2004) Monistetusta pienlehdestä 

maailmanlaajuiseksi verkkojulkaisuksi, Virpi Kupiainen (2004) Paikallislehti on kuin kirje kotoa: Jurvan 

sanomien lukijatutkimus,  Arja-Riikka Nikkilä (2004) Paikallislehti perhealbumina. Paikallislehden valokuva ja 

valokuvaavan toimittajan työ ja Emmi Marttinen (2010) ”Komeitahan me ollahan, luonteeltamma”. Lukijoiden 

paikallisidentiteetti ja suhde paikallislehteen kuntaliitoksen jälkeen. 
4
 Marko Hämäläinen (2008) Voiko paikallislehti olla kriittinen?: paikallislehtien toimittajien suhtautuminen 

kriittiseen journalismiin, Minna Kurvinen (2011) Palautteen, kannustuksen ja arvostuksen lähteillä : 

Sanomalehtien Liiton paikallislehtikilpailun rooli paikallisjournalismin kehittämisessä, Anna Kaasinen (2008) 
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vain kaksi pro gradu -tutkimusta tältä ajalta.
5
 Pelkkä paikallisjournalismi tutkimuksen 

kohteena ei takaa sitä, että niistä olisi apuja omaan tutkimukseeni. Kuten alaviitteistä 

huomaa, voi paikallislehteä tutkia monista lähtökohdista, kuten valokuvan, rikosuutisoinnin 

tai monimediaalisuuden näkökulmasta. 

 

Oman tutkimukseni kannalta kiinnostavimpia tutkielmia on tämän listan ulkopuolelta 

Hannele Peltosen (1997) Sitä kuusta kuuleminen jonka juurella lehti. Omistajan vaikutus 

paikallislehti Koillis-Hämeen kirjoitteluun Yhtyneistä Paperitehtaista vuosina 1952–1994. 

Peltonen selvitti omassa pro gradu -työssään paikallislehti Koillis-Hämeen ja Yhtyneiden 

Paperitehtaiden välisiä sidoksia, sillä Yhtyneet omisti Koillis-Hämettä vuoteen 1984 saakka. 

Peltonen tutki erityisesti omistajan vaikutusta uutisointiin, mikä on myös oman tutkimukseni 

kannalta mielenkiintoinen näkökulma. Niin ikään Sari Eskelinen (1995) on käsitellyt omassa 

pro gradussaan samantyyppistä problematiikkaa. Jo tutkimuksen nimi: Lehtiyhtiön omistajan 

vaikutusmahdollisuudet toimitukselliseen työprosessiin ja sen tuottamiin uutisiin kertoo 

suurelta osin, mistä on kyse. Jo tuolloin Eskelinen totesi, että omistajan 

vaikutusmahdollisuuksia käsittelevästä kirjallisuudesta ei ole puutetta, mutta empiirinen 

tutkimus on erittäin vähäistä. Eskelinen arvelikin syyksi sen, ettei toimittajien vapauden 

rajallisuutta olla valmiita myöntämään, kun kuitenkin samaan aikaan puhutaan 

riippumattomasta, lukijoitaan palvelevasta lehdistöstä. (Eskelinen 1995, sit. Peltonen 1997, 

3.) Tähän samaan puutteeseen olen myös omalta osaltani iskemässä. 

 

Yksi keskeisimmistä suomalaisista paikallislehdistöä koskevista lähteistä oman tutkimukseni 

kannalta on Marjatta Raution (1990) tekemä tutkimus Paikallislehti, yhteisö ja konflikti. 

Paikallislehden tehtävien ja sidonnaisuuksien tarkastelu Koillis-Lappi-lehden Vuotos-

kirjoittelun pohjalta. Kyseessä on erittäin monipuolinen ja kattava katsaus paikallislehden 

roolista konfliktitilanteessa. Vaikka tutkimus on verrattain vanha, on se ollut korvaamaton 

apuväline hahmotettaessa paikallislehden roolia sanomalehtien kentällä. Tähän tutkimukseen 

palaan myöhemmin. 

                                                                                                                                                        
Ilmoitusalusta vai journalistinen julkaisu? Pohjoissavolaisten ja pohjoiskarjalaisten paikallislehtien ulkoasu 

maaliskuussa 2004, Helena Kukkamo (2008) Lukkarinpojan lehdestä osaksi konsernia: Suur-Keuruun Sanomat 

(Suur-Keuruu) paikallislehtenä Keurusseudulla 1949-1999,  Jorma Saraman (2003) Parempia suomalaisia: 

jämsäläisen paikallislehtikamppailun 1926-1930 historialliset ja mentaaliset ulottuvuudet ja Sami Sipilä (2001) 

Vakavia asioita huumorin merkeissä: Laukaan kunnallispolitiikka ja paikallislehti 1964-1980. 
5
 Asta Junnila (2006) Paikallisjulkisuuden vaikuttajat: Paikallisen julkisuuden rakentuminen paikallislehdessä ja 

vaikuttajahaastatteluissa ja Tony Hagerlund (2005) Paikallislehti rikosten uutisoijana: Päätoimittajien 

näkemyksiä paikallisen rikosuutisoinnin määrästä, muutoksesta ja sosiaalisista vaikutuksista. 
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2.2 Paikallislehti sanomalehtien kentällä 

 

Paikallislehden tekemiseen liittyvät samat lainalaisuudet kuin journalismiin. Vaikken 

tutkimuksessani mene sen syvemmälle hyvän (paikallisjournalismin) problematiikkaan, 

pohjustaa se hyvin omaa aihettani. Kunelius (2000, 5) vertaa hyvää journalismia 

nelijalkaiseen otukseen. Journalismi on tiedonvälitystä, tarinoiden kertomista ja se ylläpitää 

julkista keskustelua. Hyvä journalismi on myös kansalaisten julkisen toiminnan resurssi. 

Kunelius luettelee journalismille myös muita tehtäviä, kuten taloudellisen voiton 

tavoittelemisen ja stereotypioiden rakentamisen erilaisten valtasuhteiden palvelukseen. 

Hemánuksen (1990, 14) määritelmää lainatakseni journalismia voi kuvata myös 

tosiasiapohjaisten esitysten kokoamiseksi, muokkaamiseksi ja esittämiseksi 

joukkoviestintävälineiden avulla, sekä myös tuon työn tulokseksi. Nämä kaksi määritelmää 

antavat hyvät raamit journalismin määrittelylle. Hyvän journalismin määritteleminen sen 

sijaan vaatii mielestäni vielä hieman enemmän, sillä sen on otettava huomioon myös lehteen 

kohdistuvat ulkopuoliset paineet ja ratkaistava, miten se niihin reagoi kulloisessakin 

vallitsevassa tilanteessa. 

 

Hyvä paikallisjournalismi noudattaa monella tavalla varmasti yleisesti hyvän journalismin 

ihanteita.  Pietilä (1995) on jaotellut ihanteet seitsemään kohtaan, joiden mukaan hyvän 

paikallisjournalismin tulisi olla rakentavan kriittistä, uskoa omiin aisteihinsa sekä olla 

ihmisläheistä ja ihmiskeskeistä. Sen pitäisi myös ponnistaa tarinankerronnan perinteestä, 

kunnioittaa perinnettä, mutta luoda samalla myös uutta. Paikallisjournalismin tulisi edellä 

mainittujen seikkojen lisäksi luoda uusia näkökulmia sekä olla vuorovaikutuksellista ja 

kaksisuuntaista. Rakentavan kriittinen näkökulma korostaa sitä, että paikallisjournalismissa 

suhteet erilaisiin sidosryhmiin nousevat esille keskimääräistä polttavampina. (Pietilä 1995, 

28–35.) Yhtenä suurimmista paikallistoimittajan synneistä voidaankin mainita epäkohdista 

vaikeneminen. Kuka kertoo oman paikkakunnan epäkohdista, mikäli media ei ota niitä esille? 

 

Aallon ym. mukaan paikallislehtiä on syntynyt maahamme viidellä eri tavalla. On perustettu 

kokonaan uusi lehti, kaksi lehteä on yhdistynyt tai ilmaisjakelulehti on muuttunut 

maksulliseksi. On voinut myös käydä niin, että varsinainen sanomalehti – jonka 

tuntomerkkejä ovat olleet puoluesidonnaisuus ja paikallislehden aluetta laajemman alueen 

uutisseuranta – on muuttunut paikallislehdeksi. Viimeisimmäksi paikallislehden 

syntymahdollisuudeksi tutkijat listaavat tilanteen, jossa niin sanottuina vaihtosivuina 
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julkaistusta sisarlehdestä on tullut kokonaan itsenäinen lehti. (Aalto ym. 1985, 16.) 

Paikallislehteä alettiin alun perin pitää tarpeellisena, sillä kirkonkuulutukset 

tiedonvälityskanavana osoittautuivat tehottomiksi. Paikallislehti tuli täyttämään tätä aukkoa. 

Aluksi paikallislehdet nimittivät itseään kunnallisiksi uutis- ja ilmoituslehdiksi. Pian lehden 

tehtävät täsmentyivät: Vaikka lehti oli ensisijaisesti kunnallinen ilmoituslehti, käsitteli se 

lisäksi valtiollisia, kirkollisia ja kunnallisia kysymyksiä. (Emt., 28–29.) 

 

Moni asia on aikojen saatossa pysynyt muuttumattomana. Valtakunnallisen 

paikallislehtitutkimuksen (VPT-tutkimuksen) mukaan paikallislehdellä on yhä tärkeä rooli 

asuinkuntaa koskevien uutisten ja tapahtumien tietolähteenä. Myös seurakuntaa koskevissa 

asioissa paikallislehteen tartutaan herkimmin, joten asiat eivät ole tässäkään suhteessa 

muuttuneet, vaikka ensimmäisen paikallislehden, Tyrvään Sanomien (1894) synnystä on jo 

lähes 120 vuotta (Aalto ym. 1985, 28). Suomen Paikallismedioiden mukaan paikallislehden 

peitto on ilmestymispaikkakuntansa tihein, ja useimmissa Suomen kunnista paikallislehti 

onkin paikkakuntansa tilatuin lehti (LT-Kuntalevikki 2008; Levikintarkastus Oy 2009).
6
 

 

Paikallislehden vahvuutena on VPT-tutkimuksen valossa paikkakunnan puolestapuhuminen 

ja yhteishengen luonti. Paikallislehti myös koetaan hyödylliseksi ja läheiseksi. Pääosa 

lukijoista lukee aviisinsa kannesta kanteen, minkä lisäksi lähes puolet lukee useampaan 

kertaan ja säilyttää yli viikon tai pidempään. Alueensa 17–79-vuotiaista paikallislehden lukee 

jopa 89 prosenttia. Vertailulukuina mainittakoon maakuntalehden viikkotavoittavuus, joka oli 

samassa tutkimuksessa 73 prosenttia. Kaupunkilehti jäi tässä hännille 59 prosentilla. 

Paikallislehdellä on myös tärkeä rooli mainostamisessa. Lähes puolet kyselyyn vastanneista 

katsoi saavansa parhaiten tietoa päivittäistavarakaupan tarjouksista juuri paikallislehdestä. 

Paikallislehdellä onkin ykkösasema ilmoitusten seuraamisessa. VPT-tutkimuksen mukaan 

suurin ero mielikuvissa paikallislehden eduksi syntyy kysyttäessä medioiden roolia 

paikkakunnan puolestapuhujana ja hengenluojana. (VPT- tutkimus 2009.)  

 

VPT-tutkimusta kannattaa peilata siihen, mitkä asiat on koettu paikallislehden tehtäviksi. 

Aikaisemmin esille nostamani Marjatta Rautio (1990, 19) on määritellyt paikallislehden 

tehtävät ja luokitellut ne viiteen kohtaan. Paikallislehdellä on ensinnäkin tiedotustehtävä, 

                                                 
6
 Paikallislehdet kuuluivat aikaisemmin Suomen Paikallislehtien Liittoon, josta sittemmin tuli osa 

Sanomalehtien Liittoa. (Sanomalehtien Liiton sata vuotta) Suomen Paikallismedioihin kuuluu 134 

paikallislehteä. (Suomen Paikallismediat) 
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jonka vuoksi se levittää yhteisön toimintaa koskevaa ja siihen suhteutettua laajempaa 

tietoaineistoa. Toiseksi se toteuttaa foorumitehtävää, jolloin paikallislehti tuo esiin erilaisia 

ratkaisuvaihtoehtoja ja mielipiteitä lähinnä paikallisissa ja alueellisissa kysymyksissä. Näin se 

toimii mielipiteiden vaihdon ja keskustelun kanavana. Kolmanneksi yleisölehdellä on 

vaikuttamis- ja tulkintatehtävä. Se neuvoo, opastaa, aktivoi keskustelua, antaa toimintaohjeita 

ja mobilisoi toimintaa ja tulkitsee tapahtumia oman seutunsa näkökulmasta. Neljänneksi 

lehdellä on taloudellinen tehtävä, sillä se toimii ilmoitusvälineenä elinkeinoelämän 

markkinoiden laajentajana ja tuottaa samalla voittoa omistajalleen. Viidenneksi sen on 

toteutettava viihdyttävää tehtävää, jolloin lehti tarjoaa lukijoilleen myös viihdyttävää 

aineistoa. (Rautio, 1990, 19.) Laukkaseen viitaten Rautio lisää vielä, että lehden kaikkein 

tärkein tehtävä on oman olemassaolonsa turvaaminen (Laukkanen 1966, sit. Rautio 1990, 19). 

Itse ymmärrän tämän niin, että lehden on pidettävä huoli siitä, ettei se menetä lukijoitaan tai 

mainostajiaan, jotka lehteä rahoittavat. 

 

Paikallislehti voikin olla merkittävä apuväline tuhansille sellaisille keskusteluille, joista voi 

ponnistaa esiin valtakunnallisia tai jopa kansallisia aiheita. Toisinaan paikalliset aiheet 

nousevat arvoon arvaamattomaan, kun vähäpätöiseltä vaikuttavasta aiheesta tulee koko 

paikkakuntaa kuohuttava ja yhdistävä kysymys. Journalismikritiikin vuosikirjaan 2008 

kirjoittamaani artikkelia varten tein soittokierroksen Tampereen ympäristökuntien 

päätoimittajille. Päätoimittajat tietävät yleisönsä lukevan lehteä pilkuntarkasti. Erään 

päätoimittajan sanoin toimittaja tietää jo juttua kirjoittaessaan, mitä siitä seuraa: ”Rähinä 

nousee, oli aiheena vaikka lintujen ulkoruokinta” (Tuominen, 2008). 

 

Paikallislehdillä on merkittävä rooli yhteisöllisyyden ylläpitämisessä. Hannu Olkinuora 

esittää, että yhteisöjen muutos kylistä kaupungeiksi näkyy mediassa selkeimmin, kun 

tarkastellaan tilattavia sanomalehtiä ja niiden vaikeuksia ylläpitää yhteisöllisyyttä. 

Olkinuoran mukaan lehdet ovat alkaneet kehittää paikallista seurantaa ja levikkialueensa me-

henkeä aivan uudenlaisella tavalla. Samalla journalistit ovat ryhtyneet myötäelämään 

ihmisten elämässä yhä tiiviimmin ja vuorovaikutteisemmin. Olkinuoran mukaan lehdet 

tekevät työtä levikkialueidensa yhteisöllisyyden vahvistamiseksi. (Olkinuora 2006, 30–31.) 

Tässä mielessä monilla lehdillä voisi olla opittavaa paikallislehdiltä, joita pidetään 

paikkakuntaa yhdistävinä julkaisuina. 
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Janowitzin laatimien hypoteesien valossa voidaan todeta, että paikallislehden sisältö edistää 

yksilön suuntautumista paikalliseen yhteisöön ja lehden sisältö muovaa yksilön sulautumista 

sosiaaliseen rakenteeseen. Paikallisen lehden sisältö on suunniteltu sellaiseksi, että se 

korostaa sellaisia intressejä ja arvoja, joiden suhteen yhteisössä vallitsee yksimielisyys. 

(Janowitz 1967, 61, sit. Rautio 1990, 22.) Paikallislehden avulla uuden asukkaan voikin olla 

helpompaa tutustua alueeseen ja kokea kuuluvansa samaan viiteryhmään. Rautio toteaakin 

useiden tutkimusten antavan osviittaa siitä, että paikallinen tiedotusväline on ottanut 

tehtäväkseen yhteisönsä suojelemisen ja integraation säilyttämisen. Samalla kun se korostaa 

yhteisön arvoja, se myös karsii pois yhteisön tasapainoa vaarantavia tekijöitä 

tiedotussisällöstä. (Emt., 24.) Tällaisen konsensus-hengen ovat havainneet Pohjoismaissa 

useat tutkijat
7
. Ristiriidattoman lehden nähdään olevan lehti kaikille. Turvallinen ja jopa 

mitäänsanomaton lehti pitää linjansa avulla kiinni lukijoista ja ilmoittajista. 

 

Voisi kuvitella, että mitäänsanomattomuus kääntyisi jossakin vaiheessa myös lehteä itseään 

vastaan. Jos lukija kokee saavansa pelkkää valmiiksi pureskeltua ja väritöntä uutisointia, 

kuinka kauan se jaksaa kiinnostaa? Toisaalta täytyy muistaa se, että toimittajan työ on 

jatkuvien valintojen tekemistä sen välillä, mitä kerrotaan ja mitä jätetään kertomatta, mitä 

painotetaan ja mikä jätetään vähemmälle huomiolle. Nordenstrengille päätoimittajan työ 

onkin kiinnostavaa peliä ristiriitaisten tavoitteiden kesken. Yhtäällä on yhteisön eheys ja 

konservatiivisuus, toisaalla lehden mielenkiintoisuus ja radikaalisuus. (Nordenstreng 1967, 

29 sit. Rautio 1990, 28.) 

 

Vielä entisaikaan sanomalehtien, niin myös paikallislehtien voitiin sanovan olevan 

puoluesidonnaisia. Aalto ym. (1985, 44) kirjoittavat, että 1910-luvulla paikallislehdistön 

sivuilla alkoi näkyä jo puoluepoliittisia sävyjä. Puoluesidonnaisuus sen sijaan oli yleistä 

Suomessa niin sanotun poliittisen lehdistön kaudella. Nykyisin asiat ovat toisin, sillä kaikkien 

haastattelemieni paikallislehtien päätoimittajat korostivat lehden puolueettomuutta ja 

sitoutumattomuutta. Sitoutumattomuudella tarkoitan tässä yhteydessä sitä, että lehti voi ottaa 

kantaa yhteiskunnan ilmiöihin ja esimerkiksi puoluepolitiikkaan, olematta kuitenkaan millään 

puolella. 

                                                 
7
 Rautio (1990, 26) viittaa seuraaviin teoksiin: Ejbye-Ernst, ym. (1975, 267) Aalborg Stifstidende i 

lokalsamfundet. Institut for Presseforskning. Århus.; Svendsen (1979, 185) Avisen i lokalsamfunnet. Skive 

Folkeblad og Herning Folkeblad. Institutt for Presseforskning. Lokalmonopol-undersøgelsen 2. Århus.; 

Svendsen & Weibull (1977, 55) Mass communications and politics in local society. Teoksessa Berg ym. (eds.) 

Current theories in Scandinavian mass communication research. Grenaa, 6-71 . 
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Paikallislehden tehtäviä ja sidonnaisuuksia tarkastellut Marjatta Rautio (1990, 38) toteaa 

Helena Sahavirtaan (1979, 10–11) viitaten, että sitoutumattomuudellaan paikallislehdet 

voivat pyrkiä siihen, että niistä välittyisi mahdollisimman tasapuolinen mielikuva, jolloin 

ainakaan mikään ilmoittajaryhmä ei kaihtaisi sitä poliittisista syistä. Raution mukaan 

sitoutumattomuudeksi voidaan laskea esimerkiksi vaikeneminen poliittiseksi laskettavissa 

asioissa tai toimiminen niin, ettei kiistakysymyksiin oteta lainkaan kantaa. Etu-Seppälä toteaa 

puolueettomuuden vaihtelevan lehtien välillä päätoimittajasta riippuen. (Etu-Seppälä 1971, 

42; sit. Rautio 1990, 38.) Oman aineistoni perusteella voin sanoa, että samat lainalaisuudet 

toimivat tänäkin päivänä.  

 

2.3 Paikallislehden päätoimittaja paljon vartijana 

 

Päätoimittajilla on monissa paikallislehdissä kahdet saappaat täytettävinään: yhtäältä pitäisi 

olla journalisti, toisaalta olisi tärkeää pitää taloudelliset langat käsissään. Salorannan 

haastattelemat päätoimittajat eivät näe roolissaan suurta ongelmaa, vaan mieltävät itsensä 

selvästi enemmän journalisteiksi kuin kustantajan edustajiksi. Taloudenhoitoon liittyvät 

tehtävät eivät kiinnosta useimpia päätoimittajia, koska niiden nähdään hajauttavan työkenttää. 

Toisaalta sellaiset päätoimittajat, jotka ovat myös lehtensä taloudenhoitajia, ovat epävarmoja 

roolistaan joutuessaan ”istumaan monella tuolilla”. Toisinaan olo vedenjakajana vaikeissa 

taloudellisissa tilanteissa tuntuu heistä epämiellyttävältä.  (Saloranta 1992, 104.) 

Päätoimittajien ei tarvitse olla ongelmiensa kanssa yksin, sillä toinen samassa tilanteessa 

oleva voi osata auttaa. Paikallislehtien päätoimittajilla onkin tukenaan Paikallislehtien 

Päätoimittajayhdistys, jonka tarkoituksena on paitsi olla mukana kehittämässä jäsentensä 

journalistista ammattitaitoa, myös auttaa jaksamaan. Päätoimittajayhdistyksen mukaan siihen 

kuului 114 jäsentä tammikuussa 2012, joista kymmenkunta päätoimittajaa on jo eläkkeellä. 

(Paikallislehtien Päätoimittajayhdistys) 

 

Taloudesta vastuussa tai ei, professionalismin periaatteet ovat Salorannan (1992, 105) 

haastattelemille päätoimittajille tärkeitä. He näkevät itsensä ehdottomina yleisön palvelijoina 

minkä vuoksi on tärkeää, että myös lukijat ovat mukana muovaamassa lehden sisältöä. 

Yleisön palvelemisen päätoimittajat laajentavat tarkoittamaan koko paikkakunnan etua. 

Kuten jo paikallislehtien alkuaikoina, oli lehdellä suuri merkitys sieltä pois muuttaneiden 
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ihmisten elämässä. Salorannan (emt., 71) mukaan näin oli ainakin 90-luvun alussa. 

Paikkakunnalta pois muuttaneet muodostavat suuren osan paikallislehden lukijakunnasta. 

Stone ja Morrison (1976) sanovat, että pienen sanomalehden päämäärä on olla paikkakunnan 

äänenkannattaja, mikä selittää sanomalehden uskon ruohonjuuritason kirjoitteluun (Stone & 

Morrison 1976, sit. Shoemaker ja Reese 1996, 211). Shoemaker ja Reese lisäävät myös, että 

joidenkin pienten paikkakuntien sanomalehtien julkaisijoille on tärkeää olla yhteishengen 

kohottaja (community booster). Tämä onnistuu mainostamalla paikkakunnan taloudellista 

kehitystä. (Emt., 212.) Yhtä lukuun ottamatta kaikki Salorannan haastattelemat päätoimittajat 

uskoivat, ettei ilmoittajilla ole mahdollisuutta vaikuttaa lehden sisältöön. Tästä huolimatta 

haastatteluissa kävi ilmi, että vaikutus oli epäsuoraa. Päätoimittajat eivät itse antaneet syntyä 

ristiriitatilanteita ilmoittajien kanssa, mikä myös kieli vaikuttamisesta. (Saloranta 1992, 74.) 

 

Päätoimittajalla vaikuttaisi olevan valtaa esimerkiksi pääkirjoituksia ajatellen. Kaikki 

Salorannan (emt., 78–79) haastattelemat päätoimittajat kokivat voivansa kirjoittaa kriittisesti 

kuntansa asioista, mutta korostivat samaan hengenvetoon hyvien välien säilyttämistä. Jotta 

ristiriitatilanteilta vältyttiin, teki moni päätoimittaja uutisjutun lisäksi pakinan kunnan asioista. 

Näin vältyttäisiin syytöksiltä, että asiat on sekoitettu mielipiteisiin (emt., 78–79). Kaikkein 

pahimpia painostusryhmiä päätoimittajien mielestä olivat kunta, yrittäjät ja seurakunta, joita 

vastaan voitiin taistella vetoamalla toimituspolitiikkaan ja vakiintuneisiin käytäntöihin. 

Joskus tehtiin myös sitä, että vaikeiden juttujen julkaisua pitkitettiin niin kauan, että aiheet 

olivat jo vanhentuneita. (Emt., 81.) Vaikka lehden omistajat ovatkin vastuussa lehden linjasta, 

eivät ne Laukkasen (1966, 128, sit. Rautio 1990, 30) mukaan voi yksin määrätä 

lehden ”äänestä”. Siihen vaikuttavat myös levikkialueen taloudellinen, sosiaalinen, 

demografinen ja kulttuurinen tilanne. Suomen paikallislehdistön historiassa lehdet onkin 

jaettu kolmeen päätyyppiin sen perusteella, miten lehti on nähnyt suhteensa ympäristöön. 

Lehti on nähnyt itsensä passiivisena, välittäjänä tai vaihtoehtoisesti tavoitellut aktiivista 

vaikuttajan asemaa. (Aalto ym. 1985, 180.) 

 

Mediataloissa toimitaan tiettyjen pelisääntöjen mukaan. Paitsi että toimintaa sääntelevät 

pääasiassa hyvä journalistinen tapa, Journalistin ohjeet ja Julkisen Sanan Neuvoston valvonta, 

täytyy toimituksissa ottaa huomioon myös vallitseva lainsäädäntö. Journalistin ohjeet ei 

kuulu lainsäädäntöön. Toimituksissa saattaa olla käytössä myös tietty ohjeistus koskien juuri 

tätä nimenomaista työyhteisöä. Päätoimittajalla on sanomalehdessä tavallista toimittajaa 

suurempi vastuu. Paikallislehden päätoimittajan on myös oltava tarkkaan selvillä myös 
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lehdenteon juridisesta puolesta. Päätoimittajalla on vastuu lehden sisällöstä ja siitä, että 

lehdenteossa noudatetaan lain kirjainta. Päätoimittaja tuntuukin monessa yhteydessä olevan 

sama kuin lehti. Jos puhutaan, että lehti on jotakin mieltä, on se karkeasti ottaen sama kuin 

päätoimittajan mielipide. Se voi tulla esille esimerkiksi pääkirjoituksissa. Tietysti lehden 

taustalla ovat myös muun muassa kustantaja ja lehden hallitus. Salorannan (1992, 102) 

haastattelemat päätoimittajat sanovat omien journalististen näkemystensä voittavan yleensä 

sellaisissa tilanteissa, joissa päätoimittajan ja kustantajan näkemykset ovat keskenään 

ristiriidassa. 

 

Tiilikka (2008, 102–103) muistuttaa, että päätoimittajan
8
 työhön kuuluu johtamis- ja 

valvontavastuu, minkä lisäksi hänen täytyy päättää julkaisun sisällöstä ja huolehtia 

sananvapauslaissa säädetyistä muista tehtävistä. Päätoimittajan viimekätinen päätösvalta 

koskee siis kaikkea aineistoa sisällöstä riippumatta. Johtamis- ja valvontavastuun määrä 

riippuu siitä, kuinka suurta toimitusta päätoimittaja luotsaa. Suuressa toimituksessa 

päätoimittaja voi jakaa vastuuta päällikkötasolle, jolloin hän ei itse ota osaa kaikkeen 

päätöksentekoon. Pienissä toimituksissa päätoimittaja joutuu johtamaan ja valvomaan lähes 

kaikkea jatkuvasti. Sananvapauslakiin on kirjattu pykälä, jossa puhutaan 

päätoimittajarikkomuksesta, jolla alleviivataan toimitustyön valvontaa ja johtamista. (Emt., 

108.) 

 

 

                                                 
8
 Sananvapauslaissa puhutaan päätoimittajan sijaan vastaavasta toimittajasta, mutta omassa tutkimuksessani 

puhun lähinnä päätoimittajasta. 
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3. Mediaan pyritään vaikuttamaan sisältä ja ulkoa 
 

Toiseksi pääteoriakseni olen valinnut Pamela J. Shoemakerin ja Stephen D. Reesen (1996, 

176) sisäkkäisistä kehistä koostuvan kehämallin, jossa tarkastellaan mediasisältöön 

vaikuttavia tekijöitä. Tämä kehämalli on pääasiallinen ohjenuorani, mutta aion myös esitellä 

kaksi muuta samantyyppistä mallia. Toinen niistä on suomalaisen Tuomo Mörän (1999, 223–

225) kehämallia soveltava liaanimalli ja toinen Denis McQuailin ympyrämalli, jossa niin 

ikään ollaan kiinnostuneita mediaan vaikuttavien vaatimusten ja pakkojen lähteistä. Mallia on 

käyttänyt suomalaisessa tutkimuksessa muun muassa Ari Heinonen (1995, 49), joka on 

tutkinut journalismin itsesääntelyä ja toimittajia. Lopuksi esittelen malleja yhdistelevän oman 

versioni, jonka uskon pätevän suomalaiseen paikallislehdistöön. 

 

Aloitan aiheeseen pureutumisen esittelemällä ensin Shoemakerin ja Reesen (1996, 176) 

mallin. Selvyyden vuoksi päädyin esittelemään sen taso tasolta eri alaluvuissa. Mallista saa 

ensimmäisen mielikuvan Kuviosta 1. Mallin tarkoituksena on kuvata mediaan vaikuttamaan 

pyrkiviä tekijöitä. Mediasisältöön vaikuttavat sekä itse mediassa työskentelevät että 

mediaorganisaation ominaispiirteet. Shoemaker ja Reese (1996, 176) hahmotelleet viisi 

päätasoa, jotka pyrkivät vaikuttamaan journalistiseen sisältöön. 
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Kuvio 1. 

 

Yksilöllisellä tasolla Shoemaker & Reese (1996, 102) tarkoittavat sitä, että yksittäisen 

toimittajan luonteenpiirteet, taustat, henkilökohtaiset asenteet, arvot, uskomukset sekä 

professionaalit roolit ja henkilökohtainen etiikka voivat vaikuttaa journalismin sisältöön. 

Mediarutiinien tasolla taas (emt., s. 105–106) käsitellään rutiininomaisia tapoja, joiden 

perusteella journalistit tekevät työtään. Tällaisia rutiineja voivat olla esimerkiksi tietyt ennalta 

arvattavat ja käytössä olevat tekemisen tavat, kuten tiettyjen lähteiden käyttö. Organisaation 

tasolla Shoemaker ja Reese (1996, 172–173) miettivät sitä, kuinka mediarutiinit rajoittavat 

yksittäisiä mediatyöntekijöitä. Työntekijöillä on organisaatiossa tietynlainen rooli, joka on 

tietyllä tavoin rakennettu, joskin työntekoon liittyy määrättyjä sääntöjä. Monien 

mediaorganisaatioiden keskeisin tavoite on mahdollisimman suuri taloudellinen voitto. Moni 

mediatalo kuuluu nykyisin osaksi suurempaa keskittymää. Eniten valtaa on silti omistajilla, 

sillä uutismedian keskeinen huolenaihe liittyy juuri omistajien yrityksiin vaikuttaa median 

sisältöön. (Emt. 1996, 172–173.) 

 

Median ulkopuolisella tasolla kaksikko tarkoittaa kaikkia sellaisia median sisältöön 

kohdistuvia vaikutusyrityksiä, jotka tulevat median itsensä ulkopuolelta. Monesti tällaiset 
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tahot ovat informaation lähteitä, muita sosiaalisia instituutioita ja talouselämään tai 

teknologiaan liittyviä tahoja. (Emt. 1996, 175.) Viimeinen taso, joka sulkee kaikki muut tasot 

sisälleen, on ideologinen taso. Sillä Shoemaker ja Reese (emt., 221–251) tarkoittavat 

symbolista mekanismia, joka pitää koossa ja yhdistää yhteiskuntaa. Ideologiaan liittyvät 

myös ideologiset arvot, poliittiset aatteet ja hegemonia. Omassa tutkimuksessani jätän 

ideologisen tasonmelko vähäiselle käsittelylle, koska en ole tutkimassa kielenkäyttöön 

liittyviä asioita tai hegemonian käsitettä, joten koko tason läpikäyminen ei tunnu mielekkäältä. 

Toinen syy on puhtaasti työekonominen. Pelkästään neljän ensimmäisen tason tiivistäminen 

yhteen pro gradu -työhön tuntuu suurelta haasteelta. Neljä ensin mainittua tasoa tulivat myös 

aineistossani selvimmin esille. Niistä oli myös helpompi löytää esimerkkejä. Jotta malli tulisi 

otetuksi huomioon kokonaisuutena, kerron myös ideologisesta tasosta. 

 

Voidaan olla montaa mieltä siitä, kuinka hyvin Shoemakerin ja Reesen malli soveltuu 

sanomalehtitutkimukseen ja vieläpä suomalaiseen paikallislehtitutkimukseen. Koska mallia ei 

ole alun perin kehitetty suomalaista sanomalehtikenttää silmällä pitäen, olen uudenlaisen 

haasteen edessä. Se ei esimerkiksi ota huomioon suomalaiselle lehdistölle aiemmin tyypillistä 

puoluesidonnaisuutta, eikä suomalaisen kunnallisen hallinnon ja toiminnan piirteitä. 

Uskoakseni malli on kuitenkin toimiva, sillä se kokoaa yhteen ymmärrettävällä tavalla 

journalismin sisältöön vaikuttamaan pyrkiviä tekijöitä. Uskon näiden olevan suurelta osin 

länsimaisessa yhteiskunnassa samanlaisia. Tutkielmani tarkasteluosassa palaan vielä 

pohtimaan kysymystä, kuinka hyvin malli toimi. Kehämallia on käytetty jo aikaisemmin 

muissa suomalaisissa journalistisissa tutkimuksissa, joten se puolustaa ainakin siinä mielessä 

paikkaansa. Erityisen käytetty se vaikuttaa olevan kirjeenvaihtajatutkimuksissa. Mallia on 

otettu  Tampereen yliopiston tiedotusopin laitoksella tehtyihin pro gradu -tutkimuksiin 

ainakin neljästi.
9
 

  

                                                 
9
 Aino Pekkarisen (2010) ”Mä oon kauheen ylpee, et mä olin rehellinen.” Suomalaisten 

ulkomaankirjeenvaihtajien työ Puolan kansantasavallassa 1980-luvulla, Saara Rounajan (2009) Finnish foreign 

correspondents in Moscow – Balancing between external expectations, personal ambitions and working 

conditions, Laura Pekosen (2006) Suomalaiset Yhdysvaltain-kirjeenvaihtajat 1966-2003. Tutkimus siitä, miten 

suomalaisviestinten agenda syntyy ja Kirsi Crowleyn (2004) Ylen yksinäiset. Yleisradion TV- ja radiouutisten 

ulkomaan avustajat voimavarana toimijoiden näkökulmasta ja avustajien käsitys työstään. Kehämallia on 

hyödyntänyt myös muun muassa suomalaisen Moskovan-kirjeenvaihtajuuden alkutaivalta journalistiikan 

väitöskirjassaan tutkinut Turo Uskali (2003).  
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Seuraavissa alaluvuissa menen syvemmälle siihen, mitä Shoemaker ja Reese kehämallinsa 

tasoilla tarkoittavat. Olen jakanut kehät ikään kuin kahteen alalukuun: median sisäisiin 

vaikutusyrityksiin (yksilöllinen taso, mediarutiinien taso ja organisaation taso) ja median 

ulkopuolisiin vaikutusyrityksiin (ns. ekstramedia-taso ja ideologia). Kerron samalla myös 

muista tasoihin liittyvistä teorioista siltä osin, kun se on oman tutkimukseni kannalta 

oleellista. Otan huomioon myös suomalaisen paikallislehdistön erityispiirteet. 

 

3.1 Itsen, rutiinien ja organisaation vaikutus uutisointiin 

 

Ei ole olemassa tiettyä ihmistyyppiä, jonka voi sanoa olevan toimittaja, sillä jokainen 

ihminen oma yksilöllinen kokonaisuutensa. Keski-ikäinen, kirkosta eronnut valkoihoinen 

miestoimittaja suomalaisessa pienessä paikallislehdessä eroaa monessa suhteessa 

islaminuskoisesta, nuoresta, pakistanilaisesta naistoimittajasta. Esimerkiksi ympäristö ja 

arvomaailma, jossa he ovat kasvaneet poikkeavat varmasti toisistaan. Yksilöllinen taso 

tarkoittaa Shoemakerille ja Reeselle (1996, 64–65) niitä henkilökohtaisia ominaisuuksia, 

joiden voi ajatella vaikuttavan journalismin sisältöön. Sellaisia voivat olla journalistin 

ammatillinen tausta ja koulutus. Myös henkilökohtaisilla asenteilla, arvoilla ja uskomuksilla 

voi olla vaikutusta. Niitä ovat esimerkiksi poliittinen asenne, uskontokunta, sukupuoli, 

seksuaalinen suuntautuneisuus, etninen alkuperä ja vanhempien sosioekonominen tausta. Niin 

ikään työhön sosiaalistuminen on syytä huomioida. Jutun sisältöön voi vaikuttaa se, näkeekö 

journalisti itsensä neutraalina tiedonvälittäjänä vai aktiivisena osallisena tarinankerronnassa. 

(Emt. 64–65.) Tärkeää on huomata myös se, että henkilökohtaisia asenteita, arvoja ja 

uskomuksia muovaavat median ulkopuoliset voimat, kun taas professionaalit ja eettiset 

suuntautumiset määritellään työpaikalla (Shoemaker & Reese 1991, 73). 

 

Shoemakerin ja Reesen yksilöllistä – ja miksei myös muitakin – tasoja Suomen mittakaavassa 

havainnollistaa hyvin Jyrkiäisen tekemä tutkimus journalistien käsityksistä omasta työstään ja 

sen muutoksista. Jyrkiäisen mukaan journalisteilla on edelleen kovat laatuvaatimukset omalle 

työlleen, joskin he suhtautuvat kriittisesti kasvaneisiin tehokkuus- ja 

tuloksellisuustavoitteisiin. Journalistit eivät koe olevansa tulosvastuussa, vaan sysäävät 

vastuun yritykselle ja sen johdolle. Yksi keskeisimmistä journalistien esille nostamista 

asioista on kokemus kiireestä. Erityisen paljon kiire haittaa vanhoja toimittajia, jotka 

ehdottavat tilanteen helpottamiseksi uusien työtekijöiden palkkaamista, töiden parempaa 
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organisointia ja selkeämpiä työnkuvia. (Jyrkiäinen 2008, 6, 89.)  

 

Vaikka toimittajat ovat kaikki ainutkertaisia yksilöitä, muistuttaa Heinonen (1995, 56), ettei 

kukaan journalisti voi toimia irrallaan ammattikuntansa normeista, vaikka toimisi ohjeita 

vastaan. Journalisti on saanut oppinsa prosessissa, jota voidaan kutsua ammattiin 

sosiaalistumiseksi. On silti mahdollista, ettei kiireinen ja paineiden keskellä työskentelevä 

journalisti ainakaan kovin tietoisesti pohdi ammattikuntansa toimintaohjeita, juridiikkaa tai 

työnsä suhdetta yleiseen etuun, vaan toimii omien näkemyksiensä varassa. Tässä Heinonen 

tekeekin eron itsesääntelyn ja yksilöllisen valinnan välille. Shoemaker ja Reese uskovat, ettei 

journalistien luonteenpiirteillä, taustoilla ja kokemuksilla ole suoraa vaikutusta 

mediasisältöihin. Sisältöihin voi vaikuttaa se, että edellä mainitut asiat tunkeutuvat osaksi 

henkilökohtaisia ja ammatillisia asenteita ja rooleja. Journalistin professionaali rooli ja 

etiikka vaikuttavat sisältöön enemmän kuin henkilökohtaiset asenteet, arvot ja uskomukset. 

Kaikki tämä vaikuttaa siihen, mitkä asiat ylipäätään valitaan aiheiksi ja kuinka niistä 

kirjoitetaan. (Shoemaker & Reese 1996, 102.) Toisaalta itse kunkin näkemyksiin vaikuttaa 

lisäksi lähipiirin asennoituminen. Uimosen (2009, 256) mukaan on julkinen salaisuus, että 

toimittajien omat sympatiat ja antipatiat heijastuvat heidän työhönsä, vaikka journalistit 

olisivatkin sitoutuneita työnsä eettisiin säännöksiin. 

 

Seuraava taso, eli toinen kehä sisältä päin on mediarutiinien taso. Tällä tasolla Shoemaker ja 

Reese tarkoittavat sellaisia toimintamalleja, joita journalistit rutiininomaisesti toistavat ja 

niitä työmuotoja, joita he työssään käyttävät. Rutiinit muovaavat mediasisältöjä sekä 

sisäisesti että journalistien tekemän työn kautta. Journalisti täyttää hänelle määritellyn roolin 

ja hoitaa työhönsä asetetut tavoitteet. Standardisoidut ja toistuvat toimintamallit ovat suuri 

osa mediarutiineja. Rutiinit takaavat sen, että mediasysteemi toimii ennustettavasti, eikä sitä 

voi helposti rikkoa. (Shoemaker & Reese 1996, 105–106.) Toistuvia käytäntöjä toimituksissa 

ovat muiden muassa uutiskriteerien, muiden medioiden ja tietotoimistojen käyttäminen 

lähteinä ja tiedotustilaisuuksissa käyminen. Sigal (1973) jakaa toimittajien käyttämät niin 

sanotut tiedonsaannin kanavat rutiinikanaviin, epävirallisiin kanaviin ja yrityskanaviin
10

. 

Rutiinikanaviin kuuluvat viralliset tiedonannot (esim. oikeudenkäynnit), tiedotustilaisuudet, 

lehdistötilaisuudet sekä ennalta sovitut tapahtumat (esim. puheet ja seremoniat). 

Epävirallisiin kanaviin kuuluvat taustatiedot, tietovuodot, ei-valtiolliset tiedonannot ja 

                                                 
10

 Engl. routine channels, informal channels, enterprise channels. 
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keskustelut muiden mediayritysten toimittajien kanssa. Yrityskanavia ovat toimittajan oma-

aloitteisesti järjestämät haastattelut, spontaanit tapahtumat, joissa on paikalla silminnäkijöitä 

(esim. tulipalot), tutkiva journalismi ja toimittajan omat johtopäätökset sekä analyysin. 

(Shoemaker & Reese 1991, 106.) Mediarutiineihin kuuluu myös olla portinvartijana ja 

päättää siitä, mitkä asiat tulevat uutisaiheiksi (emt., 85). 

 

Tuomo Mörä tähdentää, että yleensä uutisjutut kerrotaan jonkun henkilön kautta. Paitsi että 

poliitikot itse tuovat aktiivisesti keskusteluun asioita, käsittelevät journalistit mielellään 

asiakysymyksiä heidän kauttaan. Uutinen voidaan laatia esimerkiksi niin, että yksittäinen 

poliitikko pyydetään kommentoimaan jotakin väitettä, tai kertomaan puolueen tai hallituksen 

kanta esillä olevaan asiaa. Mörä huomasi tutkimuksessaan, että poliitikot kontrolloivat 

vahvasti sellaisia aiheita, joista toimittajat haluavat eniten tietää. He myös lisäävät omaa 

valtaansa niin, etteivät kommentoi joitakin asioita lainkaan. (Mörä 1999, 178–179.) 

Virkamiesten ja poliitikkojen keskeinen asema perustui erityisesti tiedon monopoliin, aseman 

legitiimisyyteen, tehokkaaseen materiaalintuotantoon ja kulttuuriseen läheisyyteen 

journalistien kanssa. (Emt., 186.) 

 

Tiettyjen toistuvien rutiinien tavoitteena on lisätä median toiminnan ennustettavuutta ja estää 

järjestelmää rikkoutumasta. Jos media onnistuu tärkeissä yhteiskunnallisissa tehtävissään, 

voidaan Hannu Olkinuoran mukaan puhua mediahyvinvoinnista. Jos media epäonnistuu, 

kansakin voi huonosti. Mediapahoinvoinnista voidaan puhua silloin, kun media unohtaa 

vastuunsa tai yleisö kokee, ettei se voi luottaa mediaan tai ei saa sieltä haluamaansa. Median 

pitää huolehtia totuudellisuudesta ja riippumattomuudesta. Kun linja tehdään selväksi 

kuluttajille ja tunnustetaan virheet avoimesti, ollaan oikealla tiellä. (Olkinuora 2006, 52–53.)  

Olkinuora muistuttaa, että tietyt rutiinit saattavat toimia mediaa itseään vastaan. Esimerkiksi 

pörssilainsäädäntö on pakottanut yritykset julkistamaan tietoja tietyn ennaltamääritellyn 

kaavan mukaan. Sen sijaan työmarkkinoilla ja politiikassa monimuotoisen tiedon nopea 

julkiseksi tulo palvelee sekä niitä itseään että mediaa. (Emt., 57.) 

 

Shoemaker ja Reese hahmottelevat kolmannen, eli organisaation tason sellaiseksi, jolla on 

kaikkialle tunkeutuva vaikutus median sisältöön. Organisaation sisäiset roolit ja työtavat 

vaikuttavat siihen, millainen mediasisällöstä tulee. Usein se on kuitenkin tasapainoteltava niin, 

että se miellyttäisi samanaikaisesti sekä mainostajia että yleisöä. (Shoemaker & Reese 1991; 

123, 144.) Gansin mukaan päätoimittajat ovat kiinnostuneempia yleisöstä, kun taas 
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toimittajille tärkeämpi ovat lähteet. Tällaisia konflikteja joudutaan välillä sovittelemaan. 

Tiukassa tilanteessa yksittäisen työntekijän on alistuttava organisaation tavoitteisiin ja 

päämääriin. (Gans, sit. Shoemaker & Reese 1991, 116.) Penttilä (2001) muistuttaa, että 

organisaatiotutkimuksesta innostuttiin 70-luvulla, jolloin syntyivät muiden muassa Gansin 

Deciding What´s News (1979) ja Tuchmanin Making News (1978) (Penttilä 2001, 5). Tämä 

työ ei sinänsä kuulu organisaatiotutkimuksen kenttään, joskin organisaation rooli on yhtenä 

oleellisena osana mukana. 

 

Toimitusorganisaation ylin johtaja on vastaava päätoimittaja, mutta hänelläkin on 

esimiehensä. Yksittäisessä tiedotusvälineessä ylintä päätösvaltaa käyttää omistaja (kustantaja, 

viestintäyrityksen hallitus), jolla on viimekätinen päätösvalta (Kuutti 1995, 248). Shoemaker 

ja Reese (1991, 118) taas esittävät asian niin, että ylimpänä hierarkiassa on omistaja ja 

julkaisija, jonka alapuolella on vasta paikka päätoimittajalle, mainonnalle ja jakelulle. 

Toimittajat, valokuvaajat ym. ovat organisaatiokaaviossa alimpana. Omassa aineistossani 

päätoimittajat totesivat lähes poikkeuksetta noudattavansa juuri sellaista toimituspolitiikkaa 

kuin halusivat. Vaikka omistajalla olikin nimellinen valta lehden sisältöön, päätti 

päätoimittaja siitä mitä lehdessä tosiasiallisesti julkaistiin. Se on varmasti järkevää, sillä 

päätoimittaja on se, joka on mukana päivittäisissä toimituksellisissa prosesseissa. 

