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Tutkin pro gradu -työssäni sitä, millaiset ovat HS.fi:n etusivun uutiskriteerit ja miten näiden
uutiskriteerien suosiminen vaikuttaa journalismin monipuolisuuteen. Yhdistän työssäni
verkkomedian tutkimusta, uutiskriteeritutkimusta ja journalismin laatua käsittelevää tutkimusta.
Laatua käsittelevän kirjallisuuden perusteella olen päätynyt esittämään, että monipuolinen
verkkomedia hankkii aktiivisesti omia uutisia, hyödyntää erilaisia juttutyyppejä ja esitystapoja,
tarjoaa monipuolisia sekä täysin uusia näkökulmia ja ideoita, suosii vaihtelevia lähteitä ja edustaa
erilaisia ihmisryhmiä ja alueita.
Laadullisen teoriaohjaavan sisällönanalyysini aineistona on 41 HS.fi:n etusivulla julkaistua uutista.
Lisäksi olen tehnyt määrällistä erittelyä yhden viikon aikana kerätyille 140 etusivun jutulle.
Työni tuloksena on kuvaus aineistossani esiintyvistä uutiskriteereistä. Lisäksi arvioin sitä, miten
löytämäni uutiskriteerit edistävät tai estävät journalismin monipuolisuutta.
Aineistoni uutisia määrittää ensisijaisesti hetkellinen ajankohtaisuus ja se, millaista valmista
uutisiksi helposti taipuvaa materiaalia on tarjolla. Ajankohtaisesta uutisvirrasta sivuille päätyneet
jutut täyttävät usein perinteisen tärkeyden uutiskriteerin ja niiden aihepiirit ovat pääosin hyvin
arkisia. Reaaliaikaisuutta ja uutisten tuoreutta tuodaan vahvasti esille. Uutiskriteerit näyttävät
toimivan sekä uutisten valintaperusteina että niiden rakentamista ohjaavina kehyksinä. Kielteisyys,
voimakkuuden kasvu, henkilöiminen tai läheisyys ovat usein näkökulmia, jotka voitaisiin korvata
jollakin toisella vaihtoehdolla.
Monipuolisuuden näkökulmasta ajankohtaisuuden ja valmiin materiaalin painottaminen on
ongelmallista. Vaihtoehtoisia näkökulmia ja aiheita on vähän. Usein juttuihin olisi voitu lisätä
näkökulmia monipuolistavia elementtejä, mutta näin ei ole tehty. Myös toimittajien käsitys
uutisellisuudesta yksipuolistaa aineistossa esiintyviä näkökulmia, sillä uutiskärjeksi etsitään usein
jotakin uutiskriteereihin sopivaa.
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1. Johdanto
Verkkotoimittaja saattaa nähdä työpäivänsä aikana, kuinka oma juttu nousee sivun luetuimmaksi,
kuinka se kerää kymmeniä raivostuneita kommentteja, kuinka kilpailija julkaisee jonkin uutisen
nopeammin ja kuinka julkkisjuoru kulkeutuu lukuisina sitaattiuutisina välineestä toiseen. Tämä
kaikki vaikuttaa väistämättä jollain tapaa siihen, millaisia uutisia verkkomediassa julkaistaan.

Tutkin pro gradu -työssäni journalistisen verkkomedian uutiskriteerejä ja niiden vaikutusta
journalismin monipuolisuuteen. Aihe herättää lukuisia kysymyksiä: Miten verkkomedia
tasapainoilee perinteisesti tärkeinä pidettyjen ja suosittujen aiheiden välillä? Onko lukijoille
annettava sitä, mitä he klikkauksillaan näyttävät haluavan? Onko tärkeistä asioista kirjoitettava,
vaikka ne eivät houkuta lukijoita? Miten eri välineiden keskinäinen kilpailu ja nopeuden ihannointi
muokkaavat uutiskriteerejä? Poikkeavatko verkkomedian uutiskriteerit ylipäätään muiden
välineiden uutiskriteereistä? Näiden monien kysymysten rinnalla itseäni kiinnostaa erityisesti se,
miten uutisia tulisi valita, jotta lopputulos edistäisi hyvää ja erityisesti monipuolista journalismia.

Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää, millaiset ovat HS.fi:n uutiskriteerit. Uutiskriteerien
kuvailemisen lisäksi pohdin tutkimuksessani sitä, miten nämä uutiskriteerit vaikuttavat journalismin
monipuolisuuteen ja siten journalismin yhteiskunnallisesta näkökulmasta tulkittuun laatuun. Palaan
tutkimuskysymyksiini tarkemmin luvussa 4, kun olen käsitellyt verkkomediaan, uutiskriteereihin ja
journalismin laatuun oleellisesti liittyviä kysymyksiä.

1.1. Laatulehden perinne uudessa ympäristössä
Kiinnostuin verkkolehtien uutisvalinnasta ja -kriteereistä työskennellessäni kesätoimittajana
Helsingin Sanomien verkkotoimituksessa vuonna 2008. Verkkotoimittajan tehtävänä oli muun
muassa päättää, mistä aiheista verkkouutisia tehdään, mitä paperilehden ja uutistoimistojen juttuja
verkossa julkaistaan ja missä järjestyksessä uutiset ovat sivuilla.

Yksi järjestyksen päättämisessä auttava työkalu oli uutisetusivun alalaidan listaus, jossa näkyivät
päivän, tunnin ja viikon luetuimmat uutiset. Tieto vaikutti siihen, mitä uutisia pidettiin etusivulla ja
kuinka ylhäällä. Jos juttu ei näyttänyt keräävän klikkauksia, sitä ei pidetty uutisetusivulla, ellei
aihetta pidetty selkeästi merkittävänä. Tämäntyyppiset listaukset vaikuttavat pidemmän päälle
juttuaiheiden valintaan: toimittajat oppivat nopeasti millaiset aiheet ja otsikot keräävät klikkauksia
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ja alkavat huomioida tämän juttuja tehdessään.

HS.fi on tärkeä tutkimuskohde, koska se on yksi Suomen luetuimmista journalistisista
verkkomedioista. HS.fi:stä tekee esimerkiksi iltapäivälehtien verkkoversioihin verrattuna
kiinnostavan se, että Helsingin Sanomat on profiloitunut suomalaisessa mittakaavassa laatulehdeksi.
Helsingin Sanomat ei ole perinteisesti pyrkinyt houkuttelemaan lukijoita juoruilla tai kärjistämällä,
mutta verkossa se on joutunut uudenlaisen kilpailun eteen.

Yleisesti verkkomedian uutiskriteerien tutkiminen on tärkeää siksi, että internet on lyhyessä ajassa
romuttanut journalistien roolin portinvartijoina. Millaisiksi uutiskriteerit muodostuvat, kun kilpailu
on kiristynyt, lukijoilla on pääsy lähteille ja tietoa on tarjolla rajaton määrä?

1.2. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys: uutiset käsitystemme
rakentajina
Pro gradu -työni asettuu kolmen erilaisen tutkimusperinteen risteyskohtaan. Yhdistän työssäni
journalistisen verkkomedian tutkimusta, uutiskriteeritutkimusta ja journalismin laatua koskevaa
tutkimusta. Teoreettisen osuuden tarkoituksena on luoda tutkimuskysymysteni perustaksi käsitys
siitä, miten verkon logiikka ja taloudelliset paineet haastavat uutisvalintaa sekä millaista on hyvä ja
erityisesti monipuolinen verkkojournalismi.

Esittelen työni aluksi journalistisen verkkomedian tutkimusta ja käsitteitä. Luvussa 2.4 etenen kohti
uutiskriteeritutkimusta. Tämän osuuden tarkoituksena on esitellä aiempaa tutkimusta, jota
hyödynnän empiirisessä osuudessani etsiessäni HS.fi:n uutiskriteereitä.

Journalismin laatuun sekä laadun, verkkojournalismin ja uutiskriteerien suhteeseen pääsen luvussa
kolme. Lähestyn aihepiiriä näkökulmasta, joka pohtii journalismin yhteiskunnallisen roolin ja
markkinoitumisen ristiriitaa. Laadusta puhuttaessa keskityn erityisesti journalismin laadun yhteen
puoleen, monipuolisuuteen. Esittelen ensin aiempaa tutkimusta ja käsityksiä hyvästä journalismista
yleisesti. Tarkoitus on osoittaa, miksi ja miten monipuolisuus nähdään journalistisen laadun
oleellisena osana. Tämän jälkeen luon aiemman tutkimuksen perusteella määritelmän siitä, mitä
monipuolisuus verkkojournalismista puhuttaessa tarkoittaa.

Kun olen määritellyt monipuolisuuden käsitteen, siirryn pohtimaan monipuolisuuden ja
uutiskriteereiden suhdetta. Muotoilen esityksen siitä, miten tunnetut uutiskriteerit edistävät tai
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heikentävät journalismin monipuolisuutta.

Pro gradu -työtäni ohjaa normatiivinen näkemys journalismista. Normatiivisuus tarkoittaa sitä, että
journalismilla ajatellaan olevan yhteiskunnallisia tehtäviä ja niiden täyttämiseksi journalismille voi
asettaa tietynlaisia vaatimuksia. Normatiivisten mediateorioiden pohjana on ajatus, jonka mukaan
joukkoviestintä hoitaa yhteiskunnassa monia tärkeitä, jopa välttämättömiä tehtäviä. Mediaan
kohdistuu odotuksia demokratian ja oikeuden edistäjänä sekä tiedonvälittäjänä. Median tehtävä on
tukea demokratiaa toimimalla välittäjänä kansalaisten ja näiden edustajien välillä. Media informoi
äänestäjiä, tarjoaa välineen julkisen mielipiteen muotoutumiselle, aktivoi kansalaisia ja pitää
edustajat vastuullisina toimistaan. Medialla on samankaltainen rooli myös suhteessa
oikeuslaitokseen: se pitää oikeuslaitoksen toiminnan läpinäkyvänä. Yksilöt ja instituutiot puolestaan
saavat mediasta tietoja, joiden avulla he voivat toimia ympäristössään. Lisäksi media varoittaa
esimerkiksi terveydellisistä tai taloudellisista riskeistä. (McQuail 2003, 6–7.) Normatiivisesta
näkökulmasta katsottuna hyvä journalismi siis edistää näitä journalismin yhteiskunnallisia
velvoitteita, ja siten ajattelutapa tarjoaa yhdenlaisen perustan arvioida journalismin laatua.