 

Penttilä lisää, että vaikka päälliköt luovat ja johtavat toimituskulttuuria, voivat toimituksissa 

vallankäyttöön osallistua kaikki. Korkea asema sinänsä ei tuo auktoriteettia. Ainakin 

periaatteessa kaikki osallistuvat toimituskulttuurin luomiseen ja johtamiseen, minkä vuoksi 

työntekijät ovat hyvin tasa-arvoisessa asemassa. Vaikka päälliköiden työ on kokonaisuuksien 

hallintaa, vaikuttavat ja muokkaavat toimituskulttuuria kaikki työyhteisön jäsenet. (Penttilä 

2001, 34.) Tämä on varmasti totta. Oman kokemukseni perusteella voin sanoa, että 

lehtiorganisaatio ei ole tiukan hierarkkisesti rakentunut, vaan nopeatempoisesta ja 

yllätyksellisestä uutistyöstä johtuen toimittaja saattaa itsekin joutua tekemään nopeita ja 

radikaaleja ratkaisuja. Aina neuvoa ei ehdi eikä tarvitsekaan kysyä esimieheltä. 

 

Shoemaker ja Reese sijoittavat organisaation tasolle myös itsesensuurin. Uusi toimittaja oppii 

pian talon tavat ja tyylin, joilla juttuja kirjoitetaan. Oman kokemukseni mukaan talon sisäisiä 

sääntöjä ei välttämättä sanota suoraan, vaan vanhemmat toimittajat ja pomoporras antavat 

ymmärtää, miten lehdessä asioita on totuttu tekemään. Moni ei varmasti huomaa sitä, kuinka 

itsesensuuri (erityisesti vanhemmalle polvelle sana on voimakkaasti latautunut, minkä vuoksi 
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lienee paikallaan selventää, että tarkoitan tällä lähinnä sanomisten loiventelua tai joistakin 

asioista vaikenemista) tunkeutuu lehden tekoprosessiin kuin varkain. Itse näen sensuuria 

olevan esimerkiksi sellaisten tilanteiden, joissa toimittaja päättää jättää jotain jutustaan pois 

suojellakseen haastateltavaansa, joka on saattanut haastattelutilanteessa möläyttää jotain 

itselleen haitallista. Itsesensuuria voi olla myös se, jos jättää asioita kirjoittamatta, koska ei 

viitsi alkaa riidellä haastateltavan kanssa jostakin yksityiskohdasta. Asioista vaikenemiseen 

voi liittyä myös se, ettei halua saattaa omaa lehtitaloa hankaluuksiin. Shoemaker ja Reese 

sanovatkin journalistien oppivan nämä ”kirjoittamattomat säännöt” kokemuksen kautta ja 

tarkkailemalla sitä tyyliä, millä organisaatiossa on totuttu asioista uutisoimaan. Toisinaan 

toimittajien voi olla vaikea vastata heihin kohdistettuihin toiveisiin ja vaatimuksiin, jos heillä 

ei ole tarpeeksi käsitystä siitä, mitä ne ovat. (Shoemaker & Reese 1991, 142.) Jyrkiäisen 

(2008, 6) tekemän tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että palautteen saaminen on 

journalisteille erittäin tärkeää, mutta sitä saadaan niukasti erityisesti esimiestasolta. 

Palautteen antamisen parantaminen onkin hänen mukaansa suuri haaste nimenomaan 

mediaorganisaatioiden johtamiselle ja koko journalistiselle työlle. 

 

Joukkoviestintä on paitsi tiedonvälitystä, myös liiketoimintaa. Saurin ja Picardin (2001) 

mukaan suurelle osalle mediataloutta on luonteenomaista toimia samanaikaisesti kaksilla 

markkinoilla
11

, joista toisen muodostavat kuluttajamarkkinat ja toisen mainosmarkkinat 

(Nordenstreng ym. 2001, 28). Kunelius havainnollistaa joukkoviestintätalouden perustuvan 

kahteen kiertoon. Joukkoviestintäyritys saa tuloja sekä yleisöltä sekä mainostajilta ja 

ilmoittajilta (Kunelius 1996, 80–82.) Useimpien organisaatioiden pääasiallinen tavoite on 

tuottaa voittoa omistajilleen. Pelkkä voiton tuottaminen ei riitä, sillä muita päämääriä ovat 

ainakin laadukkaan tuotteen tekeminen, yleisön palveleminen ja ammattimaisen tunnustuksen 

saaminen (Shoemaker & Reese 1991, 121).  Olkinuoran mielestä moni mediayritys on 

vuosien saatossa unohtanut tärkeimmät tehtävänsä kuten sanavapauden, demokratian ja 

yleisön hyvinvoinnin edistämisen. Lehtiyhtiön sisällä saattaa syntyä erimielisyyksiä 

journalistien ja yhtiön johdon välillä siksi, koska johto asettaa tavoitteet taloudellisesti, mutta 

toimittaja itse kokee olevansa maailmanparantajana kutsumustyössään. (Olkinuora 2006, 51–

52.) Enemmistö suomalaisista journalisteista arvioi, että toimittajien itsenäisyys ja 

autonomisuus vähenevät tulevaisuudessa. Samoin arvellaan käyvän analyyttisyydelle, 

ammattieettisten sääntöjen noudattamiselle ja journalismin kriittisyydelle. Journalismi 
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 Ns. dual product market 
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lähenee muuta sisällöntuotantoa. (Jyrkiäinen 2008, 90.) 

 

Myös organisaation tasolla voidaan puhua portinvartijoista. Joissakin tapauksissa yksittäisen 

journalistin sijaan kokonainen organisaatio voi toimia portinvartijana, kun päätetään voiko 

jotakin asiaa uutisoida ja jos voi, millaisella tavalla. (Shoemaker & Reese 1991, 116–118.) 

Journalistien on paljon vaikeampi olla portinvartijoina sellaisessa ympäristössä, jossa kuka 

tahansa voi päästä samoille tietolähteille heidän kanssaan. (Jyrkiäinen 2008, 91.) Itse näen, 

ettei portinvartijan rooli ole helppo, saati auvoinen. Äänensä kuuluville haluavan voi olla 

ymmärtää niitä toimituspoliittisia ratkaisuita, joita lehdessä tehdään. Aina eivät edes 

selitykset auta, kuten aineistostani myöhemmissä luvuissa huomataan. 

 

3.2 Lähteet, poliitikot ja mainostajat ajavat omaa agendaansa 

 

Oman tutkimukseni kannalta eräs mielenkiintoisimmista osioista on median ulkopuolinen 

taso, niin sanottu ekstramedia. Median ulkopuolisella tasolla tarkoitetaan sellaisia 

vaikutusyrityksiä, jotka kohdistuvat mediaan ulkoapäin. Shoemaker ja Reese (1996, 64) 

jaottelevat median ulkopuolisen tason edelleen viiteen vaikutusryhmään: uutislähteisiin 

(intressiryhmät, pr-kampanjat, uutistoimistot), tulonlähteisiin (mainostajat, yleisöt), muihin 

sosiaalisiin instituutioihin (talouselämä, viranomaiset), markkinapaikkaan ja teknologiaan. 

Mediaan kohdistuu monia erilaisia painostusyrityksiä, joiden takana ovat muiden muassa 

lukijat lukijakirjeineen, mainostajat taloudellisine tukineen, etujärjestöt boikotteineen ja 

lähteet, jotka perustavat päätöksensä lausuntoihinsa siihen, miten yhteistyö median kanssa on 

aikaisemmin toiminut (emt., 175). 

 

Journalistit ovat riippuvaisia lähteistään, koska elävät ikään kuin toisen tiedon varassa. He 

kirjoittavat uutisensa sen mukaan, mitä heille tapahtumista kerrotaan. Mörä (1999, 158) 

muistuttaa, että riippuvuussuhde on molemminpuolinen: kun journalistit tarvitsevat 

juttuihinsa lähteiden hallitsemaa informaatiota, tarvitsevat lähteet mediaa yleisön 

tavoittamiseen. Omien kokemusteni mukaan tärkeitä uutislähteitä ovat muiden muassa 

viranomaiset, silminnäkijät, tavikset
12

 tai pelkästään taustatiedon antajat. Esimerkiksi liike-

elämään kuuluvat henkilöt suostuvat monesti mielellään haastatteluun siksi, koska 

näkyvyydestä voi olla heille hyötyä omissa liiketoimissaan. Erilaiset intressiryhmät tuntuvat 

                                                 
12

 Tavalliset ihmiset (puhek.) 
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pitävän kiinni motosta ”kaikki julkisuus on hyvää julkisuutta”.  

 

Shoemaker ja Reese painottavat, että lähteillä on suuri vaikutus mediasisältöön, koska 

journalistit eivät voi sisällyttää juttuunsa sellaista, mitä eivät tiedä. Tämä antaa 

mahdollisuuden väärinkäytöksille, eli silkalle valehtelulle ja toimittajien manipuloinnille. 

Koska toimittajat työskentelevät tiettyjen rutiinien ja aikataulujen mukaan, voivat 

tiedonlähteet vaikkapa tahallisesti viivyttää tiedon antamista. Näin ollen toimittajille ei ole 

enää aikaa etsiä vaihtoehtoisia näkökulmia tai lähteitä, vaan heidän on tyydyttävä viime 

hetkellä annettuun tietoon ja julkaistava se sellaisenaan. (Shoemaker & Reese 1996, 178.) 

Aloitteleva journalisti voi olla uransa alkutaipaleella niin keskittynyt tekemään uutisrutiinit 

oikein, ettei aina huomaa itseensä kohdistuvia vaikutusyrityksiä. Uutislähteet voivat toisinaan 

olla hyvin ovelia pyrkiessään saamaan viestinsä läpi mediassa. Jari Niemelä (2002, 89) 

muistuttaa, että uutistiedon lähteellä, sen alkuperällä tai sen lähettäjällä on usein ”oma lehmä 

ojassa”. Journalistin on syytä olla hereillä. 

 

Gansia mukaillen Shoemaker ja Reese toteavat että lähteillä, joilla on taloudellista tai 

poliittista valtaa on enemmän valtaa myös vaikuttaa uutisiin kuin sellaisilla, joilla ko. valtaa 

on vähemmän. He toteavat myös, että isot liikeyritykset eivät epäröi käyttää voimaansa 

saadakseen intressejään palvelevan uutisen julkaistua. (Gans 1979, sit. Shoemaker & Reese 

1996, 180.) Politiikan ja journalismin yhteyksiä tutkinut Aula toteaa, että tutkimusten mukaan 

journalistit määrittelevät enemmän politiikasta kertomisen tapaa kuin sitä, mistä asioista 

kerrotaan. Tämä taas johtuu siitä, että politiikalla on niin korkea uutisarvo, että sitä voidaan 

pitää lähes itsestään selvänä. (Aula 1991, 210.) Vaikeaksi tilanne muodostuu silloin, kun 

lähteenä on mainostaja, joka voi käyttää omaa asemaansa taloudelliseen painostukseen. 

Haavoittuvimpia ovat yksittäisistä ilmoittajista riippuvaiset tiedotusvälineet. 

 

Etujärjestöt organisoivat esimerkiksi pr-kampanjoita ja käyttävät mediaa hyväkseen 

saadakseen yleisön huomion puolelleen. Jotta kampanjointi onnistuu, vaikutetaan mediaan 

joko suoraan, jolloin media julkaisee artikkeleita kampanjoista, tai epäsuoraan, jolloin 

median huomio saadaan saavutettua ja kohdistettua itse ongelmaan. (Shoemaker & Reese 

1996, 186.) Omassa kandidaatin tutkielmassani pääsin tutustumaan etujärjestöjen 

painostuskeinoihin. Tutkielmani käsitteli mainostajan ja paikallislehden välisen suhteen 

problematiikkaa tilanteessa, jossa paikallislehden suurimpiin mainostajiin kuuluva K-

supermarket joutui Palvelualojen ammattiliiton (Pam) hampaisiin. Tapaustutkimukseni 
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käsitteli lehden uutisointia sellaisena aikana, kun kauppa oli muun muassa irtisanonut 

laittomasti vastikään luottamusmieheksi valitun työntekijänsä. Suomen suurimpiin kuuluvien 

medioiden kuten Yleisradion, Helsingin Sanomien ja Aamulehden uutisoidessa asiasta piti 

lehdessä tehdä linjapäätös siitä, kuinka tapaukseen suhtaudutaan. Pam masinoi kauppaa 

vastaan ostoboikotin ja järjesti näkyvän mielenosoituksen, jota ei voitu olla noteeraamatta 

myös Kangasalan Sanomien sivuilla. Lehti ei kuitenkaan uutisoinut tapauksesta kovin 

näkyvästi, kun ottaa huomioon tapauksen valtakunnallisen näkyvyyden. Tässä mielessä 

etujärjestön toimilla saattoi olla vaikutusta, joskin eniten vaikutusta uutisointiin oli myrskyn 

silmään joutuneella lehden mainostajalla. (Tuominen 2011.) 

 

Shoemaker ja Reese (emt., 195) viittaavat myös Jamiesonin ja Campbellin (1983) tekemään 

tutkimukseen, jonka mukaan mainostajat eivät pelkää käyttää taloudellista valtaansa, jos 

kokevat kohdanneensa epäreilua kohtelua median taholta. Altschull sanoo sanomalehden 

sisällön korreloivan suoraan sen rahoittajan kanssa. Lehdistö on ikään kuin pillipiipari ja 

sävellyksestä vastaa se, joka pillipiiparille maksaa
13

 (Altschull 1984, sit. Shoemaker & Reese 

1996, 231.) Mainostajat ja yleisö vaikuttavat siis median sisältöön suoraan ja epäsuorasti. 

Vaikka suomalainen paikallislehdistö eroaa Yhdysvaltain suurista mediayhtiöistä, voisi 

kuvitella että taloudellisen voiton logiikka toimisi tälläkin puolen maailmaa, pienissä lehdissä. 

 

Lähteillä ja muilla lehden läheisillä tahoilla voi olla kyseenalaisia keinoja vaikuttaa 

mediasisältöön. Suomea pidetään korruption vastaisena maana, mutta viime aikoina tämä 

käsitys on kyseenalaistettu. Toimittaja Veera Luoma-aho kirjoittaa nettiartikkelissa, ettei 

korruption välttämättä ole virkamiehelle sujautettu seteli, vaan korruptio voi olla paljon 

hienovaraisempaa. Pentti Mäkinen lahjonnanvastaista työtä tekevästä Transparency 

Internationalista väittää, etteivät suomalaiset edes tunnistaisi korruptiota, vaikka sitä olisikin. 

Tutkija Paavo Isaksson sanookin, ettei Suomessa ei tarvitse edes lahjoa ketään, koska hyvä 

veli -verkostot ovat täällä niin sisäänrakennettuja. Luoma-aho muistuttaa myös, että Suomen 

kaltaisessa pienessä maassa tiiviit suhteet ovat välttämättömiä. Siksi palveluksia ja 

kiitoslahjoja ei edes mielletä korruptioksi.  (Luoma-aho, 2009.) 

 

Tärkeää onkin erottaa se, missä raja menee, sillä usein se voi olla veteen piirretty viiva. Voisi 

kuvitella, että paikallislehdellä voisi olla kokemuksia tiiviistä suhteista. Mahdollisesti jopa 

                                                 
13

 Suomeksi osuvampi vertaus voisi olla ”sen lauluja laulat, jonka leipää syöt”. 
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päätoimittajalta toiselle periytyvät tiiviit suhteet taannevat sen, että lehdelle elintärkeää tietoa 

saadaan silloin kun sitä tarvitaan. Tällainen suhde taas vaatinee toimiakseen sen, etteivät 

palvelukset ole yksipuoleisia. Mörän EU-journalismia käsitelleessä tutkimuksessa lähteet 

pyrkivät vaikuttamaan journalismin sisältöön antamalla palautetta, painostamalla ja jopa 

uhkailemalla. Kaikkia journalistien valitsemat näkökulmat eivät miellyttäneet ja osa korjasi 

juttuja mieleisekseen. Virkamiesten toiminta tuntui joistakin journalisteista ajoittain 

painostukselta, sillä kahta toimittajaa oli uhattu jopa suojelupoliisilla. (Mörä 1999, 161–163.) 

Journalistista vapautta uhkaavat Hemánuksen (1983, 192) mukaan usein ulkoisen ja sisäisen 

painostuksen yhdistelmät. Tilanne kulkee siten, että esimiestä painostetaan ensin ulkoa käsin, 

jonka jälkeen hän määrää alaisiaan toimimaan tietyllä tavalla. Tätä kautta painostus tulee 

myös sisälle. 

 

Enää on pureutumatta Shoemakerin ja Reesen ideologiseen tasoon. En aio käsitellä sitä 

suuresti, sillä ideologian taso on kaikkein vaikeimmin konkretisoitavissa. Ideologisella tasolla 

on kyse siitä, kuinka ideologiset arvot, liberaali demokratia, yksilöllisyyden korostus ja 

vapaat markkinat vaikuttavat journalismiin. Suomalainen paikallisjournalismi on luonteeltaan 

suhteellisen homogeenista, minkä vuoksi ideologian tason tutkiminen ei liene mielekästä. 

Nykyisin paikallislehdet ovat sitoutumattomia esimerkiksi puolueiden suhteen. Demokratia 

toteutuu kaikissa lehdissä yhtä hyvin tai huonosti. Herman ja Chomsky ovat väittäneet, että 

media palvelee vallassa olevaa eliittiä (Herman & Chomsky 1988, sit. Shoemaker ja Reese, 

1996, 234). Tämä toteutuu erityisesti silloin, kun media on yksityisessä omistuksessa, eikä 

sitä sensuroida muodollisesti, kuten valtion tiukasti kontrolloimaa mediaa. Herman ja 

Chomsky ovat luoneet propagandamallin, joka sisältää viisi suodatinta:  hallitsevien 

mediayritysten koko ja voiton tavoittelu,  mainonta tärkeimpänä tulonlähteenä, luottamus 

talouden ja hallinnon edustajiin tietolähteinä,  kyvyttömyys kriittiseen itsesääntelyyn sekö 

kommunisminvastaisuus kansallisena uskontona ja kontrollimekanismina. Omassa 

tutkimuksessani kysymykseen voisivat tulla suodattimet 1-4. Aineistoa käsitellessäni käyn 

kyllä läpi asioita, jotka liittyvät mediatalon kokoon ja voiton tavoitteluun, mainontaan, 

erilaisiin tietolähteisiin sekä itsesääntelyyn. Tässä mielessä propagandamalli antaa kuin 

antaakin ajattelun välineitä, vaikkei sillä aluksi nimensä puolesta luulisi olevan mitään 

tekemistä suomalaisen paikallislehdistön kanssa. 
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3.3 Muiden tutkimusten kautta lonkeromalliin 

 

Kuten olen aikaisemmin kertonut, on Shoemakerin ja Reesen malli (S&R-malli) ollut ohjana 

monissa journalistisissa tutkimuksissa. Mallia on myös jatkojalostettu eteenpäin. Näin on 

tehnyt esimerkiksi Mörä (1999). Hän on luonut kehämallin perusteella kokonaan oman 

sovelluksen, niin sanotun liaanimallin. Liaanimallissa journalismin sisältöä muokkaavia 

tekijöitä on Shoemakerin ja Reesen -mallin tavoin viisi, mutta ne ovat hieman toisenlaisia. 

Mörällä tekijöitä ovat yksilö, organisaatio, mediarutiinit, lähteet ja ideologia, eli hän on 

korvannut Shoemakerin ja Reesen ”ekstramedian” suoraan lähteillä. Muutoin vaikuttaisi 

liikaa siltä, kuin journalismin sisältö ja lähteet olisivat toisistaan erillään olevia tekijöitä. 

 

Mörälle lähteet ovat elimellinen ja vuorovaikutteinen osa journalismia, eivätkä ne vaikuta 

journalismiin ikään kuin ”ulkopuolelta”. Kun S&R-mallissa tasot kuvataan sisäkkäisinä 

ympyröinä, ovat tekijät Mörän liaanimallissa kietoutuneet toisiinsa ja orgaanisessa suhteessa 

keskenään. Liaanin säikeet kulkevat toistensa lomitse epäsäännöllisellä tavalla, myös 

säikeiden paksuudet vaihtelevat. Säikeiden paksuuden vaihtelu ja epäsäännönmukainen 

lomittuminen kuvaavat Mörän mukaan journalismin sisältöön vaikuttavien tekijöiden 

vaihtelua ja sitä, että eri elementtien merkitys vaihtelee ajasta riippuen. (Emt. 1999, 223–225.)  

 

Mörä myös kritisoi S&R-mallia sanomalla, että mallissa asioilla on vain yhdensuuntaisia 

vaikutuksia. Mörän tulkinnan mukaan malli on staattinen ja journalisti on vallitsevan 

ideologian armoilla. Mörän versiossa yksilö- ja rakennetekijät toimivat yhdessä toisiinsa 

kietoutuen, eikä tasoja ole lainkaan. Eri aikoina, eri paikoissa ja eri tilanteissa eri säikeillä on 

erilainen merkitys ja painoarvo. Tasojen painoarvo voi vaihdella: joskus rutiinien merkitys 

saattaa olla organisaation sisäisten tekijöiden merkitystä suurempi. (Mörä 1999, 34–37). Siksi 

journalismia tulisikin tarkastella ikään kuin orgaanisena prosessina, jossa journalismin 

sisältöön vaikuttavat tekijät paitsi kietoutuvat toisiinsa myös vaihtelevat eri aikoina. 

 

Mörä on jaotellut S&R-mallin ongelmat kolmeen kategoriaan: staattisuusongelmiin, 

jäykkyysongelmiin ja rakennesosiologisiin ongelmiin. Staattisuusongelmiin kuuluu, ettei 

Shoemakerin ja Reesen malli huomioi erilaisten tasojen vaihtelua juttutyypeissä. Malli ei 

myöskään huomioi aikaa, sillä saman tekijän merkitys saattaa vaihdella eri aikoina. 

Jäykkyysongelmana on se, että mallissa vaikutus voi kulkea vain ylhäältä alaspäin, vaikka 

Mörän mielestään vaikutuksen suunta voi vaihdella myös toisin päin. Rakennesosiologisia 
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ongelmia Mörä näkee olevan kaksi: journalistista tehdään objekti, joka ainoastaan uusintaa 

vallalla olevia ideologioita, mediarutiineja ja organisaatiotavoitteita sekä on lähteidensä 

armoilla. Yksilö on ikään kuin rakennetekijöiden tuote, ei itsenäisesti ajatteleva subjekti vaan 

objekti. Toiseksi journalistit kuvataan yhtenäisenä massana, josta kukaan ei erotu yksilöllisten 

ominaisuuksiensa mukaan. Kaikkien oletetaan toimivan tismalleen samoin kaikissa tilanteissa, 

sillä journalistit nähdään samojen rakenteellisten tekijöiden ”uhreina” 

ja ”päätöksentekoidiootteina”. Oman liaanimallinsa avulla hän haluaa korostaa, että kaikki 

tasot ovat tosiasiassa vuorovaikutuksessa kaikkien kanssa, kaikkina aikoina, joskin 

painotukset vaihtelevat. (Mörä 1999, 35, 222–223.) Mörän väitöskirjan keskeinen anti on, 

että journalismin sisältöä selittää keskeisesti nimenomaan eri elementtien keskinäinen 

vuorovaikutus. (Mörä 1999, 34.) Mörän ajattelua puolestaan on jatkanut kirjeenvaihtajuutta 

tutkinut Turo Uskali. Hän täydensi Shoemakerin ja Reesen sekä Mörän malleja tuomalla 

mukaan kansainvälisen vuorovaikutustason, eli ulkopuoliset toimijat kotimailla ja ulkomailla 

(Uskali 2003, 34–35). 

 

Shoemakerin ja Reesen mallia on kritisoinut myös John H. McManus kahdesta seikasta. 

Ensinnäkään malli ei hänen mielestään kerro riittävän tarkasti tasojen vaikutuksista toisiinsa. 

Toiseksi Shomakerin ja Reesen teksti on ristiriidassa mallin graafisen kuvan kanssa. 

Sisäkkäin olevat kehät on rakennettu niin, että sisemmät kehät ovat alisteisia uloimmille. 

Näin suurin painoarvo on kaikkein uloimmalla kehällä, jolle kuuluu ideologia. McManusin 

mielestä Shoemakerin ja Reesen teoria korostaa kuitenkin mediayrityksen omistajan 

keskeistä roolia, vaikka ideologian pitäisi kaiken järjen mukaan olla hierarkiassa painavin. 

Omistajille ei myöskään ole mallissa lainkaan omaa kehää, vaan he kuuluvat mallin 

puolivälissä olevalle organisaatiokehälle. (McManus 1995, 303, sit. Mörä 1999, 34.) 

 

Myös Denis McQuail on laatinut mallin mediasisältöön vaikuttavista tekijöistä. Ari 

Heinosen ”suomeksi kääntämässä” McQuailin ympyrämallissa esitellään mediaan ja 

journalismiin vaikuttavien vaatimusten ja pakkojen lähteitä. Kuvio eroaa Shoemakerin & 

Reesen mallista asettelultaan, sillä McQuail on nostanut keskiöön median, ja jakanut 

vaatimusten ja pakkojen lähteet kahdelle eri tasolle Shomakerin & Reesen esittelemän viiden 

sijaan. McQuailin mallissa lähemmäksi mediaa pääsevät ne, joilla on suurempi vaikutus 

median sisältöön, eli lähteet, omistajat, mainostajat ja yleisö. Toiselle kehälle on asetettu 

painostusryhmät, investoijat, hallintavalta sekä sosiaaliset ja poliittiset instituutiot. Toisella 
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kehällä esitetyillä ryhmillä on toki vaikututusta journalistiseen sisältöön, joskaan sitä ei ole 

yhtä paljon.
14

 (McQuail 1992, 82, sit. Heinonen 1995, 49.) 

 

Itse en ota sen tarkemmin kantaa Mörän, McQuailin tai McManusin kritiikkiin Shoemakerin 

ja Reesen kehämallia kohtaan. Oman aineistoni perusteella voin sanoa, että tasot tuntuivat 

toden totta limittyvän yhteen toistensa kanssa. Siksi esimerkiksi johtopäätöksiä tehdessä oli 

vaikeaa päättää, miten aineistosta nousevat asiat parhaiten esittäisi, sillä kaikki tuntui 

liittyvän kaikkeen. Parhainkaan malli ei ole kaikkien mielestä täydellinen, ovathan 

Shoemaker ja Reese itsekin myöntäneet kehämalliin liittyvät ongelmat. He ovat pohtineet 

mallinsa heikkouksia toteamalla, että moninkertaisten tasojen yhdistäminen vie huomion 

niiden välisiin vaikutussuhteisiin. Esimerkiksi journalistien henkilökohtaisia ominaisuuksia ei 

voida erottaa rutiineista, rutiineihin on yhteydessä myös organisaation taso ja niin edelleen 

Tämä taas voisi olla yksi tulevaisuuden hedelmällisimmistä tutkimusalueista. (Shoemaker & 

Reese 1991, 227.) McManusin ja McQuailin mallit antoivat ajattelulleni hyviä apuvälineitä, 

joskaan en nähnyt järkeväksi enää yhdistää niitä tämän alaluvun lopussa esittelemääni 

lonkeromalliin. Mielestäni oli kuitenkin tärkeää esitellä esimerkinomaisesti myös ne, jottei 

syntyisi virheellistä käsitystä Shoemakerista ja Reesestä ainoina asiaa tutkineina 

teoreetikkoina. Nähdäkseni pelkästään mallin kehittely pro gradu -tutkimusta varten on hyvä 

saavutus. Jatkotutkimusta voinee tehdä väitöskirjan merkeissä. 

 

Suomessa vastaavan mallin (nimellä sanomalehden toimintaympäristö) on kehittänyt Jukka 

Holmberg (2004, 13), jonka mukaan lehteen vaikuttavat puolue, ilmoittajat, alue, lukijat, 

kilpailijat, historia ja omistajat. Kaiken lisäksi näistä parit alue-lukijat, kilpailijat-lukijat, 

ilmoittajat-lukijat sekä puolue-lukijat ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Kaikki edellä 

mainitut seikat ovat lisäksi ajan arvojen ja yhteiskuntajärjestelmän ympäröimiä. Holmbergin 

listaamat tekijät ovat osittain samoja kuin Shoemakerilla ja Reesellä, mutta osaltaan – 

esimerkiksi lehden historian huomioonottaminen – paremmin suomalaiseen 

sanomalehtiympäristöön sopivia. Holmberg muistuttaa, että sanomalehtien taustatekijöistä 

tärkein on ollut lehtien perustamisesta lähtien ollut sen puoluesidos. Useimmat alueidensa 

ykköslehdet luopuivat puoluesiteistään vasta 1990-luvulla. Nykyisin puoluetausta on 

                                                 
14

 McQuailin (2005, 282) uudemmassa mallissa mediaorganisaatio on sosiaalisten voimien puristuksissa 

kolmella eri tasolla. Sisimmässä ympyrässä, eli ytimessä on kolme päätekijää: hallinto, tekniikka ja 

professionalismi. Seuraava kehä on jaettu neljään lohkoon, joissa kussakin on yksi tai useampi tekijä: kilpailijat, 

uutis- ja tietotoimistot, mainostajat, omistajat ja (ammatti)yhdistykset; laillinen ja poliittinen kontrolli,  
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useimmille lehdille pelkkä historiallinen sidos. (Emt., 12–13.) Myöskään tällaista kytköstä ei 

käsitellä Shoemakerin ja Reesen kehämallissa. Näiden seikkojen vuoksi minusta on tärkeää 

ottaa myös nämä asiat huomioon aineistoni analyysissä puhumattakaan luvussa kaksi 

esitellyistä paikallisjournalismin ominaispiirteistä. 

 

Esittelemäni tutkijat ovat olleet melko yksimielisiä siitä, millaisia vaikutusyrityksiä mediaan 

kohdistuu ja ajatelleet kehittämissään malleissa samansuuntaisesti. He tosin ovat käyttäneet 

samantyyppisistä asioista erilaisia nimityksiä. Esimerkiksi Shoemakerin ja Reesen ideologian 

taso muistuttaa Holmbergin ajan arvojen ja yhteiskuntajärjestelmän kehää sekä McManusin 

uutistuotannon elinympäristöä. Kaikki mallit myös tunnustavat omistajien, 

mainostajien/ilmoittajien, yleisön/lukijoiden ja median/lehden olemassaolon. Näiden 

seikkojen lisäksi kaikissa malleissa on jotain omaa tai muista yhtymäkohtia toisiinsa. 

Lähekkäimmin toimivat Shoemakerin ja Reesen sekä Mörän mallit, sillä Mörä on 

ammentanut ajatuksensa juuri Shoemakerin ja Reesen mallista. 

 

Esittelen vielä tähän kappaleen loppuun synteesin edellä esille nostamistani malleista. Oma 

mallini noudattelee pääpiirteissään Shoemakerin ja Reesen mallia, joskin se on saanut 

voimakkaasti vaikutteita Mörän liaanimallista. Jätän Shoemakerin ja Reesen -mallista 

kokonaan ideologian tason pois, sillä en näe paikallislehtien ideologioiden juurikaan eroavan 

toisistaan. Ideologian ”tilalle” nostin paikallislehden erityispiirteet, vaikkei oma mallini 

suositakaan käsitystä sisäkkäisistä tasoista. En ole Shoemakerin ja Reesen tavoin 

arvottamassa vaikutuksen lähteitä niin, että joku toinen olisi toista voimallisempi tai sulkisi 

toisen sisään. Pikemminkin eri vaikutustavat voidaan nähdä Mörän mallin tavoin säikeinä 

(omassa tapauksessani lonkeroina), jotka kulkevat toistensa lomassa. Yhteenvetona 

voitaneenkin todeta, että paikallislehden sisältöön vaikuttavat oman tutkimukseni valossa 

seuraavat seikat: 

 

- Henkilökohtaiset ominaisuudet (mm. normit, arvot, sosiaalistuminen ammattikuntaan) 

- Mediarutiinit (mm. työn tekemisen tavat, sääntely, kuten Journalistin ohjeet, 

mediakritiikki, laki jne.) 

- Organisaatio (mm. lehden omistajat) 

- Median ulkopuoliset tekijät (mm. lähteet, paikallispoliitikot, yleisö) 

- Paikallislehden ominaispiirteet (vrt. Holmbergin historia, puolue ja alue (2004,13)). 
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Tuomo Mörän liaanimallin inspiroimana eteenpäin jalostettu lonkeromallini näyttää 

seuraavanlaiselta: 

 

 

Kuvio 2. 

 

Edellä esiteltyyn lonkeromalliin palaan vielä tutkielmani yhteenveto-osuudessa (alaluku 6.2), 

jossa summaan yhteen aineistostani nousseita pääkohtia. 

 

 

 

* * * 

 

 

Edellä olen esitellyt journalismin sisältöön vaikuttamaan pyrkiviä tekijöitä. Journalisti ei 

kuitenkaan ole vaatimusten edessä kädet sidottuna, vaan hänellä on käytössään erilaisia niin 

sanottuja vastastrategioita. Käsittelen aineistoani osittain myös näiden kautta. Vastastrategiat 

tukevat journalistien itsenäisyyttä ja vaikeuttavat heihin kohdistettuja vaikutusyrityksiä 

(Luostarinen, 1994, 90). Seuraavat kuusi esimerkkiä on esitelty Luostarisen (emt., 91) 
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väitöskirjassa Mielen kersantit
15

. Kyseiset vastastrategiat sopivat analyysiin tilanteessa, jossa 

toimittajaan pyritään vaikuttamaan. Vastastrategioita ovat: 

 

1. Professionaali identiteetti (toimittaja erottaa itsenäiset journalistiset intressit eri 

lähdeorganisaatioiden intresseistä). 

2. Ammatillinen ja oikeudellinen suoja, taloudellinen riippumattomuus. 

3. Informaation saannin ja käytön mahdollisimman suuri lainsäädännöllinen ja 

kulttuurinen vapaus, julkisuuden alueen suuruus. 

4. Pyrkimys journalismin tematisaatioiden, agendan, lähteiden ja yhteiskunnan 

käsitteellistämisen tapojen itsenäiseen ja lähteiden valtakompetenssista 

riippumattomaan valintaan. 

5. Pyrkimys itsenäiseen tiedonhankintaan, kommentointiin, editointiin ja 

aikataulupäätöksiin. 

6. Pyrkimys vastustaa suostuttelevia julkisuuden hallinnan keinoja. 

 

Luostarinen muistuttaa myös, että esimerkiksi paikallisuutisten tuotannossa on usein 

monopoleja. Näiden monopoliasemassa olevien viestinten vääristymiä on vertailukohdan 

puuttuessa vaikeaa havaita, koska uutisten ostajalta puuttuvat vaihtoehdot. (Emt., 93.) Tämä 

on varmasti aivan totta. Vaikka paikallislehdellä on matalampi julkaisukynnys kuin muilla 

lehdillä, täytyy senkin silti pitää kiinni lehdenteon hyvistä periaatteista.  Tässä journalistien 

keskeisiä apuvälineitä ovat Journalistin ohjeet, ammattietiikka ja lehden omat pelisäännöt. 

Journalistin ohjeiden tavoitteena on tukea sananvapauden vastuullista käyttämistä 

joukkoviestimissä ja samalla edistää ammattieettistä keskustelua. Suomen Journalistiliitto 

painottaa, että Journalistin ohjeet ja Julkisen Sanan Neuvosto (JSN) ovat joukkoviestinnän 

itsesääntelyn perusta. Journalistien ohjeisiin on tiivistetty se, millaisten eettisten periaatteiden 

mukaan journalistit ja julkaisijat haluavat suomalaisen joukkoviestinnän toimivan. Näistä 

ylevistä periaatteista eivät kaikki ole samaa mieltä. Esimerkiksi Valkonen (2003, 68–69) 

väittää JSN:llä olevan suuria puutteita toiminnassaan, sillä sen jäsenet pelkäävät uransa ja 

työpaikkojensa puolesta eivätkä tämän vuoksi uskalla tehdä päätöksiä kustantajia vastaan. 

 

Journalismin itsesääntelyn avulla toimittajat pystyvät itsenäisesti pohtimaan omaan työhönsä 

liittyviä edellytyksiä ja velvoitteita. Vaikka itsesääntely onkin ajatuksena vapaaehtoista, 
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 Luostarisen Mielen kersanteissa vastastrategioiden avulla tutkitaan armeijoiden tiedotustoimintaa. 
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voidaan siihen myös liittää ulkopuolelta kohdistuvia normatiivisia odotuksia ja vaatimuksia. 

Journalismi yhteiskunnallisena instituutiona on vastuussa itsensä ulkopuoliselle 

yhteiskunnalle, jonka etua sen odotetaan toteuttavan, ja jota se myös samanaikaisesti valvoo. 

(Heinonen 1995, 6-8.) Tiilikka muistuttaa, että Julkisen sanan neuvoston ratkaisut perustuvat 

siihen, että joko joukkotiedotusväline on tai ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa. Kantaa 

ei siis oteta yksittäisen toimittajan toimintaan, vaikka usein kyse onkin juuri siitä (Tiilikka 

2008, 72). 2000-luvun lopulla tuomioistuimet alkoivat pyrkiä käyttämään JSN:n ratkaisuja 

tuomion perusteena, mikä on Suomessa uusi ilmiö (Mäntylä 2008, 193).
16

 Hieman 

pelottavalta tässä yhteydessä kuulostaakin journalismin tilaa kritisoineen tietokirjailija Martti 

Valkosen (2003, 107) kommentti siitä, etteivät monetkaan päätoimittajat arvostaisi 

Journalistin ohjeita juuri lainkaan, saati antaisi niiden vaikuttaa omaan työntekoonsa. 

 

Mediatutkijat Johan Galtung & Mari Holmboe Ruge kehittivät vuonna 1965 niin sanotut 

uutiskriteerit, joiden perusteella ratkaistaan, mistä asiasta tulee uutinen ja mistä ei. Kunelius 

siteeraa vuoden 1985 päivitettyä luetteloa, jossa kriteerien joukossa ovat muun muassa 

yllätyksellisyys, negatiivisuus ja voimakkuus. (Galtung & Ruge 1985, sit. Kunelius 2003, 

190–191.) Yksi keskeinen ohjenuora journalistin työssä liittyy objektiivisuuden käsitteeseen. 

Objektiivista joukkotiedotusta tutkineiden Pertti Hemánuksen ja Ilkka Tervosen (1980, 17) 

mukaan sanoma on objektiivinen vain silloin, jos se vastaa todellisuutta. Joskin he ottavat 

esille ongelman: voiko todellisuuden ja sanoman välillä edes periaatteessa olla vastaavuutta. 

 

Toimittajien vastuuta ja valtaa median käsittelemistä aiheista yritetään siis murentaa 

jatkuvasti. Toimittajien ammatti-identiteetti on Aulan mukaan jo parisenkymmentä vuotta 

sitten muuttunut korostamaan itsenäisyyttä ja kriittisyyttä journalismin ihanteina, minkä 

lisäksi halutaan tehdä pesäeroa puoluepolitiikaan ja poliitikkoihin. Vaikka niiden suhteellinen 

valta onkin heikentynyt, eivät toimittajat silti vieläkään kokonaan määrää tiedotusvälineiden 

sisällöstä. Taustalla on yhä tiedotusvälineiden sitoutuneisuus esimerkiksi yrityksiin ja 

valtiovaltaan, mikä taas rajoittaa itsenäistä vaikutusvaltaa tiedotusvälineissä. (Aula 1991, 

210.)
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 Tähän problematiikkaan käy kiinni myös Tiina Karvisen (2005) tutkimus Journalistin ohjeet 

mediaoikeidenkäyntien tuomioiden perusteena – katsaus keskusteluun journalistien ja oikeusoppineiden 

törmäyksestä, jossa on tutkittu journalistien ja oikeusoppineiden erimielisyyttä eettisen koodin ja lainsäädännön 

niin sanotun harmaan vyöhykkeen rajoista. YTT Jorma Mäntylä taas on tutkinut laajasti journalismin etiikkaa 

sekä liberalistista lehdistöteoriaa mm. väitöskirjassaan Totuus markkinoilla – liberalistinen lehdistöteoria ja 

John Stuart Mill (2007). 
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4. Teemahaastattelu tutkimuksen menetelmänä ja aineiston 
esittely 
 

Tutkimukseni on osa fenomenologista tutkimusperinnettä, jonka tarkoituksena on päästä 

kiinni tutkittavan kokemuksiin niin, ettei tutkija itse vaikuta niihin. Tutkimusaineistot on 

yleensä pääsääntöisesti kerätty joko avoimella tutkimuslomakkeella tai haastattelujen avulla. 

(Virtanen 2006, 170.) Tässä luvussa esittelen tarkemmin tutkimuksessani käyttämääni 

menetelmää, eli teemahaastattelua. Hirsjärvi ja Hurme (2009, 44) sijoittavat 

teemahaastattelun lomakehaastattelun ja avoimia kysymyksiä käyttävän strukturoimattoman 

haastattelun välimaastoon. Teemahaastattelusta voidaankin käyttää myös ilmaisua 

puolistrukturoitu tai puolistandardoitu haastattelu (emt., 47). Tässä luvussa kerron myös 

haastattelurungon laatimisesta ja esivalmisteluista, joita ennen varsinaisia haastatteluja piti 

tehdä.  

 

4.1 Lähtöasetelma ja aineiston hankinta 

 

Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2005, 152) mukaan laadullisen tutkimuksen 

lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen. Ymmärrettävästi tulokseksi voidaan saada 

selityksiä jostakin asiasta riippuen ajasta ja paikasta. Perinteisessä mielessä ajateltavaa 

objektiivisuutta ei voida saavuttaa, sillä tutkijan arvot ja olemassa oleva tieto nivoutuvat 

toisiinsa. Yleisen käsityksen mukaan kvalitatiivinen tutkimus pyrkii ennemmin löytämään tai 

paljastamaan tosiasioita kuin todentamaan olemassa olevia väittämiä. (Hirsjärvi ym. 2005, 

152.) Sama oli mielessäni jo silloin, kun ryhdyin pohtimaan tutkimusaiheittani. Tiesin, että 

aihe saattaisi tuottaa ongelmia, sillä aiheena se voisi olla sellainen, josta päätoimittajien voisi 

olla vaikea puhua. Voisi myös käydä niin, etteivät haastateltavat haluaisi kertoa ajatuksiaan 

juuri minulle, ehkä aika tai paikka olisi vääriä. Minua jopa kehotettiin vakavasti 

harkitsemaan, kannattaako tällaista tutkimusta edes tehdä, sillä päätoimittajat tuskin 

vastaisivat mitään heidän kannaltaan arveluttavaa. Päätin kuitenkin luottaa vaistooni ja 

yrittää. Usko, että se kannatti. 

 

Edellisessä luvussa esittelemäni Shoemakerin ja Reesen kehämalli oli ajatteluni apuna kun 

muokkasin teemahaastatteluun kysymyspatteristoa. En kuitenkaan noudattanut orjallisesti 

viiden tason mallia, vaan rakensin teema-alueet niin, että ”eri tasoja” oli edustettuna sekaisin 
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kaikissa teema-alueissa. Otin huomioon kysymyksiä laatiessani myös Mörän liaanimallin 

esiin nostamat ajatukset, sekä tutkimukseni erityispiirteet: päätoimittajuuden ja 

paikallislehden. Näistä kaikista elementeistä pyrin tekemään mahdollisimman kattavan 

rungon, joka ei kuitenkaan liiaksi ohjaisi haastateltavieni vastauksia. 

 

Kuten jo johdannossa kerroin, tutkimuskohteenani ovat paikallislehtien päätoimittajat. 

Paikallislehdet valikoituivat kohteeksi, sillä olin tehnyt kandidaatin tutkielmani yhdestä 

paikallislehdestä, Kangasalan Sanomista. Sama lehti oli tutkittavanani myös pro gradu -

tutkimuksessa. Halusin viedä tutkimuksen seuraavalle tasolle ja tutkia vaikutusyrityksiä 

lehden sisältöön. Lähtöoletuksenani oli, että esimerkiksi lehden sidosryhmät ja muut 

yhteiskunnalliset ryhmittymät, lukijat sekä lehden sisäiset tahot pyrkivät vaikuttamaan lehden 

sisältöön eli käytännössä siihen, mistä aiheista lehti kirjoittaa ja miten. Tarkoituksenani oli 

selvittää, millaisissa paineissa he joutuvat työtään päivittäin tekemään.  

 

Tarkaksi maantieteelliseksi rajaukseksi otin Tampereen seutukunnan ja siinä ilmestyvät 

tilattavat, 1-3-päivänä viikossa ilmestyvät, tilattavat sanomalehdet. Päätoimittajat
17

 

haastattelin seuraavista lehdistä (suluissa lehden ilmestymiskerrat per viikko): Kangasalan 

Sanomat Kangasalalta (2), Nokian Uutiset Nokialta (3), Ylöjärven Uutiset Ylöjärveltä (1), 

Oriveden Sanomat Orivedeltä (2), Lempäälän-Vesilahden Sanomat Lempäälästä (2), Sydän-

Hämeen Lehti Pälkäneeltä (2) ja Hämeenkyrön Sanomat Hämeenkyröstä (2). Tampereen 

seutukuntaan kuuluu myös Pirkkala, mutta sen jätin tutkimukseni ulkopuolelle, sillä 

Pirkkalassa ei ilmesty tilattavaa paikallislehteä. Kaikkiaan lehtiä ja haastateltavia oli siis 

seitsemän. Haastattelut tein keväällä 2011 muutaman viikon aikana. Tampereella ei ole 

tilattavaa paikallislehteä, vaan ilmaisjakelulehdet Tamperelainen, Tori ja Pirkanmaan 

Sanomat. 

 

Fenomenologisessa tutkimuksessa aineiston määrä voi Amadeo Giorgin (1996, 19) mukaan 

vaihdella suuresti: tutkittavia voi olla kuudesta aina useaan kymmeneen. Aineiston määrä ei 

ole keskeinen, sillä fenomenologiassa on kyse laadullisesta tieteenparadigmasta. Toisaalta 

liian pieni vastaajien joukko ei tuo koko totuutta ja vaihtelevuutta esille. (Virtanen 2006, 

170.) Uskoakseni nämä seitsemän haastateltavaa silti riittivät, sillä teemoittelun myötä 

aineisto saavutti saturaatiopisteensä ja kyllääntyi. 
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 Yhdestä lehdestä haastattelin toimituspäällikön, koska hän vastasi lehden tuotannosta. 
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Aineistoni jakautui seuraavanlaisesti: Haastateltavana oli kuusi (6) miestä ja yksi (1) nainen. 

Iältään haastateltavat olivat 42–59-vuotiaita. Päätoimittajat erosivat koulutustaustansa 

mukaan jonkin verran, sillä maisteriksi heistä oli valmistunut vain kaksi. Kaksi oli opiskellut 

yliopistossa koskaan valmistumatta. Yksi oli merkonomi, yksi ylioppilas-merkonomi ja yksi 

oli käynyt lukion jälkeen Alkio-opiston. Osalla oli myös erinäisiä kursseja ja jatkokoulutusta 

muun muassa avoimen yliopiston puolelta. Kaikki haastateltavat olivat olleet alalla vähintään 

15 vuotta, enimmillään 37 vuotta. Päätoimittajana haastateltavat olivat olleet muutamasta 

vuodesta lähemmäs 30 vuoteen saakka. Haastatelluista kolme oli lehdestä taloudellisessa 

vastuussa, neljällä tällaista vastuuta ei ollut. 