Tutkimukseni lähtökohta on konstruktivistinen. Konstruktivistisen tietoteorian mukaan ihmisen
todellisuutta koskeva tieto rakentuu aina jostakin näkökulmasta, jotakin käytäntöä varten. Kaikki
tieto on jossakin määrin kulttuurisidonnaista vähintään jo siksi, että todellisuutta esitetään jollakin
merkkikielellä, joka on luonteeltaan erilainen kuin todellisuus itse. (Kunelius 2003, 16.)
Konstruktivistisen ajattelutavan vuoksi oma tutkimukseni poikkeaa perinteisestä, usein
määrällisestä uutiskriteeritutkimuksesta, jossa uutiskriteereiden tutkimista perustellaan sillä, että ne
“vääristävät todellisuutta”. Esimerkiksi Jukka Pietiläisen mukaan “uutisten antama kuva maailmasta
on vääristynyt, jos vertailukohdaksi otetaan se, millainen todellisuus on uutisista riippumatta”
(Pietiläinen 1998, 25). Itse en pidä tällaista tutkimusasetelmaa hedelmällisenä. Tällä en tarkoita sitä,
etteivätkö kysymykset uutiskriteerien ”vääristävyydestä” olisi sinänsä tärkeitä. Kuten jo yllä
mainitsin, normatiivisessa ajattelussa journalismille asetetaan tiettyjä yhteiskunnallisia tehtäviä.
Journalismilta siis edellytetään sitä, mitä Hemanus ja Tervonen nimittävät objektiivisuudeksi:
olennaisuutta ja totuudenmukaisuutta. Nämä ehdot täyttävä tiedonvälitys on heidän mukaan
demokratian edellytys, sillä demokraattinen päätöksenteko edellyttää sitä, että ihmiset tuntevat
“todellisuuden lainalaisuudet”. Hemanus ja Tervonen huomauttavat, että ihminen ei voi vaikuttaa
todellisuuteen haluamallaan tavalla, mikäli tämä ei hallitse todellisuutta tiedollisesti. (Hemanus &
Tervonen 1980, 135–136.)

Mielestäni ei kuitenkaan riitä, että uutiskriteereitä tutkitaan vertaamalla uutisia siihen, minkä
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tulkitsemme tiedollisten rajoitustemme sisällä ”todellisuudeksi”. Puuttumatta siihen, missä määrin
tällainen journalismin ja ”todellisuuden” välisen vastaavuuden tutkiminen on ylipäärään
mahdollista, perustelen valintaani yksinkertaisesti sillä, että näkökulma jättää paljon muita
kiinnostavia kysymyksiä paitsioon: Miten uutiskriteerit rakentavat käsitystä siitä, mitä pidämme
olennaisena? Miten tämä käsitys ohjaa toimittajia tulkitsemaan ympäristöään? Miten
uutisellisuuden tuntua tuotetaan? Millaisia merkityksiä tietyt toistuvat esitystavat synnyttävät? Mitä
uutiskriteerit tarkoittavat, jos niitä pohditaan kulttuurisena käytäntönä?

Näistä syistä minusta onkin kiinnostavampaa keskittyä uutiskriteerien ja todellisuuden välisen
suhteen sijaan siihen, miten uutiset muokkaavat ja rakentavat käsitystämme todellisuudesta.
Kunelius (2003) huomauttaa, että uutiskriteerit perustuvat yhteiskunnan arvoille ja normeille ja
siten uusintavat esimerkiksi vallitsevaa yhteiskunnallista hierarkiaa korostamalla eliittihenkilöiden
ja -maiden asemaa. Ne myös toistavat yhteiskunnallisia myyttejä ja piirtävät normaalin ja
epänormaalin rajaa. Esimerkiksi tavallisen ihmisen kokemuksesta tulee yleensä uutinen vasta
silloin, kun tapahtuu jotakin todella erikoista. Uutisarvot pitävät yllä yhteiskunnallista status quota.
(Kunelius 2003, 190–192.)

Sillä, mitä pidetään uutisarvoisena, on myös aivan konkreettisia vaikutuksia. Uutisvalinta vaikuttaa
yhteiskunnalliseen päätöksentekoon nostamalla toiset asiat huomion keskipisteeseen ja jättämällä
toiset asiat marginaaliin (ks. esim. Peterson 1979). Tiedotusvälineet aiheuttavat päiväjärjestykseksi
(agenda setting) kutsutun ilmiön: media ei määrää ihmisten mielipiteitä, mutta vaikuttaa vahvasti
siihen, mistä aiheista mielipiteitä ylipäätään on (Kunelius 2003, 142–143).

2. Journalistinen verkkomedia ja uutiskriteeritutkimus

2.1. Kohti journalistisen verkkomedian tutkimusta
Tutkimukseni suhtautuu verkkojournalismiin journalismin neljäntenä muotona printti-, radio- ja tvjournalismin rinnalla. On kuitenkin ymmärrettävää, että uutena journalismin muotona sitä on aluksi
jouduttu tutkimaan vanhojen teorioiden valossa. Marja Heinonen onkin huomannut, että aluksi
journalistisen verkkomedian tutkiminen on perustunut kahdelle oletukselle: joko uusi väline on
rinnastettu printtimediaan tai verkon sisältöjä on tutkittu palvelupakettina, jolloin sen journalistinen
merkitys on hämärtynyt. (Heinonen 2008, 70.)

4

Verkkojournalismin mieltämistä omaksi journalismin muodokseen on osaltaan varmasti hämärtänyt
se, että journalistiset verkkomediat ovat usein jo olemassa olevan uutisorganisaation tuotoksia.
Usein sanomalehdestä on alettu julkaista “verkkoversiota” tai “verkkolehteä”. Nämä ilmaisut
rakentavat osaltaan oletusta, että verkkojournalismi ei olisi oma journalismin muotonsa, vaan
olemassa olevien julkaisujen jatke. Internet tarjoaa kuitenkin sellaista viestintämuotoja ja
mahdollisuuksia, että verkkojournalismin näkeminen omana muotonaan on perustelua. Vielä
etenkin 1990-luvulla oli luontevaa puhua verkkolehdestä, jollaiseksi on ymmärretty internetin
välityksellä luettava sanoma- tai aikakauslehti (Heinonen 2008, 65–66). Jo vuosituhannen vaihdetta
lähestyttäessä monen verkkomedian sisällöt alkoivat kuitenkin muistuttaa televisiojournalismia.
Monissa tapauksissa verkkomedian juuret irtosivat kokonaan perinteisen journalismin kentästä.
Yhtenä syynä tähän voidaan pitää sitä, että mukaan on tullut toimijoita, joilla ei ole yhteyksiä
perinteiseen journalismiin. (Heinonen 2008, 100.)

Puhekielessä termiä verkkolehti käytetään edelleenkin, mikä tuntuu HS.fi:nkin tapauksessa helposti
luontevalta: rakentuuhan HS.fi:n sisältö pitkälti ensisijaisesti printtilehteä varten tehdystä
aineistosta. Termi “lehti” on kuitenkin harhaanjohtava, sillä HS.fi:ssä on myös paljon ainoastaan
verkolle ominaisia piirteitä, kuten linkkejä, blogeja ja lukijakommentteja. Näiden syiden vuoksi
käytän tutkimuksessani HS.fi:stä käsitettä journalistinen verkkomedia ja journalistisista sisällöistä
käsitettä verkkojournalismi.

Tutkimukseni kannalta on olennaista muistaa, että HS.fi on institutionalisoitunut verkkomedia.
Käsitteellä tarkoitetaan verkossa ilmestyvää julkaisua, jonka taustalla on perinteistä mediaa
julkaiseva taho. On tärkeää tehdä ero institutionalisoituneisiin ja muihin verkkomedioihin, sillä ne
poikkeavat selvästi toisistaan. (Heinonen 2008, 66.) Perinteiseen mediaan sidotut julkaisut ovat
usein muita konservatiivisempia. Esimerkiksi perinteiset lehtitalot ovat usein perustaneet
verkkolehtiä periaatteenaan puolustaa olemassa olevaa printtilehteä. Ne eivät ole pyrkineet
edistämään uutta kulttuuria tai kehittämään verkkojulkaisemista. Printin ja verkkolehden
epäsymmetriaa on vahvistanut se, että etenkin aluksi mediatalojen verkkolehdet rahoitettiin printistä
saaduilla tuotoilla. (Boczkowski 2004, 171–174.) On ymmärrettävää, että rahaa vievää
verkkolehteä on pidetty voitollisen paperilehden rinnalla kakkostuotteena.

2.2. Mitä on verkkojournalismi?
Mark Deuze (2008, 201) määrittelee verkkojournalismin journalismiksi, joka on tuotettu enemmän
tai vähemmän ainoastaan verkkoa varten. Verkkojournalismi on erilaistunut muista journalismin
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tyypeistä funktionaalisesti, sillä sitä määrittelevät olennaisesti juuri teknologian mahdollistamat
seikat. Tällä Deuze tarkoittaa sitä, että verkkotoimittajan on päätettävä, julkaistaanko jotakin tekstin
tai esimerkiksi videon muodossa, miten yleisö voi reagoida tai jopa räätälöidä sisältöjä ja lisäksi
verkkotoimittajan on arvioitava, miten juttu linkitetään muihin juttuihin tai arkistoihin.
Verkkojournalismin olennaisia erityispiirteitä ovat siten interaktiivisuus, monimediaalisuus ja
hypertekstuaalisuus.

Deuzen kuvaus näyttää arkipäivän käytäntöjen valossa melko ihanteelliselta: suuri osa
institutionalisoituneiden verkkomedioiden sisällöistä on tuotettu ensisijaisesti jotain muuta välinettä
varten, ja näitä sisältöjä on sitten versioitu verkkoon sopiviksi. Myös interaktiivisuuden,
multimediaalisuuden ja hypertekstuaalisuuden huomioiminen voi käytännössä jäädä vähäiseksi. Jos
verkkojournalismiin suhtautuu yhtä ankarasti kuin Deuze, suuri osa HS.fi:n sisällöistä ei ole
varsinaista verkkojournalismia. Suuri osa jutuista on tehty ensisijaisesti paperilehden tarpeisiin,
eivätkä toimittajat ole tällöin harkinneet muita kuin tekstiin ja valokuvaan perustuvia esitystapoja.

Koska tutkin institutionalisoitunutta verkkomediaa, verkkojournalismia edustaa tutkimuksessani
kaikki verkossa julkaistu journalismiksi luettava sisältö huolimatta siitä, onko tämä sisältö alun
perin suunniteltu nimenomaista välinettä varten. Samasta syystä voin sivuuttaa ongelmallisen
kysymyksen siitä, ovatko ei-ammattilaisten tekemät sisällöt, esimerkiksi blogit, journalismia.
Kysymys on kiinnostava, mutta ei tämän tutkimuksen kannalta olennainen, sillä HS.fi:n etusivun
sisältö on toimittajien tekemää.

2.3. HS.fi
HS.fi:n etusivulla oli tutkimusajankohtana useimmiten kymmenen pääuutista. Pääuutisten lisäksi
etusivun ylälaidassa näkyivät uusimmat uutisotsikot ja oikeassa laidassa pääkirjoitusten otsikot.
Etusivun alaosasta, pääuutisten alta, löytyi suosituimpien uutisten listaus. Etusivulla oli lisäksi
nostoja muun muassa videoihin, keskusteluihin, erilaisiin teemaosastoihin, lukijoiden kuviin,
blogeihin ja kolumneihin. Näiden osastojen ja teemojen alta löytyi runsaasti erityylistä aineistoa.
Esimerkiksi Oma Elämä -teemassa julkaistiin Helsingin Sanomien Elämä-osastolla julkaistuja
juttuja ja Matka-teemassa matkasivujen juttuja. Lisäksi Kuukausiliitteellä ja Nyt-liitteellä oli omat
sivunsa.

HS.fi kuuluu Suomen luetuimpiin verkkomedioihin. Tutkimusviikolla HS.fi:ssä kävi 1 351 975 eri
kävijää ja se oli journalistisista verkkomedioista Suomen neljänneksi luetuin. Sen edelle ylsivät
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iltapäivälehdet ja MTV3.fi, joiden lukijamäärät olivat 1,7–2 miljoonaa.
(http://www.gallupweb.com/tnsmetrix/site.aspx)

HS.fi:n yleinen journalistinen linja on sama kuin sanomalehdessä (Salovaara, 13.4.2010).
Samankaltaisuus on huomattu myös tutkimuksissa: HS.fi:n ja Helsingin Sanomien etusivujen
sisällöt eivät poikkea suuresti toisistaan. Suurimmat erot ovat siinä, että painetussa lehdessä on
verkkoa enemmän vapaa-aikaan liittyviä juttuja, kun taas verkko suosii printtilehteä enemmän
turvallisuuteen liittyviä aiheita, kuten rikoksia ja onnettomuuksia. Printtilehdessä tavalliset ihmiset
pääsevät useammin esille kuin verkossa, ja verkko taas painottaa valtioiden edustajien näkökulmaa.
Verkossa on myös printtilehteä selvästi enemmän muilta medioilta lainattuja uutisia. (Holma,
Saloniemi & Suikkanen 2008, 67–68.)

HS.fi:n toimituksessa työskenneltiin tutkimusajankohtana arkisin aamuviidestä ja viikonloppuisin
seitsemästä alkaen, ja verkon päivittäminen jatkui yöllä puoli kahteen saakka. Arkisin toimittajien
työvuorot alkoivat aamuisin viiden ja yhdeksän välillä, ja päivällä verkkotoimituksessa istui kaksi
verkkotoimituksen omaa työntekijää ja yksi sanomalehden toimituksista tuleva ”onlinepoolilaiseksi” kutsuttu henkilö. Tämän lisäksi verkkotoimituksessa työskenteli kuvatoimittaja ja
uutispäällikkö. Viikonloppuisin verkossa työskenteli ensin yksi oma toimittaja. Keskipäivästä iltaan
paikalla oli verkkotoimittajan lisäksi lehden poolivuorolainen, ja tämän lähdettyä paikalla oli aamun
tapaan vain yksi verkkotoimittaja. Kuvatoimittaja tuli töihin aamupäivällä ja oli käytettävissä iltaan
asti. (Salovaara, 13.4.2010.)

Toimituksessa oli päivittäin kaksi noin kymmenen minuutin pituista kokousta, jossa käytiin läpi
lehden päivälistat ja päätettiin se, mitä paperilehden uutisia julkaistiin verkossa ja milloin. Uutisten
järjestyksen sivulla päättivät uutispäällikkö ja toinen verkkotoimituksen toimittaja, josta käytettiin
nimitystä "listuri". Myös muut toimituksen jäsenet osallistuivat keskusteluun jatkuvasti. (Salovaara,
13.4.2010.)

2.4. Verkkojournalismin tutkimuksen kolme aaltoa
Verkkojournalismi on vielä niin uusi ja jatkuvasti muotoutuva ilmiö, että on ehkä liioiteltua puhua
varsinaisesta tutkimusperinteestä. Domingo (2008, 15–17) kuitenkin jakaa verkkojournalismin
tutkimuksen kolmeen eri aaltoon.

Ensimmäistä aaltoa hallitsivat normatiiviset ja prospektiiviset tutkimukset, joissa tutkijat
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keskittyivät kehittämään ihannemalleja verkkouutisointia varten. Nämä mallit perustuivat internetin
teknisiin ja viestinnällisiin ominaisuuksiin, kuten hypertektuaalisuuteen, multimediaalisuuteen,
interaktiivisuuteen ja välittömyyteen. Ensimmäistä aaltoa ohjasi teknologinen determinismi ja
taipumus korostaa internetin vallankumouksellisia piirteitä. (Domingo 2008, 15–16.)

Toisen aallon tutkijat alkoivat tutkia ensimmäisen vaiheen ideoiden toteutumista käytännössä.
Tarkoituksena oli selvittää, kuinka pitkälle nämä ihannemallit ovat kehittyneet. Usein tutkimuksissa
selvisi, että verkkomedia ei näyttänyt juurikaan hyödyntävän hypertekstuaalisuutta,
interaktiivisuutta tai multimediaalisuutta. Monet tutkijat tulkitsivat tämän verkon
alikehittyneisyydeksi, mutta arvelivat, että ihannemallit saavutetaan jossain vaiheessa. (Domingo
16–17.)

Kolmannen aallon tutkimusta Domingo kutsuu empiiriseksi tutkimukseksi, joka suhtautuu
teknologiseen muutokseen konstruktivistisesti. Kolmannen aallon tutkijat yrittävät päästä edellisistä
tutkimusmalleista, ja tutkimuksen kohteena on itse innovaatioprosessi, eivät innovaatioiden
vaikutukset. Ihannemallia ei nähdä journalismin päämääränä, vaan ajattelua rakentavana tekijänä.
Tutkijat analysoivat tiettyjä tapauksia syvällisesti päästäkseen lähemmäs verkkotoimituksen
päätöksiä, rutiineja ja rakenteita. Tutkimus hyödyntää usein etnografisia menetelmiä. Tutkimuksen
eri aallot syntyivät jo 1990-luvulla, mutta paino on Domingon mukaan edelleen toisessa aallossa.
Kolmannen aallon tutkimus ei ole saavuttanut keskeistä sijaa tutkimuksessa. (Domingo 16–17.)

Oman pro gradu -työni muistuttaa toisen aallon tutkimusasetelmaa, sillä peilaan verkon
uutiskriteereitä eräänlaiseen ihannemalliin. Tutkimukseni kuitenkin irrottautuu teknologisen
determinismin kehyksestä: ihannemallini ei perustu niinkään teknologisiin kuin journalistisiin
ihanteisiin. Oletukseni on silti se, että hyvällä verkkojournalismilla on oltava joitakin
välineriippuvaisia ja siten teknologian mahdollistamia piirteitä. Tutkimukseni pääpaino on silti
uutisvalinnan tulosten tutkimisessa, ei siinä, miten HS.fi hyödyntää teknologiaa. Kolmanteen
malliin tutkimustani yhdistää se, että suhtaudun viestintään konstruktivistisesti. Oletukseni on, että
verkon uutisvalinnat muokkaavat, rakentavat ja ylläpitävät käsityksiä todellisuudesta.

2.5. Kohti uutiskriteeritutkimusta
Mikä seikat tekevät uutisen? Pohjimmiltaan tähän kysymykseen etsii vastausta
uutiskriteeritutkimus. Uutisesta on mahdotonta antaa tyhjentävää määritelmää. Bruun, Koskimies ja
Tervonen (1989) määrittävät uutista siten, että se on muita journalismin muotoja sitoutuneempi
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aktuaalisuuteen ja faktuaalisuuteen. Uutinen, erityisesti uutissähke, pyrkii kertomaan tosiasiat niin,
että olennaisin kerrotaan ensin. Pyrkimys ajankohtaisuuteen tarkoittaa sitä, että uutinen pyritään
kertomaan mahdollisimman nopeasti. (Bruun, Tervonen & Koskimies 1989, 54). HS.fi:n etusivun
sisällöstä suurin osa sopii Bruunin ym. määritelmään. Etusivulle nostetaan vain harvoin esimerkiksi
henkilöhaastatteluja ja kulttuuriarvioita, jotka eivät täytä perinteistä käsitystä uutisesta.