 

4.2 Haastattelujen toteutus ja analyysitapa 

 

Hirsjärven ja Hurmeen (2009, 48) mukaan teemahaastattelussa olennaisinta on, että 

haastattelu etenee lukkoon lyötyjen kysymysten sijaan teemojen mukaan. Ihmisten tulkinnat 

ja asioille antamansa merkitykset ovat teemahaastattelussa tärkeitä. Teemahaastattelu 

myöntää myös sen, että merkitykset syntyvät vuorovaikutustilanteissa. 

Teemahaastattelurungon tekeminen olikin kaikkea muuta kuin helppoa. Kaikkineen tein neljä 

teemahaastattelurunkoa ennen kuin päädyin lopulliseen. Ennen varsinaisia haastatteluja tein 

kaksi koehaastattelua. Haastateltavinani olivat tiedotusopin pääaineopiskelijat samalta 

vuosikurssilta. Päätin käyttää heitä apunani, sillä saman pääaineen myötä he olivat sisällä 

niissä toimituksellisissa käytännöissä, joista olin tutkimustani tekemässä. He osasivat 

vastauksillaan ohjata minua tekemään kysymyspatteristosta entistä kattavamman. 

 

Tehtyäni toimittajan töitä useamman vuoden voin sanoa, että haastattelutilanne on helppo 

silloin, jos haastateltava kokee itsekin asian tärkeäksi ja keskustelemisen arvoiseksi. Lähetin 

haastateltaville ensin esittelykirjeen sähköpostilla, jossa kerroin tutkimuksesta ja sen 

tarkoituksesta. Kirje on tutkimukseni liitteenä. Lähestymiskirjeessä kerroin haastateltaville 

ottavani heihin yhteyttä muutaman päivän sisään. Kaksi haastateltavista oli jo 

haastattelukirjeen saamisen jälkeen niin innostuneita, että he laittoivat sähköpostiviestiä 

takaisin, vaikken ollut sellaista edes pyytänyt. Parin päivän päästä kirjeiden lähettämisestä 

soitin haastateltaville ja sovin sopivasta haastatteluajankohdasta. 
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Päätoimittajien haastattelut tein muutamassa viikossa, sillä halusin pitää ajatukset 

haastattelurungon suhteen selkeinä. Muutaman haastattelun jälkeen huomasin, että jotkut 

teemat toimivat toisia paremmin. Myös jotkut haastattelukysymykset tuntuivat sopivan 

johonkin toiseen paikkaan paremmin aina sen mukaan, ketä kulloinkin haastatteli. Jotkut 

sellaiset asiat myös alkoivat toistua haastateltavien puheissa, joita en ollut huomannut ottaa 

mukaan haastattelurunkooni. Koska käytin kaikissa haastatteluissa samaa printtiä, pystyin 

joko haastattelun aikana tai nauhoja kuunneltuani vielä käsin lisäämään paperiin sellaisia 

asioita, joita halusin kysyä myös muilta päätoimittajilta. Vaikka paperi lopuksi näyttikin 

sotkuiselta, oli siihen loppujen lopuksi kerätty kaikki ne asiat, jotka mielestäni olivat 

olennaisia. Teemahaastattelurunkoa oli siis pakko muokata haastattelujen välillä. 

 

Haastattelujen jälkeen litteroin kaikki aineistot itse, vaikka minulle tarjottiin apua. Huomasin, 

että litterointivaiheessa oli helppo jo kirjoittaa muistiin aineistosta kummunneita ajatuksia. 

Litteroin kerätyt aineistot sanasta sanaan, joskaan en sellaisella tarkkuudella että olisin 

kirjannut ylös täsmällisesti kaikki tauot, takeltelut ja äännähdykset, sillä itse analyysin 

kannalta ne eivät ole oleellisia. Lopullisessa litteroidussa tekstissä on haastattelut kirjattu 

kuitenkin sellaisella tarkkuudella, ettei mitään oleellista voi sanoa jääneen pois.  Aineistoksi 

sain kaikkiaan 206 liuskaa tekstiä. Itse haastattelut kestivät tunnista ja vartista noin kahteen 

tuntiin. 

 

Olen käyttänyt sanomani valottamiseen paljon suoria lainauksia, jotta lukijan olisi helpompi 

ymmärtää, mitä yritän sanoa. Lainauksista poistetut kohdat olen merkinnyt tekstiin sulkeilla 

ja kahdella viivalla (--). Sanat, joita olen lisännyt, on selvyyden vuoksi merkitty hakasulkeilla 

[  ]. Itse lainauksissa olen säilyttänyt haastateltavan rakenteeltaan lauseet sellaisina, joskin 

olen muuttanut niitä hieman, esimerkiksi puhekielisiä sanoja yleiskielisiksi (esimerkiksi 

mutku  mutta kun). Syitä on kaksi. Niistä tulee paitsi luettavampia ja ymmärrettävämpiä, 

myös haastateltavan anonymiteetti säilyy paremmin. Murresanoja tai tiettyjä maneereita 

käyttävän haastateltavan lainaukset saattaisivat paljastaa hänet jollekin hänet tuntevalle. Olen 

myös poistanut lauseista turhat täytesanat (esim. tota) ja toiston (esim. kyllä kyllä mä näkisin). 

  

Hirsjärvi ym. listaavat kvalitatiivisen tutkimuksen piirteiksi muun muassa sen, että aineisto 

kootaan todellisissa ja luonnollisissa tilanteissa. Päätoimittajat haastattelin joko heidän 

omissa toimituksissaan tai yliopistolla nauhuria apuna käyttäen. Huolehdin siitä, että 

haastateltavat kokivat tilanteen mahdollisimman luonnolliseksi itselleen. Hirsjärven ym. 
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mukaan tutkija ei määrää teemahaastattelussa sitä, mikä on tärkeää vaan haastateltava. 

Jokaista tutkittavaa tapausta käsitellään yksilöllisenä ja aineistoa analysoidaan sen 

perusteella. (Hirsjärvi ym. 2005, 155.) Haastatteluissa tuli selväksi, etten voinut aavistaa 

keskustelun kulkua, sillä päätoimittajat vastasivat kysymyksiin puhumalla heille 

merkityksellisistä asioista. Koska jokainen päätoimittaja on oma yksilöllinen persoonansa tuli 

varhain selville, että tämä on otettava huomioon myös aineiston analyysissa. Eri asioista 

puhuttiin eri määriä, eivätkä kaikki kysymykset saaneet samanlaisia reaktioita aikaan kaikissa 

haastateltavissa. 

 

Teemahaastattelun tekeminen paikallislehden päätoimittajalle on luonnollisesti erilainen 

tilanne kuin jos haastattelisin esimerkiksi joukkoa yksinhuoltajia. Päätoimittajat ovat jo 

ammattinsa puolesta tottuneet olemaan mukana haastattelutilanteissa. Oletin päätoimittajien 

toimivan ikään kuin minkä tahansa yrityksen johtajat, jotka miettivät tarkkaan 

julkisuuskuvaansa. Näin ei ollut. Kaikki päätoimittajat olivat avoimia ja kertoivat 

vaikeistakin asioista. Sitä en osaa tietenkään arvioida, kuinka paljon minulta jäi lopulta 

kuulematta, mutta olettaisin että minulle kerrottiin ainakin suurin osan asioista, joita halusin 

tietää. 

 

 

Tutkimuksen tekemiseen liittyy olennaisena osana myös tutkimusetiikka. Hirsjärvi ja Hurme 

(2009, 20) toteavat, että ihmisiin kohdistuvissa tutkimuksissa mainitaan tärkeimmiksi 

periaatteiksi luottamuksellisuus, yksityisyys, informointiin perustuva suostumus ja 

seuraukset. Näiden lisäksi etiikkaa joudutaan pohtimaan muun muassa tutkijan toiminnan, 

vallankäytön, laillisuuden, tutkimuksen rahoituksen ja sponsoroinnin näkökulmista (emt., 

20). Kaksi haastateltavista pyysi minua sulkemaan nauhurin kiperissä tilanteissa, mihin en 

kuitenkaan suostunut. Tämän jälkeen haastattelua jatkettiin normaalisti. Kesken muutaman 

haastattelun päätoimittajat halusivat varmistua siitä, ettei heidän henkilöllisyytensä tulisi 

julki. Nämä varmistukset tapahtuivat ennen päätoimittajan paljastamaa arkaluontoista 

materiaalia. Kun kerroin, ettei henkilöllisyys tulisi kenenkään tietoon, he luottivat sanaani ja 

jatkoivat tarinaansa. Anonymiteetin takaaminen oli minulle tutkijana äärimmäisen tärkeää. 

Pyrin joko kirjoittamaan auki kaikki kohdat, joissa henkilöllisyydellä oli pienikin 

mahdollisuus selvitä, tai vaihtoehtoisesti jätin ne kokonaan mainitsematta. Tutkimukseen ei 

jäänyt mitään tunnistetietoja, sillä esimerkiksi paikan- ja ihmisten nimet poistettiin. Olen 

myös muuttanut joidenkin haastateltavien käyttämien sanojen muotoa murremaisesta 
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yleiskielisemmäksi, jotta tunnistamattomuus säilyy. Anonymiteetin varmistamiseksi lista 

tutkimukseen osallistuneista päätoimittajista on vain tutkielman tarkastajien käytössä. Jätin 

lainausten perästä pois myös yksilöivät tunnistetiedot H1, H2 jne., jottei tietyn haastateltavan 

lainauksia yhteen niputtamallakaan voisi päätellä, kenestä on kyse. Keskustelevissa kohdissa 

haastateltava on merkitty selvyyden vuoksi kirjaimella H, oli hän sitten kuka tahansa 

päätoimittajista. Itsestäni käytän merkintää TT (=Tiina Tuominen). 

 

Oli tärkeää, että haastattelut pysyivät jutustelunomaisina, jolloin myös teemojen 

käsittelyjärjestys vaihteli. Pyrin lukemaan haastateltavia niin, että kysyin arkaluonteisimpia 

kysymyksiä vasta kun huomasin heidän olevan siihen valmiita. Monesti 

teemahaastattelurunko oli itselläni vain muistin tukena. Haastattelun lopuksi pidin vain 

lähinnä huolen siitä, että kaikki teemat oli varmasti tullut käytyä lävitse. Kukaan 

haastateltavista ei tahallaan kiertänyt kysymystä tarkoituksella ja yrittänyt olla vastaamatta 

siihen. Päinvastoin, haastateltavat olivat kiinnostuneita itse tutkimuksesta ja varmistivat, että 

olivat vastanneet kysyttyyn kysymykseen. He myös pyrkivät miettimään vastauksiaan 

tarkoin, jotta muistaisivat varmasti jos tietyntyyppinen haastattelijan esittämä tilanne olisi 

tapahtunut myös heidän urallaan. Eräs haastateltava oli haastattelun aikana ja sen jälkeen 

yllättynyt, kuinka paljon hänellä olikaan omakohtaisia kokemuksia tutkimastani aihepiiristä. 

Hänen ennakkoasenteensa oli ollut aivan päinvastainen, eikä hän ajatellut voivansa olla 

tutkimukselle lainkaan hyödyllinen. 

 

Aineiston analyysissa käytin apuna Amadeo Giorgin fenomenologista metodia, joskaan en 

noudattanut sitä aivan kirjaimellisesti, vaan tutkimukseni kannalta soveltuvin osin. Giorgin 

analyysissä on viisi eri vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa pyritään eläytymään tutkittavien 

kokemukseen ja saamaan aineistosta yleiskäsitys. (Virtanen 2006, 175.) Luin litteroituja 

tekstejä läpi useaan kertaan ja tein niihin omia merkintöjäni mielenkiintoisilta vaikuttaviin ja 

sellaisiin kohtiin, jotka toistuivat haastattelusta toiseen. Toisessa vaiheessa erotin niin sanotut 

merkitysyksiköt. Merkitysyksiköillä tarkoitetaan tutkittavan ilmiön kannalta olennaisia 

merkityksiä, jotka ovat ymmärrettävissä sellaisenaan. Yksiköt ovat kuitenkin yhteydessä 

kokonaisuuteen. (Emt., 177.) Merkitsin sivujen laitaan tarkemmin niitä kohtia, joita aioin 

tutkimuksessani käyttää, mutten tässä vaiheessa vielä rajannut mitään ulkopuolelle. Kirjasin 

marginaaliin joitakin ”iskusanoja”, joiden avulla tietyt kohdat olisi helpompi löytää 

tarvittaessa myöhemmin.  
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Kolmannessa vaiheessa käänsin merkitysyksiköt niin sanotulle yleiskielelle. Koska kuvaus on 

usein monimerkityksellinen, pyritään reflektion ja mielikuvatason muuntelulla valaisemaan 

se, mistä todella on kyse (emt., 178). Huomasin, ettei vastauksia kannata palastella liian 

pieneksi, koska merkityssisältö saattaa hämärtyä. Olin jo hieman kärryillä siitä, mitä aion 

aineistostani hyödyntää, joten aloin iskusanojen lisäksi yliviivata eri aihepiirejä erivärisillä 

yliviivaustusseilla. Joistakin lainauksista tiesin jo, että haluan käyttää niitä sellaisenaan, 

joidenkin asioiden tiesin toimivan selostustekstinä lainausten välissä. Seuraavaksi rakensin 

yksilökohtaisen merkitysverkoston, eli sijoitin keskeiset merkitystihentymät sisällöllisesti 

toistensa yhteyteen (emt., 179). Tässä vaiheessa aloin systemaattisesti kerätä samaa aihetta 

käsitteleviä lainauksia yhteisiin tiedostoihin. Tiedostoja oli useita erilaisia, mutta pienimpiä 

niistä pystyi jo yhdistelemään. 

 

Viides ja viimeinen vaihe kutoo merkitysverkoston kokoon. Tässä merkitysverkostossa ei siis 

puhuta enää yksittäisistä haastateltavista, vaan se sisältää kaikkien tutkittavien 

henkilökohtaisten merkitysverkostojen merkittävät sisällöt. (Emt., 180.) Vastauksista oli 

noussut esiin tärkeimmät kohdat, jotka pystyin jo ryhmittelemään. Ryhmät saivat kukin oman 

otsakkeensa, joille niin ikään etsin jonkin yläkäsitteen. Näin menettelin niin kauan, kunnes 

kaikki haluamani aiheet olivat osa jotakin suurempaa kokonaisuutta. Tämän jälkeen yhdistin 

joitakin ryhmiä toisiinsa sillä perusteella, jos ne tuntuivat sopivan luontevasti yhteen. 

 

4.3 Menetelmän arviointia 

 

Hirsjärvi ja Hurme toteavat, että koska haastateltavan kanssa ollaan kielellisessä 

vuorovaikutuksessa, voidaan tiedonhankintaan vaikuttaa vielä itse haastattelun aikana. Myös 

ei-kielellisistä vihjeistä voi haastattelutilanteessa saada selville asioita, jotka voivat auttaa 

ymmärtämään annettuja vastauksia. (Hirsjärvi & Hurme 2009, 34.) Tämän vuoksi 

keskusteleminen antaa mahdollisuuden siihen, että kysymyksiä voi syventää heti edellisten 

vastausten saamisen jälkeen. Juuri näin toimin. Haastattelu antaa mahdollisuuden myös 

arkojen ja vaikeiden asioiden tutkimiseen, joskin osa tutkijoista käyttäisi tähän tarkoitukseen 

mieluummin kyselylomakkeita. (Hirsjärvi ja Hurme 2009, 35.) Aiheeni oli luonteeltaan 

melko arka, jolloin kysymys-vastaus-tyyppinen lomakekysely ei oli käynyt kysymykseen. 

Uskon päätoimittajien avautuvan rennon jutustelun avulla lomakkeen täyttöä paremmin. 
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Samalla voi syventää kysymyksiäni pyytämällä perusteluja ja esittämällä kenties 

lisäkysymyksiä. 

 

Esimerkiksi Peltonen (1997, 47) koki vaikeaksi saada suoria vastauksia itsesensuurista, mikä 

ainakin oman käsitykseni mukaan on haasteellinen aihe. Peltonen uskookin, ettei hän olisi 

välttämättä saanut kyselylomakkeen avulla haastateltavista irti mitään, sillä teemassa korostui 

haastattelun keskustelunomainen pohtivuus. Niin ikään lehtiyhtiön omistajia ja niiden 

vaikutusmahdollisuuksia toimituksellisiin työprosesseihin ja uutisointiin tutkinut Eskelinen 

(1995) törmäsi kyselylomakkeen käytössä samanlaisiin puutteisiin. Nämä esimerkit antavat 

varmuutta siitä, että valitsin oikean tavan lähestyä arkaa aihettani. Kyselylomakkeen käyttö 

olisi voinut tulla kysymykseen vain jonkinlaisena lisänä. 

 

Hirsjärven ja Hurmeen mukaan haastatteluun sisältyy myös virheen mahdollisuus, mikäli 

haastateltava haluaa antaa vain sosiaalisesti hyväksyttäviä vastauksia. Haastattelu ja sen 

purkaminen vievät myös aikaa. (Hirsjärvi & Hurme 2009, 35.)  Haastattelu 

aineistonhankinnan menetelmänä oli itselleni äärimmäisen mielekäs toimittajahistoriani 

vuoksi. Haastatteluja varten en joutunut erikseen opettelemaan haastattelutekniikkaa ja 

haastattelijan roolia. Olin myös käyttänyt litteroimiani tekstejä jo aikaisemmin analyysini 

pohjana, joten niiden hyödyntäminen vaikutti hyvältä ratkaisulta.
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5. Päätoimittajat vaikutusyritysten kohteena 
 

Ennen kuin alan tarkemmin eritellä päätoimittajiin kohdistuvia vaikutusyrityksiä, haluan 

pohjustaa asiaa kertomalla vallasta aineistossani. Valta ei sinänsä ole tutkimuskohteenani, 

mutta haluan tuoda sen esille, sillä se liittyy mielestäni kiinteästi vaikuttamiseen. Näin ollen 

sillä ei ole omaa teoreettista viitekehystään, vaan se toimii aiheeseen johdattavana 

elementtinä. Vaikutukseen liittyy kiinteästi myös vaikutusvalta, josta myös päätoimittajat 

olivat tietoisia. Paikallislehti ei ole pelkkä passiivinen vastaanottaja, vaan pystyy käyttämään 

valtaansa. Perinteisesti lehdistöä on pidetty neljäntenä valtiomahtina kolmen muun: 

lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovallan ohella. Kivistö määrittelee median vallan ennen 

kaikkea huomiovallaksi, asenneilmastovallaksi ja mielipidevallaksi. Valtaa on myös se, mistä 

puhutaan ja mitä jätetään huomiotta. Toisille asioille annetaan painoarvoja. Osittain tällaista 

huomiovaltaa käytetään tietoisesti, mutta toisinaan se toteutuu tahattomasti, kun tehdään 

normaalia journalistista työtä. (Kivistö 2002, 128.) Toisaalta median vallalla tarkoitetaan 

joukkoviestinten kysyä vaikuttaa paitsi poliittiseen päätöksentekoon, myös ihmisten 

mielipiteisiin, joskin poliittiseen vaikuttamiseen liittyy myös päätösten yhteiskunnallinen 

valvonta (Turun Sanomat 2008). 

 

Haastateltavani olivat liikuttavan yksimielisiä siitä, että paikallislehden päätoimittajalla on 

valtaa. Ajatukset vallasta sen sijaan hajaantuivat, kun piti puhua vallan käyttämisestä. Toiset 

päätoimittajat halusivat käyttää valtaansa, toiset taas pyrkivät pidättäytymään siitä 

lähestulkoon keinolla millä hyvänsä. Valtaan liitettiin vastuu, minkä vuoksi sen ymmärrettiin 

olevan myös voimakas väline. Päätoimittajat voidaankin oikeastaan jakaa kahteen ryhmään: 

niihin, jotka haluavat käyttää valtaansa lehden tai asemansa kautta ja niihin, jotka haluavat 

rajoittaa valtaansa tarkoituksellisesti. Aspin mukaan journalistit ja lähteet ovat usein 

riippuvaisia toisistaan, sillä journalistit tarvitsevat lähteiden hallussa olevaa informaatiota, 

mutta lähteet taas tarvitsevat joukkoviestimiä yleisön tavoittamiseen. Lähteiden valta on 

suuresti riippuvainen siitä, miten ne onnistuvat monopolisoimaan tietoa ja kuinka paljon tämä 

tieto toisaalta kiinnostaa joukkoviestimiä. Se, kuinka tärkeitä julkisuuden kanavat ovat 

lähteille ja kuinka tarkkaan journalistit pystyvät niitä hallinnoimaan, taas kertoo journalistien 

vallasta. (Asp 1986, 357–358,  sit. Mörä 1999, 158.) 
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Karppisen ym. tekemän tutkimuksen mukaan median valta on viime vuosina kasvanut. 

Tutkimuksen mukaan myös 84 prosenttia uskoo, että medialla on suuri valta tavallisten 

ihmisten mielipiteisiin. Voidaan siis sanoa, että medialla on ainakin kansalaisten mielestä 

merkittävää yhteiskunnallista valtaa, jopa liian paljon. Median valtaa pidetään kuitenkin 

pikemminkin ajan henkenä kuin ongelmana, jolle pitäisi tehdä jotakin. (Karppinen ym. 2010, 

17–19.) Toisaalta on Helsingin Sanomien entisen päätoimittajan Janne Virkkusen mukaan 

hyvä muistaa, että media on perustettu käyttämään valtaa ja vaikuttamaan yhteiskuntaan 

julkisuutta apuna käyttäen. Jokainen viestin tosin voi itse ratkaista sen, miten sen valtaansa 

käyttää ja mitä asioita nostaa esille. Vallan määrän mittaaminen on vaikeaa, sillä se riippuu 

jokaisen subjektiivisesta arviosta. (Virkkunen 2008.) 

 

5.1 Päätoimittaja vallan käyttäjänä ja vallasta pidättäytyjänä 

 

Oman aineistoni perusteella voin sanoa, että päätoimittajan vallankäytön voi periaatteessa 

jakaa kolmeen osaan, jos jätetään huomiotta se, että päätoimittaja ei käytä valtaa lainkaan. 

Pyrin havainnollistamaan ajatuksiani seuraavan niin sanotun valtakolmion avulla (Kuvio 3.). 

Siinä päätoimittaja käyttää valtaansa ensinnäkin niin, että pyrkii vaikuttamaan itse. Toiseksi 

vallankäyttö voi olla luonteeltaan sellaista, että päätoimittaja joko torjuu tai hyväksyy lehteen 

kohdistettuja vaikutusyrityksiä.
18

 Kaikki tutkimani päätoimittajat kokivat olevansa 

vallankäyttäjiä, mutteivät kuitenkaan välttämättä halunneet käyttää sitä. Seuraavassa 

alaluvussa keskityn vallan rajoittamisen keinoihin eli niihin lehden tekemisen tapoihin, joissa 

valtaa ikään kuin siirretään lehden (päätoimittajan) ulkopuolelle. Tämän jälkeen erittelen 

tapoja, joilla päätoimittaja pyrkii käyttämään valtaansa. Tämän luvun tiedot perustuvat 

tutkielmani aineistoon. 

 

 

                                                 
18

 Näistä torjutuista ja hyväksytyistä (sallituista) vaikutusyrityksistä vielä tarkemmin  alaluvussa 6.1, jossa 

esittelen vaikutusyritysten nelikenttäni. 
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Kuvio 3. 

 

 

5.1.1 Päätoimittaja oman valtansa rajoittajana 

 

Aloitan siitä, miten haastattelemani päätoimittajat suhtautuivat vallan rajoittamiseen. Osa 

heistä uskoi voivansa vaikuttaa mielipiteisiin paljonkin, mutta saattoivat sanoutua siitä 

mieluusti irti. Esimerkiksi nyt hyvin ajankohtainen kuntaliitoskirjoittelu oli aiheuttanut 

eräässä aineistoni lehdessä jo valmiiksi tunteenmyllerryksiä, sillä odotettavissa oli kuntaliitos 

ennemmin tai myöhemmin. Siksi päätoimittaja pidättäytyi ottamasta kantaa kuntaliitosasiaan, 

sillä halusi tyytyä pelkkään asioista raportoijan osaan ja varoi sanomasta asiaa ääneen. Tämä 

ei ollut harvinaista, sillä Suomen Lehdistön tekemän kuntaliitoskyselyn mukaan jopa 43 

prosenttia lehdistä pitäytyi ottamasta kantaa paikkakuntansa kuntaliitoksiin (Blomqvist 2011, 

4.) 
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Kuntaliitosten ohella erilaiset lakkauttamiset (mm. kyläkoulut) olivat aiheita, joista lehdissä 

keskusteltiin. Päätoimittajat näkivät tärkeäksi pitää yllä keskustelua, joskaan kaikki heistä 

eivät halunneet esimerkiksi pääkirjoituksissaan ottaa kantaa suuriin asiakysymyksiin. 

Toisaalta myös keskustelun tärkeyttä korostettiin. Erään päätoimittajan mielestä keskeistä oli 

se, että lehti toimi keskustelunherättäjänä sellaisille aiheille, joita voitiin käydä läpi muun 

muassa kahdenkesken, yhteisöissä tai vaikkapa sosiaalisessa mediassa. Lehden keskeinen 

tehtävä olikin olla keskustelunherättäjä ja ylläpitäjä, ei niinkään se, joka kertoo asioista niiden 

lopullisen totuuden. Demokratian toteuttaminen vaatiikin Nikkasen (2002, 84) mukaan 

viestinnän kentän hajauttamista niin, että paikallislehti voisi toimia kenttänä merkittäville 

keskusteluille. 

 

Osan mielestä poliittinen aktiivisuus (mm. puoluetoiminta) ei kuulunut päätoimittajan työhön, 

osa laski poliittiseksi aktiivisuudeksi pelkästään sen, että lehti piti yllä poliittista keskustelua 

paikkakunnalla. Tätä perusteltiin sillä, että poliittisessa toiminnassa mukana oleminen 

tarkoitti että jollakin puolella ollessaan ”pyllisti toiseen suuntaan”. Perussuomalaisten 

kansanedustaja James Hirvisaari (Pernu 2011, 12) on sitä mieltä, että journalismin 

läpinäkyvyyttä pitäisi entisestään lisätä. Tämä tapahtuisi niin, että politiikasta kirjoittavat 

toimittajat ilmoittaisivat artikkelien yhteydessä aina oman taustansa ja sidonnaisuutensa. 

Samaan aiheeseen liittyy Kivistön (2002, 132) avaus siitä, että tiedotusvälineiden käyttäjien 

tulisi olla selvillä median sidonnaisuuksista ja aatteellisista taustoista. Tiedotusvälineissä 

voitaisiin julkaista eräänlaisia ”tuoteselosteita” lukijoita varten, joissa tuotaisiin esille se, 

kuka asioita kulloinkin tarkastelee ja millaisista lähtökohdista. Nämä seikat, jos mitkä, 

lisäisivät journalismin läpinäkyvyyttä. 

             

Päätoimittajuus ei sinänsä tuonut automaattisesti arvovaltaa. Eräs haastateltava sanoi 

huumaantuneensa aluksi vallantunteesta, mutta pian tunne valtaa kohtaan muuttui täysin 

päinvastaiseksi ja päätoimittaja pyrki vähentämään valtaansa jatkuvasti. Vallanhimosta 

seurasi myös vastuuta, joten päätoimittaja pyrki minimoimaan valtaansa. Pari muutakin 

päätoimittajaa halusivat niin ikään sanoutua vallasta irti. Syynä oli, etteivät he halunneet ottaa 

mielipidevaikuttajan roolia ja vaikuttaa esimerkiksi valtuuston päätöksiin. Mielenkiintoista 

on, kuinka Karppisen ym. (2010, 79) mukaan median vallan koetaan lisääntyneen ja sillä 

olevan jopa liikaa valtaa, vaikka näiden esimerkkien valossa päätoimittajat pikemminkin 

halusivat myös pyristellä siitä irti. Osin Karppinen ym. antavat vastauksen tähän suoraan: 
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median valta on itsessään pitkälti oletettua valtaa, joka taas lisääntyy kun käsitys median 

merkityksen lisääntymisestä lisääntyy. 

 

Vallan rajoittamista oli myös se, ettei esimerkiksi pääkirjoituksissa tai kolumneissa otettu niin 

kärjekkäästi kantaa kuin ”ehkä pitäisi”. Eräs päätoimittaja odotti kovasti pääsyä muihin 

tehtäviin, jolloin hänen tilalleen nouseva päätoimittaja voisi hoitaa tontin kunnolla ja alkaa 

oikein revitellä ”niin kuin kuuluukin”. Jyrkkiä mielipiteitä välteltiin esimerkiksi sen takia, 

että asioiden katsottiin harvoin olevan sellaisia, että niistä voisi sanoa mitään lopullista ja 

aukotonta. Vaikka pääkirjoituksilla, kolumneilla ja lehden jutuilla ylipäätään nähtiin olevan 

mielipidevaltaa, haluttiin vallankäytön liittyvän johonkin hyvään, kuten oman kotiseudun 

kehittämiseen. Hyvästä lehdestä käytettiin muun muassa termejä läpinäkyvä ja hygieeninen. 

 

Joskus päätoimittajan haluttomuus hyödyntää valta-asemaansa liittyy laiskuuteen, löysyyteen 

ja uudistushaluttomuuteen. Tällöin toimittajat tai päätoimittaja ovat niin kyllästyneitä omaan 

työhönsä, etteivät viitsi tehdä lehteen kuin sen kaikkein välttämättömimmän. Tällainen 

tilanne ei välttämättä ole kovin harvinainen, sillä Heinosen (1995, 153) tekemän tutkimuksen 

mukaan toimittajat liittävätkin suomalaiseen journalismiin tylyjä arvioita. Se ei ole kriittistä, 

ihanteellista saati rohkeaa, minkä lisäksi sitä on helppoa manipuloida. Journalismin ongelmia 

ovat muun muassa samaistuminen lähteisiin sekä journalismin ja markkinoinnin välisen rajan 

hämärtyminen. Eräs päätoimittaja oli omasta lehdestään äärimmäisen huolestunut, sillä 

uutisia ei haisteta, niitä ei etsitä, eikä niiden kimppuun viitsitä hyökätä vaikka sellainen 

nähtäisiin. 

 

H: Sitä tehdään niin laiskasti sitä lehtee, ja mä oon menny siihen mukaan nyt viime aikoina. 

(--)Mutta mitä mää toisia syyttään, kun mullon vallan kahvat käsissäni ja pitäis käynnistää 

kone. 

TT: No mites sä sitten käynnistelet sitä yleensä? 

H: Mä oon tähän asti itte tehny niitä juttuja ja paiskinu ylitöitä ja koittanu, mutta en sitten 

varmaan puoleen vuoteen sitäkään. Tässä tää vaara just on, että tää homma lässähtää, ja on 

jo lässähtäny. Tää on hirveen vakavaa, jos tämmösiä lehtitaloja on muuallakin, että siellä ei 

siihin jännitteeseen kiinnitetä huomiota. 

 

Päätoimittajat valittelivat resurssien, kuten ajan ja rahan puutetta. Vallankäytön nähtiin 

olevan sidoksissa esimerkiksi lehden aihevalintoihin, mielipiteisiin ja kolumneihin. Ajan 
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puute heijastui muun muassa pääkirjoituksiin, joiden kuitenkin monien päätoimittajien 

mielestä pitäisi heijastaa lehden linjaa ja olla tiennäyttäjä paikkakunnalla. Aina 

pääkirjoitusten hiomiseen ei riittänyt aikaa eikä oikeastaan motivaatiotakaan. 

 

”Mä just nauroin, kun ne jotain pääkirjotusta kommentoi, että ei ne oo tarkotettu luettavaks. 

Kun ne luulee, että niissä on jotain suuria suuntaviivoja tehdään ja viikkokausia mietitään, 

että mitä niissä pääkirjotuksissa otetaan esiin. Oikeesti ne on niitä, mitkä viimesessä hädässä 

hösäytetään sitten, et [kiroaa] tää pääkirjotuskin. Sitähän se arki oikeesti on.” 

 

5.1.2 Päätoimittaja oman valtansa käyttäjänä 

 

Toimittajien suhteellinen valta julkisuudenhallintatilanteissa on lisääntynyt ainakin 

toimittajien ammattilaistumisen, kriittisyysihanteiden ja itsetietoisuuden kasvamisen myötä. 

Positiivista pontta on antanut myös samanaikainen poliitikkojen kasvanut riippuvuus 

tiedotusvälineiden jakamasta julkisuudesta. Valta on kuitenkin rajallista, sillä lainsäädännön, 

omistuksen, hallinnon ynnä muun kontrollin kautta journalistit ovat yhä sidoksissa 

poliittiseen eliittiin. (Aula 1991, tiivistelmä: xii-xiii.) Haastattelemani päätoimittajat kautta 

linjan pitivät itseään vallankäyttäjinä, mutta vain osalle vallan käyttäminen oli luonnollinen 

osa työtä ja sen käyttöä pidettiin jopa väistämättömänä. Jotkut päätoimittajista ottivat 

mieluusti paikkakunnan kehittäjän ja -puolestapuhujan roolin. Huomionarvoista on, että valta 

ei ollut pelkästään päätoimittajien ideaaleissa, vaan sitä käyttämällä todella pystyttiin 

saamaan asioita aikaan. Julkisen Sanan Neuvoston puheenjohtaja Risto Uimonen on eritellyt 

uudehkossa kirjassaan Median mahti (2009) tapauksia, joissa media on saanut 

yhteiskunnalliset päättäjät eroamaan. Tätä on yleensä edeltänyt jonkinasteinen mediakohu, ja 

mediavalta on paisunut todelliseksi mahtiasemaksi. Osa haastattelemistani päätoimittajista oli 

myös lunastanut omalla paikkakunnallaan auktoriteettiaseman ja eräänlaisen 

mielipidevaikuttajan roolin. Päätoimittaja saattoi olla paikkakunnallaan hyvinkin tunnettu 

persoona, ja juuri tämän tunnettuuden varjolla saatettiin saada valtaa, vaikkei nyt ehkä 

suoranaisesti ketään eroamaan virastaan. 

 

”Jos ajattelee esimes siitä tunnettuisuudesta, niin Suomessa monikaan ei tiedä, kuka on 

Suomen pääministeri, mutta (--) täällä vaikuttaa siltä, että kaikki tietää kuka on [ko. lehden 

nimi] päätoimittaja. Ehkä se kertoo jotakin siitä [tunnettuisuudesta] sit kuiteskin.” 



 

47 

 

 

Pääasiallisesti mielipiteitä esiteltiin lehtien pääkirjoituksissa tai kolumneissa. Pääkirjoitusten 

oletettiin automaattisesti ilmentävän lehden linjaa. Osa päätoimittajista piti paikallislehteä 

yhtenä kunnan merkittävimmistä vallankäyttäjistä, koska se tuli tilattuna lähes jokaiseen 

kotiin. Nähtiin, että paikallislehden kirjoituksilla oli vaikutusta jopa päättäjien tekemiin 

päätöksiin. Jopa 57 prosentilla suomalaisista onkin käsitys, että medialla on suuri valta 

tärkeisiin poliittisiin päätöksiin (Karppinen 2010, 21), eikä tämä tutkimus ainakaan sodi sitä 

vastaan. Eräskin päätoimittaja sanoi, että ilman valtaa koko työ olisi täysin turhaa. Lehden 

mielipidettä pidettiin tärkeänä. 

 

”Pienellä paikkakunnalla on kolme vahvaa instituutiota: kunta, seurakunta ja paikallislehti. 

Kunnassa päätöksiä tekee valtuusto, seurakunnassa päätöksiä tekee valtuusto ja lehdessä 

päätöksiä tekee toimitus, käytännössä päätoimittaja. Ja kun lehti pystyy ja saa arvioida näitä, 

(--) sekä seurakunnan ja kunnan päätöksentekoa niin kyllä se julkisuus vaikuttaa siihen, mitä 

ne päättäjät päättää.” 

 

Paikalliset mediat ovat Nikkasen (2002, 83) mukaan usein äärimmäisen paljon mukana 

paikallispolitiikassa ja päätoimittajat hakeutuvatkin tietoisesti vaikuttamaan kulissien taakse. 

Eräässä lehdessä oli kertoa todellinen esimerkki siitä, että lehdellä on ollut vaikutusta 

valtuuston päätöksiin. Päätoimittaja kertoi puhuneensa vuosia paikkakuntansa ydinkeskustan 

kehittämisestä ja lisärakentamisesta. Ensin hanketta vastustettiin suureen ääneen, sillä 

päätoimittajan vision kaltaiset rakennukset tuntuivat paikkakuntalaisista äärimmäisen 

epäsopivilta aiempiin rakennuksiin verrattuna. Pitkän kirjoittelun jälkeen päätoimittaja sai 

kuitenkin tahtonsa läpi ja ehdotus meni läpi. Nyt samaa rakennustyyliä ollaan jatkamassa 

isommassa mittakaavassa, eivätkä ihmiset pidä sitä läheskään niin pahana asiana kuin alkuun. 

Päätoimittaja ottaa mielellään pisteet itselleen keskustan kehittämistä ja kannustaa 

muutoinkin lehden teossa ”vahvaan etunojaan”. 

 

”Se on lehden ansioo. (--) Mä joskus oon heittäny niistä [rakennuksista] sen ilmansuunnan 

tai missä niitä vois olla, niin nyt mää nään se päättäjien papereissa, virkamiesten 

valmistelupapereissa sen suuntasena, jolloin mä oon hyvin tyytyväinen.” 
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Erään lehden teettämän mielipidetutkimuksen mukaan yli 90 prosenttia lukee pääkirjoituksen, 

vielä kaiken lisäksi ensimmäisten joukossa. Tähän viitaten lehden päätoimittaja uskoi 

voivansa vaikuttaa lukijoihinsa pääkirjoituksen avulla. Jonkinlaista vaikutusta luulisi olevan, 

sillä tutkimuksen (Karppinen ym. 2010, 21) mukaan 84 prosenttia on osittain tai samaa mieltä 

sen kanssa, että medialla on suurta valtaa tavallisten ihmisten mielipiteisiin. Median vallan 

nähdään olevan ennen kaikkea alitajuista ja epäsuoraa (emt., 21). Luultavasti pääkirjoitukset 

juuri herättävätkin ajatuksia, joita lukija alkaa alitajuisesti pitää totena ja myös omana 

mielipiteenään. Osa päätoimittajista ei suostunut jälkeenpäin kiistelemään asioista, eikä 

palaamaan kirjoituksiinsa enää myöhemmin. Ymmärrettiin, että jos kritiikkiä tulee, se täytyy 

kestää. Juupas-eipäs-kinastelussa ei nähty olevan mitään mieltä. 

 

”Mä tässäkin oon toteuttanu tällasta linjaa, että koko päätoimittaja-aikani, Pontius 

Pilatus: ’Kirjoitin minkä kirjoitin’. (--) Se on taitolaji, se pitää miettiä sillon kun kirjottaa, 

tuli ruusuja taikka iso läjä paskaa, niin se on siinä ja siihen ei palata.” 

 

Vallankäytöstä voi kieliä myös se, kuinka hanakasti se on valmis tarttumaan vaikeisiin 

aiheisiin ja tekemään niistä tutkivaa journalismia. Eräs päätoimittaja kertoi toimituksen 

vatvoneen vuosikausia naapurissaan toimineen yrityksen mahdollista ympäristörikosta. 

Varmistusta asiaan ei koskaan saatu, sillä yrityksen toimitusjohtaja ei antanut asiasta 

lausuntoa. Lopulta toimituksessa kyllästyttiin asialla jahkailemiseen, sillä tehtaan takana oli 

nähty selvästi ”valkoista mönjää”. Silloin vielä toimittajana työskennellyt nykyinen 

päätoimittaja kysyi esimieheltään luvan salaretkeensä, minkä helposti saikin. Toimittaja hiipi 

tontille salaa, kun tiesi sen olevan tyhjillään. Hän lappoi filmirullapurkkiin ainetta, joka 

tutkitutettiin laboratoriossa. Juttu sai runsaasti näkyvyyttä lehdessä, uutisten lisäksi 

pääkirjoituksen muodossa. Aina lehdenkään valta ei riitä, kuten toimittaja sai sittemmin 

todeta. Alueelta ei löytynyt mitään ympäristörikokseen viittaavaa, vaikka vielä nykyäänkin 

tontilla nuuskinut päätoimittaja uskoo, että maastossa on vaarallisten aineiden jäämiä.  

 

Jos lehti saattoi käyttää asemaansa omien ajatustensa läpiviemiseen ja paikkakunnan 

kehittämiseen, oli olemassa myös toinen puoli. Se saattoi käyttää omaa valta-asemaansa 

myös paikkakunnan asioiden jarruttamiseen. Eräs haastateltava kertoi tietävänsä, kuinka eräs 

päätoimittaja jarrutti tahallaan kaavantekoa. Hänellä oli siihen mahdollisuus, sillä hänellä oli 

hallussaan keskeisillä paikoilla olevia tontteja. Tämän tiedettiin olevan haitallista jopa lehden 

imagolle, mutta asialle ei voitu tehdä mitään. 



 

49 

 

 

Valtaan on myös se, että lehdestä voitiin tehdä periaatteessa minkälainen tahansa. Moni 

toimittaja korosti, että lehti on aina tekijänsä näköinen. Sama lehti voi olla täysin erilainen 

sisällöltään jos sitä ovat tekemässä innovatiiviset ja innokkaat toimittajat verrattuna siihen, 

jos tekijäkaarti on työhönsä kyllästynyttä ja laiskaa. Näistä molemmista ääripäistä on 

aineistossani esimerkkejä. Eräs päätoimittaja halusi seurata omaa visiotaan ja pitikin joitakin 

muita lehtiä omaa lehteään heikompana ainakin joillakin osa-alueilla. Lehteään hän kehui 

ammatillisesti vahvaksi, jonka tekemistä ohjaa vahva näkemys ja visio. Kyseisen 

päätoimittajan poislähtemisen uskottaisiin tuovan paikkakunnalle rauhallisuutta, mutta 

toisaalta häntä arvostettiin kovasti eräänlaisena paikkakunnan sheriffinä. 

 

”Jos ihmisiä kuuntelee niin joku (--) sanoi, että he rukoilevat, että sä lähtisit täältä 

paikkakunnalta pois, että tänne tulis tämmönen rauha... Se on se toinen ääripää ja sitten 

suuri osa ihmisistä ajattelee, että täällä ei voi ihan oikeesti tapahtua mitään sen takia, että 

me kerrotaan (--) jutuissa ja mielipiteissä.”  

 

Eräs asia, josta päätoimittajien kanssa keskusteltiin runsaasti, oli pääkirjoitukset. 

Pääkirjoitusten ajateltiin ilmentävän lehden linjaa siinä mielessä, että juuri pääkirjoituksesta 

saattoi lukea sen, mitä lehti kustakin asiasta ajatteli. Ajateltiin, että lehden piti olla 

kehittämässä omaa paikkakuntaansa, ja kärjen piti olla ”mielipideohjaavassa” kirjoittelussa 

sen sijaan, että puhuttaisiin triviaaleimmista aiheista kuten jäiden lähdöstä. Lehti 

saattoi ”jyrähdellä”, olla kommenteissaan toisaalta-toisaalta-linjalla tai pitäytyä kokonaan 

ottamasta kantaa mihinkään suuntaan. Jyrähtelevästä tyylistä esimerkkinä oli päätoimittaja, 

jonka kirjoitustyyli sai ihmiset joskus todella suuttumaan. 

 

”Minä oon ollu monesti käräjilläkin pääkirjoituksieni takia, mutta se on ainut tapa millä 

ihmiset tietää, että siellä on munaa ottaa asioihin kantaa. Ja tehdä paljastuksia.” 

 

Joskus pääkirjoituksen merkitystä ei pidetty juuri minään, vaan se kirjoitettiin viimeisessä 

hädässä. Pääkirjoitukset eivät sisältäneet pitkälle mietittyjä suuntaviivoja asioiden kulusta, 

vaan ne tehtiin, kunhan ehdittiin tärkeämmiltä asioilta. Pääkirjoitusta tärkeämmiksi nähtiin 

aivan muut asiat lehdessä, esimerkiksi se, millaisia aiheita lehti ylipäätään käsittelee ja miten. 

Osa päätoimittajista ei välittänytkään pääkirjoitusten laatimisesta, vaan piti sitä lähinnä 
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välttämättömänä pahana. Riittävän taustatyön tekemiseen ei yksinkertaisesti ollut riittävästi 

aikaa, jotta kirjoituksista olisi tullut kärjekkäitä ja analyyttisia. 

 

TT: Minkälainen sä oot pääkirjoitusten kirjoittajana? 

H: Erittäin tyhmä. (nauraa) Siis mä en tykkää niitä tehdä, ja ne on aivan lällyjä ja ihan 

persiistä. 

 

5.2 Päätoimittajien hyväksymät vaikutusyritykset 

 

Journalistien kriittisten ihanteiden toteutumista voivat estää useat seikat, kuten resurssien 

puute, monet rutiinit, tai toimittajien tarve pitää yllä suhteita (poliitikko)lähteisiin (Aula 1991, 

tiivistelmä xiii). Päätoimittajiin voidaan pyrkiä vaikuttamaan myös muutoin. Aineistoani 

läpikäydessä huomasin, että paikallislehteen kohdistuvat vaikutusyritykset voidaan karkeasti 

jakaa päätoimittajan hyväksymiin ja päätoimittajan torjumiin vaikutusyrityksiin. 

Vaikutusyritysten jaottelu on hieman ongelmallista siksi, että kaikki haastattelemani 

päätoimittajat eivät nähneet joitakin vaikutusyrityksiä ongelmallisina tai vaikutusyrityksinä 

laisinkaan. Se, mitä ylipäätään pidettiin vaikutusyrityksenä, vaihteli henkilöstä toiseen. 

Kaikki eivät myöskään olleet valmiita yksiselitteisesti hyväksymään kaikkia, eivätkä kaikki 

yksiselitteisesti torjuneet kaikkia. Vaikutusyrityksissä oli siis sellaisia, jotka toiset 

hyväksyivät ja toiset eivät, täysin henkilöstä riippuen. 

 

Torjuttuihin vaikutusyrityksiin jaottelin sellaiset asiat, jotka olivat päätoimittajien mielestä 

tuomittavia. Ymmärtämistä saattaa vaikeuttaa se, että vaikka osa päätoimittajista torjuisi 

lahjonnan, saattoi osa vastaajista ajatella lahjonnasta jo kategorisesti toisin, jolloin heille tämä 

lahjonta näyttäytyi normaalina toimintana (joskin sen yhteydessä puhuttiin mieluusti 

selvyyden vuoksi ns. harmaasta alueesta). Kannattaa myös muistaa, että vaikutusyritykset 

eivät tule pelkästään ulkopuolelta, vaan sisäinen vaikuttaminen on myös yhtä tärkeää. 

Sisäisellä vaikuttamisella tarkoitan lähinnä niitä linjauksia, joita päätoimittaja, toimitusjohtaja 

tai omistaja on lehteen kohdistanut. Selvyyden vuoksi todettakoon, että käytän lehteä 

joissakin yhteyksissä päätoimittajan synonyyminä. Tämä siksi, että lehden linja on monesti 

päätoimittajan sanelema linja. 
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Ensimmäiseksi esittelen sellaisia vaikutusyrityksiä, jotka ainakin osa paikallislehtien 

päätoimittajista oli valmis hyväksymään. Hyväksymisellä tarkoitan tilanteita, joissa 

päätoimittaja ei torju lehteen kohdistuvia vaikutusyrityksiä, vaan ottaa ne huomioon 

valinnoissaan ja päätöksissään. Aloitan päätoimittajien hyväksymien vaikutusyritysten 

käsittelyn niin, että otan esille hyväksyttyjä vaikutusyrityksiä vielä erillisten alakategorioiden 

avulla. Olen siis jakanut kyseessä olevat vaikutusyritykset omiin alakohtiinsa, ja kaikkia näitä 

yritystapoja vaikuttaa mediaan käsittelen haastatteluissa esiin nousseiden esimerkkien avulla. 