Siinä, missä Bruun ym. (1989) tarjosivat uutisen määritteiksi aktuaalisuutta ja faktuaalisuutta,
Palmer (1998) lähestyy uutisen määritelmää uutiskriteerien kautta. Hän määrittelee uutiset joukoksi
tapauksia, jotka toimittajat ovat arvioineet uutisarvoisiksi. Uutisia ei voi määritellä kuvaamalla
tapausten konkreettisia piirteitä, vaan uutisia yhdistävät varsin abstraktit uutiskriteerit. Käytännössä
on siis kyse siitä, että esimerkiksi tulipalo ei itsessään ole uutinen, vaan uutiseksi tullakseen sen
täytyy täyttää joitakin kriteerejä. Tulipalon täytyy tapahtua esimerkiksi tarpeeksi lähellä tai sillä
täytyy olla riittävän merkittäviä seurauksia ja niin edelleen. (Palmer 1998, 377–378.)

Palmer siis määrittelee uutiskriteerin joksikin seikaksi, joka yhdistää yleisesti uutisia. Toisin kuin
Palmer, Bruun ym. (1989) erottavat toisistaan uutiskriteerin (news value) ja uutiskynnyksen
(threshold) käsitteen. Heidän mukaansa uutiskriteerit viittaavat siihen, millainen merkitys erilaisille
asioille ja tapahtumille annetaan uutisina tai uutistoiminnan näkökulmasta. Uutiskynnys taas
tarkoittaa sitä, mitkä seikat vaikuttavat jonkin asian tai tapahtuman julkistamiseen uutisena. (Bruun
ym. 1989, 58.) Näin määriteltyinä uutiskriteereiksi voidaan kutsua uutisen yleisiä valintaperusteita,
eli sitä, mikä on toimittajien käsitys uutisesta. Uutiskynnys on puolestaan todellinen lopputulos: ne
kriteerit, joilla seula todella läpäistään. Uutistyössä puhutaan usein myös uutisarvosta (news
worthiness), mikä eroaa uutiskriteerin ja uutiskynnyksen käsitteestä. Uutisarvo määräytyy
uutiskriteerien perusteella: uutisen arvo kasvaa sen mukaan, mitä useamman ja tärkeämmän
kriteerin se täyttää (Palmer 1998, 378). Mitä korkeampi uutisarvo on, sitä todennäköisemmin ylittyy
uutiskynnys.

Useat uutiskriteeritutkimukset eivät Bruunin ym. tavoin erota uutiskriteereitä ja uutiskynnystä
toisistaan. Tutkimuksissa yksinkertaisesti eritellään seikkoja, jotka vaikuttavat uutisen
todennäköisyyteen tulla julkaistuksi. En pidä käsitteiden erottamista omassa tutkimuksessani
mielekkäänä, koska pääsen sisällönanalyysilla kiinni vain uutisvalinnan lopputulokseen: minun on
siis mahdoton eritellä sitä, millaisia merkityksiä toimittajat ovat uutisia valitessaan tapahtumille
antaneet ja mitkä syyt asioiden julkistamiseen ovat loppujen lopuksi vaikuttaneet. Omassa
tutkimuksessani uutiskriteeri tarkoittaa itse uutiseen, välineeseen tai tuotantotapaan liittyviä
seikkoja, jotka ovat edesauttaneet aiheen julkaisemista uutisena. Uutiskriteerit toimivat kahteen
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suuntaan: Niitä soveltamalla jokin olemassa oleva ilmiö tunnistetaan uutisoimisen arvoiseksi.
Toisaalta kriteerit ovat osa uutisen määritelmää, sillä journalistinen sisältö tunnistetaan uutiseksi
muotonsa ja sisältönsä perusteella. Jos juttu ei täytä ainoatakaan uutiskriteeriä, se luokitellaan
joksikin muuksi journalismin lajityypiksi kuin uutiseksi.

Osa uutiskriteereistä liittyy itse tapahtumaan tai aiheeseen, osa kyseiseen tiedotusvälineeseen.
Uutiskriteerit voidaankin jakaa objektiivisiin ja subjektiivisiin kriteereihin. Objektiivisilla
uutiskriteereillä tarkoitetaan sitä, millaisia vaikutuksia tapahtumalla on, kuinka suurta ihmisjoukkoa
asia koskettaa ja missä määrin se vaikuttaa juuri kyseisen tiedotusvälineen yleisöön. Subjektiiviset
uutiskriteerit puolestaan tarkoittavat seikkoja, jotka tekevät uutisesta kiinnostavan juuri kyseisen
välineen yleisölle. Näitä seikkoja ovat perinteisesti läheisyys ja odottamattomuus, sillä yleisön
oletetaan kiinnostuvan yllättävistä ja itseään lähellä tapahtuvista asioista. (Bruun ym. 1989, 58–59.)

Jotta myös yleisö kokee uutistarjonnan mielekkääksi, uutiskriteerien täytyy olla tietyssä kulttuurissa
yleisesti jaettuja. Oleellista on, että uutiskriteerit ovat vahvasti kontekstisidonnaisia. Niihin
vaikuttavia seikkoja ovat muun muassa kulttuuri, maantieteellinen sijainti, media, tyylilaji ja
julkaisu. On ymmärrettävää, että paikallislehden ja valtakunnallisen lehden tai iltapäivälehden ja
maakuntalehden uutiskriteerit poikkeavat toisistaan.

Myös julkaisurytmi ja uutistyön rutiinit

ohjaavat uutisvalintaa. Esimerkiksi sähköisissä välineissä uutiset vanhentuvat printtilehteä
nopeammin. Uutisvalintaan vaikuttavat luonnollisesti myös lähetysajan ja palstatilan määrä.
(Palmer 1998, 386–387.)

Kuten uutiskriteeritutkimuksissa on havaittu, uutinen voi ylittää uutiskynnyksen, vaikka se ei tunnu
täyttävän minkäänlaisia tyypillisiä uutiskriteerejä. Syynä on se, että tiedotusvälineillä on tapana
julkaista suhteellisen saman verran uutisia päivästä toiseen. (Bruun ym 1989, 60.) Vaikka uutisten
ei verkossa tarvitsekaan täyttää tiettyä tilaa, tuoreuden ja jatkuvan päivittämisen ihanne saattaa
vaatia verkkotoimituksia julkaisemaan uutisia silloinkin, kun niitä ei tunnu olevan. Tämän vuoksi
verkossakin jokin uutinen saatetaan julkaista vain siksi, että muutakaan ei ole tarjolla.

Gansin (1980) mukaan uutisvalintaa selittää edellä mainittujen seikkojen vuoksi uutisten sopivuus
kyseiseen välineeseen ja tilanteeseen. Sopivuutta on kolmenlaista. Ensimmäinen niistä koskee itse
tapahtumaa ja sen sopivuutta perinteisiin uutiskriteereihin: onko tapaus kiinnostava tai tärkeä?
Toinen sopivuuden muoto koskee itse tiedotusvälinettä: sopiiko uutinen tuotteeseen tai kontekstiin?
Esimerkiksi TV-jutuissa ratkaisevaa on se, kuinka uutinen voidaan kuvittaa. Jokin aihe saattaa jäädä
lähetyksestä siksi, ettei siitä ole tarjolla kuvaa, kun taas sama aihe kelpaa printtimedialle. Kolmas
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sopivuuden ulottuvuus koskee kilpailua. Tiedotusvälineet haluavat tarjota samat uutiset kuin
kilpailijansa, joten jokin aihe saatetaan kattaa tästä syystä. Toisaalta tiedotusvälineet haluavat saada
skuuppeja, joita muilla ei ole. (Gans 1980, 146–181.)

Näiden sopivuutta ja kontekstisidonnaisuutta koskevien ajatusten valossa oletan, että verkon
uutiskriteerit poikkeavat television, radion tai printtilehden kriteereistä. Verkkojournalismin
uutiskriteereitä on toistaiseksi tutkittu kuitenkin melko vähän. Tarkoitukseni on tuoda
uutiskriteeritutkimus verkon kontekstiin, mutta esittelen ensin portinvartijan käsitettä ja alueen
perinteistä tutkimusta.

2.6. Portinvartijan muuttuva rooli
Uutiskriteeritutkimukseen liittyy olennaisesti käsite gatekeeping, portinvartioiminen.
Portinvartijuudella tarkoitetaan järjestelmää, jolla kontrolloidaan sitä, millaisen sisällön annetaan
ilmestyä tiedotusvälineissä. Journalistit ja joissakin tapauksissa myös tiedotusvälineiden omistajat
vartioivat kuvainnollisia portteja, joista vapautetaan yleisölle päätyvä tieto. (Bruns 2005, 11.)

Lehdissä, TV:ssä ja radiossa portinvartioiminen on välttämätöntä, koska palstatilaa tai lähetysaikaa
on rajattu määrä. Porteista läpi pääsevää tietoa ohjaavat tietyt rajoitukset: journalistien käsitys
uutisarvoista, osastojaon kaltaiset organisatoriset syyt, rutiinit ja päivittäistyön vaatimukset.
Päivittäistyön vaatimuksilla Bruns viittaa esimerkiksi siihen, ettei toimittajien aika riitä asioiden
perusteelliseen tutkimiseen. Lisäksi uutisorganisaatioilla on omat periaatteensa: joitakin uutisia ei
julkaista kaupallisista tai poliittisista syistä. (Bruns 2005, 11–12.)

Portteja on Brunsin mukaan kaksi: input-tason portilla ratkaistaan se, millaisia aiheita ja uutisia
pääsee uutisorganisaation sisäiseen käsittelyyn. Output-tasolla taas päätetään siitä, mitä lopulta
päätyy yleisölle asti. Brunsin mukaan ensimmäistä porttia hallitsevat poliittiset tai kaupalliset
käytännöt. Hänen mukaan toimittajilla on tapa vetäytyä paineita synnyttävistä aiheista, vaikka heiltä
ei sitä vaaditakaan. Output-tason portinvartiointia on esimerkiksi sanomalehtien toimitussihteerien
työ. Kolmanneksi portinvartinvartijuuden muodoksi voidaan lisäksi laskea yleisönosaston
portinvartijuus. (Bruns 2005, 11–12.)
Tutkimustani johdattava lähtökohta on, että verkko on muuttanut portivartijuutta. Enää ei ole kyse
varsinaisesta vartioimisesta, sillä verkossa julkaisija voi olla kuka tahansa ja yleisö pääsee
halutessaan lukuisten eri lähteiden äärelle. Vaikka toimittaja päättää jättää jotakin julkaisematta,
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tieto leviää hetkessä blogeissa ja keskustelupalstoilla. Toinen oleellinen seikka on, että
verkkomediaa eivät kahlitse perinteisten välineiden aikataulut tai tilarajoitukset. Juttuja mahtuu
sivuille periaatteessa rajattomasti ja niitä voidaan julkaista milloin vain.