Tarpeen mukaan kommentoin lainauksia ja kategorioita jo tässä vaiheessa peilaamalla niitä 

aikaisempiin tutkimuksiin ja aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen. 

 

5.2.1 Hyvät veljet järjestelevät asioita  

 

Eräs tilanne, jossa päätoimittaja asettuu tarkoituksella vaikutuksille alttiiksi on silloin, kun 

hän kuuluu osaksi erilaisia ryhmittymiä. Ryhmittymä-sana ei ole varmaan se sana, jota 

kyseiset henkilöt itse käyttäisivät, mutta koen sen sopivan hyvin tähän yhteyteen. Rotaryt, 

urheiluseurat ja Leijonat (Lions Club) nousivat useimmiten esille, joskin haastatteluissa 

mainittiin myös maanpuolustusjärjestö, Kauppakamari ja jopa Vapaamuurarit. Mitään 

dokumentoitua tietoa hyvä veli -verkostoista ei ole, vaikka niihin viitataankin. Selvyyden 

vuoksi esittelen sekä puolesta että vastaan -argumentit tässä alaluvussa. 

 

Tällaisen verkostovaikuttamisen väylä ei kuulunut alkuperäiseen teemahaastattelurunkooni, 

mutta huomasin jo haastattelukierrosta aloittaessani olevan erittäin olennainen osa, joten otin 

sen mukaan kysymyspatteristoon. Jotkut päätoimittajat olivat kuuluneet ryhmittymiin jopa 

kymmeniä vuosia, joskin oli myös sellaisia, joilla ei ollut niiden kanssa mitään tekemistä 

ainakaan vapaa-ajalla. Tuntui, että kaikilla päätoimittajilla oli siitä ainakin vankkoja 

mielipiteitä. Suurimman osan mielestä ryhmittymiin kuuluminen ei ollut este hoitaa 

päätoimittajan tehtävää. 

 

Valkosen (2003, 107) kärjekkään avauksen mukaan on jo aivan liiaksi esimerkkejä siitä, 

kuinka media voi uutisarvoisista asioista vaikenemalla kerätä itselleen voittoja. Jos kytkökset 

erilaisiin instansseihin olisivat avoimemmin esillä, ei media enää voisi hyötyä muun 

yhteiskunnan kustannuksella omilla kirjoituksillaan. Mukana olevat tahot eivät ”asioiden 

järjestelyä” lahjontana saati korruptiona varmasti pidä. Salminen ym. (2009, 108) väittävät, 
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että hyvä veli -verkoston toimintaa pidetään Suomessa laajana ja sen arvellaan olevan 

maassamme yksi suurimmista korruptiota aiheuttavista tekijöistä. Tästä huolimatta vakavia 

korruptiotapauksia uskotaan olevan vähän ja luotetaan siihen, etteivät poliitikot ja 

viranhaltijat toimi omien taloudellisten etujensa mukaisesti (emt., 108). 

 

Haastattelemani päätoimittajat perustelivat mukana olemistaan muun muassa 

yhteiskuntasuhteiden hoitamisena. Ryhmittymiin kuuluvat päätoimittajat vakuuttivat, ettei 

niihin kuuluminen vaikuta uutisointiin, eikä näy tiettyjä ryhmiä suosivana kirjoitteluna. 

 

”Siellä aina kuulee jotain sellasta, jota ei kuulis muuten jos ei niihin kuuluis.” 

 

”Ne kokee silleen olevansa läheisiä ja osaa uskaltavat sit tulla kertomaan.” 

 

Aina tällaisiin ryhmittymiin kuuluminen ei kuitenkaan ollut aivan yksiselitteistä. Esimerkiksi 

Rotareihin tai Leijoniin tuli kutsuja, mutta niistä jouduttiin kieltäytymään ajan puutteen 

vuoksi. Itse toimintaa pidettiin kuitenkin arvokkaana ja tärkeänä. Eräs päätoimittaja kertoi 

olleensa aikaisemmin Leijonissa, muttei pitänyt itseään silloinkaan ”aktiivisena Leijonana”. 

Nyttemmin Rotareihin kuuluva päätoimittaja päätyi liittymään niihin työpaikalta tulleen 

paineen takia.  

 

”Täällä oli aiemmin, jo ennen mua, jaettu roolit että päätoimittaja oli… Eli kun mun edeltäjä 

päätoimittaja oli Leijonissa ja toimitusjohtaja taas oli Rotareissa, he näkivät se tärkeeks että 

ollaan mukana näissä. (--) Edellinen toimitusjohtaja jäi pois Rotareista niin hän toivoi, että 

mä ottasin hänen paikkansa siellä ja kyllä mä menin sitten. Kyllä mä sitä pähkäilin, mutta 

menin.” 

 

Osa päätoimittajista oli vahvasti minkäänlaisiin ryhmittymiin liittymistä vastaan. Heidän 

mukaansa vaarana oli, että kuuluminen vaikuttaa ennen pitkää lehden uutisointiin ja joidenkin 

mukaan näin on jo päässyt tapahtumaan. Puhuttiin suoraan asioiden järjestelystä, jota ei 

pidetty lainkaan hyvänä tilanteena. Myös Journalistin haastattelemien toimittajien 

vastauksista voi päätellä, että jos toimittaja tuntee kohteensa hyvin, voi hänen olla 

kritiikistään tulla hampaatonta (Aro 2011, 10). Välttämättä mitään kritiikkiä ei edes ole, jos 

asiat saadaan sovittua muilla tavoin. 
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”On isoja maakuntalehtiäkin, jotka väittävät että ovat sitoutumattomia. (--) Silti niissä on 

korruptiota ja (--) tätä, että kun se nyt on sopivan Rotary-kerhon taikka jonkun muun 

Vapaamuurareiden [jäsen], niin järjestellään asioita. Sehän ei ikinä ihan oikeesti johda 

mihinkään hyvään. Se johtaa aina katastrofiin ennemmin taikka myöhemmin, kun niistä 

ongelmista tulee riittävän isoja.” 

 

”Tokihan tää Suomi on hyvä veli -maa vielä. Paljon niis kabineteis sovitaan ja paljon 

tehdään päätöksiä. Ne perustuu henkilökohtasille suhteille ja kaverisuhteille.” 

 

Erilaisiin ryhmittymiin kuulumista verrattiin myös niin sanottuihin hyvä veli -porukoihin 

kuulumisena. Ryhmään kuuluminen saattoi tarkoittaa sitä, että toimituksessa jouduttaisiin 

punnitsemaan millä lailla kohteesta kirjoitettaisiin, jos hän kuuluisi päätoimittajan kanssa 

samaan hyvä veli -verkostoon kuten Rotaryihin tai Lions Clubiin. Uskottiin, että hyvä veli -

porukkaan kuuluminen voisi vaikuttaa päätöksiin siitä, mitä lehteen painetaan. Vaasan 

yliopiston vuonna 2008 tekemän tutkimuksen mukaan 60 prosenttia suomalaisista piti hyvä 

veli -verkostoja paitsi yleisinä, myös tuomittavina (Tapanainen 2011). Päätoimittajat 

keskustelivatkin esimerkiksi siitä, kirjoitettaisiinko lehteen siitä, jos joku ”hyvä veli” tekisi 

jotain pahaa. Eräs päätoimittaja sanoi tällaisen tiukan paikan tullen antavansa päätösvallan 

toimitussihteerille. Vastuun kiertämisen hetkelläkin journalismin ihanteet olivat takaraivossa. 

 

”Mutta lähtökohtasesti mä näkisin [että] Rotarius ei saa olla este hyvän lehden tekemiselle.” 

 

Ryhmittymiin kuulumattomat päätoimittajat totesivat muun muassa että halusivat olla niistä 

erillään, jotta kirjoittelu pysyisi ”puhtaampana” ja ”hygieenisempänä”. Jos ryhmittymissä 

kuitenkin oltiin mukana, uskottiin niiden aiheuttavan päätoimittajalle jatkuvaa sisäistä 

kamppailua. Eräälle päätoimittajalle oli kaupiteltu mukaan lähtöä sanomalla, että sitä kautta 

pääsee hyvin mukaan ”porukoihin”. Päätoimittaja päätyi kuitenkin pysymään ulkopuolella, 

koska koki päässeensä niihin aivan hyvin muutoinkin.  

 

Sidonnaisuuksien välttämisen koettiin myös lisäävän lehden arvoa ja luottamusta 

ulkopuolisten silmissä, jos yhteyksiä ei ollut. Eräs päätoimittaja totesi lehtien olevan 

tekijöidensä näköisiä, jolloin lehdessä näkyy tekijöidensä urheilumielisyys tai Leijoniin 

kuuluvilla päätoimittajilla lehdessä esiintyvät Leijonat useammin kuin muilla. Mikäli 

päätoimittaja kuului ryhmittymiin, hänen piti tehdä se mielellään avoimesti, eikä koettaa 
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peitellä kytköksiään ja olla hyvää pataa kaikkien kanssa. Aspin mukaan joukkoviestinten 

valtaa tulisikin tarkastella sekä valtana suhteessa yleisöön että valtana suhteessa journalismin 

sisältöön. Vaikka journalisteilla (tässä tapauksessa päätoimittajilla) olisikin valtaa vaikuttaa 

ihmisten tunteisiin ja ajatuksiin, voi niiden valtaa vähentää samaan aikaan se, että 

ulkopuoliset tahot määrittelevät journalismin sisällön. Mielenkiintoinen kysymys onkin, että 

jos sanotaan medialla olevan valtaa, niin kenellä valta oikeastaan on. (Asp 1986, sit. Mörä 

1999, 36.) Vaikka kyseinen päätoimittaja ei antanutkaan niin sanottujen hyvä veli -

järjestelmien sumentaa journalismia, oli hän selvästi tietoinen siitä, että valinnoilla oli 

seurauksensa. 

 

”Jos sinä itse edustat jotakin, niin sinä edustat sitä asiaa. Mutta sinun pitää sit päättää, 

että ’hei haloo, minä en oo Leijona-klubin leijonaveli, joka nuolee kaikkien perseet’. Ja vielä 

käy lipasemassa muutakin. (--) Se on ihan valintakysymys, että jos on jossakin matkassa, niin 

(--) siellä pitää olla rehellisesti.” 

 

Toinen päätoimittaja taas näki positiivisena sellaisen tilanteen, jossa lehdestä todella oltiin 

kiinnostuneita vaikutusmielessä. 

 

”Sittenhän se ei olis enää ollenkaan kiinnostava, jos kukaan ei yrittäisi siihen vaikuttaa. Sillä 

ei olisi mitään vaikuttavuutta. Se ei vetäisi huomioo puoleensa. Tavallaan se, et siihen 

yritetään vaikuttaa, on sen mitalin toinen puoli. Että on vaikuttava media.” 

 

Eräs päätoimittaja osasi kertoa tuntemastaan paikallislehden päätoimittajasta, joka oli 

menettänyt totaalisesti vallan vahtikoiran asemansa. ”Elinkeinoelämämyönteinen” 

päätoimittaja oli niin syvällä kunnan kiemuroissa, ettei enää päässyt sieltä pois. 

 

”Hän sanoi, että häntä on syytetty siitä, että hän on ollut aika kritiikitön esimerkiksi kunnan 

tekemiä päätöksiä kohtaan ja niiden tekemiä ratkaisuja kohtaan. Hänestä kyllä näkyi kaikin 

tavoin mun mielestä ne talutusnuorat. Tämmöinen vallan klikki,(--) joka kaupungissa on nää 

vallan klikit. Siellä on nää tietyt yritykset ja niiden keulahahmot ja kunnalliset päättäjät. Ja 

hän oli täysin niiden talutusnuorassa.” 
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5.2.2 Syväkurkut harmaalla alueella 

 

Nimettömät tietolähteet ovat tulleet suuren yleisön tietoisuuteen viime vuosina Matti 

Vanhasen niin sanotun lautagate-tapauksen myötä. Siinähän oli kyse tilanteesta, jossa Ylen 

Silminnäkijä-ohjelma väitti Vanhasen saaneen käyttöönsä arvokkaan rakennustarvike-erän, 

jonka maksoi Nuorisosäätiölle kerrostaloja tekevä rakennusliike. Heti alkoi spekulointi 

korruptiosta ja lahjuksen ottamisesta, minkä lisäksi toimittajaa vaadittiin paljastamaan 

tietolähteensä. Juttu siirtyi jopa JSN:lle, josta se kuitenkin sai vapauttavan päätöksen. (JSN:n 

päätökset) Omien päätoimittajahaastattelujen perusteella selvisi, että nimettömät tiedonlähteet 

tietovuotoineen todella ovat tärkeä osa päätoimittajan työtä. Tällaisista lähteistä päätoimittajat 

käyttivät muun muassa nimityksiä syväkurkut, lypsylehmät, kyläaktiivit, kellokkaat ja off the 

record -lähteet. Tiivistäen voidaan sanoa, että vuoto eroaa briifauksesta siten, että lähde 

kertoo valitsemalleen journalistille jotain sellaista, mitä ei halua yhdistettävän itseensä eikä 

lainattavan hänen nimissään, minkä lisäksi lähde toimii ilman vastuuta (Mörä 1996, 110). 

 

Samanlaisia kokemuksia oli myös EU-kysymyksistä kirjoittaneita journalisteja tutkineella 

Tuomo Mörällä, (1999, 154) jonka haastattelemat journalistit mainitsivat jokaisella kolmella 

haastattelukierroksella tärkeimmiksi tiedonlähteikseen niin sanotut taustalähteet. 

Taustalähteiden rooli oli olla sellaisia tahoja, joita journalistit käyttivät tiedon hankkimiseen, 

mutta jotka siitä huolimatta jäivät anonyymeiksi. Katson, että tällaiset lähteet vertautuvat 

oman aineistoni syväkurkkuihin. Samanlaisia viittauksia niin sanottuihin off the record -

tiedonantoihin ja tietovuotoihin löytyy myös Shoemakerilta ja Reeseltä (1991, 108), joiden 

mukaan tämänkaltaisia vaikutusyrityksiä on todettu olevan muiden muassa Washingtonia ja 

Valkoista taloa myöten. 

 

Niin ikään STT-Lehtikuvan vastaava päätoimittaja Mika Petterson kehottaa tarkkaan 

erottamaan käsitteet off the record eli taustatiedoksi, muttei julkaistavaksi ja chatham house 

rule eli tietoa voi vapaasti käyttää, mutta tiedon antajaa ei saa suoraan siteerata tai paljastaa 

(Haltsonen 2011, 13). Omassa tutkimuksessani tarkoitan off the record -tiedoilla sellaisia 

tietoja, jotka toimittaja sai lähteeltä ikään kuin taustatietona, mutta saattoi käyttää sitä 

kuitenkaan paljastamatta lähdettään. Tällöin käsitteen alle menevät molemmat tapaukset. 

Poikkeuksena olivat sellaiset tilanteet, joissa tiedon levittämiselle annettiin aikaraja. 
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Helsingin Sanomien vastaavan päätoimittajan Mikael Pentikäisen mukaan yleistä intressiä 

koskevaa tietoa voi kuitenkin levittää, jos off the record on järjestetty pelkästään sulkemaan 

toimittajien suut (Haltsonen 2011, 13). 

 

Lähteiden kanssa toimiminen päätoimittajien mukaan keskinäiseen luottamukseen, jonka 

rikkominen saattaisi romuttaa koko systeemin. Osa tunsi olevansa lähteille jopa jollakin lailla 

kiitollisuudenvelassa. Mikäli päätoimittaja oli saanut kehitettyä toimivan järjestelmän, 

haluttiin siitä pitää kiinni, eivätkä päätoimittajat pyrkineetkään rikkomaan yhteisiä 

pelisääntöjä esimerkiksi paljastamalla tietojaan ennen sovittua ajankohtaa. Yhteistyön 

varmistamiseksi päätoimittajat halusivat noudattaa näitä rajoituksia. 

 

Uimosen mukaan salaisuuksien kertominen journalistille on kuin tarjoaisi huumeita 

narkomaanille: niitä täytyy saada jatkuvasti lisää. Journalisti ymmärtää salaisen tiedon 

huomioarvon ja sen, kuinka hänen itsensä ja oman välineensä arvo nousee kohun 

saattelemana. Toisaalta journalistin olisi syytä ymmärtää oma roolinsa tässä pelissä, sillä 

toimittaja ei saa tietoa vain siksi koska hän on hyvä toimittaja. Häntä halutaan käyttää 

hyväksi ja se on helppoa, sillä toimittaja on perso skuupeille, joita muut eivät vielä ole 

saaneet käsiinsä. (Uimonen 2009, 246.) 

 

Eräs päätoimittaja kertoi salaisista suunnitelmista, jotka hän näki jo ennakkoon, mutta lupasi 

olla kirjoittamatta siitä.  

 

”Noin viikko sitten sellanen [”salainen kansio”] esiteltiin kaupunginjohtajan taholta ja mä 

olin lojaali, koska hän pyysi mua, että tästä ei sitten vielä kirjoteta. Että tätä valmistellaan 

nyt vähän pidemmälle ja hän sitten kutsuu mut ja kertoo, että nyt voidaan tää päästää pihalle. 

Mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että mä saan paljon tietoja ja ne on luottamuksellisia. Niin 

mun täytyy, jos multa toivotaan, että tätä et nyt sitten heti vuoda, niin mä pidän siitä 

lupauksestani kii. Koska jos mä kerran siinä munaan, niin se luottamus on silloin menetetty.” 

 

Lähde saattoi kertoa asian, jolle määritti embargon, eli aikarajan, jota ennen siitä ei saanut 

kirjoittaa. Lehdissä aikarajoituksia kunnioitettiin, koska sillä tavoin voitiin olla varmoja, että 

lehti pääsee kirjoittamaan asiasta kuitenkin ensimmäisenä. Hyvää lypsylehmää ei kannattanut 

tappaa rikkomalla sääntöjä. Välillä tosin ei ollut aivan selvää, kumpi oli kumman lypsylehmä, 

eli kumpi tarvitsi toista enemmän. Kämpin (1990, 28) mukaan on syytä miettiä onko 
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tärkeämpää se, että journalistilla on henkilökohtaisten suhteittensa kautta runsaasti 

tietolähteitä, vai se, että hän pystyy kirjoittamaan esimerkiksi vallanpitäjistä riittävän 

kriittisesti, kun pysyttelee heistä tarpeeksi etäällä. Joskus uutisvoittoa makeampaa tunnetta ei 

pysty ylittämään. 

 

”Täällä tapahtuu tosi isoja asioita elinkeinoelämässä. Näitä yrityksiä, joita tänne tulee ja 

sijoittuu niin se, että tietää ne hyvissä ajoin. Sitten kun se on mahdollista, niin julkistaa niin 

silti ne on aina meillä uutisvoittona, että ne tulee. Kyllä se on sen kannalta ihan ensisijaisen 

tärkeetä.” 

 

Nykyisin off the record -tilaisuudet eli niin sanotut taustatilaisuudet ovat syrjäyttämässä 

embargot. Niissä toimittaja saa juttuaan varten arvokasta taustatietoa, joskaan siellä 

paljastuneista tiedoista ei saa kertoa heti. (Haltsonen 2011, 12.) Kompromissihalukkuutta 

vaaditaan myös virkavallan kanssa, vaikkeivät he varsinaisia lehden syväkurkkuja olekaan. 

Toimivat ja jatkuvat suhteet ovat lehden tekemisen perusta myös silloin, jos on vaarana että 

toinen lehti ehtii julkaista jutun jo aikaisemmin. Toisinaan niin käy, jos samoja tietoja on 

herunut useasta eri lähteestä. 

 

”Sä esimerkiks lupaat poliisille, että ’joo tästä ei kirjoteta tässä vaiheessa’. Siihen liittyy 

sitten se ikävä sopimus, että kun tulee se asia tavallaan lähemmäks julkisuutta niin sitten 

repästään. Tässä ei voi niinkun polttaa siltoja, että täytyy olla vähän kompromissihalua ja 

ymmärtää sitä toistakin osapuolta. Sillon tietysti keljuttaa, jos on tämmösen diilin menny 

tekemään, ja joku toinen lehti sen uutisen viekin sitten.” 

 

Syväkurkkujen käyttämisessä oli myös se huono puoli, että päätoimittajat saattoivat kokea 

jäävänsä heille tiedoista jotain velkaa. On myös mahdollista, että haastateltavia suojellaan. 

Erityisesti pienillä paikkakunnilla suhteista voi tulla symbioottisia, varsinkin jos osapuolina 

ovat toimittajat ja haastateltavat, joihin joudutaan ottamaan usein yhteys (Hemánus 1983, 

172).  Omaa oloaan helpottaakseen eräs päätoimittaja kertoi tehneensä asian takia jopa pieniä 

myönnytyksiä. Aina tämän takia päätoimittajan mielestä ei välttämättä menty aivan eettisten 

pelisääntöjen mukaan. 

 

”Kyllä siinä sit välillä aistii sen, että se päättäjä koittaa hyödyntää sitä, kun on joku hankala 

tilanne. Se koittaa urkkia asioita, jotka kuuluvat pysyä esimerkiks toimituksen tiedossa. (--) Et 



 

58 

 

mä oon kokenu välillä, et oon jopa joustanu siinä, et kunhan ei vaan ainakaan toistemme 

siipiä polteta. En voi tehdä juttua niin, että tää syväkurkku palais siitä, jos kukaan muu ei 

tiedä kuin se. (--) Et kyllä me vähän harmaalla vyöhykkeellä välillä mennään niissä.” 

 

Samanlaisia kokemuksia oli myös journalisteja tutkineella Mörällä (1999, 177), jonka 

haastattelemat journalistit kertoivat myös pitävänsä kiinni lähteiden kanssa sovituista 

pelisäännöistä. Jos lähteiden nimien paljastamatta jättämisestä oli sovittu, siitä pidettiin kiinni. 

Journalistit jättivätkin säännönmukaisesti lähteitään mainitsematta lopullisessa jutussa. 

Silloinkin, kun lähdettä ei ollut suoraan jutussa mainittu, olivat tiedot peräisin esimerkiksi 

briifauksesta, vuodosta tai muusta henkilökohtaisesta kontaktista. (Emt., 177.) 

 

Perinteisimmillään haastattelemieni päätoimittajien tiedonsaanti saattoi olla sellaista, että 

lähde kertoi jonkun asian ikään kuin taustatietona, mutta sitä ei kuitenkaan saanut painaa 

lehteen. Mäntylä muistuttaa Aamulehdessä julkaistussa artikkelissaan, että toimittajien 

tietolähteille on taattava lähdesuoja
19

, sillä mediat saavat paljon kallisarvoista tietoa, kun 

voivat pitää kiinni tietolähteidensä anonymiteetistä. Helsingin yliopistossa tehdyn 

tutkimuksen mukaan keskeisin syy, miksi tietolähteet halusivat pysyä nimettöminä, oli koston 

tai rangaistuksen pelko. Lähdesuoja on kuitenkin auttanut tärkeän yhteiskunnallisen tiedon 

saannissa, josta viimeisimpänä esimerkkinä Wikileaks-paljastussivusto. (Mäntylä 2012.) Aina 

salaisuuksia ei haluttu tietää. Eräs päätoimittaja sanoi kieltäneensä lähdettään kertomasta 

asioista, jos itse uutisoiminen olisi kuitenkin ollut kiellettyä. Laaja lähdeverkosto on 

kuitenkin mittaamattoman arvokas, jotta tietoa saadaan tasaisesti koko levikkialueen 

laajuudelta. Huomionarvoista on se, että yksi syväkurkku soitti eräälle haastattelemalleni 

päätoimittajalle jopa kesken haastattelun. 

 

”Jotta tällaisen laajan reviirin (--) pystyy hoitamaan, niin pitää olla semmonen, oisko niitä 

10 tai 20 semmosta kellokasta, jotka on, voi sanoo vähän syväkurkuiksikin. (--) [N]e on kyllä 

hiton tärkeitä lehden tekemisen kannalta.” 

 

Tietojen saaminen perustuu luottamukseen. Kun journalisti tekee työssään eettisiä valintoja, 

on hänen päätettävä joko tietoisesti tai tiedostamatta, kenelle hän haluaa olla lojaali (Kämppi 

1990, 29). Voi tuntua ristiriitaiselta ottaa vastaan salaiseksi luokiteltuja tietoja, jos samalla 

                                                 
19

 Lähdesuoja tarkoittaa toimittajan oikeutta olla paljastamatta henkilöä, jolta on saanut julkaistun jutun 

sisältämät tiedot. Lähdesuoja on olennainen osa länsimaista sananvapautta. (Mäntylä 2012.) 
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aistii niihin liittyvän hyötymistarkoituksen. Uimonen muistuttaa vuotoja tapahtuvan 

jatkuvasti, joskin niistä on ollut myös hyötyä: niiden avulla moni epäkohta ja katala 

suunnitelma on tullut päivänvaloon. Koska vuodot tapahtuvat yleensä itsekkäistä syistä, 

liittyy niihin vakavia eettisiä ongelmia. Vuotajan tarkoituksena on muuttaa tapahtumien 

kulkua mieleisekseen, eli joko ajaa omaa asiaansa tai vaikeuttaa muiden toimintaa. (Uimonen 

2009, 246.) 

 

Luottamuksen avulla syväkurkkuja saattoi hankkia jopa poliittisista piireistä. Eräs 

päätoimittaja kertoi saaneensa kaupunginvaltuutetulta koko valtuustoryhmälle lähetetyn 

luottamuksellisen sähköpostiviestin, jonka sittemmin julkaisi kokonaisuudessaan lehden 

pääkirjoituksessa. Pääkirjoituksen myötä koko kaupunkia kuohuttanut tapaus muuttui 

lukijoiden silmissä vähintäänkin naurunalaiseksi. Itse syväkurkkua lehdessä ei tietenkään 

paljastettu, eikä päätoimittaja uskonut vuotajan paljastuvan valtuustoryhmässäkään. Myös 

Shoemaker & Reese (1991, 108) puhuvat tällaisista niin sanotuista vuodoista (leaks). Vuotaja 

saattoi olla esimerkiksi virkamies, joka paljasti tietojaan toimittajille nimettömänä. Vaikka 

tietovuodot ovatkin muita epävirallisia tiedonsaannin kanavia harvinaisempia, ovat ne myös 

hyödyksi virkamiehille esimerkiksi oman edun saavuttamisessa. 

 

Tietoja saadakseen päätoimittajan pitää myös osata kysyä oikein. Oikeanlaisilla kysymyksillä 

voidaan saada vastapuoli lipsauttamaan asioita, joita hän ei olisi halunnutkaan kertoa. Eräs 

päätoimittaja kertoi saaneensa varmistuksen korkealta virkamieheltä kaupunginjohtajan 

erottamisesta. Vihiä asiasta hän sai kaupunginvaltuuston asialistan kautta, jossa puhuttiin 

epämääräisesti selvityksen käsittelemisestä. Erottamista osattiin jo odottaa, mutta 

ajankohdasta ei vielä ollut varmuutta. Nähdessään ilmoituksen kaupunginvaltuuston 

kokouksesta paikallislehdessä päätoimittaja soitti kiireesti tutulle valtuutetulle ja kysyi asiasta 

suoraan. 

 

H: Sanoin, että ’Ai, teilläkö on maanantaina toi [kaupunginjohtajan nimi] -asia tossa 

listalla?’, ja se sano että ’Joo on. Mistä sä oot oikein saanu tietää?’. Mä sanoin, että ’Mistä 

siinä... esitättekö te tosiaan sen erottamista?’ Ja näin se meni sitte. 

TT: Eli tässä pitää olla välillä vähän ovelakin? 

H: Niin. Kyllä se täytyy olla, jos meinaa uutisvoittoja saada. No sittenhän mä soitin yhelle 

tämmöselle [kaupunginjohtajan] läheiselle isolle virkamiehelle ja pyysin häntä... ei sitten 

kovin paljo uskaltanut kertoo... muuten ois jäljet voinu johtaa sylttytehtaalle. 
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Päätoimittajat eivät pitäneet nimettömiä lähteitä kuitenkaan täysin ongelmattomina. Tiedossa 

oli, että lähteet käyttivät lehteä hyväkseen, eivätkä toimineet pelkästään sen hyväksi, vaan 

tekivät asioita hyötyäkseen itse. Syynä saattoi olla esimerkiksi jonkun oman tapahtuman 

puffaaminen, jotta paikalle saataisiin mahdollisimman paljon ihmisiä. Tällaisen yhteisen 

toimeliaisuuden edistäminen katsottiin yhteiseksi hyväksi. Usein hyväksikäyttö kuitenkin 

hyväksyttiin myös siksi, että siitä oli lehdelle hyötyä. Yhteyttä otettiin syväkurkkujen kanssa 

puolin ja toisin. STT-Lehtikuvan päätoimittaja Mika Pettersonin mielestä pelisäännöt 

kannattaa tehdä selviksi. Esimerkiksi juuri taustatilaisuuden (off the record -tilaisuuden) 

luonne pitää olla sekä toimittajalle että järjestäjälle selvä niin, ettei väärinkäsityksiä pääse 

syntymään. Toimittajan on myös syytä harkita tarkkaan mihin suostuu. (Haltsonen 2011, 13.) 

 

”Kyllä siinä välillä haistaa sen, kun he haluavat vaikuttaa johonkin. Eli ne käyttää lehtee 

sillon keinona. (--) Siis se liittyy näihin kellokkaisiin, että niiden kanssa se on semmosta, 

useimmiten niin, että ne on yhteydessä tännepäin. Joskus myös niin päin, että kysellään myös 

niiltä taikka muuta.” 

 

Syväkurkkuus toimi erään toisenkin päätoimittajan mukaan vastavuoroisesti niin, että 

syväkurkulla oli mahdollisuus soittaa toimitukseen tietojensa kanssa tai vastaavasti lehdestä 

voidaan tarvittaessa ottaa yhteyttä häneen päin. 

 

”Oli niin, että monissa poliittisissa asioissa – ja niitä oli joka puolueesta niitä syväkurkkuja – 

soitin niille tai sitten ne soitti mulle. Sitä tehtiin yöt-päivät tavallaan. Silloin kun tilanne oli 

päällä, niin mä olin tehny niille selväks, että mulle saa soittaa koska vaan.” 

 

Lehden syväkurkut voivat olla edelliseltä seuraavalle ”periytyviä”, niin sanottuja ”lehden 

syväkurkkuja”. Päätoimittaja saattoi myös luoda ympärilleen haluamansalaisen 

syväkurkkujen verkoston. Verkosto rakentuu luottamuksen kautta, toisinaan 

sattumanvaraiselta vaikuttavalla tavalla. Yksi haastateltujen päätoimittajien syväkurkuista oli 

henkilö, johon hän oli tutustunut lastensa harrastustoiminnan yhteydessä. 

 

Lehden syväkurkkuna oleminen ei päätoimittajien mukaan kuitenkaan taannut suojaa 

negatiivisia uutisia vastaan, vaikka heidän kanssaan saatettiin liikkua harmaalla vyöhykkeellä. 

Mikäli juttujen vuotaja syyllistyy rikokseen tai on muuten uutiskynnyksen ylittävän uutisen 



 

61 

 

aiheena, kirjoitetaan hänestä aivan samaan tapaan kuin kenestä tahansa muustakin henkilöstä. 

Muutamat päätoimittajat nostivat keskusteluun seikan, että lehdellä on myös ikään kuin 

sielunhoitajan tehtävä.  Erään päätoimittajan syväkurkku on asemansa puolesta tilanteessa, 

jossa hänen työnsä on julkinen ja arvostelun kohteena. Tällöin lehti on joutunut kirjoittamaan 

hänestä kärkevästi. 

 

”Tää syväkurkku on vielä myös semmonen, joka kiertää tuolla ympäri maailmaa, kiusallisia 

päätöksiä tekemässä. Kyllä se on täällä ihan poikkeuksellisen vyöryn kohteeksi joutunut, 

jossa me annettiin vyöryä vaan, ja sitten annoin sielunhoitoa. (--) Se ei tuo se 

syväkurkkuasema mitään erityissuojaa. Jopa joskus tietää sen, että se kestää enemmän, ja 

sitä voi sitten vähän jelppiäkin siinä.” 

 

Syväkurkkuja syntyy esimerkiksi sellaisille lehdille, jotka uskaltavat ottaa tiukasti kantaa 

kuntaa koskettaviin asioihin ja kritisoida kunnan johtoa. Syväkurkkujen saaminen edellyttää 

myös sitä, että päätoimittaja osoittaa olevansa tarpeeksi rohkea tekemään jotain hänelle 

vuodetuilla tiedoilla. Syväkurkuksi voi tulla tahtomattaankin. Toisinaan tärkeistä asioista 

tietävät eivät voi olla rehentelemättä tiedoillaan, varsinkin jos he ovat humalassa. 

Lipsauttelijat voivat olla esimerkiksi sellaisessa asemassa, jossa he tietävät asioista, mutteivät 

saisi niitä missään tapauksessa paljastaa. 

 

”Voivat olla luottamushenkilöitä, jotka sitten niinku huomaamattaan… Kato ku pitää elffailla, 

että minä tiedän sitä ja tiedän tätä. Onhan se vähän nolompi tieto sitten tietysti siinä 

vaiheessa. Että ihan moni on sitten menny siihenkin halpaan.” 

 

Oli myös aavistus siitä, miksi syväkurkut nauttivat omasta roolistaan, vaikkei heille siitä 

maksettu erillistä korvausta. 

 

H: Ne ehkä nauttii siitä, et joku joutuu liriin taikka että joku asia pullahtaa esiin. (--) Oma 

lehmä ojassa, joo. 

TT: Mutta te annatte sen tapahtua kuitenkin? Sehän on vähän niinkun lehden hyväksikäyttöä. 

H: Se on lehden hyväkskäyttöä, mut sillon kun me pystytään tekeen siitä uutisesta semmonen, 

et me  mahdollisimman monelta kantilta se asia käsitellään kun vaan mahdollista. Et lukijalla 

on eväät tehdä ne päätöksensä. Me ei tehdä sen lukijan puolesta päätöksiä. 
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5.2.3 Poikien saunailloissa vaihdetaan taustatietoja 
 

Paikallislehtien päätoimittajilla oli eriäviä mielipiteitä siitä, millä lailla sidosryhmiin 

kuuluvien henkilöiden kanssa tulisi toimia vapaa-ajalla. Kaikki päätoimittajat eivät suinkaan 

tavanneet sidosryhmiin kuuluvia henkilöitä työajan ulkopuolella lainkaan, mutta joillekin 

päätoimittajista se tuntui olevan erittäin tärkeää. Tässä keskityn vain sellaisten päätoimittajien 

kommentteihin, jotka suosivat vapaa-ajalla tapaamista. Tapaamiseen kielteisesti suhtautuvien 

kommentteja käsittelen alaluvussa, jossa puhutaan ammattilaisuudesta (5.3.4). Tavallista 

tuntui olevan, että sidosryhmien kanssa vietettiin aikaa rennoissa tunnelmissa esimerkiksi 

yhteisillä matkoilla tai saunailloissa. 

 

Boxberg ym. ottavat kriittisessä pamfletissaan yhteisiin illanviettoihin varsin voimakkaasti 

kantaa. Heidän mukaansa esimiestoimittajat käyvät Lapin hiihtoseminaareissa, 

joissa ”ryypätään ja otetaan vastaan kestitystä yksityisiltä yrityksiltä ja etujärjestöiltä.” Osa 

mediataloista ottaa tällaisia lahjoja vastaan, jotkut toimittajat jopa pyytävät ammattinsa 

vuoksi yrityksiltä erityispalveluksia. Vallanpitäjien ja toimittajien yhteisiä saunaillat ovatkin 

yksi merkki siitä, että kriittistä etäisyyttä ei ole riittävästi. (Boxberg ym. 2009, 132–133.)  

 

Tällaista kuvaa haastattelemani päätoimittajat eivät kuitenkaan antaneet. Osa päätoimittajista 

piti sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden epämuodollisia tapaamisia luonnollisena ja 

tärkeänä yhteiskuntasuhteiden hoitamisena, toisten mielestä kyse oli silkasta lahjonnasta. 

Moni myös tiesi sellaista tapahtuneen muissakin lehtitaloissa. Myönteisimmin yhteisiin 

illanviettoihin suhtautuvat olivat luonnollisesti olleet niillä itsekin, ehkä jopa järjestäneet 

sellaisia. 

 

”Sanotaan, että mä oon tietysti ollu ja jokainen päätoimittaja on ollu jollakin 

korruptioreissulla. Mutta sekin on mun mielestä (--) suhdetoimintaa, ja ne yrityksetkin 

ymmärtää, että tässä nyt pidetään hauskaa ja hiihdellään pari päivää Lapissa ja tullaan pois. 

Mutta ei se johda sitten siihen, että heti saman tien mä kuittaan sen maksetuksi, että nyt 

tehdään tämmönen myönteinen juttu tästä pankista. Ei siitä tule mitään. (--) Ja sehän on ihan 

samalla tavalla kuin mulla on täällä tota saunaporukkaa.” 

 

Päätoimittajat näkivät yhteiset illanvietot tilaisuuksina, joista sai lehden kannalta tärkeitä 

juttuvinkkejä. Paikalle kannatti mennä, jotta tärkeitä uutisaiheita ei päässyt menemään ohitse. 
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Toisinaan juttuvinkkien saamista edesauttoi vastapuolen humalatila, kun esimerkiksi 

luottamushenkilöt haluavat rehennellä tiedoillaan päätoimittajalle. Illanviettoja luonnehdittiin 

myös järkeviksi tilaisuuksiksi, joiden avulla pysyy mukana ajan hermolla ja pystyi pitämään 

yllä hyviä suhteita vastapuoleen. Suomen Kuvalehden politiikantoimittajan Leena Sharman 

(Pernu 2011, 12) mukaan toimittajat ja poliitikot eivät ole kavereita keskenään, muttei se 

tarkoita sitä, ettei epävirallisia keskusteluita ja tapaamisia voisi olla. Myös hänen mielestään 

työhön kuului se, että lähteiden kanssa ollaan tekemisissä. Sharman mukaan ei ole järkeä 

pelkästään istua kopissa, jottei vain saastuisi. (Emt., 12.) 

 

Osa päätoimittajista näki saunailtojen ynnä muiden tämän tyyppisten tapaamisten kuuluvan 

päätoimittajan toimenkuvaan siten, ettei niistä ainakaan kannattanut jäädä pois. Nieminen 

(2004, 62) muistuttaa, että journalistit joutuvat usein harkitsemaan, kuinka paljon 

luottamuksellista tietoa voidaan julkaista. Tiedonlähde saattaa asettaa rajoituksia sen suhteen, 

mitä voidaan julkaista. Varsinkin poliittisesti arkoihin aiheisiin liittyy usein rajoituksia, jotka 

rikkomalla luottamuksellinen suhde katkeaa. Keskeisille vaikuttajille on Niemisen mukaan 

tyypillistä kertoa juuri päätoimittajille sellaisia luottamuksellisia tietoja, joita ei ole tarkoitettu 

julkisuuteen. Tietyssä mielessä tässä voidaan nähdä yhtymäkohtia myös niin sanottuun 

syväkurkkuuteen. Henkilökohtaisella tasolla päätoimittaja teki kuitenkin päätöksen siitä, 

kuinka paljon antoi (jos antoi) epävirallisten tapaamisten vaikuttaa kirjoitteluun. Eräs 

päätoimittaja korosti tällaisissa tilanteissa sekä kunnioitusta omaa ammatti-identiteettiä että 

työtä kohtaan. Kyse on jatkuvasta tasapainoilusta, joka vaatii työtä myös vapaa-ajalla. 

 

”Meilläkin on hirveen tärkee sidosryhmä on nää paikalliset yrittäjät, niin jos sä meet vaan 

virka-aikana jututtaa yrittäjien puheenjohtajaa, niin ei siitä irtoo mitään. Se kertoo viralliset 

asiat ja se on siinä. Mutta sitten jos on tämmönen vapaamuotosempi tilaisuus, niin se sanoo, 

että ’kyllä ottaa päähän kun se ja sekään asia ei oo taas menny eteenpäin’. Se on ihan eri 

tasolla se keskustelu. (--)Ei tässä semmosella virkamiesmentaliteetilla oikein pärjää, suoraan 

sanottuna.” 

 

Aina lähteiden kestitseminen ei tuottanut päätoimittajille huonoa omaatuntoa, päinvastoin. 

Eräs päätoimittaja kertoi saunottavansa yhteistyökumppaneitaan lehden omissa saunatiloissa. 

Tällainen vapaa-ajan toiminta ei kuitenkaan suoranaisesti johtanut mihinkään 

tietyntyyppiseen kirjoitteluun, vaikka monet ajankohtaiset ja paikkakuntaa koskevat asiat 

saunan lauteilla tulisivatkin esille. 
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”Päätoimittajan keulakuvaan kuuluu se, että me huolehditaan yhteistyökumppaneista ja 

kestitään ja niin poispäin. (--) Se on semmosta suhdetoiminnan kannattavaa ylläpitämistä 

siinä mielessä, että kyllä niille sitten tulee niistä saunailloista hyvä mieli. Niin jossakin 

yhteydessä tulee sitten (--) semmosta vastapalvelua, tai tieto tai joku tämmönen.” 

 

Samaisella päätoimittajalla oli yhteistyökumppaneita varten myös lehden erillinen tili, josta 

monenlaisia kestitsemiskuluja pystyttiin maksamaan. 

 

”Meillä on linjattu yhdeks päätoimittajan tärkeimmistä tehtävistä huolehtia 

yhteiskuntasuhteista. (--) Se on vapaamuotosia palavereita, ettei mulla oo juttulehtiöö eikä 

kameraa mukana, vaan sitä voi tapahtua sitten illalla jossakin. Tai vien jonkun porukan 

jääkiekkomatsiin tai mennään lounastapaamisiin. Se on semmosta missä lehden Eurocardi 

vinkuu. Mulla on, en mä summia osaa sanoa, mut on edustustili. Sekin on budjettiin sitten 

merkitty suurin piirtein että missä rajoissa mennään. Että edustan.” 

 

Tapaamiset yhteyshenkilöiden ja sidosryhmien kanssa eivät välttämättä sijoittuneet 

pelkästään yksinomaan työajan ulkopuolelle, vaan niitä saattoi olla työajan puitteissa myös 

lounailla. Luottamukselliset ja mutkattomat välit takasivat sen, että juttuvinkkejä oli 

kotitoimitukseen vietäväksi myös tavallisen lounastapaamisen jälkeen. Tällainen 

kanssakäyminen vertautuu tietyllä tapaa jopa kaveruuteen, sillä päätoimittaja tiesi missä ja 

milloin sidosryhmäläiset kävivät lounastamassa. 

 

”Ei tarvii varata aikaa, menee vaan sinne paikkaan ja siellä ne on. Mä meen niitten pöytään 

istumaan, tai ne tulee mun pöytään ja sitten siinä saa vapaasti keskustella. Ei oo mitään 

hierarkiaa siinä välissä. Se on sitä yhteisössä elämistä.” 

 

Asemastaan huolimatta päätoimittajat eivät välttämättä halunneet korostaa sitä, vaan olla 

ennemminkin osa ”tavallista kansaa”. Kansan parissa kulkeminen ja ihmisten kanssa 

jutteleminen takasi välittömät välit ja tätä kautta myös juttuvinkkien saaminen oli helpompaa. 

Yksi haastatelluista kertoi lähtevänsä mielellään torille kuulostelemaan ihmisten tuntoja 

lehdestä, toinen taas halusi viettää aikaansa paikallisessa baarissa aivan kuin kuka tahansa. 
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Eräs päätoimittaja taas uskoi, että liian läheisestä tai yleisön luottamuksen saavuttaneesta 

henkilöstä kirjoittaminen voisi olla mahdotonta, jos tämä olisi syyllistynyt rikokseen. ”Idylli” 

voisi olla liian raskas särkeä, vaikka työ sitä vaatisikin. 

 

H: Se on raaka peli ja se, että monesti mä oon törmänny siihen, että ’kun me ollaan näin 

kauan tunnettu, niin ethän sä [nimi] nyt kirjota tästä asiasta näin’. Mä oon sanonu ihmisille 

aina, että me ei olla semmosia ystäviä. Mä teen työtäni ja mun työhöni kuuluu sit kirjottaa 

just näin, jos asia vaatii. 

TT: Onks ne ymmärtäny? 

H: On. Ne on suuttunu.” 

 

Suhdetoiminnan ongelmallisuus tuli esille monissa yhteyksissä. Kaksi haastatelluista 

päätoimittajista vertasi vääränlaista toimintaa ”huoraamiseen” ja ”itsensä myymiseen”, mitä 

he eivät missään olosuhteissa hyväksyisi.  Niin sanottu kestitsemiskulttuuri tuntuu joissakin 

toimituksissa hieman vähentyneen, sillä eräs päätoimittaja pelkäsi virkamiesten joutuvan 

ongelmiin liian läheisten toimituksellisten välien vuoksi. 

 

Hyvä veli -kulttuuria on kritisoitu Transparency Internationalin vertailussa sanomalla, että 

perinne ei näy, koska suomalaiset eivät tunnista niin sanotulla harmaalla alueella lobbaamista. 

Jopa keskusrikospoliisin mukaan hyvä veli -verkostot ovat Suomen vaikuttavinta korruption 

muotoa. Suurin osa tästä korruptiosta jääkin piiloon, jos media ei sitä paljasta. (Rimpiläinen, 

2012.) Mielenkiintoinen kysymys on, mitä tapahtuu silloin, jos korruptioksi mielletyt asiat 

alkavat koskettaa mediaa itseään? Päätoimittajat ovat muuttuneet maailman mukana ja tulleet 

varovaisemmiksi, jottei heidän toimintaansa voitaisi kritisoida. 

 

”Virkamiesten puolelle on niin kauheet nämä rajotteet tullu, ettei ne nyt uskaltais missään 

nimessä lähtee kestittäväksi tai muuta. Tässä joutuu ihan miettimään, että kun ne joutuu 

vaikeuksiin sitten helposti, koska niitten tekemisiä seurataan. En minäkään esimerkiks käy 

kunnanjohtajan kanssa lounastelemassa tai mitään. (--) Onneks se ei paljon ennättäiskään.” 

 

Ystävyys sidosryhmään kuuluvan henkilön kanssa jakoikin päätoimittajien mielipiteet 

kahteen leiriin. Toisten mielestä ystävyys on mahdotonta, koska se vaikuttaa väistämättä 

uutisointiin. Toinen puoli sen sijaan piti ystävyyttä mahdollisena, uskoen toimittajan 

moraaliin ja professionaaliin asennoitumiseen. Kaikilla ei ollut aiheesta omakohtaisia 
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kokemuksia, joten asiaa ei ollut tarvinnut sen suuremmin ajatella. Jotkut välttivät ystävyyttä 

siksi, etteivät uskoneet pystyvänsä olemaan riittävän neutraaleja uutisoinnin kohdetta kohtaan. 

Se ei kuitenkaan poistanut sitä, ettei vakavistakin aiheista voisi puhua esimerkiksi 

haastattelun yhteydessä, jos kohde niin halusi. Henkilökohtaisen ystävyyssuhteen solmiminen 

ei silti tullut kaikille kuuloonkaan, koska kohteita ei pystyttäisi käsittelemään 

riittävän ”kovakouraisesti”. 

 

”Toki se saattaa sit alkaa vaikuttaa uutisointiin ilman muuta. Ystävästä kertoo mieluummin 

hyviä uutisia kuin huonoja.” 

 

”Kun päätoimittaja on pitkään, syntyy niihin sidosryhmiin pitkät ystävyyssuhteet. Silloin ne 

tulee tavallaan osaksi sitä journalistista prosessia, ne alkaa vaikuttaa aika paljon siihen 

lehden linjaan, uutisointiin, uutisaiheisiin tai juttuaiheisiin ja niiden käsittelytapaan. Kyllä 

sitä tapahtuu, joka tasolla, ikävä kyllä.” 

 

Osa haastatelluista vetosi ihmisen inhimilliseen puoleen ja raadollisuuteen, minkä vuoksi 

ystävien kohteleminen kuin ketä tahansa muutakin ei onnistuisi vakavan paikan tullen. 

Toisaalta ajateltiin, että inhimillisyydestä huolimatta tilanne on tehtävä vastapuolelle selväksi 

jo ennen, kuin mitään ehtii tapahtua. Silloin pelisäännöt ovat selvät, vaikka ikävään 

uutisointiin jouduttaisiin. Oli kyseessä sitten vaikka ystävä. Esimerkkejä tällaisesta 

suoraselkäisyydestä löytyi päätoimittajien menneisyydestä. Oli käynyt muun muassa niin, 

että ystävyys katkesi, koska toimittajan oli noudatettava periaatteitaan.  

 

”Emmä nyt sen [nimi] kanssa mikään ystävä ollu, mutta tosi hyviä kavereita. Ja sitte 

juopoteltiin yhessä joskus ja kovasti niin sanotusti läppää heitettiin. Aina oli hauskaa. Mutta 

ikävä kyllä, kun hän joutui sitten muun muassa käräjille ja kaikkeen muuhun tämmöseen, niin 

kyllä mun piti kirjottaa.” 

 

Journalistille on toki hyötyä läheisistä suhteista sidosryhmiin, liian läheinen kontaktointi voi 

johtaa toimittajat ja sidosryhmät molempia hyödyttävään symbioosiin, toteaa Uimonen. 

Toimittajat saavat helposti uutisia ja taustatietoja, sidosryhmät taas läheiset ja helpot välit 

toimituksiin. Läheisistä suhteista on apua kun sidosryhmät tarvitsevat julkisuutta tai joutuvat 

ongelmiin, sillä tuttua on vaikeampi rusikoida kuin tuntematonta. (Uimonen 2009, 257.) 
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Välillä tähänkin on pakko suostua. Pahimmillaan päätoimittaja on joutunut kirjoittamaan 

ikäviä uutisia lähisukulaisestaan. 

 

”Jos kaveri mokaa, niin ei sitä voi toimittajana olla kertomatta. Mulla on siihen aika hyvät 

perusteet, että mun [lähipiiriin kuuluva ihminen] törttöili yhen jengin mukana, niin kyllä mä 

vaan siitä jutun tein. Siitä uutisen ja sitten vielä käräjätuomionkin. Se tuntu aika ikävälle, 

mutta pakkohan se oli tehdä.” 

 

5.2.4 Kaupallisissa vaatimuksissa tasapainotteleva lehtimies 

 

Valkonen (2003, 47) toteaa, että mediasta on tullut yksi liiketoiminnan muoto. Yhteistyön 

verkostojen avulla se luo verkostoja oman valtansa lisäämiseen, ja jättää painoarvoa 

yhteiskunnallisten epäkohtien korjaamiselta ja yhteiskunnalliselta keskustelulta. Saman 

ongelman tiedostivat päätoimittajat, sillä journalismin ja talouden yhdistäminen oli toisinaan 

erittäin haasteellista. Eräs päätoimittaja kuvaili tilannetta ”jakomielitautiseksi”. 

Päätoimittajan piti nöyrtyä ”rahan voiman” edessä niin, että journalistinen sisältö kärsi 

väistämättä. Se uuvuttaa sekä esimiestä että alaisia, eli tässä tapauksessa toimittajia. 

Tahallista ärsyttämistä siis pyrittiin välttämään. Tällaisia tilanteita olivat muun muassa 

mainostajien ärsyttäminen vertailemalla kauppojen elintarvikkeiden hintoja. 

 

”Mä oon henkeen ja vereen lehtimies, mutta kyllä toisessa saappaassa on se, että mä koitan 

johtaa tätä lehtee sillä tavalla, että meidän kirjoittamat jutut [ja] kuvat, ei aiheuta 

talouspuolellekaan ongelmia. (--) Joskus kauan sitten tehtiin niitä ruokakori-vertailuja. Mä 

oon sanonu, että meillä ei tehdä enää ikinä, koska se on hyvin vaikee saada objektiiviseksi. 

Tahtoo käydä niin, että yrittäjillä menee herne nenään.  Mä en tahallani astuisi miinaan sillä 

tavalla, et kun tää juttu julkaistaan niin okei, nyt lähti sitten, se ei oo enää meidän kaveri.” 

 

Joissakin toimituksissa ilmoitusmyynti oli niin tärkeää, että eräs päätoimittaja uskoi 

journalismin kärsivän. Päätoimittaja itse olisi halunnut pitää rimaa korkealla ja tehdä kriittisiä 

ja ajatuksia herättäviä juttuja. Koska journalismi ”ei kiinnostanut” omistajia, ei 

päätoimittajakaan jaksanut kantaa siitä huolta. Markkinavoimille periksi antaminen tuntui 

kuitenkin äärimmäisen ikävältä, sillä päätoimittaja piti henkilökohtaisesti journalismin 
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mallikasta toteuttamista kunnia-asianaan. 

 

Aineistoni perusteella voidaan karrikoidusti sanoa, että mitä vakavaraisempi lehtitalo, sitä 

suorempaa uutisointia siltä voidaan odottaa. Jos lehti joutui taistelemaan 

olemassaolostaan ”juuri ja juuri nenä pinnalla”, ei se myöskään uskaltanut olla 

kirjoituksissaan kovin kriittinen, etenkään ilmoittajiaan kohtaan. Eräs päätoimittaja kuvasikin 

omistajia ”tärkeäksi selkänojaksi”, jolloin tavallisessa arjessa taloudellisia asioita joutui 

miettimään hyvin vähän. Kun omistaja hoiti puitteet kuntoon, riitti toimitukselle se, että se 

hoiti työnsä hyvin. Taloudellisten intressien suojeleminen voi Hemánuksen (1983, 171–172) 

mukaan johtaa siihen, ettei mitään kielteistä kirjoiteta, vaikka tarjolla olisi miten luotettavia 

faktoja tahansa. Vaikka taloudellinen menestys pyrittäisiin turvaamaan, voi asioiden 

kirjoittamatta jättämisellä olla myös haittaa. Silloin saatetaan jättää tutkimatta asioita, jotka 

selvitessään olisivat ns. myyviä juttuja. 

 

Päätoimittajan mukaan joissakin lehdissä ilmoitusasiakkaat oli nostettu määrätyllä tavalla 

lukijoiden edelle. Ei uhrattu paljon ajatuksia sille, mitä sitten tapahtuu, jos lukijoita ei enää 

olisi. Valkonen väittää, olevan selkeät syyt siihen, miksi journalismi on heikentynyt: 

omistajien tahdon ja ahneuden vuoksi. Kirjoittaja esittää, että päätoimittajien tehtävä on 

palvella omistajaansa ja hallita sananvapautta suomalaisessa joukkotiedotuksessa omistajien 

bulvaaneina (Valkonen 2003, 55.) Vaikka tilanne tuskin on todellisuudessa näin paha, kritisoi 

eräs päätoimittaja siitä huolimatta lehden toimitusjohtajaa. Toimitusjohtajan mielestä oli 

tärkeää panostaa levikkimarkkinointiin, eikä niinkään lukijoihin. Päätoimittajaa kauhistutti 

edessä oleva tilanne. 

 

”Varmaan kun tulee sellanen romahdus, että sieltä sata tilausta kerralla lähtee, niin ehkä sit 

herätään. Mä oon koittanu sanoo myös sitä, et jos ei se tuote oo sillee toimituksellisesti 

kunnossa, niin vaikee siihen on saada niitä ilmotuksiakaan. Että ei ne tyhmiä oo ne 

yrittäjätkään.” 

 

Nikkanen (2002, 85) muistuttaa, että pienet viestimet joutuvat tekemään kuten heidän 

rahoittajansa toivovat. Vuoden 2009 Eurobarometrissä nousikin esille, että kansalaisista jopa 

57 prosentin mielestä politiikka ja talous ovat liian läheisissä suhteissa. Tätä perusteltiin sillä, 
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että niin sanotuista kultapossukerhoista koostuvat verkostot jakavat keskenään vallan, rahan 

ja menestyksen. Niissä mukana olevat jäsenet ovat talous- ja yhteiskuntaelämän ylätasolta. 

(Tapanainen 2011.) Kämpin (1990, 29) mukaan toimittaja voi näkökulman valinnallaan 

päättää olla lojaali asianosaisia kohtaan. Tällöin jutusta hiotaan mahdolliset ärsyttävät ja 

ristiriitoja aiheuttavat kohdat kokonaan pois. Ainakin osalla haastattelemistani 

päätoimittajista oli talouden saralle niin hyvät välit, ettei niitä oltu valmiita vaarantamaan 

ärsyttävillä jutuilla. 

 

”Jos me se tehtäis, niin siinä häviää sitten joitakin mediamyynnin euroja satatuhatta. Miks 

me silleen tehtäisiin, kun me tiedetään?” 

 

Pienellä paikkakunnalla toimituksen rasitteena ovat taloudelliset intressit. Paikallislehden on 

Uimosen (2009, 258–259) mukaan vaikea kirjoittaa kriittisiä juttuja isosta ilmoittajastaan, 

minkä vuoksi se saattaa odottaa ison välineen kirjoittavan siitä ensin. Niin sanottuihin 

puffijuttuihin suhtauduttiin monella lailla. Niitä pidettiin lehden tekemisessä yhtenä osa-

alueena, ja esimerkiksi oman alueen yrittäjiä ja yhdistyksiä haluttiin tukea positiivisella 

kirjoittamisella. 

 

”Näit ois ite asias aika vaikee kirjata, jos mun pitäis testamentata nää pelisäännöt jollekin, 

(nauraa) et ’tässä tapauksessa yrityksen toiminnasta voidaan kertoa ja tässä tapauksessa ei’. 

Et onhan nää tämmösiä aika veteen piirrettyjä rajoja.” 

 

Osa haastatelluista sen sijaan antoi mainostajille enemmän pelivaraa. Yhdellä haastatelluista 

lehdistä oli niin sanottuja Vip-yrittäjiä, joita käytettiin mieluisimpina haastateltavina aina, 

kun siihen oli aiheen puolesta mahdollisuus. Tietyt yrittäjät oli lehdessä tarkoituksellisesti 

nostettu ”eliittisarjaan”. He olivat tarkkaan valikoitunutta joukkoa, jotka kasvuhakuisina 

yrityksinä olivat lehden silmissä ”tosissaan”. Nämä yrittäjät olivat päällimmäisenä mielessä 

silloin, kun lehti tarvitsi juttujaan varten tietynlaisia haastateltavia. Silloin jututettavat 

valikoitiin mieluusti tästä tietystä joukosta, mutta muillekin yrittäjille annettiin mahdollisuus, 

jos näitä ”vippejä” ei voitu käyttää. 
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H: Just tämmöset jotka on meille vähän niinkun vip-yrittäjiä, tai jotka koetaan että ne on 

meidän kumppaneita. Kyllähän me mielellään, et jos me tehdään jotain vaikka teemalehtee, 

niin tosiaan niistä se juttuaihe poimitaan. (--) 

TT: Se ansaitsee sen? 

H: Kiusallista ois tunnustaa että se ansaitsee sen. Millä se sen ansaitsee, sillä osaamisellaan 

vai sitten sillä, että se nyt ilmoittelee paljon. Harmaalla vyöhykkeellä, siis kylhän siin 

liikutaan semmosella, et missä joutuu olemaan tarkkana. Taikka aiheuttaa pohdintaa.” 

 

Toinen päätoimittaja sen sijaan korosti talouden ensisijaisuutta ja olikin kehittänyt 

nimenomaan mainostajia hyödyttävän juttutyypin lehteen vauhdittamaan 

päivittäistavarakauppaa. Hän ei kuitenkaan kokenut salanneensa mitään, eikä toimineensa 

epäeettisesti, sillä toiminta oli aina ollut mahdollisimman läpinäkyvää niin, että kaikki 

kytkökset olivat selvästi havaittavissa. 

 

”Mua on aina syytetty kauheen kaupalliseksi päätoimittajaksi. (--) Mut mua ei oo koskaan 

saatu kiinni, eikä syytteeseen. Enkä [ole joutunut] myöskään Julkisen sanan neuvostoon 

koska ne tavat, joilla mäkin oon tehny, siis jo vuosikausia niin mun mielest ne on ollu erittäin 

hygieenisiä. Koska se on ollu niin avointa ja ilmiselvää se yhteistyön tekemisen tapa. (--) Se 

on ollu hyvää journalistista tapaa noudattavaa, koska siinä ei oo lukijaa yritetty huijata.” 

 

Yrsa Stenius (2002, 94) muistuttaa, että lehden tavoitteena tulisi olla sen demokraattisen 

tehtävän toteuttaminen, eli informaation jakaminen ihmisille. Tällainen ei aina välttämättä ole 

liiketaloudellisesti kannattavaa, mutta välttämätöntä. Samalla hän kuitenkin myöntää, ettei 

lehti voi olla pitkäikäinen, jollei se ole ainakin suhteellisen hyvin tuottava. Juuri tästä 

tuottavuudesta moni päätoimittaja halusikin pitää kiinni. Ilmoittajat saattoivat joskus sanella 

lehdelle pelisääntöjä, esimerkiksi jos heillä oli sormensa pelissä useammassakin paikassa. 

Tapanainen muistuttaa, että eturistiriitoja ja suosimista voi olla Suomessa paljon 

hankalampaa välttää, kuin joissain suuremmissa maissa. Varsinkin pienissä kunnissa ihmiset 

tuntevat toisensa luottamustehtävien kautta, politiikan ja talouden päättäjät istuvat samoissa 

pöydissä (Tapanainen 2011). Vaikutusvaltaiselle taholle oli vaikea sanoa ei, varsinkin jos 

sillä oli näppinsä useassa paikassa. Eräästäkään henkilöstä ei haluttu mielellään kirjoittaa, 
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sillä kyseinen iso mainostaja oli mukana paitsi kunnallisessa päätöksenteossa, myös 

urheilutoiminnan rahoittajana. 

 

”Kaikki nää kertautu, niin hänellä oli kyllä kieltämättä… Oli parempi olla samaa mieltä kuin 

hän.”  

 

Joskus päätoimittajan on alistuttava taloudellisten seikkojen kasvaessa liian suuriksi. Eräs 

päätoimittaja kertoi esimerkin aiemmasta työpaikastaan, jossa ison ilmoittajan mielestä 

heidän tuotteensa eivät olleet riittävästi esillä lehdessä. Tämän jälkeen lehden toimitusjohtaja 

otti päätoimittajaan yhteyttä tivaten, miksei kyseistä ilmoittajaa ollut huomioitu jutussa 

tarpeeksi, vaikka vastaavia muiden merkkien tuotteita oli sivuilla esitelty. Päätoimittaja yritti 

selittää asian parhain päin toteamalla, että toimittajat tekevät riippumatonta työtä myös 

tuoteartikkeleissa, ja valitsevat esiteltävät tuotteet journalistisin perustein. Tämä ei 

kuitenkaan tyydyttänyt, vaan pian päätoimittajan pakeille marssitettiin sekä lehden omistaja, 

ilmoitusasiakasta edustamaan yrityksen omistaja sekä lehden toimitusjohtaja. 

 

H: Kyllä silloin myös kustantaja on peitellysti antanu ymmärtää, että olis paree et niitä 

[tuotteita] alkaa näkyy lehdessä. 

TT: No alkoiks niit näkyy sitte? 

H: Kyl niit alko näkyy. 

 

Nikkanen muistuttaa, että oman aseman ylläpitäminen vaatii samalla toimimista olemassa 

olevan vallan ehdoilla. Siksi fiksu päätoimittaja toimii status quon säilyttämisen puolesta, 

koska ymmärtää olevansa osa sitä. (Nikkanen 2002, 82–83.) Välillä lehden oli vain nieltävä 

kiukkunsa, sillä yhteiskuntasuhteita ei voi katkaista. 

 

”Ei me voida ikinä sanoo, polttaa siltoja silleen, et ’me ei leikitä enää teidän kanssa’. Eihän 

paikallislehti silleen voi tehdä. Vaikka me aateltaiskin silleen. Ehkä me joidenkin kanssa 

tehdään enemmän hammasta purren yhteistyötä, ja joidenkin kanssa vilpittömämmin tai 

avoimemmin.” 
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5.2.5 Joistain asioista ei vaan voi puhua 

 

Nykypäivän journalisti tuskin kokee harjoittavansa itsesensuuria. Itse termi on voimakkaasti 

latautunut, sillä mistään todellisesta sensuurista ei Suomen kaltaisessa demokratisessa maassa 

voida puhua. Sanan saamista mahdollisista negatiivisista konnotaatioista huolimatta kuvaan 

sillä tilanteita, joissa päätoimittaja on syystä tai toisesta pidättäytynyt kirjoittamasta jostakin 

aiheesta tai joltakin kantilta. Mielestäni Hemánus (1983, 166) kuvaa hyvin sitä, mistä 

itsesensuurissa on tässä mielessä kysymys. Hänen mukaansa silloin ”journalisti asettaa rajat 

omalle journalistiselle työlleen, ei käsittele lainkaan tiettyjä arkoja aiheita tai käsittelee niitä 

vain aivan tietystä ’vaarattomasta’ näkökulmasta” (emt., 166). Haastatteluissa nousi esille 

myös aihepiirejä tai tapauksia, joista lehti pidättäytyi tyystin kirjoittamasta. Journalistin 

tekemän jutun perusteella suomalaiset toimittajat paitsi sensuroivat itseään, myös joutuvat 

esimiestensä sensuurin kohteeksi. He saattavat luopua kokonaan aiheistaan ja näkökulmistaan 

tai vaihtoehtoisesti luopuvat kärkevyydestä esimiestensä määräyksestä tai omasta tahdostaan. 

(Aro 2011, 9.) 

 

Ei olekaan yllätys, että niin sanotut kuoliaaksi vaietut aiheet olivat esimerkiksi pienellä 

paikkakunnalla aiheina niin suuria, että lehti jätti ne syrjään jotta välttyisi hysterian 

lietsomiselta. Haasteellisia aihepiirejä saattoivat olla myös sellaiset, jotka toivat lehden 

itsensä huonoon valoon. Paikallislehdet pidättäytyivät siis kirjoittamasta joistakin asioista, 

vaikkeivät sitä välttämättä tavallisessa arjessa huomaisikaan. Hemánus (1983, 170) 

mainitseekin että itseään sensuroivat toteuttavat talon tyyliä ja tietävät rajat (kirjoittamattomat 

säännöt), joita ei tule ylittää. Jonkin asian kertomatta jättämisestä ja siihen kytkeytyvästä 

vallasta kertoo hyvin seuraava haastattelupätkä. 

 

”Vallan käyttöä on se, että nostatko sinä jonkun asian julkisuuteen, vai ettei sitä ollut 

olemassakaan. Että vaietaan kuoliaaksi. Taikka millä tavalla se asia sanotaan.” 

 

Eräs haastattelemani päätoimittaja kertoi tietävänsä omalta levikkialueeltaan aiheita, joista ei 

kerta kaikkiaan voi kirjoittaa. Haastattelun tekemisen aikoihin pinnalla oli Japanissa sattunut 

Fukushiman ydinvoimalaonnettomuus, mikä teki erityisesti toisesta näistä tapauksista 

ajankohtaisen. Hänen tietojensa mukaan Tshernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeiset 

sateet olisivat vaikuttaneet paikkakunnan karjaan. Asiasta ei uutisoitu lehdessä siksi, että 
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pelättiin pahimmillaan koko suhteellisen laajan alueen autioituvan. Vallan käyttöä on näin 

ollen myös se, mistä asioista kirjoitetaan ja mitkä niin sanotusti vaietaan kuoliaaksi. 

 

Eräs päätoimittaja sanoi mieluusti kirjoittavansa arkaluontoisistakin aiheista. Tärkeintä on 

silloin käsittelytapa. Tarkoitus ei ole lähteä mässäilemään aroilla aiheilla ”iltapäivälehtien 

tapaan”. Mielenkiintoisesti tätä asiaa sivuaa Journalistissa haastateltu Jämsän Seudun 

toimittaja Ilkka Palmu, jonka kirjoittamasta paikallislehtijutusta nousi iso poliittinen skuuppi. 

Palmun kirjoituksessa kerrottiin perussuomalaisten kansanedustajan Teuvo Hakkaraisen 

puhuneen Jämsän-vierailullaan ”neekeriukoista”, jotka pitäisi laittaa ”metsiä raivaamaan”. 

Vaikka Palmu kertoo kirjoittaneensa mahdollisimman Hakkarais-myönteisen jutun, nousi 

siitä kuitenkin valtava haloo. Toimittajan mukaan osa kommenteista oli sellaisia, että 

tiedotusväline olisi todennäköisesti saanut syytteen kansankiihotuksesta, joten asiattomuudet 

jätettiin pois. Ilkka Palmu toteaakin suoraan sensuroineensa Hakkaraisen kielenkäyttöä 

sanomalla kuulevansa samanlaisia mielipiteitä joka puolelta. Yleensä ne vain siivotaan 

jutusta pois. Palmulle tulikin jutun jälkeen moraalinen krapula siitä, että oli julkaissut jotain 

sellaista henkilöltä, joka tuntui toimineen syyntakeettomasti haastattelutilanteessa. (Pernu 

2011, 18.) 

 

Uskon, ettei Palmun tapaus ole ainoa laatuaan, vaan toimittajat kautta linjan 

vähintäänkin ”muotoilevat” sanomisiaan tiettyyn suuntaan, eivätkä välttämättä kirjoita 

asioista niin kärkkäästi kuin voisivat. Boxberg ym. (2009, 130) kritisoivatkin 

toimittajia ”ennakkosensuurista”, joka koskee haastateltavien oikeuksia korjata ja muuttaa 

omia sanomisiaan. Tällöin he ikään kuin luovuttavat journalistisen harkintavallan Journalistin 

ohjeiden vastaisesti toimituksen ulkopuolelle. Varsinkin suomalaiset poliitikot ja 

talouselämän vaikuttajat pitävät tätä korjailua itsestään selvänä oikeutenaan. (Emt., 130.) 

 

Omasta kokemuksestani voin sanoa, ettei aina kerta kaikkiaan jaksa riidellä haastateltavan 

kanssa, vaan on helpompi antaa mieluummin periksi. Syynä kirjoituksen pyöristelyyn voi olla 

yksinkertaisesti empatian kokeminen möläytyksiä tehneen haastateltavan suuntaan, kuten 

Palmun tapauksessa. Eikö tämä juuri ole sitä arkipäivän sensuuria? Haastattelemiltani 

päätoimittajilta löytyi myös tätä empatiakykyä, sillä eräästäkään tapauksesta haluttu kirjoittaa 

kesken tutkinnan. Myös pienen paikkakunnan pienet ympyrät vaikuttivat siihen, miten asia 

käsiteltiin. Aron (2011, 10) mukaan itsesensuuriin voi johtaa toimittajan halu suojella 
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haastateltavaansa. Seuraavassa pätkässä esiintyvän päätoimittajan kirjoittamatta jättämiseen 

liittyivät henkilökohtaiset suhteet. 

 

”Siinä on kysymys sen verran vakavasta asiasta ja käytännössä tän ihmisen koko elämästä ja 

urasta, joka siinä on syytteessä. (--) Siitäkin vois periaatteessa kirjottaa jos ois iltapäivälehti. 

On me niistä teoista tietenkin uutisoitu, muttei voi syyttää ketään, ennen kun se on niin 

pitkällä. (--). Vaikka se ois tietysti herkullinen, mutta se ei jotenkin sovi mun maailmaan. Ei 

viitti lehteä myydä sillä toisen murheellisilla teoilla. Ja kun me tunnetaan nää ihmiset niin 

hyvin, kaikkee tämmöstäkin.” 

 

Yksi itsesensuuria aiheuttava tekijä on mahdollisten ikävien seurauksien pelko, joita juttu voi 

aiheuttaa (Aro 2011, 9). Päätoimittajat myönsivät, että tahallista ärsyttämistä pyrittiin 

välttämään, joten kaikesta ei kannattanut alkaa räksyttää. 

 

”Nää [paikallislehdet] on hyvin haavottuvia taloudeltansa. Siinä mielessä vaikuttaa siihen 

linjaan, et kyllä hyvin on-the-safe-side pyritään pysymään, eikä semmosia riskejä ottamaan.” 

 

Journalistisesta vapaudesta kirjoittaneen Hemánuksen (1983, 169–176) mukaan itsesensuuri 

voi olla tiedostettua tai tiedostamatonta. Lehtijuttuihin voivat vaikuttaa muun muassa 

kirjoittamattomat normit, haastateltavien suojeleminen tai tiedostamattomat asenteet (emt., 

169–176.) Jos nyt ei kokonaan vaiettu, mutta ainakin vaikea aihepiiri oli monella 

paikkakunnalla ajankohtaisen kuntaliitoksen mahdollisuuden ääneen toteaminen. Joidenkin 

asioiden kanssa oltiin varovaisempia kuin toisten. 

 

”Tuo [kunnan nimi] -asia on yks semmonen. Jos minä pistäsin lehteen, vaikkapa 

pääkirjotukseen, että ennen pitkää te kuitenkin joudutte sen päätöksen tekemään. (--) Vaikka 

se ois tottakin.” 

 

Vaikeitakin asioita oli, mutta niistä pystyi kirjoittamaan, jos oli ”kieli keskellä suuta”. 

Esimerkkeinä mainittiin muun muassa tasa-arvoasiat ja luonnonsuojelu. Hemánus (1983, 166) 

muistuttaa kuitenkin, että jos itsesensuuri on hyvin tiedostettua, se voi joutua ristiriitaan 

professionalismin kanssa. Silloin toimittaja tuntee palvelevansa yleisöä paljon huonommin 

kuin hänen pitäisi (emt., 166). Useat päätoimittajat sanoivat, että kaikista aiheista pystyi 
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periaatteessa kirjoittamaan. Keskeistä kuitenkin on miettiä nimenomaan sitä miten asia 

otetaan esille ja millä lailla siitä lehdessä kerrotaan. 

 

“Kun tän yhteisön joukossa joutuu elämään, niin siinä ei hirveen kärjekkäästi voi joka asiaan 

suhtautua. Et täytyy aatella sitä – tai moni aattelee ja minäkin aattelen – että en mä nyt jaksa 

tuohon käydä kiinni, ettei se niin tärkee asia oo. Vaikka voi ollakin monelle.” (H1) 

 

Eräs lehti joutui kirjoittamaan kiusallisesta aiheesta, kun paikkakunnalla selvisi 

valtakunnallistakin julkisuutta saanut skandaali. Paikallislehti pidättäytyi 

hienovaraisemmassa käsittelytavassa kuin esimerkiksi iltapäivälehdet. Päätoimittajan 

mielestä oli kuitenkin tärkeää käsitellä aihetta myös paikallisessa lehdessä, sillä jos asioista ei 

puhuta avoimesti hankkivat ihmiset kuitenkin tietonsa jostain. Tällöin huhut saattavat levitä, 

eikä asian todellinen laita selviä. Alkuun asianomaiseen tapaukseen liittynyt henkilö 

kimpaantui päätoimittajalle, sillä hän koki lehden savustavan jutuillaan jutussa esiintyneen 

henkilön pois paikkakunnalta. Myöhemmin henkilö joutuikin jättämään työnsä. 

 

Asioiden turhaa riitauttamista pyritään välttämään, jos se suinkin oli mahdollista. Sen vuoksi 

esimerkiksi ”huonotkin” mielipiteet saatettiin päästää lehteen, sillä hyvän mielen antaminen 

lukijalle oli pienempi paha kuin myötähäpeä siitä, että hölmö kirjoitus päätettiin julkaista 

lehdessä. Nieminen ym. (2004, 62) muistuttavat, että toisinaan on vaikeaa vetää raja 

itsesensuurin ja ammatillisen harkinnan välillä. Paikallislehdet eivät monestikaan uskalla 

kritisoida paikallisia vallankäyttäjiä (emt., 62.) Tämä nousi selkeästi esille myös eräässä 

omassa haastattelussani. Eräälle päätoimittajalle oli annettu lehden johdolta ohjeistus siitä, 

että lehden tulisi olla kunnan kanssa mahdollisimman monessa asiassa konsensushenkinen. 

Asia ärsytti, muttei päätoimittajalla ollut voimia tehdä asialle mitään. Aiheiden kuoliaaksi 

vaikeneminen oli silti sellainen, jota kyseinen päätoimittaja ei missään nimessä hyväksyisi. 

Mikäli jostakin asiasta uutisoiminen kiellettäisiin, sanoi päätoimittaja lähtevänsä samoin tein 

talosta. Mikään asia ei ollut niin pyhä, ettei siihen voisi kajota. Toisaalta kyseisellä 

päätoimittajalla eivät enää ”paukut riittäneet” olemassa olevan asiantilan kritisoimiseen, ja 

hän toivoikin tilalleen jotain sellaista henkilöä, joka todella ”pistäisi tuulemaan vallan 

kammareissa”. 

 

”Hemmetti (--) kun ne istuu siellä kunnanhallituksessa, valtuuston puheenjohtaja ja 

hallituksen puheenjohtaja. Ollaan niin samaa pataa, eikä oo mitään erimielisyyksiä ja 
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lehdenkin pitäisi antaa positiivinen kuva [kunnasta] joka käänteessä. Mä oon ollu 

johtoryhmän palaverissa silloin ihan kun mä tulin, menin esittäytyyn sitten. Mulla ei ollu 

vielä tietoo mistään kuvioista, et mä olin tavallaan niinku heidän kuunteluoppilaana. Siellä 

vaan sanottiin, että lehdellä ja kunnalla on ollut sellainen suhde, että lehti antaa positiivisen 

kuvan kaikesta.” 

 

Boxberg ym. (2009, 116) kritisoivat suomalaista konsensusdemokratiaa pehmeäksi, joka taas 

kielii journalismin ihanteiden rapautumisesta. Heidän mukaansa suomalaisen 

konsensusjournalismin käytännöt periytyvät journalistisukupolvelta toiselle ja samalla 

siirtävät vastuullisen sananvapauden vastaisia ihanteita (emt., 119–120). Sensurointi johtaa 

kuitenkin pian journalismin uskottavuuden murenemiseen, muistuttaa Julkisen sanan 

neuvoston puheenjohtaja Risto Uimonen. Tilanne muuttuu erityisen pahaksi silloin, kun 

tahtonsa läpi saanut taho kertoo siitä eteenpäin ja sana leviää. Toimittaja on ennen kaikkea 

vastuussa yleisölle, jolla on oikeus tietää mitä yhteiskunnassa tapahtuu. (Aro 2011, 10.) 

 

Päätoimittajat saivat kokea myös yläpuoleltaan tulevaa tulevan kritiikkiä. Esimerkiksi yksi 

haastatelluista kertoi saaneensa omistajalta haukut, kun oli laittanut avustajan kirjoittamaan 

jääpuikkoaiheista juttua, mutta avustaja oli kuvittanut jutun ”väärin”. Jääpuikot kun olivat 

riippuneet sellaisen kiinteistönomistajan katolta, jolla oli jo entuudestaan omistajan kanssa 

kaunaa. Näin ollen henkilökohtaisista kahnauksista tuli lehden teon määrittelijä. Kiista meni 

jopa niin pitkälle, että puhuttiin jopa avustajan erottamisesta, vaikkei hänellä ollut mitään 

käsitystä siitä, millaiset suhteet lehden omistajalla oli jääpuikkorakennuksen omistajaan.  

 

Edellä mainituista yksittäisistä esimerkeistä huolimatta Suomessa tehdään valtaosaltaan 

riippumatonta journalismia. Esimerkiksi monet Journalistin haastattelemat toimittajat eivät 

ole koskaan joutuneet tilanteeseen, jossa olisivat itse sensuroineet itseään tai heidän 

esimiehensä olisi pyytänyt sitä (Aro 2011, 10).  Näiden esimerkkien jälkeen on syytä siirtyä 

tarkastelemaan sellaisia vaikutusyrityksiä, jotka eivät paikallislehdissä menneet läpi tai 

ainakin ne kohtasivat vastarintaa. 
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5.3 Päätoimittajien torjumat vaikutusyritykset 

 

Paikallislehti pyrkii myös torjumaan siihen kohdistettuja vaikutusyrityksiä. Se voi käyttää 

apunaan vastastrategioita, joita on jo käyty läpi alaluvussa 3.3. Lehti saattaa antaa joidenkin 

vaikutusyritysten vaikuttaa lehden sisältöön, mutta näin ei ole aina. Lehdet torjuvat 

tietyntyyppiset vaikutusyritykset, kun taas joihinkin saatetaan antaa hieman myönnytyksiä. 

Lehden torjumat vaikutusyritykset ovat selvempirajainen ryhmä kuin lehden hyväksymät 

vaikutusyritykset. Konkreettisuuden vuoksi vuoksi päädyin esittelemään tulokset näin. 

 

5.3.1 ”Mä poltan sun talos” 

 

Yksi selvimmistä ei-hyväksytyistä vaikutusyrityksistä oli päätoimittajien uhkaileminen. 

Hälyttävää on, että Sanomalehtien liiton tekemän kyselyn perusteella jopa joka toista 

päätoimittajaa on painostettu tavalla, joka koettiin sananvapauden rajoittamiseksi (Virranta 

2011, 8). Vielä 2000-luvun taitteessa mediataloja kohtasi oikea uhkailubuumi, jonka syyksi 

mediataloille työskentelevät juristit näkevät tuolloin näkyvästi julkisuudessa käsitellyt 

oikeudenkäynnit, joissa tuomioistuimet ottivat aikaisempaa tiukemman kannan median 

vastuuseen (Mustranta 2011, 4). Yllättävän moni haastatelluistani kertoi kohdanneensa 

työssään uhkailua, joka suoraa tai niin sanottua piilouhkailua. Eri asia on se, kuinka 

päätoimittajat uhkauksiin ovat reagoineet. Toiset myönsivät pelänneet henkensä puolesta, 

toiset eivät ole osanneet ottaa tilannetta vakavasti. Reagointiin vaikutti tietysti myös se, 

millaista uhkaa päätoimittajat ovat kohdanneet. 

 

Uhkailua esiintyi eri muodoissa, esimerkiksi lievimmät uhkaukset liittyivät siihen, että 

epäasiallisen uutisoinnin takia otettaisiin yhteyttä eduskuntaan. Myös Mörä (1999, 161–162) 

huomasi omassa tutkimuksessaan samantyyppisiä asioita. Hänen haastattelemansa journalistit 

olivat kohdanneet muun muassa painostusta, toimituksellisten ratkaisujen arvostelua ja 

kommentointia, minkä lisäksi paria heistä oli uhkailtu suojelupoliisilla (emt. 161–162). 

Samanlaisia tuloksia on saanut myös Kuutti (1995, 242), jonka tekemässä 

kyselytutkimuksessa erimuotoinen journalistinen painostus arvioitiin hyvinkin yleiseksi. 

 

Pahimpia uhkauksia omassa aineistossani olivat suorat tappouhkaukset. Joskus mediatalot 

antavat asianajajiensa lukea juttuja ennakkoon silloin, kun niiden julkaisemisessa pelätään 
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olevan kunnian- tai yksityisyydensuojan loukkauksen riski (Mustranta 2011, 4). Näin ei 

kuitenkaan käynyt silloin, kun eräs haastatelluistani kertoi julkaisseensa lehden 

mielipideosastolla kirjoituksen, josta kiivastunut lukija koki löytävänsä itsensä. Lukija 

loukkaantui kirjoituksesta verisesti ja otti päätoimittajaan yhteyttä. Toimituksessa tilanne 

otettiin heti vakavasti, sillä henkilö oli työntekijöiden tuntema. 

  

”Me tunnettiin tää henkilö, että sillä ei ihan kaikki asiat oo kondiksessa. Se sanoi sitten, 

että ’Muistakin sitten [päätoimittajan nimi], että mä poltan sun talos’. Ja mä pelästyin totta 

kai hirveesti, että mitenköhän tässä käy. Mä asun ihan [paikkakunnan nimi] keskustassa ja 

[talo on] maailman yksinkertaisin kyllä sytyttääkin. (--) Mähän kerroin tän asian 

kustantajalle, ja mulla oli siellä kaks viikkoo ympärivuorokautinen vartiointi, (--) kun mä 

ilmaisin kantani, että mä oon kyllä todella peloissani. Koska tää henkilö joka mulle näin 

sanoi, me tiesimme, että se saattaa sitten tehdä ihan mitä tahansa. Vihapäissään.” 

 

Kaikki päätoimittajat eivät tappouhkauksistakaan huolimatta osanneet pelätä henkensä 

puolesta. Tämäkin päätoimittaja joutui kyseisen tapauksen jälkeen turvautumaan 

ammattiauttajiin, mutta ajatteli kuitenkin uhkailujen olevan osa päätoimittajan työn 

negatiivisia puolia. 

 

”Onhan siinä laitettava itsensä likoon ja kestettävä kaikenlaista paskapostia. (--) Onhan 

mullekin tullu monta tappouhkausta ja poliisit ovat täällä tutkineet, että mistä puheluita on 

tullut ja menny ja sitten kiikutetaan talteen jonnekin tuonne Sorille Tampereelle. Että sillä 

sananvapaudellakin on tietysti hintansa. (--) Etten mä osannu silleen pelätä hirveesti, vaikka 

näitä totaalisia uhkauksia ja tällasia on ollu. Mä en varmasti tätä työtä tekis, jos mä en olis 

ymmärtäny, että se liittyy tähän (--) aina se uhka.” 

 

Yksi haastateltavista kertoi saaneensa pahimmat uhkaukset juuri uransa alkuvaiheessa, jolloin 

päätoimittajan annettiin suoraan ymmärtää, että hänen olisi parasta muuttaa pois 

paikkakunnalta. Uuteen tulokkaaseen suhtauduttiin jopa vainoharhaisesti ja hänen 

toimintaansa seurattiin äärimmäisen tarkasti. Päätoimittaja puhuikin niin sanotusta ”vuoden 

koeajasta”, jonka paikkakuntalaiset asettivat uudelle päätoimittajalle ennen kuin suostuvat 

hyväksymään hänet joukkoonsa. Viimeisimpinä vuosina uhkaukset olivatkin vähentyneet. 
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Rajuunkin kirjalliseen palautteeseen osattiin myös suhtautua huumorilla ja haluttiin jopa 

kerätä niitä talteen. 

 

”Oon mä aina jotkut parhaat tallentanut tonne yhteen laatikkoon, missä on herkullisimpia 

niitä. Sit mä oon saanu virallisen kirouksen semmoselta vähän mielenterveydeltään 

häilyvältä ihmiseltä. (--) Onhan niit sellasii, ne osaa oikeesti asettaa omaan arvoonsa.” 

 

Lehdistönvapautta loukataan ja sananvapautta uhataan Suomessa Uimosen (2009, 238) 

mukaan vain harvoin. Pienimuotoista toimittajien painostamista tapahtuu jatkuvasti, mutta 

niistä ei yleensä haluta puhua. Journalistit itse huomaavat kulisseissa tapahtuvan 

painostuksen, mutteivät anna sen vaikuttaa itseensä. (Emt., 238.) Esimerkki lievemmästä 

uhkauksesta on yhden haastateltavan uran alkuvaiheelta, jolloin haastateltava suuttui jutusta, 

kun oli saanut sen käsiinsä. 

 

”[H]än nolostui täysin ja tunsi itsensä aivan pelleksi että kun tämmöstä on lehdessä. Hän 

nosti siitä kovan äläkän ja uhkasi ottaa yhteyttä [entisen ministerin nimi ja puolue], koska 

hän tuntee henkilökohtaisesti hänet, ja sen pojan lehtimiesura loppuu tähän. (--) Se oli 

uhkaus, joka meitä nauratti makeasti kyllä lehdessä.” 

 

Päätoimittajien uhkailu ei ollut välttämättä suoraa, vaan se saattoi näyttäytyä pelon 

ilmapiirinä ja ilmassa leijuvana väkivallan uhkana. Eräs päätoimittaja kertoi tapauksesta, 

jossa hän oli ollut paikallisen valvontaviranomaisen kanssa kuvaamassa pohjavesialueella 

sijaitsevaa romupihaa. Pihaa piti kuvata yläilmoista nosturin nokassa ja kuvaustouhuja 

valvomaan oli pyydetty poliisivartio. Paikalle tuli kesken kuvauksen asianomaisia henkilöitä 

susikoirien kanssa. Päätoimittaja alkoi vähitellen pelätä huojuvan nosturin nokassa, kun 

hänen mieleensä tuli ajatus siitä miten kävisi, jos juurella seisova porukka päättäisi alkaa 

kaataa koko laitetta. Myöhemmin eräs asianomainen kävi vielä toimituksessa uhkailemassa 

oikeustoimilla, sillä lehdessä oli julkaistu kriittinen mielipidekirjoitus koskien siivotonta 

pihaa. 

 

Tyyppiesimerkki uhkauksesta on uhkaus vetää mainokset pois lehdestä, jos lehti ei toimi 

tietyllä vastapuolen toivomalla tavalla. Ilmoitus on uhattu pois vetää lehdestä sen takia, ellei 

mainostaja saa tietynlaista julkisuutta lehdessä. On myös vaadittu ns. ilmaista mainosta, jos 

taho pääsisi muutoin esille lehdessä esimerkiksi jutun kautta. Ilmoittajien vaatimuksia on 
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pyritty suitsemaan muun muassa tiettyjen uutiskriteerien kautta siten, että yrittäjille on 

kerrottu lehden noudattamat pelisäännöt. Lehdestä saatetaan esimerkiksi kertoa mainostajalle 

suoraan, millaisissa tilanteissa juttu tehdään. Näitä voivat olla muun muassa yrityksen 

täyttämät pyöreät vuodet, omistajanvaihdos tai konkurssi. Sukkulointi mainonnan ja 

journalistisen sisällön välillä voi toisinaan olla hyvinkin mutkikasta. Tuoreen 

sananvapauskyselyn perusteella voidaan todeta, että valtaosassa painostusyrityksistä juuri 

ilmoittaja tai paikallinen päättäjä on yrittänyt kieltää itselleen negatiivisesta asiasta 

kirjoittamisen ja juuri uhannut lopettaa ilmoittelun (Virranta 2011, 8). 

 

”Kyllä on aina vähän hankala tilanne, kun ilmoittaja-asiakkaamme kytkee ilmoittelunsa 

siihen, että hänestä tehtäis juttu. Sais näkyvyyttä. Kyllä siinä ristiriitatilanne on aina.” 

 

Kaikkia päätoimittajia mainostajien uhkaukset tai niskuroinnit eivät kiinnosta. 

Ristiriitatilanteen tullen heitä saatettiin kohdella jopa tylysti. 

 

”Ei kannata suustaan päästää semmosta mitä ei elä todeksi. Nämä on välttämättömiä 

esimerkkejä sen takia, että se sanahan kulkee. Ne oikeesti tietää ne ihmiset, että sen kanssa ei 

kannata vehkeillä. Enkä minä anna kenenkään ruveta henkilökuntaani kiusaamaan. Et jos 

joku rupee täällä uhittelemaan, (--) niin minä pistän sen poikki ja sanon, että ’menkää hei 

pihalle rauhottumaan’. Ja moni on saanu lähöt täältä. Ihan oikeesti.” 

  

Sovinto saattoi joskus syntyä odottamattomilla tavoilla. Eräs päätoimittaja suututti erään 

kirkon toimihenkilön laittamalla hänen suuhunsa sopimattomia sanoja ja julkaisemalla ne. 

Tosi asiassa kyseinen henkilö oli kironnut, joskaan hän ei osannut odottaa näkevänsä 

sanomisiaan lehdessä. Henkilö suuttui lopulta toimittajalle niin, että sanoi ettei tämä tule 

koskaan pääsemään taivaaseen. Myöhemmin riita saatiin ratkeamaan, kun päätoimittaja otti 

asianomaisesta uskonnollista symboliikkaa sisältävän kuvan järven rannalla. 

 

Luonnollisesti lehti saa palautetta jutuistaan, mutta aina se ei ole pelkästään positiivista. 

Päätoimittajaa haukutaan ja lehteä haukutaan. Vaikka lehti ei olisikaan minkään yksittäisen 

puolueen äänenkannattaja, se luokitellaan helposti uutistensa takia kuuluvaksi tiettyyn leiriin. 

Rajukaan palaute ei aina ole päätoimittajien mielestä huono asia, riippuu siitä miten asiaa 

katsoo. Moni oli saanut palautetta siitä, että hänet luokiteltiin tiettyyn poliittiseen 

ryhmittymään kuuluvaksi. 
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”Mä tykkään siitä kun mua haukutaan, et milloin mä oon vasuri ja milloin mä oon vihree ja 

milloin mä oon kokoomuslainen. Mä oon oikeestaan kaikkia. Niin mustahan se on hyvä 

tilanne sillon.” 

 

Moni päätoimittajista kertoi myös joutuneensa tilanteeseen, jossa häntä on yritetty salaa 

erottaa tai uhattu potkujen hankkimisella. Kiivastuneet henkilöt ovat ottaneet yhteyttä joko 

lehden omistajaan tai toimitusjohtajaan todeten, että päätoimittajallakin on pomo. 

Yhteydenottajat ovat esimerkiksi pitäneet päätoimittajaa ”vittumaisena”, lehden kirjoittelua 

vääränlaisena tai he eivät ole saaneet täysin tahtoaan läpi. Päätoimittajalle on kuitenkin 

tärkeää, että he tietävät voivansa luottaa omaan esimieheensä, hallituksen jäseniin tai lehden 

omistajaan. Vaikka erottamisyrityksiä tulisikin, ei omistaja reagoi niihin vaan pitää tiukasti 

oman työntekijänsä puolta. 

 

”Toimitusjohtaja on kyllä mun mielestä hienosti toiminu niissä. Mulle ei ainakaan jää 

epäselväksi kenen puolella se on. (--) Joskus jos on jotain, niin sitte [vihjaa, että] vois ottaa 

tästä nyt opikseen, ettei tarvii joka lehdessä välttämättä haukkua jotakuta poliittista 

päättäjää.” 

 

Esimieheen on voitu ottaa yhteyttä päätoimittajan tietämättä, tai sitten närkästyneisyys on 

esitetty myös päätoimittajalle itselleen suoraan. 

 

”Ei siitä oo varmaan kuin viikkoja, niin eräs henkilö kyseli vaan puolihuolimattomasti silleen 

– ei kertonu että mistä on kyse, oli närkästynyt lehden kirjoitteluun – ja kyseli multa, että 

kukas teidän lehden omistaa. (--) Siinä oli ihan selvästi tarkoitus vähän vaikuttaa ja 

painostaa, mutta kerroin yhtiön omistuksen ja asia jäi silleen.” 

 

”Kyllä tässä on joutunu ottamaan lunta tupaan aika pahastikin semmosilta aika vaikuttavilta 

ihmisiltä, kun on taas toiminu journalististen sääntöjen mukaisesti. Et on tehty juttu aiheesta, 

vaikka toinen on sitä kieltänyt. Onhan muakin koitettu puun takaa monta kertaa erottaa. Eli 

on oltu yhteydessä hallitukseen ja jäseniin.” 