Vaikka toimittaja ei olekaan enää julkisuuteen pääsevien äänten vartija, varsinainen valintatehtävä
ei ole kadonnut minnekään. Päinvastoin: kun tietoa on tarjolla rajaton määrä, oleellisen tiedon
valitsemisesta tulee entistä tärkeämpää. Friendin (2007) mukaan toimittajien tehtäväksi tuleekin
saattaa asiat kontekstiinsa ja auttaa ihmisiä löytämään ymmärrettävää ja luotettavaa tietoa.
Toimittajasta tulee portinvartijan sijaan asioiden järjellistäjä, “sense-maker”. (Friend 45, 2007.)
Samoilla linjoilla on Bruns (2005, 14–16), jonka mielestä tiedotusvälineiden on edelleen osattava
valita yleisölleen tärkeimmät tiedot. Ihanteellista on, että toimittaja valitsee mahdollisimman paljon
käyttäjän tarpeisiin sopivaa tietoa, mutta ei yritä rajoittaa tämän pääsyä muihin lähteisiin.

Oleellisen ja luotettavan tiedon valitseminen on internetissä entistä tärkeämpää, mutta myös entistä
haastavampaa. Journalismin toimintatapoihin vaikuttaa väistämättä se, että uutiskilpailuun voivat
osallistua perinteisen journalismin ulkopuolelta tulevat toimijat. Hyvä esimerkki tästä on
yhdysvaltalainen The Drudge Report -uutissivu, joka paljasti vuoden 1998 alussa Bill Clintonin
suhteen Monica Lewinskyyn. The Drudge Report on sivusto, joka perustuu pääosin muiden
tiedotusvälineiden uutisten linkittämiselle. Toisinaan sivuilla julkaistaan kuitenkin myös omia
uutisia. Clintonin suhteesta tienneet perinteiset tiedotusvälineet olivat toistaiseksi päättäneet lykätä
asian uutisoimista. The Drudge Report kuitenkin julkaisi suhteesta skuupin, joka perustui
Neesweek-lehden julkaisematta jättämään juttuun. Kun The Drudge Report toi asian julkisuuteen,
muilla välineillä ei ollut enää mahdollisuutta vaieta. (Allan 2006, 38–42.)

The Drudge Reportin kaltaisilla toimijoilla ei ole perinteisten uutisorganisaatioiden taakkaa
ylläpitää kuvaa luotettavuudesta. Niillä ei ole yhtä paljon menetettävää, jos nopeasti julkaistu
skuuppi osoittautuu virheelliseksi. Tällaisen “julkaise ensin, korjaa sitten”-periaatteen yleistyminen
asettaa myös perinteisille uutisorganisaatioille paineita. Niiden on päätettävä, millä hinnalla
kilpailuun osallistutaan: voittavatko ammattikunnan eettiset periaatteet vai voiko eettisyydestä
joustaa kilpailun nimissä?
Portinvartijuuden muutosta kuvaa hyvin Brunsin käsite “gatewatching”. Gatewatchingilla
tarkoitetaan sitä, että jokin taho tarkkailee tiedotusvälineiden, ennen kaikkea verkkomedioiden,
output-portteja. Tarkkailija ei siis kontrolloi tiedon ulospääsyä, vaan tarkkailee portit läpäisevää
tietoa löytääkseen tärkeät sisällöt heti, kun joku ne julkaisee. Tällaiseen seuraamiseen perustuvat
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monet lukijalähtöiset uutissivustot, joilla julkaistaan linkkejä muiden verkkomedioiden uutisiin. Ne
eivät siis tuota omaa sisältöään, vaan keskittyvät kertomaan siitä, mitä muualla on julkaistu. (Bruns
2005, 17–19.)

Käyttäjien omien gatewatching-sivujen erityinen arvo on siinä, että ne tekevät uutisvalinnasta
läpinäkyvää. Kun lukijat pääsevät lähteille ja keskenään erilaisille sivustoille, he näkevät heti, jos
jokin media on päättänyt jättää jotakin julkaisematta. (Bruns 2005, 15.) Gatewatching-sivut voivat
olla parhaimmillaan todella moninäkökulmaisia, koska ne voivat tarjota linkkejä hyvin erilaisiin
verkkomedioihin. Tällöin lukija pääsee vertaamaan eri lähteitä ja arvioimaan painotuseroja.

Gatewatching on olennainen osa myös omaa materiaalia julkaisevien verkkomedioiden työtä.
Esimerkiksi HS.fi:n toimittajien työstä iso osa koostuu uutisvirran seuraamisesta, eli pitkälti
gatewatchingista. Toimittajat seuraavat jatkuvasti uutistoimistojen ja perinteisten tiedotusvälineiden
tarjontaa, mutta erityisen tärkeä rooli on muiden verkkomedioiden seurannalla. Verkkomediat
julkaisevat tyypillisesti paljon sitaattiuutisia, jotka perustuvat toisten verkkomedioiden sisältöjen
lainaamiselle ja linkittämiselle.

Vaikka gatewatching voi tehdä journalismista aiempaa moninäkökulmaisempaa, kaikki tutkijat
eivät ole pitäneet kehitystä pelkästään myönteisenä. Boczkowskin ja De Santosin (2007, 177)
mukaan jatkuvan päivittymisen ihanne saa verkkomediat tarkkailemaan jatkuvasti muuta mediaa,
mikä samankaltaistaa sisältöjä.

2.7. Galtung, Ruge ja kriteerikritiikki
Uutiskriteeritutkimuksen voi jakaa kahteen väljään luokkaan. Ensimmäiseen luokkaan kuuluvat
tutkimukset, joissa uutisvalintaa tarkastellaan toimittajan näkökulmasta. Tällöin uutisaiheista
pyritään erittelemään seikkoja, jotka lisäävät aiheen todennäköisyyttä tulla julkaistuksi. Toiseen
luokkaan kuuluvat tutkimukset, jotka pyrkivät ottamaan uutisvalintaan laajemman näkökulman.
Tällöin tutkimukseen yhdistyvät muun muassa sellaiset seikat kuin ideologia ja kulttuuriset
olosuhteet. (Brighton & Foy 2007, 6.) Oma pro gradu -työni ja seuraavaksi esittelemäni aiemmat
tutkimukset kuuluvat pääosin ensimmäiseen ryhmään. Näissä uutisvalintaa selitetään uutisaiheista
ja uutisten tuotannosta käsin. Tämän kategorian uutiskriteeritutkimukset esittelevät uutisointiin
vaikuttavia seikkoja tyypillisesti erilaisten kriteerien listoina.

Ensimmäisen tällaisen systemaattisen esityksen uutiskriteereistä tarjosivat Galtung ja Ruge
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artikkelissaan “The Structure of Foreign News” (1965). Myöhempi tutkimus ottaa lähes aina
jonkinlaisen suhteen näihin kriteereihin: tutkijat ovat vahvistaneet, arvioineet ja kritisoineet
Galtungin ja Rugen klassisia uutiskriteerejä. Käytän omassa tutkimuksessani apuna Galtungin ja
Rugen kriteereitä, mutta huomioin kriteereistä myöhemmin esitetyn kritiikin. Lisäksi hyödynnän
Goldingin ja Elliottin tv-uutisista muodostamia uutiskriteereitä (1979), Harcupin ja O'Neillin (2001)
brittilehtien uutiskriteereitä sekä Miettisen (1988) informatiivisten uutiskriteerien pohjalta
muokkaamia kriteerejä.

Galtung ja Ruge erottivat uutisista yksitoista piirrettä tai ulottuvuutta, jotka lisäävät jonkin
tapahtuman uutisoinnin todennäköisyyttä. Näitä ovat:
1. esiintymistiheys suhteessa välineen ilmestymistiheyteen
2. voimakkuus ja sen kasvu
3. yksiselitteisyys
4. kulttuurinen merkittävyys: kulttuurinen läheisyys ja oleellisuus
5. odotettavuus
6. yllätyksellisyys: ennustamattomuus ja harvinaisuus
7. jatkuvuus
8. päivän uutistarjonta: jotakin julkaistaan, koska muutakaan ei ole tarjolla
9. eliittimaan esiintyminen
10. eliitti-ihmisen esiintyminen
11. henkilöitävyys
12. kielteisyys. (Galtung & Ruge 1965/1999, 28–29.)

Uutiskriteerit näyttävät olevan keskenään varsin ristiriitaisia: ovathan esimerkiksi odotettavuus ja
yllätyksellisyys toistensa vastakohtia. Ratkaisevaa onkin se, miten ja millaisissa tilanteissa nämä
kriteerit yhdistyvät keskenään. Esimerkiksi kaukaisista maista uutisoidaan yleensä vain, kun niissä
tapahtuu jotakin järkyttävää tai uhkaavaa. Eliittihenkilön sanomiset puolestaan saatetaan uutisoida,
vaikka tämän lausunto ei täyttäisi muita kriteerejä. Tavallisen ihmisen kokemus on sen sijaan
uutinen yleensä vasta silloin, kun tälle on tapahtunut jotakin poikkeuksellista. (Kunelius 2003, 191.)