 

Päätoimittaja on voinut toimia aivan oikein journalististen sääntöjen mukaisesti, mutta 

vastapuoli ei ole silti sitä sulattanut. On voitu esimerkiksi tehdä juttu, vaikka toinen on 
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yrittänyt sen tekemisen estää ja kieltää. Erottamisyritysten takana on voinut olla korkea-

arvoisiakin henkilöitä. 

 

”Vaikuttajia ihan. (--) Kaikkiinhan toi hallitus tai jäsenet ei ota ees kantaa, et ei ne lähde 

siihen kelkkaan. (--) Sähköposti on saatettu lähettää ja sitten kopiot on laitettu (--) ensin 

niinku mulle, mutta sitten vielä kopiot hallituksen jäsenille. (--) Tää ei oo hyvän tavan 

mukaista, mutta on näitä ollu.” 

 

Painostusta ovat myös paikallislehdistä tehdyt kantelut esimerkiksi Julkisen sanan 

neuvostoon ja tutkintapyynnöt poliisille. Oikeudenkäynneillä uhkaileminen on kuitenkin 

viime vuosina kaiken kaikkiaan vähentynyt (Mustranta 2011, 4). Vähenemisen syynä 

nähdään paitsi pienet vahingonkorvaukset myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 

vapauttavat päätökset. Asianajaja Heikki Salon mukaan vielä vuosituhannen vaihteessa 

oikeudenkäyntejä oli lähes viikoittain. (Ema., 4.) Paikallislehdessä kuulustelujen taustalla 

saattoi olla esimerkiksi kuntaliitosprosessi, joka on ollut esillä myös lehdessä, vaikkapa 

yleisönosastolla. 

 

”Kyllähän ne on aina vaikeita tilanteita kun käy kuulusteluissa. (--) En mä oo käräjille 

saakka koskaan joutunut työn vuoksi, mutta sitten kun tulee tämmöstä vääntöö, että tarvii 

käydä poliisin kanssa läpi. (--) Nää raskaimmat on just niitä kun koitetaan… Ainahan niissä 

punnitaan siis sitä, että sananvapaus vastaan yksityisyyden suoja. Tai ne on ne 

peruskysymykset. Eipä niitä oo, muutaman kerran mä oon ollu kuultavana ja ne ei oo menny 

ees tutkintaa pidemmälle kuitenkaan.” 

 

Toisinaan päätoimittajiin kohdistuva palaute voi olla erittäin rajua. Varsinkin lehtien 

verkkosivujen kautta toimittajat saavat negatiivista palautetta muun muassa ulkonäöstään tai 

heitä voidaan haukkua mielisairaaksi, rumaksi, katkeraksi ämmäksi, vitun idiootiksi tai 

sivarihomoksi. Taloussanomien toimittajan Petri Korhosen mukaan kirjoittajia ei tarvitse edes 

paljon provosoida, sillä tietyt aiheet aiheuttavat vastareaktion välittömästi. (Koljonen 2011, 

14). Eräs haastattelemani päätoimittaja sanoi saavansa palautetta lähinnä kolumneistaan, sillä 

pääkirjoituksissa hän suosi tarkoituksella pidättyväisempää linjaa. 
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”Jos sä googlaat mun nimen, niin (--) tulee aika härskejä tekstejä. On 

kyläkoulukeskusteluihin liittyviä. Kyläkoulujen puolustaja oli siellä aika paksua tekstiä 

vääntäny.” 

 

5.3.2 Puhetta lahjonnasta eli neljä sataa toimituksen virkistysrahastoon 

 

Lahjonta kuuluu torjuttuihin vaikutusyrityksiin. Lahjontaan yhdistyy korruptio, jolla 

tarkoitetaan valta-aseman väärinkäyttöä yksityisen edun saavuttamiseksi (Tapanainen 2011). 

Päätoimittajia on koetettu lahjoa joko suoraan tai peitellysti. Kaikki lahjontatilanteet eivät 

kuitenkaan olleet niin ilmiselviä, vaan päätoimittajat itsekin puhuivat mielellään harmaasta 

alueesta. Onkin vaikeaa vetää rajaa esimerkiksi lahjojen ja lahjonnan – eli niin sanottujen 

sallittujen vaikutuspyrkimysten – välillä, toteaa lahjontaa yritys- ja viranomaistoiminnassa 

käsittelevää väitöskirjaa kirjoittava Johanna Peurala (Tapanainen 2011). Eräs päätoimittaja 

yritti tehdä rajanvetoa seuraavanlaisen esimerkin avulla. 

 

”Jos se kestitseminen menee sille asteelle, et me voidaan ajatella et se on jo lahjontaa. Se ei 

ookaan mikään paikallinen sauna, jonkun tehtaan kellarissa, vaan se onkin jossain Levillä tai 

Rukalla tai Venezuelassa, niin sitten on tietysti jo ihan toinen juttu. Silloin kyse on 

lahjonnasta. Vaikkakaan tietysti ei oo kyse virkamiehestä, mutta silloin kun on toimittaja. 

Musta se on silloin erittäin epäsuotavaa. Mutta sitäkin tekevät sidosryhmät ihan valtavan 

paljon.” 

 

Yksi suorimmista vaikutusyrityksistä oli suoranainen lahjojen antaminen. Eräällä 

paikkakunnalla toimiva yrittäjä vei niiden antamisen kokonaan uudelle tasolle. Journalisti ei 

koskaan päässyt pois paikalta ottamatta mukaansa laatikollista alkoholia ja tupakkaa. 

Päätoimittaja myönsi tilanteen olevan hyvin kiusallinen, mutta tyhjin käsin sieltä ei lähdetty. 

Pahimmillaan ”saman setin” oli joutunut ottamaan mukaansa myös raskaana oleva toimittaja. 

Toimitukseenkaan yrittäjä ei tullut tyhjin käsin: eräänkin kerran hän oli lyönyt tiskiin nelisen 

sataa euroa toimituksen virkistysrahastoa varten.  Kyseinen päätoimittaja koki tällaisen 

suoran lahjonnan erittäin kiusallisena. Lahjonta aiheutti toimituksessa lähinnä 

hylkimisreaktion, eikä tullut kuuloonkaan että alkoholilla, tupakalla tai rahalla olisi voinut 

ostaa lehdestä palstatilaa itselleen muutoin kuin yrittäjän omien mainosten muodossa. Välillä 
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niin sanotut lahjontatilanteet saatettiin kuitata huumorilla, kun ne tuntuivat lähes 

kestämättömiltä käsitellä.  

 

”Kyllä mä joskus siis ihan vakavissaan tai puolivakavissaan sanon, et täähän nyt on ihan 

korruptiota ja sitten me yhes nauretaan sille. (--) Että vaikka mä tarkotan sitä, niin se 

ihminenkin (--) ottaa sen leikinlaskuna, vaikka sitähän se hitto soikoon on.” 

 

Aina lahjukset eivät kulje vastapuolelta toimitukseen päin, vaan myös lehti saattaa olla 

joissakin tapauksissa ”lahjojana”. Erään päätoimittajan oli pakko avata kukkaron nyörejään 

lehden jouduttua kiipeliin alkoholisteista kertovan jutun takia, jossa kuvituksena oli kuva 

juttuun sopiviksi katsotuista henkilöistä. Tarkoitus oli, että kuva pikselöidään ennen painoon 

menoa niin, etteivät kuvassa esiintyvät henkilöt olisi tunnistettavissa. Näin ei kuitenkaan 

käynyt. Pian lehden ilmestymisen jälkeen kuvassa olleet ottivat yhteyttä lakimieheen, joka 

uhkasi oikeusjutulla. Päätoimittajan ei auttanut muuta kuin kysyä neuvoa yhtiön lakimieheltä. 

Hän kehotti päätoimittajaa hankkimaan kuvassa olevat henkilöt kokoon, jotta asia voitaisiin 

hoitaa niin sanotulla ”shekkivihkoperiaatteella”. Niinpä nimet pantiin paperiin 2 000 markkaa 

vastaan. Tilanne jatkui seuraavana päivänä, kun päätoimittaja sai puhelun Alkon esimieheltä. 

Hän kummasteli, mistä mahtoi olla kyse, kun hyllystä katosivat kaikki parhaat konjakit ja 

jutussa kuvituksena olleet miehet lauloivat lehden ilosanomaa. 

 

Päätoimittajat eivät pitäneet joululahjojen saamista lahjuksien vastaanottamisena, sillä 

toimitus itsekin antoi lahjoja yhteistyökumppaneilleen. Onkin siis vaikea vetää raja siihen, 

minkä laskee lahjukseksi ja mikä taas on lahja. Päätoimittajat kertoivat saaneensa lahjoja 

muun muassa leipomoalanyrittäjältä, joka ilmeisesti vei niitä myös muihin yrityksiin. Muita 

mainittuja lahjoja olivat suklaalevyt ja viinipullot. Eräs päätoimittaja vertasi joululahjojen 

antamista liikelahjoihin, joita annetaan uuden yrityksen avatessa ovensa. Tämäntyyppisten 

lahjojen antamista ei pidetty voiteluna, vaan lähinnä normaalina kanssakäymisenä. 

Lahjontayrityksiä esiintyi myös Kuutin (1995, 245) tekemässä tutkimuksessa, joskin hän 

arvioi sen olevan harvinaista tämän päivän Suomessa. Itse en sitä mitenkään tavattomana 

pitäisi, olenhan itsekin saanut vaikka minkälaisia pikku ”muistamisia” vuosien varrella 

haastateltaviltani. En tosin ole itse osannut ajatella niitä suoranaisiksi lahjuksiksi. Ei 

myöskään seuraava päätoimittaja. 
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”Se on musta enemmänkin semmosta yhteiskuntasuhteiden hoitamista yhteistyökumppanilta. 

Ajatuksella että ’joskus, jossain vaihees sit sun lehdes sit voi meistäkin kirjottaa’. Se ei oo 

ihan semmonen, et toinen käsi antaa pullon ja toinen käsi ottaa sua raiveleist kiinni, et nyt se 

juttu.” 

 

Kehittyneille maille tyypillinen korruption muoto ei olekaan suora rahan vaihtaminen, vaan 

hieman lievemmät muodot kuten suosinta, hyvä veli -verkostot ja nepotismi (Tapanainen 

2011). Itse lisäisin myös tietynasteisen tavarahyötymisen. Eräs päätoimittaja otti esille muoti- 

kuten kosmetiikkatoimittajat, jotka tekevät lähinnä tavarajournalismia, jota taas voidaan pitää 

tekstimainontana. Kuitenkaan esimerkiksi autolehtien toimittajia ei kohdella hänen mukaansa 

samalla lailla, vaikka juuri he ovat päätoimittajan mielestä pahimmin lahjottuja toimittajia.  

 

”Näillä kaikilla autolehtien toimittajilla on piiiit-kät testilainat. Niillä on täysin ilmaset autot 

käytössä, niihin ei ees verottaja pääse kiinni. Se on niin härskii touhuu. Ja ne on laatulehtiä.” 

 

Erikoiseen tilanteeseen johti erään toimituksen maksama lentomatka Britanniaan, missä 

haastattelemani päätoimittajan piti haastatella maailmantähteä. Kun haastattelu ei 

sujunutkaan alkuperäisten suunnitelmien mukaan, tuli siitä kovaa kritiikkiä. 

 

”Kun [tähden nimi] ei suostunu vastaa mun kysymyksiin, ja mä kirjotinkin siitä vaan tän 

[näyttää sormilla] mittasen jutun lehteen, niin mähän sain hirveet nootit. Että kyllähän sä oot 

asunu viiden tähden hotellissa ja lentäny business-luokassa ja me on maksettu sitä tätä ja 

tota ja nyt sä kirjotit vaan… Et tästä ois pitänyt tehdä vähintään kolmen sivun juttu.” 

 

Vaikka Kuutin (1995, 246) haastattelemat journalistit eivät pitäneen vastikkeellisen 

korruption vaaraa kovin suurena ongelmana, oli korruption ”hienompaa muotoa”, eli 

journalistien sitomista vallankäytön koneistoon jo vaikeampi valvoa. Silloin 

yhteiskunnallisten vallankäyttäjien, lähteiden ja journalistien ajattelu on usein samanhenkistä 

ja osapuolet haluavat edistää niin sanottua yhteistä asiaa (Kangas 1992, sit. Kuutti 1995, 

246). En usko, että aina journalistit edes mieltävät tällaisissa tapauksissa toimineensa jotenkin 

epäammattimaisesti. Hehän vain toimivat omien arvojensa ja ajatustensa mukaisesti (vrt. 

Shoemakerin ja Reesen yksilöllinen taso) .
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5.3.3 Oma etu, paras etu 

 

Jotkut lukijat, virkamiehet tai mainostajat ovat myös yrittäneet saada lehteä kirjoittamaan 

haluamallaan tavalla. Tällaisia tilanteita ovat olleet muun muassa kiellot tai pyynnöt tehdä 

tietynlainen juttu tai tietty aihevalinta. Ylen politiikan toimittajia tutkinut Aula (1991, 214) 

totesi jo 90-luvun alussa, että yhä useammat poliitikot ovat alkaneet asettaa ehtoja 

haastatteluille. He käyvät kauppaa muun muassa kysymyksillä sekä tarkistamis- ja 

korjausmahdollisuuksilla. Poliitikkojen sanottiin myös kieltäytyvän yhä useammin 

haastatteluista ja kommenteista kielteisen julkisuuden pelossa. (Emt., 214.) Lehdet reagoivat 

tällaisiin yrityksiin pääosin torjuvasti. Politiikantoimittaja Eeva Lehtimäen (Pernu 2011, 12) 

mukaan nykyjournalismi saattaa olla jopa laadukkaampaa kuin ennen. Media on 

moniäänistynyt, toimittajat ovat kriittisempiä ja journalismi on parempaa. (Ema., 12.) 

 

Haastattelemieni päätoimittajien mukaan haluamansalaista juttua ei pystynyt saamaan 

mitenkään, jos paikallislehti itse ei ole myös sen kannalla. Eräs haastateltava kuvasi tilannetta 

niin, että painostusyritysten takana oleville ei pidä antaa periksi, vaan antaa vastapuolen 

ymmärtää asia tietyllä tavalla ja käsitellä häntä ikään kuin myötäkarvaan. Yhteistyö on 

luovimista erilaisten mielipiteiden välillä. Toisinaan lehden mainostaja saattaa koettaa kytkeä 

ilmoittelunsa jutun tekemiseen, mutta lehti taas ei näe näiden kahden asian välillä 

minkäänlaista yhteyttä. Erään lehden päätoimittaja totesi tiukaan sävyyn, ettei lehden 

mainostilaa myydä mainostajan mukaan. 

 

”Ei oo olemassa semmosta rahaa, jolla sinä saat ostettua ääntä. Taikka jotakii pois sieltä. Se 

on kaikille yhtä saavutettavissa olevaa ja samalla hinnalla. (--) Että jos joku rupee tuossa 

meidän myyjille taikka mulle sanomaan, että hän saa Tamperelaisesta [tietyllä hinnalla] niin 

me sanotaan kohteliaasti, että sinun pitää valita se sitten. Että ei me väkisin haluta, eikä me 

myydä alehintaan itseämme.” 

 

Yksi haastatelluista päätoimittajista nosti esille tapauksen, jossa tietyntyyppisen uutisen 

julkaiseminen on laukaissut halun vetää kostoksi mainokset pois lehdestä. Taustalla oli 

paikallisen valtuuston matka, josta lehdessä oli kritisoiva kirjoitus. Paluumatkalla bussissa 

nousi kova äläkkä, kun matkalaiset olivat saaneet kunnanjohtajalta jo etukäteen kuulla 

tulevasta kirjoituksesta. Bussissa tajuttiin, että kirjoitukseen pitää jonkun vastata. Koska 
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juttua ei vielä ollut julkaistu, pyydettiin päätoimittajaa jättämään se kokonaan julkaisematta, 

koska kunnanjohtaja ei osannut kirjoittaa vastinetta. Lopulta päätoimittaja auttoi tilanteen 

ratkaisemisessa niin, että haastatteli kunnanjohtajaa aiheesta. Kunnanjohtaja sai selittää ja 

pääsi pinteestä. Yksi keino suitsia jutunpyytäjiä on asettaa jutun kirjoittamiselle tietyt 

julkaisukriteerit. Muutama lehti otti esille Journalistin ohjeiden lisäksi lehden omat, kirjatut 

tai kirjaamattomat uutiskriteerit, millä perusteella esimerkiksi yrittäjistä tehdään juttua.  

 

”Kun mä tulin tänne reilu kolme vuotta sitten niin jutun pyytäjiä oli paljonkin, nyt ne on 

vähentyny. Ne tietää, että mitkä ne kriteerit on, että mitkä menee läpi. (--) Aiemmin, edellisen 

päätoimittajan aikana linja oli ilmeisesti tiukempi. En tiedä oliko se hyvä vai huono. Lukijat 

on kiitellyt, että hienoa kun paikallisista yrityksistä on silloin tällöin juttua.” 

 

Eräs päätoimittaja kertoo tapauksesta, jossa kunnanjohtaja kiivastui lehdelle sen kirjoitettua 

kyläkoulujen lakkauttamisesta. Useampikin päätoimittaja sanoi haastatteluissa kuitenkin 

kannattavansa sitä, että lehti voi olla kuntalaisille sellainen purkautumiskanava, missä he 

pääsevät kertomaan heitä vaivaavista asioista. Mitään aihetta ei voida sensuroida vain sen 

takia, että joku virkamies tai muu taho ei ole siitä mielissään. Monesti yhteistyötä 

tällaistenkin kiivastuneiden tahojen kanssa pystyttiin jatkamaan jälkeenpäin, sillä 

yhteistyötahot tarvitsevat lehteä vähintään yhtä paljon kuin lehti tarvitsee niitä. 

 

”Mä ihan ensimmäiseks sille siitä vinoilinkin sillon, et täähän on herkullinen aihe. Me 

tehdään sitten juttuja, missä lapset roikkuu koulun kahvassa ja itkee, et ’älkää nyt kunnanisät 

viekö meiltä kouluja’, koska täähän on se asetelma. Sitten kun meillä pikkusen oli tänsorttisia 

juttuja, siitä synty ihan valtava kansanliike. Se huipentui siihen, et ihmiset laitto ilmotuksen 

lehteen, jossa ne lupas myydä pirttinsä jos koulu lakkautetaan. Ja siinä mentiin sit 

kunnanjohtajan mielestä yli ja se lakkautti lehtensä ja tuli vaikka minkälaista. Se vähän 

menetti malttinsa ja sieltä tuli sellasta kieltäkin, mitä ei yleensä kunnanjohtajan suusta tuu. (-

-) Viikko siitä eteenpäin pystyttiin jatkaan niinku ei ois mitään ollu.” 

 

Toisinaan lehden ulkopuoliset tahot ja henkilöt pyrkivät vaikuttamaan siihen, miten 

kenestäkin kirjoitetaan. Eräs päätoimittaja käytti tilanteesta ilmausta ”yrittää meidän 

housuilla istua tuleen”. Silloin kyseinen ulkopuolinen taho yritti edistää omaa asiaansa 

käyttämällä lehteä välikappaleena, jolloin lehden pitäisi lähteä ikään kuin ajamaan heidän 
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asiaansa julkisesti. Taustalla saattoi olla esimerkiksi joku yksittäinen henkilö, 

eläinsuojeluporukka tai vaikkapa poliittinen henkilö. 

 

TT: Minkälaisia ihmisiä nämä ovat, keltä näitä tulee? 

H: Ihan tavallisia kuntalaisia ja sitten ihan noita vaikuttajiakin. Hämmästyttävää. 

TT: Paikallispoliitikkoja? 

H: Niin. Muun muassa. Koittais sen minkä haluaisi suoraan sanoa toiselle niin meidän kautta. 

(--) Yrittävät et me otettais kantaa tai tehtäis juttua. Ikävässä valossa. 

 

Aina toiveita tai vaateita ei edes välttämättä esitetty, koska vastaus tiedettiin jo etukäteen. 

 

”Ne [paikallispoliitikot] tietää, että mä en veljeile kenenkään kanssa. Vaan on semmoset 

asialliset ja ei-liian-lämpimät välit. Semmoset, että minä otan yhteyttä silloin, kun mä koen 

tarvitsevani. Ja he tietää, että minuun voi ottaa yhteyttä, kun he näkee mielestään semmosen 

asian, että täytys niinkun uutisoida. Ne tietää, että mä en vaan tuo vaan se poliittisen 

ryhmittymän käsityksiä esiin, vaan samalla mä poimin muittenkin.” 

 

Yritykset asettaa juttuun tietty näkökulma liittyy toisinaan myös yhteistyöhön tiettyjen 

henkilöiden tai ryhmien kanssa, toisin sanoen vaatimusten takana eivät ole pelkästään 

kuntalaiset ja lukijat. Vaikutusyrityksiä voi tulla myös kunnan korkeilta virkamiehiltä. 

Sananvapauskyselyn vastausten perusteella voidaan sanoa jopa kunnan virkamiesten ja 

poliitikkojen painostaneen lehteä myönteisempään kuntauutisointiin. Kyselyssä eräs 

vastaajista kertoi olleensa kunnanhallituksen ja -valtuuston puheenjohtajien jatkuvissa 

puhutteluissa. (Virranta 2011, 8.) Tällaiset tapaukset eivät olleet tavattomia myöskään 

omassa aineistossani. Hyväkin yhteistyö menee liian pitkälle silloin, kun hallintokoneisto 

pyrkii tekemään lehdestä oman tiedotuskanavansa. Eräs päätoimittaja tiesi esimerkin 

käytännöstä, jota itse piti arveluttavana. 

 

H: Se on esimerkiksi kunnan tai kunnanjohtajan kanssa suora putki, josta tulee suurin 

piirtein mitta, että minkä kokoinen juttu tästä aiheesta pannaan. (--) On tämmönenkin 

sähköposti, että nyt tämmösestä aiheesta laittakaa tekemään sellanen ja sellanen juttu. 

TT: Kuka tämmöstä ehdottaa? 

H: Kaupunginjohtaja. 
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TT: Hän on siis ilmeisesti tottunut, että häntä kohdellaan tällä tavalla? 

H: Kyllä. 

 

Lehteä voitiin pyrkiä käyttää oman edun ajamiseen joko suoranaisesti tai välillisesti. Oman 

edun ajamista voi olla esimerkiksi positiivisen julkisuuden hakeminen ja toisen osapuolen 

mustamaalaamista. Tavalliset juttuvinkit ovat asia erikseen. Usein omaa asiaa ajavat ovat 

poliittisia toimijoita, jotka aktivoituvat entisestään esimerkiksi juuri vaalien alla. He pyrkivät 

positiivisen julkisuuskuvan luomiseen, jotta tulisivat valituiksi.  Jotkut lehdet hyväksyvätkin 

poliittisten ryhmittymien aktivoitumisen palstoillaan ja julkaisevat kirjoituksia hieman 

tavallista kritiikittömämmin. Toimituksissa pitäisikin Julkisen sanan neuvoston 

puheenjohtajan Risto Uimosen mukaan käydä jatkuvasti keskustelua siitä, mitkä ovat 

toimitustyön pelisäännöt, jotta myöskään toimittajat eivät ole suotta epävarmoja (Aro 2011, 

11). 

 

”Meillä on siinä [vaalien alla] ihan selkee linja, että kyllä sallitaan tietynasteinen tehtailu. 

Niitä julkaistaan ja sitten menee taas neljä vuotta väliä, ettei ne kirjota mitään.” 

 

Poliittinen sektori on muutoinkin aktiivinen lehteä kohtaan. Jos he eivät halua päästä 

otsikoihin itse omalla toiminnallaan, he voivat pyrkiä saamaan sinne vastapuolen, mutta 

negatiivisessa valossa. Toisesta osapuolesta saatetaan tehdä inhottavia paljastuksia, jolloin 

lehden kontolle jää päättää julkaistaanko ne vai eikö niitä julkaista. Omaa etuaan tavoittelevat 

myös mainostajat ja ilmoittajat. Jollei lehdeltä pyydetä suoraa puffijuttua toiminnasta, 

halutaan lehden kanssa kernaasti tehdä yhteistyötä. Moni lehti järjestääkin paikallisten 

yhdistysten ja yritysten kanssa tempauksia, jotka ovat hyvää mainosta samalla myös lehdelle 

itselleen. Kaikkien osapuolten kanssa ei kuitenkaan ehditä toimia, sillä aika asettaa omat 

vaatimuksensa tai sitten ei yksinkertaisesti olla kiinnostuneita. 

 

”Näitähän tulee kyllä aika paljon, siis jonkin verran meitä pyydetään kumppaneiksi, mutta 

me sitten sanotaan kiltisti, että meillä ei nyt resurssit riitä tai jotain. Tai sanotaan etteikö 

tässä tapauksessa joku toinen taho olisi luontevampi teille kuin me.” 

 

Kuten moni muukin tekemäni jaottelu, ei tämäkään ole täysin aukoton. Aina löytyy 

poikkeuksia. Parissa aineiston lehdessä mainostajille annettiin hieman muita enemmän tilaa 

toteuttaa omaa tehtäväänsä, ja ne olivat lehdessä ikään kuin erikoisasemassa. Eräässä 
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paikallislehdessä ilmoittajia varten räätälöitiin erityinen ruokasivu, jolla pyrittiin 

vauhdittamaan paikallisten elintarvikemyymälöiden kauppaa. Vaikka lehden tärkein 

kohderyhmä päätoimittajan mukaan olivatkin lukijat, se ei yksin riittänyt. 

 

”TT: Hoksaako tää sidosryhmä nyt tän sitte? Vai onko sille sit kerrottava suoraan 

rautalangasta? 

H: Kyllä sille mennään, kun kaikkihan täytyy myydä nykypäivän maailmassa, niin kyllähän 

niille tullaan kertomaan hyvin selkeäsanaisesti, että tää on juuri sinua varten suunniteltu 

tämä juttutyyppi, että toivottavasti tämä nyt toimii sinunkin hyväksesi.” 

 

Paikallisia yrittäjiä haluttiin suosia myös lisäämällä heidän näkyvyyttään lehdessä. Kaikki 

yrittäjät eivät olleet aina kuitenkaan samanarvoisia, vaan jotkut heistä haluttiin nostaa toisten 

yläpuolelle. Penttilän (2001, 129) mukaan tämä ei ole tavatonta, sillä päätoimittaja saattaa 

pitää tärkeänä joidenkin tiettyjen sidosryhmien huomioimista uutisoinnissa, vaikka 

toimittajien mielestä tämä saattaisi olla toisarvoista. Samoin toimittajien ja päätoimittajan 

käsitykset lehden linjasta ja sen kehittämisestä saattoivat olla erilaisia (emt., 129.) Uimonen 

(2009, 74) väittää, että moni viestin kulkee eettisten periaatteiden harmaalla alueella, minkä 

vuoksi journalisteista tuntuu usein, ettei toimituksissa välitetä Journalistin ohjeista. Myös 

tavalliset ihmiset, niin sanotut tavikset, voivat pyrkiä saamaan äänensä ja mielipiteensä 

kuuluville lehdessä. Tilanteesta riippuu, kuinka lehti niihin reagoi. Jotkut päätoimittajat 

sanoutuivat suosiolla irti kaikenlaista riidoista, toisten mielestä niistä saa parhaimmillaan 

hyviä juttuideoita. Tällaiset päätoimittajat eivät pitäneet lukijoiden yhteydenottoja ja 

juttuaiheita – vaikka ne sitten olisivat käsitelleet heitä itseään tai heidän välitöntä elinpiiriään 

– vaikutusyrityksinä. Vähintäänkin juttuaihe pääsisi yleisönosastolle, mikäli siinä ei 

käsiteltäisi ketään yksittäistä henkilöä, linjasi yksi haastatelluista. 

 

”Nääkin oppii jo tuntemaan, et maaliskuu kun rupee [ja] kevät tulee, niin tulee hämäläiset 

tie- ja rajariidat. Jotka on siis sukupolvesta toiseen. Nehän kuplii aina tänne. (--) En mä sitä 

vaikutusyrityksenä pidä sitä. Jos tolleen rupeis ajatteleen, niin siinähän vähän ajais itteään 

nurkkaan. Kaikkihan ne jutut on jonkin sortin vaikutusyrityksiä.” 

 

Verkkolehden tulo on aiheuttanut sen, ettei kaikkea kirjoittelua pystytä valvomaan 

sataprosenttisesti vaikka lehdillä siihen tarkoitettuja filttereitä onkin. Tällöin kritiikki ei 

välttämättä kohdistu suoraan lehteen vaan johonkin toiseen tahoon, jolloin verkkolehteä 
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käytetään ainoastaan välineenä toisen mustamaalaamisessa. Yksityishenkilöiden ongelmat 

ovat asia erikseen. Jotkut henkilöt halusivat päästä puimaan omia ongelmiaan lehtien 

palstoille. Joissakin lehdissä niin sanotut naapuririidat otettiin aiheiksi, jotkut lehdet taas 

tekivät selväksi sen, ettei lehti ryhtynyt riidan osapuoleksi. Joissakin lehdissä naapuririitoja ei 

otettu käsittelyyn edes yleisönosastossa, vaan asian esittäjälle lähetettiin viesti sähköpostilla 

tai otettiin heihin yhteys puhelimitse, jossa kehotettiin selvittämään asia keskenään. 

 

”Ei lehden tehtävä oo olla tuomarina eikä se oikein palvele paikkakunnan eikä kenenkään 

etua, jos yksityisiä asioita siellä lehden palstoilla levitellään. Joskus tollasesta saattaa tulla 

ihan mielenkiintoinen juttu, jos sen yleistää ja nostaa jutun yleiselle tasolle eikä tee niistä 

henkilökohtaista juttua.” 

 

Joskus alkuperäisiä ajatuksia lehden taloudesta jouduttiin tarkistamaan, kun rahat eivät 

riittäneetkään suunnitellusti. Media nähdäänkin osana yhteiskunnallista valtakoneistoa ja 

nimenomaan ”rahan valtaa”, jolloin kansalaiset eivät koe, että heillä olisi juuri vaikuttamisen 

mahdollisuuksia, vaan he joutuvat tyytymään sivustakatsojan rooliin (Karppinen ym. 2010, 

80). Vakavaraisella lehtitalolla oli mahdollisuus hieman järjestellä asioitaan. 

 

”Sit funtsitaan yhdessä, sehän vaatii sitä, et sä tarvisit sit pikkasen enemmän avustajavoimia. 

Et laitetaas tohon pykälään pikkusen pelimerkkejä lisää, että sulla on vähän isompi potti 

käyttää. Kyllä se tällä tavalla sekä journalismi että talous kohtaa.” 

 

Ilman vakaata taloutta koko lehteä ei ole olemassakaan, sillä lehden piti pystyä turvaamaan 

jatkuvuutensa. Hyvin toimitettu lehti on yleisön mielestä kiinnostava, jolloin he tilaavat sitä. 

Yleisön kiinnostus taas nivoo mukaan ilmoittajat, jotka haluavat ilmoittaa sellaisessa lehdessä, 

jolla on lukijoita. Tällöin kaupallinen toiminta edesauttaa kaupallista toimintaa, ja on ikään 

kuin itseään ruokkiva systeemi. Ilman toimivaa ja kannattavaa taloutta koko lehteä ei 

yksinkertaisesti ole. Kivistö (2002, 129) muistuttaa, että kun ennen lehden julkaisemiseen 

liittyvä intressi oli taustayhteisön aatteellisen sanoman levittäminen, on se nykypäivän 

pörssiaikakaudella osakkeenomistajien tuotto-odotusten täyttäminen. Siitä taas seuraa, että 

levikki pyritään maksimoimaan olemaan kaikille mieliksi, jolloin ilmoitustulojen 

turvaaminen vähentää taloudellisen vallan kritiikkiä (emt., 129). Näin ei kuitenkaan aina 
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kategorisesti ollut, vaan päätoimittajat käyttivät vastastrategioinaan esimerkiksi vetoamista 

uutiskriteereihin. 

 

”Mikäli lehden talous on kunnossa, niin kyllä se ihan tekee linjaukset mitkä jutut pääsee 

lehteen, mitkä ei pääse. Ehkä ne kannattais kirjata ylöskin, ja kertoa myös näille oman edun 

tavoittelijoille. Meillä on menetelty siten, että aina kussakin tapauksessa kun asia on akuutti, 

niin on kerrottu, että tällaset uutiskriteerit meillä on. Ja jos se heidän toiveensa ei täytä niitä, 

niin on yritetty sovussa erota silti.” 

 

Myös niin sanottujen puffijuttujen suhteen haluttiin olla tarkkana. Tosin kuten niin monessa 

muussakin asiassa, myös tässä löytyi poikkeuksia. Journalistin ohjeiden mukaisesti 

puffijutuista kieltäydyttiin, eikä niin sanottuja juttu mainoksesta -vaihtokauppoja haluttu 

tehdä. Lehdillä saattoi olla sisäisiä sääntöjä siitä, milloin esimerkiksi yrityksestä voidaan 

tehdä juttu ja milloin ei. 

 

”Ongelma on noi pankkiirit, kun niiden tulostiedotteet on lähinnä sitä, että kun meillä on niin 

hyvä asiakaspalvelu ja niin poispäin.” 

 

Taloudellinen tuki takasi myös sen, että vaikka useampikin kauppias lopettaisi ilmoittelun 

vaikka samanaikaisesti ja tehtäisiin tappiollista tulosta, saisi vahva kustantaja tilit tasoitettua. 

Rahaa voitaisiin ”pumpata” lehdeltä toiselle, jolloin heti ei olisi syytä puhua lehden 

ilmestymiskertojen vähentämisestä tai sen kokonaan lopettamisesta. Paisti että kustantaja 

seisoi toimituksen sananvapauden takana, oli se eräässä toisessakin mielessä koko lehden 

selkäranka. Tällainen ”taloudellinen selkäranka” mahdollisti myös sen, että jopa ilmoittajat 

saattoivat kuulla kunniansa. Eräässä toimituksessa mainostajia ei kumarreltu, vaan osoitettiin 

niille paikka, jonne ne lehden mielestä kuuluvat. 

 

”Kun täällä on joku räyskyttäny, haukkunu ja mesonnu, niin kun [se] on sanonu, ettei ilmota, 

niin minä en oo julkaissu sitten sellasen ilmotusta seuraavalla viikolla. Mä oon kysyny, että 

mitä [kiroaa] lähetit sen ilmotuksen, että sitähän ei pitäny tulla? Ja en ole julkassu.” 
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Aina juttujen kohteet eivät voi ymmärtää, miksi lehti toimii niin kuin toimii. Epäilevä ja 

kyseenalaistava suhtautuminen vallankäyttäjiin saattaa joskus tuntua kohteista ilkeämieliseltä 

ja kohtuuttomalta, vaikka se onkin toimittajan työssä äärimmäisen tarpeellista (Kivistö 2002, 

131).  Hyväkin yhteistyö joutui välillä koetukselle, kun mainostajat eivät ymmärrä 

journalistisia periaatteita, joiden mukaan lehti tekee uutisia. Tällöin päätoimittajan on 

käytettävä parhaita puhelahjojaan, jotta molemmat osapuolet ovat tyytyväisiä. 

 

”Sitte kun vaikkapa on tehty iso liitelehti pankille ja tyyliin seuraavassa lehessä on 

mielipidekirjotus jossa pankkia haukutaan. Pankinjohtajanhan on kauheen vaikee ymmärtää 

sitä, et miten te paras kumppanimme tällaista voitte päästää lehteen. Sitten joudutaan 

käymään neuvottelut, kertomaan sille. Se vasta kestämätön tie on, jos me ruvetaan 

sensuroimaan mielipiteitä. Sitten loataan sekä lehden että pankin mainetta. Kyllä siinä joskus 

joutuu puhuun kuin Ruuneperi semmosessa, et ne ymmärtää mistä siinä on kyse.” 

 

Tietysti oli myös sellaisia ilmoittajia, jotka halusivat tehdä kauppoja journalismin 

kustannuksella. Saatettiin esimerkiksi soittaa toimitukseen jutunteon toivossa ja sanoa, että 

heillä on ilmoituskin tulossa samasta aiheesta lehteen. Ilmoitusmyyjiä yrittäjät saattoivat 

joskus ”kiristää” sanomalla, että he haluavat myös jutun itsestään lehteen, jos kerran 

mainostavatkin. Päätoimittajat eivät tällaiseen vehkeilyyn suostuneet, vaan pitivät asiat 

tiukasti erillään. Täysin vastakkainen kokemus oli eräällä päätoimittajalla, jolle oli jäänyt 

syvälle selkäytimeen se, miten lehteä kuuluu tehdä. Hänen mukaansa uran alkuvaiheilla lähes 

kaikki mainontaan viittaavakin oli kiellettyä, eikä mistään oikeastaan uskaltanut kirjoittaa, 

jottei joutuisi ongelmiin. 

 

”Ei tulis kysymykseenkään kuumemittareitten testaus (--), hintojen laittaminen ja mitä niitä 

nyt onkaan. Että ’[esimerkkilaulajalla] menee nytte paremmin ja asu on sieltä ja sieltä’. Nää 

on ihan pöyristyttäviä suoraan sanottuna, ja sitä tekee nimenomaan semmoset mediat, joitten 

ei ikinä kuvittelisi (--). Jos paikallislehessä ois samanlaista potaskaa niin me oltais Julkisen 

sanan neuvostossa ja saattais tulla langettava tuomio tämmösestä tekstimainonnasta.” 
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5.3.4 Ammatillisesti vahva ylläpitää uskottavuutta 

 

Yksi keskeisimmistä tavoista, joilla päätoimittaja voi torjua lehteen kohdistuvia 

vaikutusyrityksiä on ammattilaisuuden toteuttaminen. Ammattilaisuudella, eli 

professionaalisuudella tarkoitan tässä yhteydessä uskoa asiantuntija-ammattilaisuuden 

voimaan, eli niitä tapoja ja käytäntöjä, joilla työtä tehdään. Tällöin ammattilaiset voivat itse 

määritellä työnsä ja vastata päätöksistä, joita siihen kuuluu ja käyttää hyväkseen itsesääntelyä. 

Tässä kappaleessa viittaan edellä esiteltyihin vastastrategioihin, kuten professionalismiin ja 

taloudelliseen riippumattomuuteen. 

 

Professionalismilla tarkoitan samalla tiettyä ammatti-identiteettiä, joka tässä tapauksessa 

journalistin ammattiin liittyy. Ammattilaisuus ja siihen liittyvä toiminta ovat niitä 

standardisoituneita ja toistuvia toimintamalleja, jotka kuuluvat Shoemakerin ja Reesen 

mediarutiinitasoon. Itsesääntely on Vuortaman (2002, 120) mukaan paitsi Journalistin ohjeita 

ja Julkisen Sanan Neuvoston käyttämistä, myös ammattieettistä keskustelua, 

journalismikritiikkiä sekä seminaareja, kokouksia ja muita tilaisuuksia, joissa pohditaan 

ammattieettisiä haasteita ja eettistä linjaa. Samalla itsesääntely on toimintaa sananvapauden 

puolesta (emt., 120).  Jyrkiäinen muistuttaa, että ajatus itsenäisellä toiminnallaan yleistä etua 

palvelevista professioista eli ammattikunnista nousi Suomessakin esille viimeistään 1900-

luvun jälkipuoliskolla. Viime vuosina journalistisen alan itsenäisyys on kuitenkin 

kyseenalaistettu sekä Suomessa että kansainvälisesti. Syinä tähän ovat muutospaineet, jotka 

kohdistuvat muiden muassa tietolähteisiin, yleisöön ja markkinavoimiin. (Jyrkiäinen 2008, 

11.) 

 

Monillakaan päätoimittajilla ei ollut toimituksessa niin sanottua tukihenkilöä, jolle paineita 

olisi voinut purkaa. Senpä vuoksi apua koettiin saavan Paikallislehtien 

Päätoimittajayhdistyksestä. Joillekin kyseisen porukan kanssa yhteydessä oleminen oli ainoa, 

mutta sitäkin tärkeämpi tapa saada puhua työhön liittyvistä vaikeuksista, sillä oman 

toimituksen kanssa kaikista asioista, kuten henkilöstöpoliittisista seikoista ei voinut 

keskustella. Jotkut taas pitivät päätoimittajayhdistystä elitistisenä ”kultapossukerhona”, jonka 

kanssa ei välitetty olla tekemisissä. Tukea painetilanteissa päätoimittajat saivat yhdistyksen 

lisäksi muun muassa omalta toimitukselta, omalta perheeltä ja läheisiltä, joiltakin läheisiltä 

kollegoilta (myös päätoimittajia), toimitusjohtajalta tai lehden omistajalta. 
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Ammattimaisuuteen kuului sekin, ettei antanut kenenkään vaikuttaa omaan työhönsä, vaan 

vetosi tarpeen tullen esimerkiksi uutiskriteereihin, toimituksen sisäisiin pelisääntöihin tai 

Journalistin ohjeisiin. Koska päätoimittaja on aina lopulta vastuussa lukijoilleen, voi yleisiä 

periaatteita vastoin toimiminen johtaa lehden tappioon ja päätoimittajan auktoriteetin 

menettämiseen, muistuttaa Kulha (2002, 142)
20

. Jos esimerkiksi ilmoittajan toiveeseen hyvä 

veli -avussa suostutaan, eli esimerkiksi jokin hänen kannaltaan epäsuotuista juttu hyllytetään, 

voi se tarkoittaa jatkossa pitkää jonoa toimitusjohtaja oven takana samalla asialla (emt., 141). 

Ammattimainen päätoimittaja teki toimituksen sisäiset säännöt tiettäväksi myös niin 

sanotuille hyvä veli -porukoille. Tärkeää oli pystyä säilyttämään ammatillinen vapaus. 

 

”Taisi olla muuten itseasias Rotarien tilaisuus kun siellä kukin vuorollaan pitää esitelmän 

omalta alaltaan, niin mä kerroin muun muassa nää meidän (uutis)kriteerit siellä Rotareille. 

Siellä oli yrittäjiä sun muita. Oon mä pikkusen yrittänyt ulospäinkin sitä viestiä viedä.” 

 

Penttilän (2001, 129) tekemän tutkimuksen mukaan toimittajat toivovat, että päätoimittaja 

kykenisi suodattamaan sidosryhmien ja talon johdolta tulevia paineita, jotta toimittajien 

työskentely-ympäristö olisi myös henkisesti miellyttävä. Oman tutkimukseni päätoimittajat 

pystyvätkin torjumaan sisältöön kohdistuvia vaikutusyrityksiä. Käytetyimpiä keinoja on 

vedota muun muassa Journalistin ohjeisiin, uutiskriteereihin ja toimituksen sisäisiin 

pelisääntöihin. Monesti näiden esille ottaminen riitti siihen, että vaikutuspyrkimyksiin 

pystyttiin vastaamaan ja ulkopuolelta tuleva paine katkaistua. Melko lailla yhtä mieltä oltiin 

siitä, että mitä vakaampi on lehden talous, sitä paremmat eväät sillä on vastata ulkopuolisiin 

toiveisiin. 

 

Kerroin aikaisemmin päätoimittajista, joiden mielestä vapaa-ajan tapaaminen 

sidosryhmäläisten kanssa oli normaalia toimintaa. Kaikille päätoimittajille illanviettoihin tai 

matkoille osallistuminen ei silti ollut selviö. Tapaamisista saatettiin jäädä ulkopuolelle 

pelkästään jo sen takia, ettei niitä pidetty oman työn kannalta tähdellisinä, eikä illanvietoista 

uskottu saavan mitään erityistä tietoa. Syy ulkopuolelle jäämiseen saattoi olla myös kiire 

henkilökohtaisessa elämässä, jolloin aikaa haluttiin antaa enemmän omalle perheelle kuin 

                                                 
20

 Helsingin Sanomien entinen päätoimittaja Keijo K. Kulha on esitellyt opuksessaan sanomalehden 

päätoimittajan roolia sananvapauden näkökulmasta. Esille pääsevät muun muassa hankalat tilanteet itänaapurin 

kanssa, viranomaisten salailu ja omistajien painostusyritykset. 
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illanvietoissa istumiselle. Haluttiin siis että elämässä on muutakin kuin työ ja siihen liittyvät 

velvollisuudet. 

 

Osa päätoimittajista piti yhteisten illanviettojen ja lomien viettämistä silkkana lahjontana ja 

korruptiona. Tällaiset henkilöt halusivat irtisanoutua toiminnasta kokonaan eivätkä osallistua 

siihen. Muutamat päätoimittajat alleviivasivat, että tärkeiden asioiden ja kuulumisten 

vaihtamiseen pitäisi pystyä työajalla, eivätkä he olleet valmiita joustamaan työajoistaan tai 

periaatteistaan lisätietojen saamiseksi. Osa uskoi, että illanvietoista kieltäytyminen voisi 

johtaa jäämiseen jostakin paitsi, osa taas ei uskonut tietojen jäämiseen pimentoon. 

 

”Onko se niin merkityksellistä sitten? Ne asiat tulee jossakin jollakin tavalla eteen, jos on 

tullakseen.” 

 

Joillekin kieltäytyminen oli pitäytymistä omissa journalistisissa periaatteissa. Sidosryhmien 

tietoista pehmittämistä ei haluttu tehdä esimerkiksi kestittämisen muodossa, vaikka 

muunlaista vapaa-ajalla soittamista ja yhteydenpitoa ei haluttukaan rajata ulkopuolelle. 

Ajateltiin, että päätoimittajan täytyy olla tavoitettavissa käytännössä kellon ympäri. Liian 

läheisiä välejä pelkäävien taustalla saattoi olla pelko siitä, että yhteistyökumppanit pyrkisivät 

vaikuttamaan lehden sisältöön ja pahimmillaan jopa onnistuisivat siinä. Ymmärrettiin, että 

kyse oli toisaalta myös ”molemminpuolisesta hyväksikäytöstä”.  

 

”Se [läheiset välit] voi vaikuttaa. Siinä on se mahdollisuus, suurempi mahdollisuus silloin 

kun on niissä porukoissa sisällä, kuin että on niiden ulkopuolella.” 

 

Yksi tärkeimmistä lehdenteon periaatteista oli päätoimittajien mielestä uskottavuus ja sen 

ylläpitäminen. Jos lehteä pidettiin pelkkänä vitsinä, eikä siihen luotettu, oli lehti menettänyt 

käytännössä kaiken. Heinonen (1995, 151) muistuttaa, että journalismin ammatillisiin 

säännöstöihin on kirjattu ohjeita, jotka nimenomaan vahvistavat journalismin uskottavuutta. 

Tällöin itsesääntely jo olemassaolollaan tukee sitä käsitystä, että journalismi tunnustaa 

yleisen edun olemassaolon suhteessa itseensä. Samalla itsesääntely nostaa journalismin 

statusta. (Emt., 151.) Jos lukijat eivät pidä lehteä minään, ei se ole mainostajienkaan silmissä 

mielenkiintoinen. Uskottavuus kietoutuu siis hyvin kiinteästi yhteen sen kanssa, millaisia 

ratkaisuja lehti jokapäiväisessä elämässään tekee. 
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Lähes kaikki päätoimittajat olivat sitä mieltä, että poliittinen aktiivisuus ei millään muotoa 

sovi yhteen päätoimittajan roolin kanssa. Jos oli mukana poliittisissa piireissä, esimerkiksi 

hyvää pataa kunnanjohtajan tai kansanedustajien kanssa, leimasi se helposti sellaiseksi, joka 

olisi suopea heitä kohtaan myös lehdessä. Poliittisen aktiivisuuden myötä häviää lukijoiden 

luottamus lehteen, eikä sitä ole kovin helppoa saada takaisin kun se on kerran menetetty. 

Pienetkin heilahdukset lehden linjassa saattavat saada lukijat herkistymään ja 

kyseenalaistamaan lehden uskottavuuden. Joistakin asioista saattoi puhua suoraan, mutta 

esimerkiksi politiikka ei erään päätoimittajan mukaan kuulunut niihin. Toisaalta kaikki 

juttuaiheet olivat kuitenkin periaatteessa sellaisia, joista pystyi kirjoittamaan, kunhan tiesi 

miten. 

 

”Kyllä meillä saa kirjottaa homoista tai sivareista jotain tai niin poispäin. Meillä annetaan 

kaikkien kukkien kukkia, että ei mun oma näkemys tai vakaumus, ei ne saa vaikuttaa siihen 

etteikö niistäkin kirjotettais. Tai jos mulla on joku käsitys homoavioliitoista, niin ei laiteta 

hyllyyn sen takia, että mä ajattelen siitä jostakin kantista.” 

 

Ymmärrettiin myös, ettei paikallislehti voinut olla sitoutunut mihinkään poliittisiin 

ryhmittymiin, koska myös sillä olisi uskottavuutta vähentävä vaikutus, kun kaikissa 

sanomisissa ja kirjoituksissa oletettaisiin olevan taka-ajatuksia. Tämä taas vaikeuttaisi 

toimituksellista työtä. Uskottavuuden takasi myös se, ettei päätoimittaja ”nuoleskellut” 

ketään. Tarvittaessa vaikka ”revitään kaikki haavat auki”. Toisinaan aikanaan vallalla ollutta 

toimituskulttuuria saattoi olla vaikea muuttaa uuden päätoimittajan näköiseksi. Jos 

aikaisemmin lehdessä oli ollut normaalia harjoittaa ”lehmänkauppoja”, eivät kaikki 

välttämättä ymmärtäneet miksi käytäntöä haluttiin yhtäkkiä muuttaa. Suoraselkäisyydellään 

päätoimittaja saattoi parhaimmillaan lunastaa aseman, jossa hänen paljastuksiaan odotettiin 

pelonsekaisella kunnioituksella. 

 

”Täällä [paikkakunnan nimi] tämmönen vitsi kulkee ihmisillä, että [lehden ilmestymispäivän] 

aamuna kaikki on kauhusta kankeina kuka tänä aamuna teurastetaan. Mutta huomio, se on 

vitsi! Ihmiset tietää, poliitikot, kaikki tietävät että se on sitten aiheesta. (--) Tuolla sen kaikki 

ymmärtää ja joutuu siitä vastuuseen.” 
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Oma maailmansa löytyi vielä lehden sisältä, Shoemakerin ja Reesen ajatuksin ”organisaation 

tasolta”. Erityisesti kiiteltiin omistajilta saatua ”taloudellista selkänojaa” ja muutoinkin 

puolustavaa otetta ristiriitatilanteissa ulospäin. Pelkkää auvoa lehdenteko ei kuitenkaan ollut. 

Päätoimittajat tuntuivat esimerkiksi olevan melko yksin tilanteissa, joissa tukea olisi 

kaivannut. Päätoimittajat eivät välttämättä olleet kovin paljoa yhteydessä lehden 

omistajatahoon tai toimitusjohtajaan, siis siinä tapauksessa etteivät itse sattuneet olemaan 

päätoimittaja-toimitusjohtajia. Toimitusjohtajana toimivien päätoimittajien valta saattoi olla 

varsin suuri.  

 

”On tietyt raamit, mitkä on jokaiselle toimitusjohtajalle asetettu. Kyllä silläkin puolella saa 

valtaa käyttää. Jos osaa. Mutta riski on, että jos pieleen menee, niin saa lähtee.” 

 

Poikkeuksen teki yksi haastateltava, joka suorastaan toivoi saavansa potkut. Syynä tähän oli 

se, että hän koki oman vastuunsa liian suureksi. Hän oli työyhteisölleen kuitenkin niin 

korvaamaton, ettei häntä voisi päästää muihin tehtäviin. Siksi häntä ei myöskään vaivannut 

pelko mahdollisesta erottamisesta, sillä hänen mukaansa oli ”aivan sama et mitä mulle 

tehdään ja mitä mulle tapahtuu. Mä oon niinku sinut itteni kans.” Yleisesti ottaen 

päätoimittajat eivät pelänneet erottamista niin sanotusti takaoven kautta, vaan korostivat 

hyviä välejä hallituksen edustajien, toimitusjohtajan ja kustantajan kanssa. Eräs päätoimittaja 

jopa kritisoi sitä, kuinka suuri kynnys päätoimittajan erottamiseen oikeastaan onkaan, kun 

esimerkiksi sisäministerin eroa vaaditaan saman tien kouluammuskelujen takia. Hänen 

mielestään oli suorastaan sananvapauden tuhoamista, jos päätoimittajaa ei eroteta yhtä 

helposti hänen tehdessään virheen.  

 

Käytännössä töiden jatkuminen oli päätoimittajille lähestulkoon selviö. Syitä erottamiseen 

voisivat haastateltavien mukaan olla esimerkiksi jonkin todella suuren virheen tekeminen, 

luottamuspula kustantajan edustajan kanssa tai lähtemättömän tahran tekeminen 

päätoimittajan julkisuuskuvaan, joka vaikuttaisi väistämättä myös lehden imagoon. 

Päätoimittajat puhuivat imagon merkityksestä laajemminkin, sillä heidät pääosin tunnettiin 

paikkakunnallaan. Myös vapaa-ajalla on vastuussa siitä kuvasta, millainen lehdestä saadaan. 
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Lehden uskottavuutta pidettiin erittäin tärkeänä asiana. Ymmärrettiin, että maineensa 

menettäneen lehden oli erittäin vaikea lunastaa mainettaan takaisin. Lehdellä oli olemassa 

brändi, josta päätoimittajan piti asemansa vuoksi pitää kiinni. Brändiin liittyi esimerkiksi se, 

miten päätoimittaja esiintyi julkisesti lehtensä keulakuvana, miten brändiä rakennetaan ja 

keiden kanssa ollaan yhteistyössä. Brändistä piti huolehtia hyvän lehtimiestavan mukaisesti. 

Brändi oli lehden kallein asia, ja päätoimittajan piti huolehtia siitä, ettei tuhoaisi sitä. 

 

”Menee vaikka viis vuotta aikaa eteenpäin [ja] sinä oot päätoimittanut sitä lehtee sillä 

tavalla, että se ei kiinnosta ketään taikka se on tämmönen pakollinen paha. Ja ikään kuin se 

semmonen lehden maine ja luotettavuus, niin myös tämä markkina-arvo on tuhottu, kun se ei 

oo kiinnostava. (--) Että ’kun se on tullu aina, niin sen pitää tulla nyt’. Ja sitten kun mummo 

kuolee, eikä oo maksajia, niin sen jälkeen ei tarvii tulla.” 

 

Jos paikkakunnalla tapahtuu jokin suuri, ihmisiä kuohuttava asia, on heille annettava foorumi, 

jossa tunteita voi vapaasti käsitellä. Erään ison tapauksen yhteydessä lehdelle lähetettiin 

parissa kuukaudessa arviolta 800–900 tekstiviestiä asiaan liittyen, ja niitä julkaistiinkin useita 

sivuja. Päätoimittaja sanoi olleensa päätökseensä myöhemmin erittäin tyytyväinen, koska 

koki lehden voineen helpottaa lukijoiden henkistä tuskaa ja hätää. Lehti joutui päätöksensä 

takia myös hieman kärsimään, sillä päätoimittajan mukaan välit menivät poikki tiettyihin 

arvostelun kohteena olleisiin virkamiehiin, jotka eivät pystyneet ymmärtämään lehden 

valitsemaa linjaa. 

 

On tärkeä on huomata, että lehti vaikuttaa itseensä myös sisältä. Myös tämä vaikuttaa lehden 

uskottavuuteen. Olkinuoralla onkin huomautettavaa suomalaisesta mediakritiikistä. Hänen 

mielestään joko rohkeus uskottavaan ja riippumattomaan mediakritiikkiin puuttuu kokonaan, 

tai sitten ongelmamme on itsenäisten ja riippumattomien kansalaisten puute (Olkinuora 2006, 

58). Eräs päätoimittaja painotti sitä, ettei minkään lehden omistajalla ollut oikeutta sanella 

sitä, millaista linjaa lehden tuli noudattaa ja millä tavalla asioista kirjoittaa. Hänen mukaansa 

ongelmiin voidaan joutua, jos lehden omistus on keskittynyt vain harvojen käsiin ja lehdessä 

vallalla oleva päätoimittaja suostuu kaikkeen, mitä häneltä vaaditaan. 
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”Monessa lehtitalossa olis varmaan suurta viisautta, että ennen kun mitään päätoimittamista 

alotettas, niin käytäs oikeesti keskustelu siitä, mitä se tarkottaa. (--) Onhan se vähän noloo, 

että jos pitäis joltain käydä kysymässä, että mitähän mieltä tästä ollaan.” 

 

Joskus toimittajan korkeaa ammattitaitoa saatettiin pitää jopa taakkana. Liiallinen viilaaminen 

ja tarkistaminen saattoi tehdä jutusta jopa tylsän ja ponnettoman. 

 

”Ammattitaito näissä paikallislehdissä on tekijöillä nykyisin jo tosi korkee, mutta se on vieny 

semmosta amatöörimäistä yksisilmäsyyttä pois. Asiat on liian hygieenisiä. Aina jos haetaan 

se asioihin se vastapuolikin, niin siitä menee se vähän kärki pois.” 

 

Toimittajan työssä keskeinen instanssi on Julkisen Sanan Neuvosto (JSN), josta kerroin jo 

aiemmin. Kantelut eivät olleet toimituksissa mitenkään tavattomia. Aina niistä ei ollut 

kuitenkaan tullut langettavaa päätöstä, tai ne eivät ole ehtineet edes lautakunnan käsittelyyn, 

koska ne eivät ole antaneet aihetta. Langettava päätös oli tullut esimerkiksi 

mielipidekirjoituksesta, jossa arvosteltiin koko helteisen kesän jatkunutta mopopoikien 

päristelyä. Syynä oli, ettei tunnistettavalta arvostelun kohteelta ollut pyydetty vastinetta 

saman päivän lehteen. Vapauttava päätös oli tullut esimerkiksi sellaisesta tapauksesta, jossa 

kunnan yläasteen uutisoitiin saaneen valtakunnallisessa vertailussa toiseksi huonoimmat 

arviot. Huonoista oppimistuloksista uutisoimisen ei kuitenkaan koettu olevan väärin, vaikka 

kantelija ajattelikin sen leimaavan koko koulun oppilaat. Langettavaan päätökseen ovat 

johtaneet myös muun muassa inhimilliset virheet, kun asioita ei ole tarkistettu loppuun asti 

vaadittavalla täsmällisyydellä. Asiasta vastuussa oleva päätoimittaja harmittelee tapausta 

erityisesti siksi, että se vaikuttaa lehden lukijoiden käsitykseen lehden uskottavuudesta. 

 

”Mua se varmaan harmittaa kauheesti ja jonkin aikaa, mut eteenpäin on mentävä.” 

 

Julkisen Sanan Neuvoston rooli nähtiin paitsi asioita selkiyttävänä, myös tarpeellisena 

väylänä lukijoille. Jos lehdet saivat vapauttavia päätöksiä tai tapaukset eivät edes edenneet 

käsittelyyn, uskottiin valittamisella olevan edes jonkinasteista terapeuttista vaikutusta. 

 

”Niillä ihmisillä, jotka jurputtaa jostain tai valittaa tai koittaa erottaa, niillähän on tarve 

purkaa sitä. Että toi perkeleen lehti tommosta kirjottaa. Sehän on tärkeetä, että niillä on joku 
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kanava. Oli se sitten Julkisen sanan neuvosto, toimitusjohtaja taikka muu, niin pitäähän se 

myrsky saada ulos.” 

 

Edellä olen myös esitellyt paikallislehtien hyväksymiä ja niiden torjumia vaikutusyrityksiä 

sekä niitä pohjustamaan ajatuksia paikallislehden vallasta. Yhteenvetona voitaneen todeta, 

että vaikutusyritysten kirjo on laaja. Yrityksiin reagoiminen niin ikään vaihtelee lehtien ja 

päätoimittajien mukaan. Lopulta päätoimittaja on se viimeinen vahti, joka päättää millä 

tavalla lehdessä mihinkin vaikutus- tai painostusyritykseen reagoidaan. Moninaisten 

vaikutusasetelmien jälkeen on aika siirtyä tutkimukseni loppupäätelmäosioon, jossa summaan 

edellä kerrotun ja esittelen niin sanotun vaikutusyritysten nelikenttäni. 
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6. Loppupäätelmät ja diskussio 
 

Vaikka haastattelemieni päätoimittajien määrä ei ollut kovin suuri, nousi esille paljon 

mielenkiintoisia asioita. Haastatteluja tehdessäni hämmästelin monesti ääneen lähes 

uskomattomalta kuulostaneita tarinoita: ”Ihanko totta?”  Paikallislehden päätoimittajan elämä 

kuulosti olevan toisinaan jännittävämpää, kuin dekkareissa esiintyvien salapoliisien. 

Välittömät keskustelut päätoimittajien kanssa antoivat tutkimukselleni paljon enemmän, mitä 

olisin koskaan uskonut saavani. Moni asia on anonymiteetin takaamiseksi jouduttu 

naamioimaan niin tarkoin, että itse tarinasta ei jää kerrottavaksi paljoa. Toivoakseni 

tutkimuksen lukemisesta pystyy nauttimaan tästä huolimatta ja saa jonkinlaisen kuvan siitä, 

kuinka värikästä journalistin työ saattaa 2010-luvun paikallislehdessä olla. 

 

Jaoin käsittelyluvussa viisi (5) päätoimittajien kokemat vaikutusyritykset kahteen: 

päätoimittajien hyväksymiin ja päätoimittajien torjumiin vaikutusyrityksiin. Tarkastelin myös 

päätoimittajien puhetta heidän ammatillisesta roolistaan. Huomioni kiinnittyi vallan 

kietoutumiseen toimituksellisiin prosesseihin eli siihen, miten päätoimittajat valtaansa 

käyttivät tai jättivät käyttämättä. Samalla nostin esille myös talouden ja päätoimittajuuden 

yhdistämiseen liittyvää problematiikkaa sekä lehden uskottavuuteen liittyviä kysymyksiä. 

 

Tässä luvussa palaan tarkemmin myös teemahaastattelurunkoani ohjanneeseen teoriaan, eli 

Shoemakerin ja Reesen kehämalliin (1996) sekä siitä kummunneeseen liaanimalliin, jonka on 

väitöskirjassaan kehittänyt Tuomo Mörä (1999). Pääasiassa nämä kaksi teoriaa ovat 

ohjanneet ajatteluani kohti omaa lonkeromalliani, mutta en kuitenkaan aio esitellä tuloksia 

sisäkkäisinä kehinä tai liaanimallisena, vaan listauksena. Rakensin teemahaastattelurunkoni 

pääasiassa Shoemakerin ja Reesen neljän sisimmäisen kehän varaan. Päätös tuntuu näin 

jälkikäteen ajateltuna oikealta, sillä näiden neljän tason läpikäyminen tyydyttävällä tavalla 

vaati paljon aikaa ja analyysia. Uskon fokusoimalla myös saaneeni parempia 

tutkimustuloksia. 

 

Tutkin lehteen kohdistuvia vaikutus- ja painostusyrityksiä, mutta otin huomioon myös sen, 

miten päätoimittajat näihin pyrkimyksiin reagoivat. Raa´an kaksijakoisesti reagointikeinot 

voi jakaa hyväksyttyihin ja torjuttuihin. Hyväksyttyjen keinojen yhteydessä olen pyrkinyt 

selittämään, miksi ne hyväksytään (miten päätoimittajat itse selittävät käytöstään) ja 
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torjuttujen yhteydessä taas sitä, millaisia keinoja painostusyritysten torjumiseen käytetään. 

Tulosten purkaminen lienee helpointa aloittaa vaikutusyritysten käsittelyllä. 

 

6.1 Vaikutusyritysten nelikenttä 

 

Ymmärtämisen helpottamiseksi olen jaotellut tuloksia kuvioon, jota kutsun vaikutusyritysten 

nelikentäksi. Siinä pystyakselilla ovat epäsuorat ja suorat vaikutusyritykset lehden sisältöön 

ja vaaka-akselilla ovat lehden sallimat ja lehden torjumat vaikutusyritykset. Näiden 

akseleiden muodostamiin neliöihin (sektoreihin) olen kerännyt aineistostani löytyneitä 

vaikutusyrityksiä. Kuvioon pääsemisen edellytykseksi riitti, että se mainittiin jonkun 

haastateltavan haastattelussa. Kaikkien vaikutusyritysten paikan löytäminen ei ollut 

yksinkertaista, sillä osa haastatelluista torjui tietynlaiset vaikutusyritykset täysin toisten 

pitäessä niitä sallittuina (esim. herrakerhot). Tällaisissa tapauksissa olen päätynyt 

sijoittamaan vaikutusyrityksen akselin päälle. Kuviossa en ole ottanut huomioon sitä, kuinka 

monta kertaa tietystä vaikutusyrityksestä on aineistossa puhuttu, toisin sanoen 

vaikutusyrityksellä ei ole tiettyä painoarvoa omassa ”sektorissaan”. Vaikutusyritykset on 

yksinkertaisesti sijoitettu sektoriin sillä perusteella, jos niistä on puhuttu tietyllä tavalla.
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Paikallislehtien sisältöön kohdistuvat vaikutusyritykset ja niiden toteutuminen 

 

 

Kuvio 4. 

 

 

Kuten kuviosta 4 näkyy, osa vaikutusyrityksistä on asetettu sijoitettu keskelle, akselin 

(nuolen) päälle. Tällöin ne eivät kuulu varsinaisesti kumpaankaan kenttään, sillä ajatukset 

päätoimittajien kesken ovat olleet niin hajanaisia. Käsittelen ensin kuitenkin sellaiset 

vaikutusyritykset, jotka kuuluvat selkeästi johonkin kaavion lokosista. 

 

Epäsuorat ja sallitut vaikutusyritykset 

 

Epäsuorilla vaikutusyrityksillä tarkoitan sellaisia vaikutusyrityksiä, joissa päätoimittajalle ei 

suoraan sanota, mitä lehdeltä halutaan, vaan niin sanotusti annetaan ymmärtää. 

Ensimmäiseksi esimerkiksi voidaan ottaa lahja. Lahjan ja lahjuksen välinen ero on kuitenkin 
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melko veteen piirretty viiva, sillä myös lahja voi aiheuttaa saajassaan samanlaisen reaktion 

kuin lahjus. Lahjan avulla antaja myös pyrkii tietoisesti tai tiedostamattaan antamaan 

itsestään positiivisen mielikuvan lahjan saajalle. Päätoimittajien mielestä lahjojen 

vastaanottaminen esimerkiksi jouluisin on sopivaa, mutta lahjusten ottaminen ei. Lasken 

lahjojen saamisen epäsuoraksi vaikutusyritykseksi, koska ajattelen sen olevan 

yhteiskuntasuhteiden ylläpitämistä. Toimituksessa muistetaan joululahjan antanut yritys tai 

yhteisö ainakin hiukan paremmin kuin sellainen, jolta lahjaa ei tullut. Pelkästään jonkun 

tahon muistaminen voi vaikuttaa siihen, kenet valitaan haastateltavaksi juttua varten, jolloin 

tämä taho saa muita vastaavia enemmän julkisuutta. 

 

Päätoimittajat sortuivat myös joistakin aiheista vaikenemiseen, josta käytän joissakin 

kohdissa nimitystä itsesensuuri, vaikkei se sitä asian perinteisessä ajattelutavassa olekaan. 

Listaan sen epäsuoriin ja sallittuihin, koska päätoimittajat suostuivat asioista vaikenemiseen, 

vaikkeivät suoranaisesti pitäneet sitä hyvänä asiana. Vaikenemiseen kuului tiettyjen 

juttuaiheiden vältteleminen, joiden pelättiin aiheuttavan paikkakunnalla turhaa paniikkia. 

Haluttiin myös välttää niin sanottua ”turhaa” riidan haastamista, kun jotakin paikallista 

instanssia ei haluttu suotta ärsyttää. Kuoliaaksi vaikeneminen on myös osaltaan oman valta-

aseman käyttämättä jättäminen, jos esimerkiksi pääkirjoitusten avulla johonkin asiaan voisi 

ottaa kantaa ja olla ikään kuin suunnannäyttäjänä. 

 

Eräs huomionarvoinen seikka ovat niin sanotut vip-yrittäjät, joita käytettiin mielellään 

juttujen lähteenä. Tällaiset yrittäjät olivat erään päätoimittajan mielestä ansainneet paikkansa 

lehdessä niin, että heitä käytettiin lähteinä aina kun mahdollista. Hyvä veli -porukat listaan 

myös tähän samaan ryhmään, vaikkakin on tärkeää huomata, ettei kaikilla päätoimittajilla 

tällaisia suinkaan ollut. Ne, jotka hyvä veli -ryhmissä olivat mukana, pitivät niitä tärkeinä 

oman työnsä kannalta. 

 

 

Epäsuorat ja torjutut vaikutusyritykset 

 

Muita lehden torjumia vaikutusyrityksiä ovat myös pyrkimykset tietyn näkökulman 

asettamiseen. Lehteä joko yritettiin saada kirjoittamaan tietyllä lailla tai jättämään jotakin 

uutisoimatta. Lehdet eivät tällaisiin vaikutusyrityksiin kuitenkaan suostuneet, vaan torjuivat 

vaikutusyritykset. Päätoimittajat saattoivat vedota uutiskriteereihin tai Journalistin ohjeisiin, 
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jotka kieltävät tietynlaisten juttujen kirjoittamisen. Vaikka moni päätoimittaja oli mukana 

Rotareissa tai Lions Clubissa, ei niiden ainakaan myönnetty vaikuttavan lehden uutisointiin. 

Ryhmittymiin kuulumattomat sen sijaan pelkäsivät, että mukana olo saattaisi vaikuttaa niin, 

ettei hyvistä ”leijonavelistä” pystyttäisi tai haluttaisi tarpeen tullen kirjoittaa kriittisesti. Eräs 

Leijonissa mukana oleva päätoimittaja kuitenkin kertoi pitäneensä Rotareille puheen, jossa 

valotti lehden uutiskriteereitä. Tämä oli häneltä suorasukainen vinkki siitä, ettei lehdeltä voi 

ostaa itselleen palstatilaa tai suojaa, olivat välit päätoimittajan kanssa millaiset hyvänsä. 

 

Lehteä ei myöskään annettu aseeksi oman edun ajamiseen esimerkiksi naapuririidoissa tai 

tapauksissa, joissa haluttiin mustamaalata esimerkiksi toista valtuustopuoluetta. Tällöin 

vinkin antaja olisi itse säilynyt nimettömänä ja lehti olisi tehnyt hänen puolestaan ”likaisen 

työn”. Toki tällaistenkin vaikutusyritysten estäminen vaati päätoimittajilta diplomaattisia 

taitoja. Vaikutusyritysten takana saattoi myös olla mainostajia, jotka kytkivät mainontansa 

positiiviseen uutisointiin. Tällöin päätoimittajan todella piti osata luovia. Toisinaan tietyn 

näkökulman asettamisyritykset eivät olleet vain yksittäisiä ja toisistaan riippumattomia 

tapauksia, vaan esimerkiksi päättäjä saattoi tehdä niin, koska oli tottunut siihen että häntä 

toteltiin. Vanhan päätoimittajan aikana omaksutut käytännöt eivät kuitenkaan toimineet enää 

uuden kanssa, joten yhteentörmäyksiltä ei voitu välttyä.  Samalla tavalla korruptio ja 

kaikenlainen suora lahjonta estettiin. Tässä kohdin tosin päätoimittajilla oli hieman erilainen 

käsitys siitä, mikä on lahjontaa: lasketaanko siihen esimerkiksi saunaillat ja matkat, vai 

ovatko ne pelkkää normaalia bisnestä. 

 

Lehden torjuivat myös poikkeuksetta pyrkimykset päätoimittajan erottamiseen. 

Päätoimittajaa yritettiin erottaa niin sanotusti puun takaa ottamalla yhteyttä toimitusjohtajaan, 

lehden omistajaan tai lehden hallitukseen. Joissakin tapauksissa päätoimittaja oli 

erotusaikeista tietoinen jo ennalta, sillä uhkaajat saattoivat lähettää saman sähköpostin 

hänelle kuin erottamisesta vastaavalle henkilölle. Erottamisvaateita esitettiin myös suoraan, 

niin sanotusti päin naamaa. Päätoimittajat ovat kuitenkin voineet luottaa siihen, ettei 

erottamista tapahdu. Erikoisena yksityiskohtana aineistossani oli kuitenkin yksi päätoimittaja, 

joka salaa jopa toivoi erottamistaan, sillä ei viihtynyt työssään. Hänet kuitenkin haluttiin pitää 

työssään, eikä ”toivoa” erottamisesta ollut näköpiirissä. 
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Suorat ja sallitut vaikutusyritykset 

 

Lehteen kohdistetaan myös suoria vaikutusyrityksiä, joiden se sallii tapahtuvan. 

Päätoimittajat kertoivat saavansa etukäteistietoa ikään kuin salaa sillä ehdolla, että he 

lupasivat pitää sen tietonaan tiettyyn hetkeen saakka. Näin journalisteille asetettiin 

embargoja, aikarajoituksia, joita he myös noudattivat.  Noudattamatta jättämisestä olisi 

seurannut se, että tämä tietolähde olisi pahimmillaan lopettanut yhteistyön, eikä tietoja olisi 

enää herunut. Tällaista tietoa voitiin haastatteluissa nimittää niin sanotuksi off the record -

tiedoksi. 

 

Muutamat päätoimittajat kertoivat käyttävänsä tietojensa saamiseksi niin sanottuja 

syväkurkkuja, lypsylehmiä tai kellokkaita. Tällaiset syväkurkut olivat päätoimittajan 

henkilökohtaista verkostoa, ja heiltä sai sellaista tietoa, jota muualta ei saanut. Syväkurkkujen 

avulla lehdellä oli mahdollisuus uutisvoittoihin ja syväkurkut saivat lehteen itseään 

hyödyttävää tietoa. Laaja verkosto myös takasi sen, etteivät uutisaiheet menneet lehdeltä sivu 

suun. Syväkurkkujen käyttämisessä oli kuitenkin se huono puoli, että lehti saattoi kokea 

jäävänsä heille kiitollisuudenvelkaan. Tällöin lähteen kohteleminen tasapuolisesti muiden 

kanssa saattoi tuntua vaikealta, jos syväkurkku esimerkiksi syyllistyisi johonkin. 

Päätoimittajat kuitenkin vakuuttivat, ettei syväkurkkuus taannut mitään erityissuojaa, vaan 

häntä kohdeltiin samoin kuin muitakin. 

 

Lehden sallimista suorista vaikutusyrityksistä viimeinen on Julkisen sanan neuvosto ja sen 

journalistin ohjeet. Molempien olemassaoloa pidettiin yleisesti hyvänä asiana. Julkisen sanan 

neuvostosta oli omakohtaisia kokemuksia neljällä päätoimittajalla seitsemästä. Myös 

lainsäädäntö oli asia, johon luotettiin ja sitä kunnioitettiin. Lainsäädännöstä puhuttiin 

verrattain vähän, vaikka sekin toki vaikuttaa lehden sisältöön. Aihepiiriä sivuttiin 

päätoimittajien kertoessa omasta vallastaan, vastuistaan ja velvollisuuksistaan, mutta siihen ei 

menty sen syvemmin. Lainsäädännön ei mitä ilmeisimminkään koettu olevan sellainen 

vaikutuksen väylä, jota olisi pitänyt erityisesti kritisoida. Luultavasti se ei noussut siksi tämän 

enempää esille, joten listasin sen kuuluvaksi suoriin ja sallittuihin vaikutusyrityksiin. 
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Suorat ja torjutut vaikutusyritykset 

 

Lehteen pyrittiin vaikuttamaan suoraan muun muassa uhkailemalla ja kiristämällä 

päätoimittajaa. Nämä vaikutusyritykset lehdet torjuivat poikkeuksetta. Uhkailutapaukset 

saattoivat olla esimerkiksi suoria tappouhkauksia, uhkaus hankkia päätoimittajalle potkut, 

uhkaus ottaa yhteyttä eduskuntaan, uhkaus oikeustoimilla lehteä vastaan tai peiteltyjä 

uhkauksia joissa annetaan ymmärtää, että päätoimittajan olisi parasta lähteä pois 

paikkakunnalta. Kiristäminen taas liittyi siihen, että jos lehti ei toimisi tietyllä tavalla, 

yhteistyö loppuisi. Tällöin esimerkiksi mainokset vedettäisiin pois kyseisestä lehdestä. 

Uhkauksiin ja kiristämiseen lehti vastasi muun muassa ottamalla yhteyttä poliisiin, 

hankkimalla apua kustantajalta, neuvottelemalla ja sovittelemalla toisen osapuolen kanssa, 

vetoamalla uutiskriteereihin tai yksinkertaisesti jättämällä ne omaan arvoonsa. 

 

Lehden torjumiin vaikutusyrityksiin kuuluvat myös lahjukset, joita hieman sivusin 

kertoessani lehden sallimista vaikutusyrityksistä. Lahjukset ovat siis sellaisia suoria 

vaikutusyrityksiä, joiden avulla halutaan vaikuttaa lehden sisältöön itselle suotuisalla tavalla. 

Päätoimittajat kertoivat saaneensa lahjuksina tai lahjustarjouksina muun muassa alkoholia, 

tupakkaa, silkkaa rahaa, erilaisia iltatapahtumia ja laskettelureissuja. Yksi päätoimittaja laski 

mukaan myös ulkomaanmatkansa, johon tosin liittyi työkeikka. Eräs päätoimittaja tiesi 

räikeää lahjontaa tapahtuvan muun muassa autotoimittajien keskuudessa ja mainitsi nimeltä 

jopa kruunaamattoman lahjuskuningattaren. Päätoimittajilla oli myös ristiriitaisia käsityksiä 

lahjuksista, sillä osalle esimerkiksi saunaillat ja Lapin-matkat olivat yhteiskuntasuhteiden 

hoitamista, osa päätoimittajista katsoi niiden liukuvan lahjusten ottamisen puolelle. Oman 

edun ajaminen sai päätoimittajat myös näkemään punaista. Lehden ei haluttu olevan 

kenellekään väylä ajaa omaa asiaansa, vaan sinne haluttiin turvata kaikille samanlainen 

pääsy. Lehti sanoutui irti niin sanotuista naapuririidoista, jotka osapuolet saivat heidän 

puolestaan hoitaa keskenään tai tarvittaessa vaikkapa poliisin avustuksella. 

 

Vaikutusyritykset, joista oltiin montaa mieltä 

 

Epäsuorien vaikutusyritysten tapaan myös suorissa vaikutusyrityksissä oli esimerkkejä siitä, 

ettei kaikkia vastauksia ollut mustavalkoisesti palautettavissa joko lehden torjumiin tai 

sallimiin vaikutusyrityksiin, vaan sijoitin ne akselin päälle. Tällainen suora vaikutusyritys oli 

taloudellinen painostus, johon osa lehdistä suostui. Taloudellista painostusta harjoittivat 
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mainostajat ja ilmoittajat. Koska suurin osa paikallislehden tuloista tulee juuri 

ilmoituspuolelta, halusivat monet lehdet olla ilmoittajien kanssa hyvissä väleissä. 

Ilmoittajalle saatettiin räätälöidä lehteen kokonaan omia sisältöjä vauhdittamaan 

päivittäistavarakauppaa. Ilmoittajia myös varottiin turhaan ärsyttämästä, joten jätettiin 

tekemättä tietynlaisia juttuja, kuten ruuan hinnan vertaamista eri kaupoissa. Tällöin lehdet 

samalla myös heikensivät omaa valtaansa lehden sisältöön. 

 

Epäsuoria vaikutusyrityksiä ovat muun muassa sidosryhmien tapaaminen vapaa-ajalla 

saunailtojen, matkojen tai muunlaisen työhön suoranaisesti liittymättömien aktiviteettien 

merkeissä. Epäsuoriin vaikutusyrityksiin lasken myös kuulumisen erilaisiin ryhmittymiin, 

”herrakerhoihin”. Päätoimittajista osa sanoi kuuluvansa muun muassa Lions Clubiin tai 

Rotareihin. Ryhmittymiin kuulumattomat eivät uskoneet kuulumisen vaikuttavan 

kirjoitteluun, tosin vaikuttamisen mahdollisuuteen uskoi osa niihin kuulumattomista. Tämä 

oli usein pääasiallinen syy jättäytyä ryhmittymien ulkopuolelle. Epäsuoriin vaikutusyrityksiin 

laskin myös ystävyyden sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Osa päätoimittajista 

ei hyväksynyt ystävyyttä sidosryhmään kuuluvan kanssa, osan mielestä se oli ok. Näin ollen 

vapaa-ajan tapaamiset, herrakerhot ja ystävyys sidosryhmäläisten kanssa sekä hyväksyttiin 

että torjuttiin, riippuen haastateltavasta. Kaavio ei ole kaikkia paikallislehtiä ajatellen 

täydellinen, sillä siihen on kerätty ainoastaan sellaisia vaikutusyrityksiä, jotka haastattelemani 

päätoimittajat haastatteluissaan mainitsivat. 

 

Eräs päätoimittaja kertoi maksaneensa pari lukijaa hiljaisiksi lehdelle ikävässä uutismokassa. 

Yhdellä lehdistä oli myös edustustili, jolta maksettiin illanvietot läheisten sidosryhmien 

edustajien kanssa. Näissä edellä mainitussa tapauksessa ei voi ainakaan puhua lahjonnasta, 

mutta rahan käyttöön jonkun toisen hyväksi ne liittyivät yhtä kaikki. Siksi on vaikea sijoittaa 

niitä oikeastaan millekään akselille, joten kerron niistä tässä yhteydessä. Tällaisia 

esimerkkejä ei ollut kuin nämä ainoat, joten ne tulevat esitellyiksi omana kokonaisuutenaan. 

 

 

6.2 Tulosten yhteenveto lonkeromallin avulla 

 

Lähdin tutkimuksessani liikkeelle Shoemakerin ja Reesen kehämallista, jossa on viisi 

sisäkkäistä kehää. Kehämallissa tarkastellaan mediaan kohdistuvia sisäisiä ja ulkoisia 
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vaikutusyrityksiä. Omien päätoimittajahaastattelujeni kautta olen pyrkinyt käyttämään tätä 

mallia hyväkseni myös suomalaisessa paikallislehdistössä. Olen siis kartoittanut seitsemän 

pirkanmaalaisen paikallislehden päätoimittajien käsityksiä lehden sisältöön kohdistuvista 

vaikutusyrityksistä ja samalla selvittänyt sitä, millaisissa paineissa he työtään tekevät.  

 

Seuraavaksi käyn vielä lyhyesti läpi tutkimukseni Shoemakerin ja Reesen kehämallista ja 

Mörän liaanimallista muokkaamaani lonkeromallia käyttäen. Ideologian taso on tässä 

mallissa siis korvattu paikallisjournalismin tasolla, jossa otetaan huomioon sen erityispiirteet. 

Sanon lopuksi myös hieman ideologian tasosta. En kuitenkaan asettele vaikutusyritysten 

nelikentässä esille nostamiani seikkoja suoraan millekään lonkerolle, sillä mielestäni monia 

asia ansaitsisi tulla esille useammassakin yhteydessä. Olen siis Mörän (1999, 225) kanssa 

siinä mielessä samaa mieltä, että journalismin sisältöön vaikuttavien tekijöiden merkitys 

vaihtelee ajassa, minkä lisäksi eri elementit kietoutuvat toisiinsa ja ovat orgaanisessa 

suhteessa keskenään. Tämän vuoksi on mahdotonta lokeroida tiettyjä journalismin sisältöön 

vaikuttavia seikkoja vain johonkin tiettyyn lonkeroon, vaan joudun analyysissani 

käsittelemään osin samojakin seikkoja eri kohdissa. 

 

Näen esimerkiksi joistakin asioista vaikenemisen (itsesensuuri) johtuvan paitsi journalistin 

henkilökohtaisista valinnoista ja ominaisuuksista (yksilöllinen taso), kuuluvan mediarutiinien 

tasolle (lähteiden kanssa käydyt taustakeskustelut, joista pidättäydytään uutisoimasta ennen 

tiettyä hetkeä) ja olevan osa organisaation tasoa (organisaation linja olla kirjoittamatta oman 

firman mainetta mustaavista asioista). Se voi myös olla mukana median ulkopuolisella tasolla 

(ei haluta suututtaa omaa ilmoittajaa) ja lopulta kietoutua ideologian tasoon vallan muodossa. 

Koetan kuitenkin seuraavaksi käydä läpi tutkimustulokseni mahdollisimman loogisesti ja 

alkuperäistä mallia kunnioittaen. 

 

6.2.1 Henkilökohtaisten ominaisuuksien lonkero vaatii valintoja 

 

Yksilöllisellä tasolla (henkilökohtaisten ominaisuuksien lonkero) Shoemaker & Reese (1991, 

54–55) tarkoittivat lyhyesti sanottuna niitä luonteenpiirteitä, asenteita, taustoja, arvoja ja 

uskomuksia, jotka jokaista ihmistä yksilöllisesti määrittävät. Tähän tasoon (lonkeroon) 

kuuluu myös työhön sosiaalistumiseen eli se, miten kukin on työhönsä orientoitunut ja 

kytkeytynyt ammatillisesti (emt., 54–55). En kiinnittänyt niinkään huomiota siihen, 
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vaikuttiko esimerkiksi päätoimittajan sukupuoli, ikä tai vuodet alalla hänen toimintaansa. 

Olin päinvastoin kiinnostunut niistä henkilökohtaisista valinnoista, joita päätoimittajat 

työssään tekivät. Nämä valinnat eivät olleet ylhäältä saneltuja tai työrutiineihin liittyviä, vaan 

puhtaasti päätoimittajan oman etiikan, ammatillisuuden ja kokemusten tuloksia. 

Päätoimittajien ei voi sanoa muodostaneen yhtä homogeenista ryhmää, vaan ehkä 

pikemminkin ”janan”, jonka ääripäissä olivat toiminnassaan ”konservatiiviset” ja ”liberaalit” 

päätoimittajat. Myös niiden välille riitti variaatiota. 

 

Henkilökohtaisia valintoja liittyi muun muassa siihen, halusivatko päätoimittajat olla 

kytköksissä erilaisiin järjestöihin kuten Rotaryihin tai Lions Clubiin, tai solmia sidosryhmiin 

kuuluvien kanssa ystävyyssuhteita. Järjestöihin kuuluminen jakoi päätoimittajat kahtia. 

Toinen puoli piti niihin kuulumista aivan perusteltuna ja normaalina yhteiskuntasuhteiden 

ylläpitämisenä, toiset taas halusivat pysyä erossa niistä, sillä pelkäsivät liian läheisten välien 

vaikuttavan uutisointiin. Sama kahtiajako koski ystävyyttä. Yksilöllisiä valintoja piti tehdä 

myös sen suhteen, miten käyttää valtaansa, sillä kaikki päätoimittajat uskoivat omaavansa 

sitä. Lisää vallasta kerron ideologian tasolla, jonne valta paremmin istuu. 

 

Yksilölliselle tasolle lasken kuuluvaksi myös nimensä mukaiset itsesääntelyn ja itsesensuurin. 

Itsesääntely liittyy voimakkaasti etiikkaan ja siihen, millä tavalla päätoimittajat oman 

roolinsa näkevät. Omia poliittisia mielipiteitä ei periaatteessa haluttu julistaa, elleivät ne 

nousseet esille esimerkiksi pääkirjoituksissa. Eräänkään päätoimittajan mielestä objektiivista 

totuutta ei ollut olemassa, joten hän ei halunnut ottaa julkisesti kantaa. 

 

6.2.2 Mediarutiinien lonkero suosii tuttuja tekemisen tapoja 

 

Muistin virkistämiseksi todettakoon, että mediarutiinien tasolle (mediarutiinien lonkero) 

kuuluvat tietyt rutiininomaiset ja toistuvat käytännöt, joilla journalistit tekevät työtään 

(Shoemaker & Reese 1991, 85). Rutiininomaisuutta saattoi olla esimerkiksi tiettyjen 

nimettömien tietolähteiden, niin sanottujen syväkurkkujen käyttäminen ja off the record -

tiedonsaannit. Kaikilla päätoimittajilla tällaisia paljasteluja tekeviä lähteitä ei ollut, mutta ne 

joilla niitä oli, niitä myös mieluusti käyttivät. Moni päätoimittaja sanoi kuitenkin kuulevansa 

lehden kannalta tärkeistä asioista niin sanottujen hyvä veli -verkostojen kautta, jotka 

saattoivat kokoontua esimerkiksi saunailtojen merkeissä. Hyvä veli -porukoihin pääsi jos 
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halusi, esimerkiksi Rotary-toiminnan tai Lions Clubin jäsenyyden kautta. Kaikkia tällainen 

toiminta ei kuitenkaan kiinnostanut. Tiettyjen vaikutusvaltaisten – ja muidenkin lehden 

kannalta kiinnostavien – henkilöiden kanssa toimiminen saattoi antaa tärkeitä taustatietoja tai 

parhaassa tapauksessa suoria juttuvinkkejä. 

 

Joskus sidosryhmäläisten kanssa saattoi syntyä jopa ystävyyssuhde, joskin sen ei ainakaan 

myönnetty antavan vaikuttaa uutisointiin. Ne, jotka pelkäsivät liian läheisten välien 

hämärtävän journalistisia rajoja, pitivät työn ja vapaa-ajan visusti erillään. Liian läheisten 

välien kääntöpuolena oli, että jotkut lähteet saattoivat tottua tietynlaiseen, tavallista 

pehmeämpään kohteluun. Tällöin ongelmia saattoi tulla uuden päätoimittajan kanssa, joka ei 

ollut aikaisemmista käytännöistä tietoinen, eikä toisaalta halunnut niitä myöskään noudattaa. 

Vanhat ja lukkiutuneet tavat saattoivat myös olla esteenä lehden uudistumiselle. Kuten 

Shoemaker ja Reesekin toteavat, voivat tällaiset liiankin ennakoitavat tekemisen tavat 

aiheuttaa lehdelle ongelmia, koska niitä voidaan myös tällöin käyttää hyväksi. 

 

Mediarutiinien tasolle asettaisin myös niin sanotut kuoliaaksi vaietut aiheet. Päätoimittajilla 

saattoi olla joitakin sellaisia uutisiksi kelpaavia aiheita, joita ei kuitenkaan syystä tai toisesta 

haluttu käsitellä lehtien sivuilla. Tällaiseksi aiheeksi kelpasi esimerkiksi aihe, jonka tiedettiin 

esille tullessaan nostattavan paikkakunnalla (tarpeetonta) hysteriaa. Myös sellaisia aiheita 

sensuroitiin, joiden tiedettiin olevan vaaraksi yhtiölle. Yksittäisen ihmisen kärsimys ja 

henkilökohtaiset tragediat jätettiin niin ikään mieluummin iltapäivälehdille, sillä monesti 

uutisoinnin kohteena olevat olivat tavalla tai toisella joko päätoimittajille itselleen tai 

paikkakunnalla tuttuja henkilöitä. Kun on kyse paikallislehdestä, oli yhteisö hyvinkin pieni 

verrattuna esimerkiksi maakuntalehteen, jolloin päätoimittajat halusivat joissakin tapauksissa 

myös suojella omiaan. 

 

Omaa kirjoittelua harkittiin tarkkaan myös kuntaliitoskysymyksissä, jotka olivat monelle 

lehdelle ajankohtaisia ja äärimmäisen tulenarkoja. Asioista toki kirjoitettiin, mutta 

esimerkiksi muutamat päätoimittajat sanoivat suoraan pidättäytymästä ottamaan niihin 

suoraan kantaa. Toisinaan ikävistäkin asioista jouduttiin silti kirjoittamaan, mutta silloin 

vältettiin niin sanottua mässäilyä. Käsky vaikenemiseen saattoi tulla myös ylemmältä taholta, 

sillä eräs haastateltava sanoi saaneensa suoraan ohjeet siitä, kuinka levikkialueen kunnasta 

tulisi kirjoittaa. Lehdellä ja kunnalla kun on ollut keskinäinen sopimus siitä, että lehden tulee 

antaa kaikesta kunnan toiminnasta pelkästään positiivinen kuva. Saattoi olla myös niin, että 
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virkamiehet olivat tottuneet että heidän ja lehden välillä oli kuin suora putki, jota kautta 

toiveita saneltiin päätoimittajalle. Tällainen käytäntö oli onnistunut aikaisemman 

päätoimittajan aikana, vaan ei nykyisen, minkä takia yhteentörmäyksiltä ei voitu välttyä. 

 

Nimensä mukaisesti tällä tasolla oli siis kyse uutisrutiineista. Tähän kuului muun muassa 

tiettyjen lähteiden rutiininomaista käyttämistä. Eräällä lehdellä oli käytössään niin sanottuja 

vip-yrittäjiä, joita käytettiin tarkoituksellisesti uutislähteinä muita enemmän. Jos jotakin 

juttua varten tarvittiin haastateltava, otettiin mieluusti sellainen, joka oli luokiteltu vip-

yrittäjäksi. Tällaisen yrityksen katsottiin olevan osana parantamassa paikkakunnan 

kilpailukykyä ja se oli muutoinkin jollakin tavalla omalla raskaalla työllään ansainnut 

paikkansa ”eliittisarjassa”. 

 

Mediarutiinien tasolle lasken myös laiskuuden, joka oli toisinaan myös yhteydessä kiireeseen. 

Kun lehdellä ei ollut aikaa taikka resursseja kuin välttämättömimmän tekemiseen, ei sille 

riittänyt kunnianhimoa pyrkiä syventämään juttujaan. Paine työssä selviytymisestä saattoi 

olla niin kova, ettei tullut mieleenkään yrittää tehdä uutisista kovin ihmeellisiä. Eräs 

päätoimittaja kuvasi tilannetta niin, että valtuuston tekemät päätökset toki uutisoidaan, mutta 

sellaisenaan. Journalismia olisi voinut pyrkiä viemään toiselle tasolle niin, että mietittäisiin 

päätösten taustoja tai sitä, mitä tästä tavalliselle kuntalaiselle seuraa. Jos kunnan kanssa vielä 

oli sovittu positiivisesta uutisoinnista, oli uutisointi hyvin konsensus-henkistä. Eräs 

päätoimittaja toivoikin saavansa tilalleen henkilön, joka todella pistäisi tuulemaan ja 

tunkeutuisi sisälle ”vallan kammareihin”. Toisilla oli enemmän halua olla vallan vahtikoiran 

asemassa ja lunastaa paikkansa neljäntenä valtiomahtina, joissakin lehdissä kunnianhimo oli 

vähäisempää ja perusuutinen oli arvossaan. 

 

Mediarutiineihin kuuluvat myös Journalistin ohjeet ja Julkisen sanan neuvosto. Vaikka 

työpaikalla ei päivittäin luettu ohjeistusta, kuului se vahvasti ammattiin sosiaalistumiseen. 