Galtungin ja Rugen kriteereistä puhuttaessa on muistettava, että heidän tutkimuksensa on
nostattanut paljon kritiikkiä. Uutiskriteereistä esitettyjä hypoteeseja on sekä vahvistettu että
kumottu eri tutkimuksissa. (Hjarvard 2002, 93–94.) Myös uutiskriteerejä koskeva puhetapa
vaihtelee: siinä missä Galtung ja Ruge näkevät uutiskriteerit uutisointia vääristävänä ja korjaamista
kaipaavana seikkana, monissa yhteyksissä perinteisiä uutiskriteereitä pidetään jonkinlaisena laadun
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takeena, merkkinä siitä, ettei kyseinen media ole liian viihteellinen. Esimerkiksi Harcup ja O'Neill
(2001) tulkitsivat tutkimuksessaan perinteisten uutiskriteerien puuttumisen merkiksi
tabloidisaatiosta.
Yksi Galtungia ja Rugen tutkimuksen heikkous on se, että uutisiin suhtaudutaan “tapahtumina”.
Suuri osa uutisista ei kuitenkaan ole varsinaisia tapahtumia: uutiset eivät vain tapahdu, vaan niitä
rakennetaan tietoisesti. Osittain on kyse toimittajien omasta uutishankinnasta. Uutisia etsitään ja
hankitaan omien tai oman välineen kiinnostusten ja arvojen pohjalta. Usein uutisia rakentavat
kuitenkin toimitusten ulkopuoliset tahot. Harcup ja O'Neill (2001) muistuttavat, että usein uutiset
eivät ole tapahtumaraportteja vaan pseudotapahtumia, PR:ää tai jopa mainontaa. Kyse on siitä, että
monet yhteiskunnan toimijat ovat omaksuneet medialogiikan. Ne osaavat rakentaa tilanteita, jotka
näyttävät uutistapahtumilta tai ylittävät muuten uutiskynnyksen. (Harcup ja O'Neill 2001, 276.)

Osa uutiskriteereinä pidetyistä seikoista liittyy paljolti uutisten tekemisen tapaan, ei välttämättä
uutisten valintaan. Tällainen seikka on esimerkiksi Galtungin ja Rugen mainitsema yksiselitteisyys.
Toimittajien pyrkimys kärjistää ja tehdä asioita ymmärrettäviksi saattaa saada monimutkaisetkin
prosessit näyttämään yksiselitteisiltä. (Harcup & O'Neill 2001, 277.)

Staab (1990) kritisoi uutiskriteeritutkimusta etenkin siitä, että uutiskriteereitä katsotaan usein
kausaalisesta näkökulmasta. Toimittajan tekemä juttu nähdään seurauksena uutiskriteeristä, jolloin
toimittajat näyttävät vain reagoivan ärsykkeisiin, eivät valitsevan uutisaiheita omilla perusteillaan.
Staabin mielestä syy–seuraus-mallin voi kääntää usein toisinpäin: uutiskriteeri voi itse asiassa olla
tehdyn uutisvalinnan seuraus, keino vahvistaa tehtyä päätöstä. (Staab 1990, 427–428.) Siten
uutiskriteerit toimivat kahdella tavalla: toimittajat poimivat uutisiksi seikkoja, aiheita ja tapahtumia,
jotka tuntuvat jo itsessään täyttävän jonkin uutiskriteerin. Lisäksi uutisia rakennetaan niin, että ne
saadaan täyttämään joitakin kriteereitä. Toimittaja voi helposti rakentaa aiheeseen konfliktin
kysymällä mielipidettä henkilöiltä, joiden tietää ajattelevan asiasta vastakkaisesti. Staabin
näkemystä vahvistavat myös omat kokemukseni uutisten teosta: usein toimituksissa on jo etukäteen
päätetty jatkaa edellisenä päivänä esillä olleen aiheen käsittelyä. Tällöin aiheeseen pitää etsiä
“uutinen”, jokin uusi tieto, joka täyttää jonkin uutiskriteerin. Tällöin uutiskriteeri on vain keino
pitää tietty aihe otsikoissa.

Staabin ajatusten valossa on usein perusteltua puhua uutiskriteerin sijaan kehyksestä. Se tarkoittaa
näkökulmaa, josta jotakin asiaa tarkastellaan. Journalismin suosimia kehyksiä ovat esimerkiksi
poliittinen peli, kiista tai ongelma. (Reunanen 2003, 144.)
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Edelstein, Ito ja Kepplinger (1989) hylkäävät uutiskriteerin käsitteen ja tutkivat uutisia
ongelmallisiksi ymmärrettyinä aiheina. Heidän mukaansa uutisointia selittää se, voidaanko aiheesta
löytää jonkinlainen ongelman esiintymiseen tai ratkaisemiseen liittyvä kehys. Jutun aiheena voi olla
mitä tahansa, mutta uutinen aiheesta tulee vasta sitten, kun se onnistutaan kehystämään jonkin
ongelmallisen tilanteen avulla. Edelstein ym. löysivät tutkimuksensa kaikista uutisista ongelmaan
viittavia seikkoja, kun ongelma tulkittiin väljästi. (Edelstein, Ito ja Kepplinger 1989, 106–125.)

Uutiskriteerin ja kehyksen käsitettä ei ole tarvetta erottaa tässä tutkimuksessa toisistaan: kiista voi
olla yhtä lailla journalistisissa käytännöissä syntynyt kehys kuin “todellisuuden” seikka, jonka
toimittajan vaisto tunnistaa uutiseksi. Näiden seikkojen välille ei voida tehdä eroa tekstianalyysin
keinoin.

Tv-uutisten uutiskriteerejä tutkineet Golding ja Elliott (1979) eivät näe uutiskriteereitä vain
erilaisiin tapahtumiin liittyvinä ominaisuuksina, vaan heidän mielestään uutiskriteerit kytkeytyvät
vahvasti tuotantotapoihin ja siihen, mitä media ajattelee yleisöstään. Golding ja Elliott tuovatkin
Galtungia ja Rugea selvästi enemmän esille sen, ettei uutiskriteereissä ole vain kyse siitä, mitä
pidetään tärkeänä. Etenkin kaupalliselle medialle on oleellista, että aiheet kiinnostavat yleisöä ja
että aiheiden toteuttaminen on taloudellisesti järkevää.

Heidän mukaansa tv-toimituksen uutiskriteerit riippuvat siitä, mitä toimituksessa ajatellaan
yleisöstä, aiheen toteutettavuudesta ja sopivuudesta. Tällä Golding ja Elliott tarkoittavat sitä, että
mahdollista uutisaihetta arvioidaan sen perusteella, uskotaanko sen olevan yleisölle tärkeää,
pidetäänkö juttuaiheen toteuttamista mahdollisena ja sopiiko aihe välineen tuotantorutiineihin.
Golding ja Elliott lajittelevat uutiskriteerit sen mukaan, liittyvätkö ne läheisemmin yleisön haluihin
ja tarpeisiin vai tuotannollisiin seikkoihin. (Golding & Elliott 1979, 114–115.)

Yleisön tarpeisiin ja toiveisiin liittyviä uutiskriteeriteitä ovat:
1. Dramaattisuus
2. Visuaalinen houkuttavuus
3. Viihdyttävyys
4. Tärkeys, mikä tarkoittaa yleensä sitä, että aiheella on merkitystä isolle ihmisjoukolle.
Tärkeyden kriteeriä sovelletaan yleensä poliittisiin uutisiin ja ulkomaanuutisiin.
5. Koko: Koon kriteeri yhdistyy yleensä muihin kriteereihin. Tällä tarkoitetaan muun muassa
sitä, kuinka montaa ihmistä asia koskee, kuinka tunnetusta julkkista on kyse ja niin edelleen.
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(Golding & Elliott 1979, 115–119.)

Seuraavat kriteerit liittyvät sekä tuotannollisiin seikkoihin että käsitykseen yleisöstä:
6. Kulttuurinen ja maantieteellinen läheisyys
7. Mahdollisuus esittää lyhyesti
8. Negatiivisuus
9. Ajankohtaisuus: aihe on tv:ssä ajankohtainen, kun se on tullut tietoon edellisen lähetyksen
jälkeen. Lisäksi tiedotusvälineet haluavat kertoa uutiset ensimmäisinä.
10. Kohteen eliittiasema.
11. Persoonallisuudet ja yksilöt: Tv-juttuihin halutaan konkreettisuutta, minkä vuoksi suositaan
aiheita, jotka voidaan henkilöidä. (Golding & Elliott 1979, 119–122.)

Harcup ja O'Neill julkaisivat vuonna 2001 tutkimuksen, jossa selvitettiin sitä, pätevätkö Galtungin
ja Rugen uutiskriteerit 1990-luvun lopun brittiläisissä laatu- ja tabloidlehdissä. Lisäksi he etsivät
lehdistä täysin uusia uutiskriteereitä. Harcup ja O'Neill eivät kuvaa uutisten valintaprosessia, vaan
sen lopputulosta, julkaisukynnyksen ylittäneitä uutisia. Tutkijat loivat tutkimuksensa perusteella
1990-luvun lopun uutisointia kuvaavat uutiskriteerit. Heidän mukaansa uutisen pitää tullakseen
julkaistuksi käsitellä jotakin seuraavista aiheista tai sillä pitää olla jotakin seuraavista
ominaisuuksista:

1. Valtaeliitti. Tähän kategoriaan kuuluvat jutut, jotka käsittelevät valtaeliittiin kuuluvia
yksilöitä, organisaatioita tai instituutioita.
2. Julkkikset
3. Viihde: viihteelliset jutut käsittelevät usein seksiä, showbisnestä, human interest -aiheita tai
eläimiä tai niissä on draamaa, huumoria, viihdyttäviä kuvia tai nokkela otsikko.
4. Yllätys: jutuissa on vastakohtia tai yllättävyyttä.
5. Huonot uutiset: jutussa on jotain erityisen kielteistä, kuten konflikteja tai surua.
6. Hyvät uutiset: jutussa on jotakin erityisen myönteistä, kuten pelastuminen tai parantuminen.
7. Suuruus: tähän kategoriaa kuuluvat aiheet, jotka ovat merkittäviä mahdolliselta
vaikutukseltaan tai ne koskettavat suurta ihmisjoukkoa.
8. Olennaisuus: juttu kertoo asioista, ryhmistä ja kansakunnista, joita pidetään yleisön
näkökulmasta olennaisina.
9. Jatkouutinen: uutinen jatkaa jo otsikoissa olleen aiheen käsittelyä.
10. Välineen oma agenda: juttu sopii organisaation omaan agendaan tai rakentaa sitä. (Harcup &
O'Neill 2001, 278–279).
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Harcup & O'Neill huomasivat, että julkaistujen uutisten yleisin kriteeri näytti olevan
yksiselitteisyys. Tutkijat eivät yllättyneet tuloksesta, sillä heidän tutkittavanaan olivat valmiit
uutiset, eivät ne “tapahtumat”, jotka olivat valittavina uutisiksi. Toimittajat on usein opetettu
kirjoittamaan yksiselitteisesti, vaikka taustalla olevat asiat olisivatkin monimutkaisia.
Tutkimusaineiston joukossa oli esimerkiksi Serbian pommitusta ja Ison-Britannian budjettia
käsitteleviä uutisia, jotka voitiin valmiin jutun perustella luokitella yksiselitteisiksi, vaikka aiheet
eivät sinänsä ole yksiselitteisiä olleetkaan. (Harcup & O'Neill 2001, 270.)