Päätoimittajat halusivat toimia Journalistin ohjeiden mukaan, eivätkä tarkoituksellisesti niitä 

vastaan. JSN:ään joutumisen otti esille useampi päätoimittaja. Sinne joutuminen tuntui 

kurjalta, mutta käsittääkseni itse instituutiota pidettiin hyvänä ja tarpeellisena. Joskus 

päätoimittajat kulkivat ns. harmaalla alueella, mutta nämä poikkeustapaukset pyrittiin 

perustelemaan, jos vain mahdollista. Lehti nähtiin välineenä, jossa kaikilla oli periaatteessa 

samanlainen mahdollisuus julkisuuteen ja omien mielipiteiden esittämiseen asemasta ja 

omaisuudesta riippumatta. Ääneen pääsivät kaikki ryhmät homoista ja sivareista lähtien, 
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vaikkeivät ne erään päätoimittajan kanssa jakaneet samanlaista arvomaailmaa. 

 

6.2.3 Organisaation lonkero antaa taloudellista selkänojaa 

 

Organisaation tasolla (organisaation lonkero) käsitellään mediatyöntekijöiden rooleja, 

mediayrityksen rakennetta, päämääriä, tekemisen tapoja, tekniikkaa ja markkinoita. Kuten 

muistamme, jokaisella työntekijällä on olemassa rooli, joka on tietyllä tavoin rakennettu ja 

siihen liittyy omanlaisiaan sääntöjä. Ylimpänä hierarkiassa on omistaja ja julkaisija, jonka 

alapuolella on vasta paikka päätoimittajalle, mainonnalle ja jakelulle, jonka jälkeen tulevat 

toimittajat, valokuvaajat ynnä muut. Erilaiset roolit myös määrittävät sitä, miten kuhunkin 

työntekijään suhtaudutaan ja millaisia odotuksia heihin ladataan. (Shoemaker & Reese 1991, 

115–119.) 

 

Kuten todettua, monissa mediaorganisaatioissa keskeinen päämäärä on voiton tuottaminen. 

Taloudellisista näkökohdista kerroinkin jo aiemmin, kun päätoimittajat pohtivat 

päätoimittajan journalistisen puolen ja talouden yhteen sovittamista. Kouluesimerkki 

haastattelemieni päätoimittajien haastatteluissa oli, että mainostaja on jollakin tavalla 

yhdistänyt oman ilmoittelunsa lehden uutisointiin. Esimerkkeinä mainittiin muun muassa, 

että lehdessä ilmoittamista on käytetty perusteena jutun vaatimiseen. Päätoimittajat eivät 

kuitenkaan tällaista sulattaneet, vaan pyrkivätkin usein selittämään ilmoittajalle, etteivät 

mainostaminen ja uutisoiminen kulje käsi kädessä. Toisinaan ilmoittajat saattoivat lopettaa 

ilmoittamisensa sen vuoksi, ettei lehti suostunut toimimaan heidän haluamallaan tavalla. Eräs 

päätoimittaja kertoi kuitenkin olleensa lehden ilmoittajia kohtaan säälimätön: moni ilmoittaja 

oli lennätetty toimituksesta pihalle, koska päätoimittaja oli suivaantunut heidän 

suunsoittoonsa. Joskus ilmoitus oli jätetty tarkoituksella kokonaan julkaisematta, kun 

ilmoittaja oli sillä aiemmin uhannut. 

 

Osassa lehtiä ilmoittajia sen sijaan kohdeltiin hienotunteisesti ja varovaisesti. Ilmoittajia ei 

haluttu tarkoituksella ärsyttää esimerkiksi tietyntyyppisillä jutuilla. Eräs lehti oli lopettanut 

kokonaan kauppojen hintavertailut, koska tiesi sen vaikuttavan suoraan mainostajiin ja 

ärsyttävän heitä. Eräässä lehdessä mainostajia varten oli suorastaan räätälöity kokonaan omia 

sisältöjä, joiden tarkoituksena oli vauhdittaa päivittäistavarakauppaa. Paikalliset yrittäjät 

saattoivat parhaimmillaan päästä eräässä lehdessä niin sanottujen vip-yrittäjien asemaan, 
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jolloin heitä käytettiin juttujen aiheina ja haastateltavina muita enemmän. Heille haluttiin 

antaa näkyvyyttä sillä perusteella, että he olivat omalta osaltaan vauhdittamassa 

paikkakunnan elinkeinoelämää. 

 

Kaikesta päätellen voi todeta, ettei talouden ja päätoimittajuuden yhteensovittaminen ollut 

yksinkertaista. Päätoimittajat pyrkivät tekemään mahdollisimman perusteltuja ja hyviä 

päätöksiä, joskin toimintamallit vaihtelivat päätoimittajasta toiseen. Toiset antoivat talouden 

sanella hieman enemmän lehden sisältöön liittyviä seikkoja kuin toiset, joille suoraselkäinen 

journalismin toteuttaminen oli kaikki kaikessa. Ne päätoimittajat, jotka omienkin puheittensa 

mukaan kulkivat niin sanotulla harmaalla alueella, toki ymmärsivät sen, mutta pystyivät yhtä 

kaikki perustelemaan omat päätöksensä. Usein perusteluna käytettiin lopulta lehden 

parhaaseen vetoamista. 

 

Organisaation tasoa ei voi ohittaa puhumatta päätoimittajien rooleista. Rooliin taas liittyi se, 

millaisena päätoimittajat oman työnsä ja siihen liittyvät vastuut ja vallan näkivät. Sinänsä 

pelkkä päätoimittajan titteli ei tuonut arvostusta ja mielipidevaltaa, vaan se piti ansaita omilla 

teoilla, sanoilla ja karismalla. Toisille tällaisen paikan ottaminen tuntui luonnollisemmalta 

kuin toisille. Sosiaalistuminen organisaation tavoitteisiin oli onnistunutta enemmän tai 

vähemmän kaikilla, paitsi yhdellä vastaajista. Hänen oli äärimmäisen vaikea omaksua 

rooliaan, ja toivoikin salaa pääsevänsä pian muihin tehtäviin. Vaikka päätoimittajat 

joutuivatkin monesti ristikkäisten paineiden kohteeksi, oli heillä olemassa vastastrategioita, 

joilla painetilanteita voitiin murtaa. Päätoimittajalla ei välttämättä ollut toimittajan tavoin 

tahoa, jolta hän voisi tiukan paikan tullen kysyä neuvoa ja saada tukea. Paineissa tukea 

haettiin muun muassa perheeltä, työkavereilta (mm. toimittajat), toimitusjohtajalta (jollei itse 

ollut sellainen), muilta päätoimittajilta ja Paikallislehden päätoimittajayhdistykseltä. 

 

Organisaation omistusmuodon ja koon merkitys näkyi esimerkiksi siinä, millainen 

taloudellinen selkänoja päätoimittajilla oli takanaan. Toiset pystyivät luottamaan siihen, että 

lehti huolehtisi omistaan vaikean paikan tullen, toiset sen sijaan kärvistelivät ”nenä juuri ja 

juuri pinnalla”, jolloin ei ollut varaa eikä uskallusta radikaaleihin ratkaisuihin millään 

sektorilla. Tutkimukseni perusteella voidaan karkeasti sanoa, että mitä vakavaraisempi 

lehtitalo, sitä vapaammin journalistit voivat siellä työskennellä. Omassa aineistossani 

päätoimittajat nostivat esille tämän asian muun muassa vertaamalla omistajaa vankkaan 

selkänojaan. Käräjille mentiin, jos oli pakko. 
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Toimitusorganisaation rakenne ei juuri vaikuttanut kirjoitteluun, sillä päätoimittajat – jotka 

saattoivat siis myös olla lehden toimitusjohtajia – saivat vapaat kädet toteuttaa itseään 

lehdessä. Monesti lehden hallitus oli passiivisessa roolissa lehden päätösten suhteen, eikä 

päätoimittaja pitänyt heihin kovinkaan paljon yhteyttä työnsä ohessa. He eivät myöskään 

pyrkineet ottamaan kantaa lehden linjaan tai uutisointiin. Rooliin päätoimittajana kuului 

valtaa, mutta kaikki päätoimittajat eivät sitä halunneet käyttää, joskaan eivät myöskään 

suoranaisesti luovuttaa ulkopuolelle. 

 

Lehdellä nähtiin olevan monta tehtävää, muun muassa laadukkaan journalismin tuottaminen, 

lehden kehittäminen, uskottavuuden säilyttäminen, valtaapitävien toimien kritisoiminen, 

hyvien yhteiskuntasuhteiden ylläpitäminen ja paikkakunnan kehittäminen. Yksi tärkeimmistä 

oli myös voiton tuottaminen. Päätoimittajista osa oli selkeästi talousorientoituneita, toisille 

kovan journalismin toteuttaminen oli elinehto. Päätoimittajan työstä johtuen nämä kaksi 

jouduttiin usein yhdistämään, jolloin ne eivät kuitenkaan sulkeneet toisiaan ulkopuolelle.  

 

Aiheiden varovainen käsittely ja sääntely ei liittynyt omassa aineistossani juurikaan 

omistajatahoon yhtä esimerkkiä lukuun ottamatta. Joissakin tapauksissa päätös asioiden 

käsittelemättä jättämiseen voi tulla jopa lehden itsensä sisältä. Mikäli lehdellä on kytköksiä 

joihinkin tahoihin, ei niistä haluta tai voida kirjoittaa negatiivisesti. Hyvät välit ovat tällöin 

suuremmassa arvossa kuin lehden journalistinen vapaus. Pelättiin turhaa ärsyttämistä, joka 

saattaisi vaikeuttaa yhteistyötä jatkossa. Ei haluttu ottaa esille liian kipeitä ja vaikeita aiheita, 

sillä tärkeämpää oli voimistaa paikkakunnan yhteishenkeä. Minkään pienen asian takia ei 

haluttu alkaa rettelöidä, sillä siitä koettiin oleman haittaa kuin hyötyä. 

 

Tässäkin asiassa on kaksi puolta. Osa päätoimittajista kuului päinvastaiseen leiriin, ja he sen 

sijaan halusivat keikuttaa venettä parhaansa mukaan. Vaikeista tai suuristakaan aiheista ei 

epäröity kirjoittaa. Mainostajille näytettiin ovea, jos hinnat tai lehden tyyli ei miellyttänyt. 

Lehteä tehtiin journalistisin perustein. Oli tietysti myös sellaisia päätoimittajia, jotka 

uskalsivat olla suoria joissain tapauksissa, mutteivät uskaltaneet suututtaa mainostajia. 

Päätoimittajien työhön kuului poikkeuksetta myös pääkirjoitusten kirjoittaminen, mikä taas 

johtui heidän roolistaan ja asemastaan työyhteisössä. Luonnollisesti he pystyivät 

määrittelemään sen, millaisia aiheita he käsittelivät ja millä tavalla. Vaikka tämä työtehtävä 
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tulikin annettuna, saattoi päätoimittaja itse vaikuttaa siihen, miten tätä käytti hyväkseen 

esimerkiksi juuri vallan tai suunnannäyttäjän näkökulmasta. 

 

6.2.4 Median ulkopuolinen lonkero pyrkii hyötymään 

 

Osittain olen seuraavassa esille tulevia asioita käynytkin jo läpi, sillä kuten sanoin, aineistoni 

anti linkittyy toisiinsa monella eri tavalla jatkuvasti. Sen vuoksi ohitan muutamat asiat 

pelkällä maininnalla. Kolme edellistä tasoa (yksilöllinen taso, mediarutiinien taso, 

organisaation taso) tosin ovat median sisäistä maailmaa, kun taas tämä ja ideologian taso 

voidaan katsoa median ulkopuolisiksi tasoiksi. Mainostajat ja ilmoittajat pyrkivät 

vaikuttamaan mediasisältöön muun muassa havittelemalla tietynlaisia (positiivisia) 

mediasisältöjä itsestään lehtiin, mainosten lisäksi. Jotkut mainostajat liittävät mainonnan ja 

jutut toisiinsa – ilman toista ei ole toista. Lukijat pyrkivät myös vaikuttamaan sisältöön niin, 

että he haluavat usein joko positiivista julkisuutta itsestään tai negatiivista julkisuutta niistä, 

joista eivät pidä. Lehteä myös saatetaan haluta jonkin riidan osapuoleksi, jolloin jutusta 

tehdään julkinen. Päätoimittajat saattoivat jopa tehdä tällaisista kähinöistä juttuja esimerkiksi 

niin, että ne nostettiin yleiselle tasolle. Paikallispoliitikot ja virkamiehet pyrkivät hyötymään 

lehdestä esimerkiksi vaalien alla, jolloin varsinkin julkisuudesta on hyötyä. Poliitikoilla ja 

virkamiehillä saattoi myös olla tietty tapa, jolla he ovat tottuneet toimimaan lehden kanssa, ja 

halusivat saman toimivan yhä. Joidenkin saattoi olla vaikea ymmärtää sitä, että jos 

lehmänkaupat ovat toimineet ennen, ne eivät välttämättä toimineet enää. 

 

Lehdellä oli monenlaisia lähteitä jutuissaan, joista osa on jo mainittu. Lähteet saattoivat olla 

niin sanottuja syväkurkkuja tai off the record -lähteitä, joiden kautta lehti sai tietää asioista, 

jotka haluttiin pitää salassa. Tällaisille tiedoille määriteltiin välillä aikaraja, jota ennen asiasta 

ei saanut hiiskua lehdessä. Päätoimittajat kunnioittivat pääsääntöisesti näitä aikarajoja, sillä se 

tarkoitti, että ”vuotoja” saataisiin myös jatkossa. Hyviä paikkoja taustatietojen saamiseen 

olivat muun muassa saunaillat ja sidosryhmien kanssa tehdyt matkat, joissa tietoja 

vaihdeltiin. Kaikki päätoimittajat eivät tällaisille matkoille halunneet osallistua, sillä 

pelkäsivät sen vaikuttavat lehden uutisointiin. Ne päätoimittajat jotka osallistuivat, sen sijaan 

pitivät sitä yhteiskuntasuhteiden hoitamisena ja päätoimittajan työlle välttämättömänä. Eräs 

päätoimittaja kertoi, että lehdellä on erikseen tällaisia tilaisuuksia varten edustustili, josta 

kuluja maksellaan ja ” tarvittaessa Eurocard vinkuu”.  
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Paikallisjärjestöiden kanssa välit olivat poikkeuksetta asialliset ja toimivat. Kellään ei 

ainakaan ollut mitään valittamista sen suhteen. Paikallisjärjestöjä tuettiin mielellään niin, että 

paikallisista jutuista ja ”kissanristiäisistä” tehtiin juttuja. Joidenkin yksittäisten tapahtumien 

uutisoimisen ei nähty olevan sellainen asia, johon pitäisi kiinnittää huomiota tai uutisointia 

rajoittaa. Jokaisella paikkakunnalla oli toki omat erityispiirteensä, jotka eivät aina olleet 

kovin helppoja käsitellä. Joillakin paikkakunnilla oli omat ”kylähullunsa”, jotka tekivät 

milloin minkäkinlaisia tempauksia. Päätoimittajat kertoivat paitsi kohdanneensa lahjontaa 

(eivät kuitenkaan ottaneet lahjuksia vastaan), myös yksittäistapauksena käyttäneensä rahaa 

vaikeasta tilanteesta pois pääsemiseen. He olivat saaneet muun muassa alkoholia, tupakkaa, 

matkoja, viiniä, kakkuja, saunailtoja ja erinäistä tavaraa. Kuten sanottua, kaikkien mielestä 

esimerkiksi saunaillat eivät olleet lahjontaa. 

 

Lahjonnan lisäksi päätoimittajat törmäsivät uhkailuun ja kiristämiseen. Uhkailu oli 

pahimmillaan hengen uhkaamista ja talon polttamisella uhkailua, lievimmillään uhkailtiin 

mainosten poisvetämisellä, mitä voi myös pitää kiristämisenä. Eräs päätoimittaja oli saanut 

päälleen kirouksen, yhtä taas pappi ei päästäisi taivaaseen. Tavallista oli haukkumisposti, jota 

tuli paitsi kirjeitse, sitä pystyi myös lukemaan internetin keskustelupalstoilta. Päätoimittajat 

olivat myös joutuneet vastaamaan teoistaan Julkisen sanan neuvostolle, joutuipa muutama 

kuulusteluihin ja käräjille saakka. 

 

6.2.5 Paikallisjournalismin lonkero korvaa ideologian tason 

 

Paikallisjournalismin lonkero on jotain sellaista, mitä niin Shoemaker & Reese kuin 

Möräkään eivät ole omissa malleissaan ottaneet esille. Koska en käsittele ideologiaa 

juurikaan tässä tutkimuksessa, olen ikään kuin ”korvannut” sen paikallisjournalismilla. Tähän 

lonkeroon sijoitan sellaisia erityisiä seikkoja, joita nousee esille suomalaisessa 

paikallisjournalismissa. Jukka Holmbergin (2004, 13) tavoin otan esille tässä yhteydessä 

puolueen, alueen ja historian. Puolueella tarkoitan tässä yhteydessä puoluepolitiikkaa, eli 

kunnan tai kaupungin sisäistä päätöksentekoa. Toisaalta puoluepolitiikan voisi sanoa 

kuuluvan myös median ulkopuoliselle tasolle, sillä puolueet, valtuusto ym. pyrkivät omalta 

osaltaan vaikuttamaan päätoimittajan tekemiin päätöksiin. Päätin sijoittaa sen kuitenkin 

paikallisjournalismin lonkeroon. Alueella tarkoitan sitä maantieteellistä rajausta, millä 
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alueella paikallislehti toimii. Aina rajat eivät mene täysin kunnan rajojen mukaan, vaan 

parikin lehteä saattaa taistella samoista lukijoista esimerkiksi kuntaliitoksen jälkeen. 

Alueeseen liittyy myös se, että paikallislehti kirjoittaa oman alueensa uutisista ja asioista. 

Silloin korostuvat paikalliset yritykset, paikallinen päätöksenteko, paikalliset ihmiset, asiat ja 

ilmiöt. 

 

Historia-aspekti liittyy paikallisjournalismiin siten, että kaikilla lehdillä on omalla alueellaan 

tietty historiallinen painolasti, se tunnetaan ja tiedetään tietynlaiseksi. Lehden tilaajat voivat 

luottaa siihen, että saavat tietynlaisen tuotteen, joka kertoo tietynlaisista asioista. 

Paikallislehteen voi luottaa siinä mielessä, että sen tyyli on ja pysyy. Paikallislehti puhuu 

paikkakuntansa puolesta ja luo yhteishenkeä. Se on lukijoilleen läheinen tiedotuskanava, 

jonka kautta voi tuntea kuuluvansa johonkin yhteisöön. Tutut kasvot lehden sivuilla luovat 

kokemusta jaetusta todellisuudesta. Se myös nostaa esille paikkakuntaa kuohuttavia asioita ja 

antaa niihin ratkaisuja. Paikallislehden sivuilla lukijat voivat vaihtaa mielipiteitä omaa 

elinpiiriään koskettavista asioista. Paikallislehti myös tukee paikallista elinkeino- ja 

yritystoimintaa. 

 

Näiden seikkojen valossa paikallisjournalismin lonkeroon sijoittuvat vaikutusyritysten 

nelikentältäni ainakin vip-yrittäjät, hyvä veli -järjestelmä, vapaa-ajan toiminta, 

”ryhmittymät”, syväkurkut, off the record -tieto ja taloudellinen painostus. Vip-yrittäjät ovat 

paikallisia elinkeinoelämän toimijoita, jotka jo sen puolesta sopivat 

paikallisjournalismilonkerolle. ”Hyvät veljet”, ryhmittymät ja syväkurkut ovat myös monesti 

paikallisia henkilöitä, sillä omilla tiedoillaan ja palveluksillaan he pystyvät auttamaan 

päätoimittajaa paikallisesti. Off the record -tieto taas on ilman muuta paikallista: miksi se 

muuten kiinnostaisikaan? Taloudellisen painostuksen lasken kuuluvaksi myös tälle 

lonkerolle, sillä monesti tätä painostusta harjoittavat nimenomaan paikalliset yrittäjät, eli 

mainostajat ja ilmoittajat. Vapaa-ajan toimintaa varmasti yleisimmin harrastetaan 

tarkoittamallani tavalla sellaisten henkilöiden kanssa, jotka ovat muutoinkin sidosryhmiin 

kuuluvia – ja sitä myöten paikallisia. Kuten niin monta kertaa olen todennut, rajojen 

selvärajainen piirtäminen on lähes mahdotonta, sillä koen monien edellä mainittujen asioiden 

sopivan myös muille lonkeroille, katsontakannasta riippuen. Edellä mainitut asiat siis 

limittyvät ja lomittuvat toistensa kanssa lukemattomin eri tavoin, joita on lähestulkoon 

mahdotonta eritellä. 
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Ideologia jää analyysissani vähimmälle huomiolle, sillä jo kysymyksiä teemoitellessani en 

aikonutkaan pureutua siihen kovin syvälle. Ideologiaa käsitellessä ei voi ohittaa valtaa. 

Haastattelujen edetessä päätin ottaa tutkimukseen voimakkaammin mukaan vallan elementin. 

Se ei ollut mukanani alusta lähtien aivan niin voimakkaasti mihin päädyin, joten lisäsin sen 

painoarvoa haastattelu haastattelulta. Lopulta huomasin juuri vallan olevan vaikutusvallan ja 

vaikutuksen ohella yksi avainkäsitteistäni. Mielestäni en voinut sivuuttaa sitä tosiseikkaa, että 

lehdellä (ja päätoimittajalla) on myös suuri vaikutusvalta omaan yhteisöönsä, jos 

yhteisölläkin on siihen. Ilmaan jääkin kysymys siitä, kellä valta lopulta on, sillä se sotkeutuu 

journalismiin niin monella tavalla. 

 

Täytyy myös muistaa, että Shoemaker & Reese nostivat juuri ideologian tason sellaiseksi, 

joka ikään kuin sulkee kaikki muut sisäänsä, jolloin kaikki tasot ovat viime kädessä 

palautettavissa ideologiaan ja sille alisteisia (Mörä 1999, 34). Kuten todettua, päätoimittajat 

uskoivat omaavansa valtaa, jopa mielipidevaltaa.  Osa päätoimittajista halusi ottaa vallan 

käsiinsä, toiset sen sijaan pyrkivät minimoimaan oman vaikutuksensa. Vallanhalu näyttäytyi 

muun muassa siinä, että pääkirjoituksissa haluttiin ottaa kärjekkäästikin kantaa esimerkiksi 

paikkakunnan asioihin, ja olla mukana kehittämässä omaa paikallisyhteisöä. Päätoimittaja 

saattoi joissakin lehdissä olla hyvinkin suuri auktoriteetti, jonka kirjoituksia kuten 

pääkirjoituksia saatettiin jopa pelätä. Tällöin päätoimittaja pyrki tarkoituksella 

mielipideohjaavaan kirjoitteluun. Päätoimittaja pystyi parhaimmillaan vaikuttamaan 

esimerkiksi paikkakuntansa kaavoituspolitiikkaan. Valtaa lisäsi myös se, että päätoimittaja 

tunsi oman levikkialueensa ja siellä ne henkilöt, joilla oli valtaa esimerkiksi politiikassa, 

taloudessa tai elinkeinoelämässä. Hyvät yhteiskuntasuhteet olivat työssä äärimmäisen tärkeitä 

ja lisäsivät valtaa. 

 

Kaikki eivät vallasta kuitenkaan välittäneet. Osa päätoimittajista pyrki minimoimaan 

valtaansa esimerkiksi ottamatta kantaa, tai pyörittelemällä asioita pääkirjoituksissaan. Valtaan 

nähtiin liittyvän vastuu, jota ei kuitenkaan aina oltu valmiita ottamaan vastaan. Syynä oli 

muun muassa se, että esimerkiksi pääkirjoitukset nähtiin vain mielipiteinä muiden joukossa, 

jolloin niillä ei ollut sen suurempaa merkitystä kuin millään muullakaan mielipiteellä. Voitiin 

ajatella, että oman mielipiteen esittämistä tärkeämpää on ylipäätään keskustelun 

mahdollistaminen ja erilaisten äänien keskusteluun ottaminen. Sellaiset päätoimittajat, jotka 

eivät olleet valmiita vallankäyttöön saattoivat kuitenkin olla sitä mieltä, että heidän 

periaatteessa tulisi käyttää valtaansa ja olla jonkinasteisia suunnannäyttäjiä. Vallankäytön 
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rajoittaminen johtui toisinaan myös siitä, että sen nähtiin liittyvän poliittiseen aktiivisuuteen, 

mikä taas ei kuulunut osaksi päätoimittajan työtä. Pelättiin, että lehti leimautuu, jos se alkaa 

ottaa esimerkiksi juuri pääkirjoituksissaan kantaa liiaksi. Vallan rajoittaminen liittyi myös 

laiskuuteen ja uudistumishaluttomuuteen. Jos lehdellä ei kerta kaikkiaan ollut paukkuja kuin 

välttämättömimmän tekemiseen, ei sitä voinut ainakaan vallanhimoiseksi väittää. 

Vallankäytön tiellä saattoi myös olla kiire, tai eräässä yksittäistapauksessa omistajalta tuleva 

liian suuri paine. 

 

Lisäisin ideologian tasolle myös uskottavuuden, vastuullisuuden ja luotettavuuden, vaikka ne 

liittyvät myös päätoimittajan ammattirooliin. Ne nousivat monessa yhteydessä esille. 

Uskottavuutta toi se, jos lehti saattoi olla vapaa ja irti erilaisista kytköksistä. Päätoimittajat 

luotsasivat lehteään valitsemallaan tavalla, joten lehden voi syystäkin sanoa olevan tekijänsä 

näköinen. Kun toiset päätoimittajat ottivat kovastikin kantaa, toiset peittelivät mielipiteitään. 

Neutraalius ja objektiivisuus toimivat toisinaan toistensa synonyymeinä, vaikkakaan lehden 

ei haluttu olla niin neutraali, että se muistuttaisi ”laimennettua maitoa”. Uskottavalla lehdellä 

nähtiin olevan puhdas ja tahraton maine. Päätoimittajat alleviivasivat myös lehden imagon 

tärkeyttä. Sen luomisessa juuri päätoimittajalla oli tärkeä rooli, sillä hän antoi lehdelle kasvot 

ulospäin vielä toimittajiakin korostetummin. 

 

Luotettavalla lehdellä oli myös korkea moraali, jota se uusinsi päivittäin. Kun luotettavaan 

lehteen luotettiin, maineensa menettäneen lehden oli vaikea saada sitä enää takaisin. Maineen 

saattoi menettää esimerkiksi talouden kustannuksella: puhuttiin jopa entisaikaan tavallisista 

lehmänkaupoista, joihin lehtien päälliköt olivat suostuneet. Luotettavuus tuli siitä, ettei 

päätoimittajaa pystynyt ohjailemaan, eikä hän kumartanut mihinkään suuntaan vaan oli 

kaikkia kohtaan tasavertainen. Uskottavuus piti myös ansaita, sillä se ei tullut pelkästään 

tittelin myötä. Uudella päätoimittajalla saattoi olla niin sanottu koeaika, jonka jälkeen häneen 

vasta alettiin paikkakunnalla luottaa ja uskoa hänen olevan paikkakunnan puolella. 

 

 

6.3 Kritiikkiä ja jatkotutkimusideoita 

 

Lyhyen toimittajanurani olen ehtinyt törmätä jo useammanlaisiin vaikutusyrityksiin. Osa 

yrityksistä on kohdistunut itseni kautta edustamaani lehteen, toisista olen vain kuullut, kun 
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olemme jutelleet niistä ystävieni – niin ikään aloittelevien journalistien – kanssa. Yksi varsin 

yleinen keino on ollut toimittajan ”alentaminen” esimerkiksi tytöttelyn avulla ja kysymyksin 

siitä, missä oikea toimittaja mahtaa olla. Silloin haastateltava on pyrkinyt toimittajaa 

vaihtamalla saamaan paikalle haastattelijan, joka paremmin vastaisi hänen omia tarpeitaan. 

Haastateltava on myös saattanut heittäytyä hankalaksi ja kieltäytyä vastaamasta kysymyksiin, 

koska ne eivät ole sellaisia, joita hän olisi itse halunnut itseltään kysyttävän. Tuttuja ovat 

myös tapaukset siitä, että sukset ovat saattaneet mennä ristiin paikallisen ilmoittajan kanssa, 

koska hänestä on kirjoitettu ”väärällä” tavalla. Aina suurta mainostajaa ei edes uskalleta 

kritisoida. Myös virkavalta saattaa omalla heikolla tiedottamisellaan aiheuttaa sen, että 

paikalliset uutiset ovat ennen valtakunnallisessa tiedossa kuin lähipaikkakunnan lehdessä. 

 

Vielä nykyäänkin voi käydä niin, että lehti jättää tarkoituksella kirjoittamatta aiheista, joiden 

tietää olevan uutisarvoisia. Joissakin haastatteluissa puhuttiin esimerkiksi kuoliaaksi 

vaikenemisesta. Peltonen on käsitellyt pro gradu -tutkimuksessaan itsesensuuria ja tietyllä 

tavalla kirjoittamista. Hänen tutkimansa paikallislehti Koillis-Häme siirtyi omistuskauppojen 

myötä Yhtyneille Paperitehtaille, joka vaikutti merkittävästi lehden sisältöön. Yhtiön 

kannalta negatiivisista asioista vaiettiin. Säännöt olivat kirjoittamattomia, mutta niiden 

rikkominen johtaisi työntekijän erottamiseen. (Peltonen 1997, tiivistelmä.) Omistajien lisäksi 

mediaan voivat pyrkiä vaikuttamaan mainostajat. Tiedotusopin emeritusprofessori Kaarle 

Nordenstreng onkin esittänyt medialle mainostulorekisteriä, josta median ja elinkeinoelämän 

kytkökset paljastuisivat. Suomen korruptioalttiutta kartoittaneessa raportissa uskotaan, että 

media-asiamiehet tai sananvapausvaltuutetun virka voisivat osaltaan parantaa median 

eettisyyttä, kun Julkisen Sanan Neuvoston rahkeet eivät sen valvomiseen riitä. (Nissinen 

2012.)  

 

Tämän tutkimuksen myötä on ainakin noussut pintaan kysymys siitä, voisiko suomalainen 

paikallisjournalismi olla entistä parempaa. Kun lähdin tekemään tutkimustani, en olisi aluksi 

osannut arvatakaan, kuinka paljon ja kuinka avoimesti päätoimittajat puhuvat esimerkiksi 

heidän kohtaamastaan uhkailusta, lehden syväkurkuista tai omasta vallankäytöstään. Myös 

muut aihepiirit sivuavat omaakin kokemusmaailmaani, joten uskon päätoimittajien olleen 

vastauksissaan rehellisiä. Itsellänikin on tiedossa aiheita, joista en tietyistä syystä pysty tai 

halua kertoa lehdessä, vaikka ne ylittäisivät helposti uutiskynnyksen. Siksi on helppoa 

ymmärtää tietyistä uutisaiheista vaikenevia. Toimittajakin on tunteva ihminen, joka miettii 

tekojensa seurauksia monelta kantilta. 
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Tämän suppeahkon (7 haastateltavaa) otoksen perusteella on mahdotonta alkaa tehdä 

yleistyksiä siitä, miten päätoimittajat ylipäätään vaikutusyrityksiin reagoivat. 

Reagoimistapoja on varmasti yhtä monenlaisia kuin on päätoimittajiakin. Tämän tutkimuksen 

perusteella voidaan kuitenkin saada kattava kuva siitä, mitä päätoimittajat Tampereen 

seutukunnan paikallislehdissä vaikutusyrityksistä ajattelevat ja miten niihin reagoivat. 

Tiivistäen voidaan sanoa, että päätoimittajat suhtautuivat eri tavoin tilanteisiin, joissa pyritään 

vaikuttamaan lehden sisältöön. Joillekin sellaiset tilanteet eivät edes näyttäytyneet 

vaikutusyrityksinä, mitä toiset pyrkivät torjumaan. Kun joillekin päätoimittajille 

vaikutusvallan käyttäminen oli selviö, ei se toisille ollut niin tärkeää. 

 

Shoemakerin ja Reesen malli näytti sopineen tutkimukseni lähtökohdaksi, kuten myös siitä 

sovellettu Mörän liaanimalli ja oma siitä edelleen muokattu lonkeromallini. Ilman 

paikallisjournalismin huomioon ottamista tutkimus olisi voinut jäädä vajaaksi. Jokaiselle 

lonkerolle tuli vastauksia, toisinaan myös sellaisia, joita en olisi osannut etukäteen aavistaa. 

Se lienee myös hedelmällisen tutkimuksen yksi saavutus. Lisäksi haastattelut lähtivät 

teemahaastattelun luonteesta johtuen kulkemaan myös omia polkujaan, jolloin pääsin kiinni 

sellaisiinkin aihepiireihin, joita en osannut alkuperäisessä teemahaastattelurungossani ottaa 

huomioon. Tällaisia asioita olivat muun muassa päätoimittajien kytkökset erilaisiin 

ryhmittymiin, kuten Rotareihin ja Leijoniin. 

 

Vastauksia purkaessani oli melkoisen hankalaa saada ympättyä kategorioita ja niiden 

alakategorioita jollekin kehämallin tasolle tai lonkerolle. Moni asia tuntui sopivan 

useampaankin paikkaan, kun sitä katsoi tietystä vinkkelistä. Päädyin käsittelemään samojakin 

asioita tästä syystä monessa eri lonkerossa. Jälkeenpäin ajateltuna myös nelikentän olisi 

voinut rakentaa toisin. Akseleille olisi voinut asettaa myös positiivisia vaikutusyrityksiä 

(syväkurkut) ja negatiivisia vaikutusyrityksiä (uhkailu) tai tarkastella lehden ulkopuolisia 

vaikutusyrityksiä (näkökulman asettaminen) ja lehden sisäpuolisia vaikutusyrityksiä 

(mediarutiinit). En kuitenkaan lähtenyt piirtämään useampaa kuviota, koska käsittelyn 

kohteena olevat seikat olivat osittain samoja. 

 

Uskon, että teemahaastattelu oli hyvä keino aineiston hankkimiseen. Lomakehaastattelun 

avulla olisin tuskin saanut näin paljon ja monipuolisia vastauksia. Toisinaan kävi niin, että 

haastateltavat halusivat täsmentää jotain kysymystäni tai ymmärsivät sen toisella tavalla kuin 
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olin tarkoittanut. Myös tällaisia ”vääriä” vastauksia saatoin toki käyttää hyväkseni, mutta 

”oikeaa” vastausta en olisi saanut käyttööni lainkaan ilman lisäkysymysmahdollisuutta. 

Teemoja olisin näin jälkeenpäin ajateltuna voinut entisestään terävöittää, sillä aluksi en 

uskonut saavani näin paljon materiaalia näinkin ”arasta” aiheesta. En ehkä osannut kysyä niin 

suoraan, kuin olisi pitänyt, vaikka toisaalta samaan aikaan oli tärkeää pitää mielessään se, että 

kysymykset ovat vastaajille riittävän avoimia. 

 

Jälkeenpäin ajateltuna olisin voinut fokusoida tutkimukseni vielä tarkemmin. Aineisto tuntui 

kovin mielenkiintoiselta, enkä olisi raaskinut millään luopua siitä. Siksi yritin ehkä ympätä 

yhteen tutkimukseen enemmän asioita kuin oli tarpeen. Vaikka yritin pitää mielessäni 

ajatuksen ”mieluummin paljon vähästä kuin vähän paljosta”, en aina pystynyt toimimaan sen 

mukaan. Lopuksi suurta tuskaa tuotti tiivistää omaa tekstiä toisella kädellä tiiviimmäksi 

paketiksi, kun toinen käsi vielä hamusi lisää mielenkiintoista teoriaa, joka ”vielä saattaisi 

sopia”. Olen silti tyytyväinen lopputulokseen, sillä olen saanut mahdutettua mukaan kaikki ne 

asiat, jotka mielestäni tuntuivat tärkeiltä. Jatkotutkimuksia tekevien harkintaan jää, olisiko 

vastaavia asioita syytä tutkia esimerkiksi toiselta puolelta Suomea tai vaikkapa verrata näitä 

tuloksia maakunnalliseen tai valtakunnalliseen julkaisuun. 

 

Toinen mahdollinen ajatus voisi olla, että samantyyppisen haastattelun tekisi myös 

paikallislehtien toimittajille ja kartoittaisi heidän näkemyksiään aiheesta. Aluksi tämä oli 

myös omassa mielessäni, mutta näin jälkeenpäin ajateltuna oli hyvä, että jätin toimittajien ja 

päätoimittajien vertaamisen pois. Muutoin tutkimuksestani olisi tullut aivan liian lavea. 

Mielenkiintoista olisi tietää, ajattelevatko paikallislehtien päätoimittajat samoin muualla 

Suomessa? Entä miten tähän tutkimukseen vertautuisivat maakuntalehtien päätoimittajat, 

onko heillä kenties enemmän valtaa? Mörän sanoin jäin yhä pohtimaan ajatusta siitä, että jos 

medialla on valtaa ihmisten mielipiteisiin, kenellä on valtaa mediasisältöihin? Jos 

mediasisältöjä hallitsevat muut asiat kuin journalistit itse, kenellä (määrittely)valta lopulta 

on? Tässä mielessä vastausta tuskin pystyy palauttamaan yhteen instanssiin, sillä kaikki 

vaikuttaa kaikkeen. Olisin myös erittäin kiinnostunut lukemaan tutkimuksesta, jossa 

pureuduttaisiin vieläkin syvemmälle niihin rakenteisiin ja tekemisen tapoihin, jotka 

paikallislehdissä ovat syntyneet. Mahdollisuus vaikuttaa ainakin jollakin tasolla lehden 

sisältöön, ei voi olla ainutlaatuista vain Pirkanmaan alueella. Ja mikä on se ”harmaa alue”, 

josta tässäkin tutkimuksessa puhuttiin? Mistä se alkaa ja mihin se päättyy? 
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Senpä vuoksi en usko, että tämä(kään) tutkimus antoi lopullista vastausta siihen, kumpi oli 

ensin muna vai kana, eli kenellä on lopullinen valta lehden sisältöön. Onko tärkeintä, että 

lehteä tehdään puhtaasti journalistisin perustein, vai pitäisikö lukijankin antaa soppaan omat 

mausteensa? Entä sitten ilmoittajat, sillä ilman heitähän ei koko paikallislehteä toisaalta olisi. 

Koko asetelma oli äärimmäisen mielenkiintoinen, sillä kaikki tuntui linkittyvän kaikkeen 

kaiken aikaa. Uskon silti onnistuneeni tutkimuksellani piirtämään yhdenlaisen kuvan 

paikallislehdestä Pirkanmaalla 2010-luvulla. Eikä tämä ponnistus varmasti ole ollut turha.
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Liitteet 
 

Haastattelukirje 

 

 

Hyvä päätoimittaja!        

 

 

Teen tiedotusopin pro gradu -tutkielmaani Tampereen yliopistossa aiheenani paikallislehtien 

päätoimittajien työ ja siihen kohdistuvat vaikutusyritykset. Tutkimuksessani pyrin saamaan 

vastauksia muun muassa siihen, millaisia vaikutuspyrkimyksiä lehden sisältöön kohdistuu ja 

miten niitä pystytään torjumaan. Olen myös kiinnostunut siitä, millaista lehden yhteistyö 

pienen paikkakunnan toimijoiden kanssa on sekä siitä, millaista tasapainoilua päätoimittajalta 

vaaditaan erilaisten vaatimusten paineessa. 

 

Kohderyhmäkseni olen valinnut paikallislehtiä Tampereen ympäristökunnista. Tutkimuksen 

onnistumisen kannalta olisi ensiarvoisen tärkeää, että Teiltä liikenisi aikaa haastattelun tekoa 

varten. Haastattelu kestää tunnista puoleentoista tuntiin. 

Haastattelu tehdään haastateltavalle sopivassa paikassa, esimerkiksi lehden toimituksessa. 

 

Pyrin haastattelemaan kaikki päätoimittajat viikkojen 10–13 aikana, mutta tarkka aika 

sovitaan luonnollisesti haastateltavan ehdoilla. Haastattelen päätoimittajat yksitellen ja 

nauhoitan keskustelut. Käsittelen kaikki haastattelut luottamuksellisesti, eikä haastateltavien 

vastauksia pysty tunnistamaan lopullisesta tutkielmasta. 

 

Tutkimusaihe on mielestäni tärkeä ja kiinnostava. Päätoimittajat ja paikallislehdet ovat olleet 

viime vuosina vain harvoin tutkimuksen kohteena – yhdessä sitäkin harvemmin. Toivon, että 

omalla tutkimuksellani onnistun valottamaan paikallislehtien päätoimittajien työtä ja sen 

paineita. Erityisesti minua kiinnostaa se, millaisilla tavoilla valta lomittuu osaksi 

journalistisia prosesseja. 

 

Työni ohjaajana toimii professori Ari Heinonen (ari.a.heinonen@uta.fi) Tampereen 

yliopiston viestinnän, median ja teatterin yksiköstä. Hänen puhelinnumeronsa mahdollisia 

yhteydenottoja varten on 03 - 3551 7031. Vastaan itsekin mielelläni lisäkysymyksiin joko 

sähköpostitse tai puhelimitse. Otan Teihin lähiaikoina yhteyttä, jolloin voimme päättää 

sopivasta haastatteluajasta. 

 

 

Ystävällisin terveisin 

 

yhteiskuntatieteiden kandidaatti 

Tiina Tuominen 

Tampereen yliopiston viestinnän, median ja teatterin yksikkö 

 

Sähköposti: tiina.m.tuominen@uta.fi 

Puhelin: 050 - 596 0230 
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Teemahaastattelurunko 

 

 

LÄMMITTELY  

 

- Nimi, ikä? 

- Lehti? Ketkä sen omistavat? 

- Koulutus? 

- Miksi sinusta tuli päätoimittaja?  

- Kauanko olet ollut alalla? Entä päätoimittajana? 

- Miksi haluat työskennellä nimenomaan paikallislehdessä? 

- Millainen paikallislehti on työympäristönä? 

- Mitä hyvää? Mitä huonoa? 

- Kenen edustaja paikallislehti on? 

 – Mitkä ovat paikallislehden tärkeimmät tehtävät? 

 – Onko lehti ollut aiemmin puoluesidonnainen? Miten se näkyy nykyään? 

 

 

OMA ROOLI PÄÄTOIMITTAJANA  

 

– Kerro vastuustasi päätoimittajana! 

– Mitä muuta kuin vastuun kantamista työhösi kuuluu? 

 – Milloin pidät vastuun kantamisesta? Milloin et? 

– Koetko olevasi enemmän journalisti vai voittoa tavoittelevan yrityksen päällikkö? 

Perustele! 

 – Miten näiden roolien yhteensovittaminen onnistuu? 

 – Millaisia ongelmia tähän liittyy? Kerro esimerkki! 

 – Voiko päätoimittaja olla poliittisesti aktiivinen? Perustele! 

– Mitkä ovat vaikeimpia tai haasteellisimpia asioita päätoimittajan työssä? 
– Mikä on ollut oman työsi vaikein tilanne? 

– Miten selvisit siitä? 

– Millaista yhteistyötä päätoimittajilla on keskenään? 

 – Kilpailevatko päätoimittajat keskenään? Miksi/miksi ei? Millaista kilpailu on? 

 – Onko päätoimittajien välillä ristiriitoja? Millaisia? 

 

 

JOURNALISTISET PERIAATTEET  

 

– Millaiset periaatteet ohjaavat työtäsi? 

– Millaisista periaatteista et tingi? 

– Milloin joudut tekemään asioita vastoin omia periaatteitasi? Anna esimerkki! 

– Koetko olevasi vallan käyttäjä? Perustele! 

 – Milloin paikallislehden päätoimittaja voi olla mielipidevaikuttaja? 

 – Millainen merkitys on lehden linjan määrittämisellä? 

 – Millaisissa tilanteissa voit mielestäsi vaikuttaa mielipiteisiin? 

 – Millainen valta on lehden omistajilla? 

– Pyrkiikö lehti koskaan tarkoituksella välttämään konfliktitilanteita? 

– Onko lehdessä niin sanottua vaikenemisen kulttuuria? 
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– Suomalaista mediaa on syytetty konsensuksen ylläpidosta, vaisuudesta ja 

kykenemättömyydestä kritisoida valtaapitävää eliittiä. Näkyykö konsensusajattelu 

paikallislehdessä? Anna esimerkki! 

 – Millaisissa tilanteissa vaikeneminen on paikallaan? 

 

 

SIDOSRYHMÄT JA YHTEISTYÖKUMPPANIT  

 

– Mitkä ovat sinulle päätoimittajana tärkeimpiä sidosryhmiä tai 

yhteistyökumppaneita? 

– Miksi juuri nämä? 

– Millaista yhteistyö näiden sidosryhmien kanssa on? 

 – Millaisia pelisääntöjä yhteistyöhön kuuluu? 

– Millaista yhteistyö voi parhaimmillaan olla? 

– Mihin yhteistyö voi päättyä? 

– Milloin yhteistyö sidosryhmien tai yhteistyökumppaneiden kanssa menee liian 

pitkälle? 

– Voiko journalisti olla ystävä sidosryhmään kuuluvan henkilön kanssa? 

 – Mitä mieltä olet yksityisistä saunailloista ja off the record -tietojen jakamisesta 

toimittajien ja sidosryhmiin kuuluvien kesken? 

 – Oletko kuullut tällaisista tapauksista? 

– Onko itselläsi kokemusta vastaavasta? 

– Millaisissa tilanteissa paikallislehden voi sanoa olevan puolueellinen? 

– Millainen on päätoimittajan suhde: 

 – toimitukseen? 

 – omistajiin? 

 – mainostajiin/ilmoittajiin? 

 – yleisöön? 

 – poliitikkoihin? 

 – paikallisjärjestöihin? 

 – lainsäädäntöön? 

 – lähteisiin? 

 

 

ULKOPUOLISET PAINEET 

 

– Millaisia talon ulkopuolelta tulevia paineita paikallislehden päätoimittaja voi kohdata 

työssään? 

 – Mitä asioita toimituksen ulkopuoliset tahot päätoimittajalta toivovat? 

– Millaisia tahoja näiden vaatimusten takana on? 

– Miten paineisiin vastataan? 

– Mitkä kaikki tahot vaikuttavat siihen, mistä asioista paikallislehden sisältö rakentuu? 

 – Mitkä tahot ”talon” sisällä?  Entä sen ulkopuolella? 

– Miten vaikutus käytännössä ilmenee lehden sisällössä? 

– Miten paikallislehden sisältö voisi olla entistä riippumattomampaa tai itsenäisempää? 

– Miten itse voit myötävaikuttaa riippumattomuuden lisääntymiseen? 

– Onko rahalla valtaa? 

 – Millaista? 

 – Miten se näkyy? Anna esimerkki! 
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PAINOSTUSYRITYKSIIN REAGOIMINEN  

 

– Miten talon ulkopuolelta tuleviin odotuksiin vastataan? 
 – Käydäänkö asioista neuvotteluja? 

– Voivatko ne päättyä kompromissiin? 

– Millaisia paineita olet itse kohdannut? Kerro esimerkki oman urasi varrelta! 

– Miten lehden sisältöön kohdistuvia painostusyrityksiä voidaan torjua? 

 – Voiko journalistia omassa paikallislehdessäsi millään painostaa? Miten? 

 – Ketkä painostusta harjoittavat? 

– Milloin kannattaa antaa periksi? 

– Mistä saat apua ja tukea painetilanteissa? 

 – Millaista apu on? 

– Kuinka paljon tukeudut journalistin ohjeisiin tai lainsäädäntöön? 

– Millaista apua ja tukea saat kollegoiltasi? 