Tutkimus vahvisti esillä olleita väitteitä uutisoinnin tabloidisaatiosta. Tutkijat joutuivat usein
pohtimaan, miksi jokin uutinen oli päässyt lehden sivuille. Brittilehdissä näytti olevan juttuja, jotka
eivät millään tavalla täyttäneet Galtungin ja Rugen merkittävyyden kriteeriä. Jutut saattoivat
kuitenkin olla lukijan näkökulmasta viihdyttäviä. Tällaiset uutiset heijastavatkin todennäköisesti
sitä, että media ei enää entiseen tapaan korosta vahvasti kovia uutisia, vaan sijaa ovat saaneet
ihmisiä käsittelevät uutiset ja human interest -aiheet. Huumoria ja viihdettä sisältäviä juttuja oli
myös Daily Telegraph -lehdessä, joka on perinteinen uutislehti. Harcup ja O'Neill löysivät tällaisista
viihteellisistä uutisista tiettyjä yleisiä piirteitä. He huomasivat, että joitakin uutisia oli julkaistu
siksi, että mukana oli hyvä tai myyvä kuva. Esimerkiksi rikosjutun julkaisemisen todennäköisyyttä
näytti lisäävän se, että uhrina oli ollut kaunis nainen ja tästä oli tarjolla kuva. Yksi peruste jutun
julkaisemiseen näytti olevan lisäksi huumorin mahdollisuus. Tutkijat huomasivat, että itse jutun ei
edes tarvinnut olla hauska, jos aihe tarjosi mahdollisuuden hassuun otsikkoon. Näiden seikkojen
lisäksi uutiskynnyksen ylittämistä näyttivät edistävän seksi, eläimet ja showbusiness. (Harcup &
O'Neill 2001, 274–275.)

Selvästi perinteisistä tutkimuksista poikkesi tutkimuksen kymmenes kategoria. Tähän kategoriaan
kuuluvat lehden omaa agendaa edistävät jutut sekä sen promootiot ja kampanjat. Esimerkiksi The
Sun -lehdessä oli useita BBC:tä kritisoivia uutisia. Tutkijat päättelevät, että nämä uutiset palvelevat
omistaja Robert Murdochin kaupallisia etuja. The Sunilla oli lisäksi tutkimusaikana oma
“pelastakaa rekkakuskit”-kampanja, johon kuului populistisia juttuja esimerkiksi dieselin hinnasta.
Lehti toteutti myös kampanjan, jolla tavoiteltiin kouluille ilmaisia koulukirjoja. Tutkijoiden mukaan
tällaisilla jutuilla ei ole juurikaan uutisarvoa, mutta ne edistävät kaupallisia etuja, lukijauskollisuutta
tai lukijoiden samaistumista. (Harcup & O'Neill 2001, 276.) Kategorian uutisia ei kuitenkaan pidä
leimata pelkiksi lehden mainoksiksi. Ne saattavat rakentaa onnistuneesti lukijoiden identiteettiä tai
luoda tunnetta yhteisöön kuulumisesta. Vaikka tutkimuksessani journalismia tarkastellaan
normatiivisesta näkökulmasta, ei pidä unohtaa, että journalismi täyttää ihmisten elämässä myös
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monia yksityisiä tarpeita.

2.8. Informatiiviset uutiskriteerit
Edellä esittelemissäni tutkimuksissa on analysoitu sitä, millä perusteilla tapahtumista näyttää
tulevan uutisia. Vaikka tutkimuksissa kritisoidaankin uutisoinnin nykytilaa, itse kriteerit eivät ota
kantaa siihen, miten uutisia pitäisi valita. Suomessa tätä keskustelua käytiin etenkin 1960- ja 1970luvun vaihteessa, jolloin Ahmavaara (1969) muodosti informatiivisiksi kutsumansa uutiskriteerit.
Niiden tarkoituksena oli auttaa toimittajia valitsemaan uutisia, jotka ovat yleisölle tärkeitä tai
merkittäviä tai joilla on huomattavaa yhteiskunnallista merkitystä. Periaatteet merkittiin myös
Yleisradion Ohjelmatoiminnan säännöstöön. Niiden mukaan uutisarvon määräävät seuraavat seikat:

1. Intensiteetti, eli miten suuri vaikutus asialla on ihmisten elämässä.
2. Tapahtuman vaikutusten laajuus, eli se, kuinka suurta ihmisjoukkoa asia koskee.
3. Missä määrin asia koskee juuri kyseistä yleisöä. (Miettinen 1988, 54–55.)

Miettinen täydentää uutiskriteereitä toimittajille suunnatussa oppikirjassa. Hänen mukaansa uutisia
valittaessa olisi huomattava seuraavat seikat:

1. Yleisyys: mitä suurempaa joukkoa uutinen koskee, sitä tärkeämpi se on.
2. Primaarisuus: kuinka tärkeästä ihmiselämään vaikuttavasta asiasta on kyse? Määrittely
perustuu tarvehierarkiaan, jossa ensimmäisenä tulevat perustarpeet, toisena toimeentulo ja
kolmantena muut tarpeet.
3. Intensiteetti: miten suuri vaikutus asialla on ihmisten elämässä.
4. Yleisö ja väline: maakuntalehdessä käsitellään erilaisia aiheita kuin valtakunnallisessa tvuutislähetyksessä.
5. Ajankohtaisuus.
6. Yleisön tiedontarve, eli mistä aiheista yleisöllä voidaan ajatella olevan tiedonpuutetta.
7. Kiinnostavuus. (Miettinen 1988, 54–56.)
Miettinen huomauttaa, että vaikka kiinnostus mainitaan listauksessa viimeisenä, se ei ole ”vähäisin
valintoihin vaikuttava tekijä”. Hänen mukaansa pelkän yhteiskunnallisen merkittävyyden
painottaminen toimii itseään vastaan, sillä yleisö ei halua vastaanottaa epäkiinnostavaksi
kokemaansa sisältöä. (Miettinen 1988, 56.)
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2.9. Uusi media, perinteiset kriteerit?
Kuten esimerkiksi Goldingin ja Elliottin (1979) tutkimus osoitti, uutiskriteerit ovat vahvasti
sidoksissa uutisia julkaisevaan mediaan. Siten on olettavaa, että verkkomedian uutiskriteerit
poikkeavat perinteisestä mediasta.

Omien kokemusteni perusteella voin tehdä verkon uutiskriteereistä joitakin oletuksia. Koska
verkkoyleisö näkee uutisesta usein vain otsikon, Harcupin ja O'Neillin (2001) havainnot
otsikoinnista uutiskriteerinä saattavat päteä verkossa printtiä useammin. Internetin viihdejutuissa
myös kuvat näyttävät olevan tärkeässä roolissa: sivuja selatessa törmää jatkuvasti otsikoihin, joissa
lukijalle huudetaan “katso kuvat!” Oletan lisäksi, että videomateriaalin olemassaolo lisää jonkin
aiheen uutisoinnin todennäköisyyttä. Myös reaaliaikaisuus on todennäköisesti yksi uutiskriteeri:
pienikin liikenneonnettomuus voi olla verkossa uutinen, koska liikenne on poikki juuri sillä
hetkellä. Yhden välineen uutiskriteereihin tuntuu vaikuttavan lisäksi vahvasti kilpailijoiden
senhetkinen uutisagenda. Printtilehdissä sitaattiuutiset eivät ole yhtä suuressa roolissa, sillä
kilpailijalta lainatut uutiset ovat vuorokauden päästä usein vanhoja. Verkossa kilpailijan uutista voi
siteerata saman tien. Usein välineillä näyttää olevan jonkinlainen pakko tarjota vähintään samat
uutiset kuin muutkin.

Näiden oletusten jälkeen on aika kysyä, mitä verkkomedian uutiskriteereistä sitten tiedetään.
Aihetta on tutkittu melko vähän. Sari Vanninen (2009) selvitti pro gradussaan verkkomedioiden ja
sanomalehtien uutisagendan eroja. Vannisen tutkimus vahvisti muun muassa Holman, Saloniemen
ja Suikkasen (2008, 85) jo aiemmin havaitseman seikan: verkkomedioiden pääuutisten
suosituimmaksi nousivat turvallisuuteen liittyvät uutiset, kuten onnettomuus- ja rikosuutiset.
Verkkouutisissa oli myös sanomalehtiä enemmän tabloidisaatiosta kertovia piirteitä. Niissä
suosittiin aiheita, jotka tarjosivat mahdollisuuksia henkilöintiin ja dramatiikkaan. Printtimedia
puolestaan korosti verkkoa enemmän taloutta ja politiikkaa. Vanninen teki uutisten alueellisuudesta
yllättävän havainnon: sanomalehtien aiheet olivat paikallisempia kuin verkon, vaikka juuri verkon
yhteydessä on puhuttu hyperlokaalisuuden ihanteista. (Vanninen 2009, 132–134.)

Denis Wun (2007) tutkimus verkon ulkomaanuutisten kriteereistä puolestaan osoitti, että
mahdollisuuksista ja haasteista huolimatta verkon uutiskriteerit eivät välttämättä poikkea
perinteisestä mediasta. Wu huomasi tutkimuksessaan, että CNN:n ja New York Timesin verkon
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ulkomaanuutisten uutiskriteerit eivät juuri eronneet tv-kanavan ja sanomalehden uutiskriteereistä.
Eroja oli lähinnä siinä, että verkossa tarjottiin enemmän uutistoimistojen materiaalia. Wu
päätteleekin, että verkossa tarjotaan määrällisesti enemmän sitä samaa: päivityksiä ja breaking news
-tyyppisiä uutisia. (Wu 2007, 540–549.) Tutkimus kattoi kuitenkin vain ulkomaanuutiset, ei muita
osastoja. Kriteerien samanlaisuutta saattaa selittää osin se, että ulkomaanuutisoinnilla on taipumus
olla melko konservatiivista. Kivikuru (1998, 200) on huomannut, että vaikka maailma on kylmän
sodan jälkeen muuttunut huomattavasti, ulkomaanuutiset ovat edelleen melko samanlaisia. Jos
maailmanjärjestyksen muuttuminen ei ole onnistunut ratkaisevasti muuttamaan
ulkomaanuutisointia, ei ole välttämättä suuri ihme, ettei internetkään ole siihen pystynyt. Lisäksi
tutkimuksessa käsiteltiin nimenomaan institutionalisoituneiden verkkomedioiden kriteerejä.
Institutionalisoituneet verkkomediat taipuvat olemaan muita verkkomedioita konservatiivisempia
(Boczkowski 2004,173).

3. Mitä on journalismin laatu?
Pitääkö yleisölle antaa vain sitä, mitä se näyttää haluavan? Entä silloin, kun yleisö tuntuu haluavan
julkkisjuoruja ja rikoksia? Vastaukseni kysymykseen on ei, ja tämän luvun tarkoituksena on löytää
perusteluita vastaukselleni.

Käsitykseni journalismin laadusta perustuu pro gradu -työni alussa esittelemääni näkemykseen siitä,
että journalismilla on tärkeitä yhteiskunnallisia tehtäviä. Jatkan tässä osiossa journalismin
normatiivisten ulottuvuuksien esittelyä ja siirryn sen jälkeen esittelemään journalismin laatua
koskevaa keskustelua ja tutkimusta. Koska nykyaikana suuri osa mediayrityksistä tavoittelee
journalismilla voittoa, joudun väistämättä pureutumaan myös laadun ja kaupallisuuden suhteeseen.
Lopuksi siirryn tarkastelemaan sitä, millaista on normatiivisen näkemyksen valossa hyvä
journalismi.

3.1 Edellytyksiä toimivalle joukkoviestinnälle
Kuten luvussa 1.2. mainitsin, tutkimukseni perustuu normatiiviselle ajattelulle. Ajattelun mukaan
journalismilla on yhteiskunnallisia tehtäviä, ja on yleinen etu, että joukkoviestintä hoitaa tehtävänsä
mahdollisimman hyvin. Kuten McQuail huomauttaa, lähtökohta voi kuulostaa itsestään selvältä,
mutta kyseessä on varsin kiistanalainen ajattelutapa. Usein tiedotusväline ei edistä yleistä etua
sinänsä, vaan jotakin sen omaa tavoitetta, joka voi olla kulttuurinen tai poliittinen, mutta
useimmiten kaupallinen. Vaikeaksi ajattelutavan tekee lisäksi se, että yleinen etu on varsin häilyvä
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käsite. (McQuail 2005, 164.) Yleensä normatiiviseen ajatteluun kuuluu, että joukkoviestinnän tulisi
tukea länsimaisen yhteiskunnan perusperiaatteita: vapautta, oikeudenmukaisuutta ja järjestystä
(McQuail 1996, 70). Christians ym. (2009) puhuvat journalismin neljästä päätehtävästä: media
toimii yhteiskunnassa seuraajana (monitorial role), myötävaikuttajana (facilitative role), järkyttäjänä
(radical role) ja avustajana (collaborative role). Seuraajana media tarkkailee ympäristöään ja välittää
sitä koskevaa tietoa. Myötävaikuttajan roolissa se puolestaan tarjoaa paikan päätöksenteossa
vaadittavalle julkiselle keskustelulle. Järkyttäjänä media toimii vallan vahtikoirana ja tarttuu
väärinkäytöksiin. Avustajana media tukee valtion toimintaa esimerkiksi kriisitilanteissa. (Christians
ym. 2009, 116, 125–127.)

McQuail luettelee joukkoviestinten toimintaan liittyviä kriteerejä, joita on usein pidetty
vaatimuksina yleisen edun saavuttamiseksi. Osa kriteereistä on demokraattisessa yhteiskunnassa
varsin itsestään selviä, kun taas osa vaatimuksista on kiistellympiä.
Mc Quailin mukaan näitä vaatimuksia ovat:
Julkaisun

vapaus

Omistajuuden

moninaisuus

Tiedon,

mielipiteen ja kulttuurin moninaisuus

Yleisen

järjestyksen ja valtion turvallisuuden tukeminen

Laaja

(lähes universaali) tavoittavuus

Yleisön

saaman tiedon ja kulttuurin laadukkuus

Riittävä

tuki demokraattiselle poliittiselle järjestelmälle (julkinen tila)

Ihmisoikeuksien
Yhteiskunnalle

kunnioittaminen

ja yksilöille koituvan vahingon ja loukkaavuuden välttäminen (McQuail 2005,

165–166).

Muun muassa John Zaller (2003) on kritisoinut tällaista näkemystä joukkoviestinnän roolista
demokratiassa. Zallerin mukaan nykyjournalismin saamat synkät tuomiot johtuvat usein juuri siitä,
että journalismille ja kansalaisille asetetaan epärealistisia odotuksia. Zallerin mielestä on liikaa
vaadittu, että kansalaiset olisivat tietoisia kaikista heitä koskevista yhteiskunnallisista asioista.
Zaller uskoo, että demokratia toimii riittävän hyvin, kun kansalaiset ovat tietoisia tärkeimmistä
yhteiskunnallisista aiheista. Zallerin mielestä journalistien pitäisi seurata yhteiskunnan prosesseja,
ja nostaa asiat esille vasta, kun ne on havaittu tärkeäksi. Näistä ongelmista ja aiheista pitäisi
uutisoida niin näyttävästi, että kaikki kiinnittävät niihin huomiota. Zaller epäilee, että informaation
runsaus vain väsyttää yleisön, jolloin kansalaisilla ei ole voimaa keskittyä edes olennaisimpiin
aiheisiin. (Zaller 2003, 109–110, 121–122 .)
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Tutkimukseni lähtökohta on kuitenkin toisenlainen: journalismin on mielestäni nostettava esille
mahdollisimman monipuolisesti erilaisia yhteiskunnallisia aiheita, eikä vain keskityttävä
journalistien tärkeimmiksi kokemiin asioihin. Tällöin myös yleisö pääsee arvioimaan sitä, mitkä
asiat todella ovat tärkeitä ja mitkä asiat ansaitsevat jatkokäsittelyä. On mielestäni arveluttavaa
luottaa siihen, että toimittajat olisivat yksin kyllin viisaita päättääkseen aiheiden merkittävyydestä.
Juuri tällaisesta ajattelutavasta haluavat päästä eroon esimerkiksi monet itsenäiset verkkomediat ja
blogit: monet pitävät riittämättömänä sitä, että valtavirtamedia määrittelee yksin tärkeiden aiheiden
agendan.

3.2. Yksi näkökulma laatuun
Vaikka arvioin journalismin laatua yhteiskunnallisesta näkökulmasta, pidän kuitenkin mielessäni
sen, että toimittajat eivät tee juttujaan epämääräiselle yhteiskunnalle, vaan yksilöistä koostuvalle
yleisölle. Oletan, että arkielämässään yleisön edustaja määrittelee journalismin hyvyyden usein
omien luku- ja katsomiskokemustensa perusteella. Tämä pätee myös minuun: kun mietin yksittäisiä
esimerkkejä mielestäni hyvästä journalismista, mieleeni tulee juttuja, jotka ovat saaneet minut
ajattelemaan jotakin asiaa toisin tai ymmärtämään maailmaa tai itseäni paremmin. Nämä jutut eivät
ole välttämättä edistäneet demokratiaa tai tarjonneet tilaa julkiselle keskustelulle ainakaan millään
itsestään selvällä tavalla, mutta näillä jutuilla on ollut merkitystä omassa elämässäni. Kokemukseni
siis kertovat, että journalismin hyvyyttä ei voi pelkistää siihen, miten se täyttää yhteiskunnalliset
tehtävänsä. Mielestäni journalismi on nähtävä myös jonain, jolla on parhaimmillaan arvoa itsessään
tunteiden, kauneuden tai ymmärryksen tuottajana.

Koska en voi arvioida HS.fi:n journalismin ja uutiskriteereiden laatua pro gradu -työssäni kaikista
mahdollisista näkökulmista, olen rajannut lähtökohdakseni journalismin yhteiskunnallisen roolin, ja
siihenkin voin ottaa vain rajatun näkökulman. Valitsemani näkökulma on vain yksi monista
mahdollisista ja tiedostan, että rajaus vaikuttaa tutkimukseeni. Hyväksi esimerkiksi käy 7 Päivää lehti. Journalismin yhteiskunnallisten tehtävien näkökulmasta lehteä voi tuskin pitää laadukkaana,
mutta lukijamääristä päätellen julkaisu tyydyttää monenlaisia tarpeita.

3.3. Journalismin laadun tutkimus
Journalismin laatu on hankala aihe. Näkemys laadusta liittyy luonnollisesti kiinteästi siihen,
millaiseksi laadun määrittäjä näkee journalismin tehtävän yhteiskunnassa. Joidenkin näkökulmien
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mukaan journalismin laadusta kertoo nimenomaan kaupallinen menestys: yleisö valitsee
kilpailluilta markkinoilta itselleen parhaan sisällön ja huonot tuotteet kuihtuvat pois. Tästä
näkökulmasta katsottuna esimerkiksi mainitsemani 7 Päivää -lehti on laadukas tuote. Kuten olen
tehnyt selväksi, tämä tutkimus ottaa laatuun toisenlaisen näkökulman.

Nieminen ja Pantti (2004) ovat hahmottaneet kolme tapaa, joilla journalismin hyvyyttä on arvioitu
tutkimuksellisesti. Ensimmäisen ajattelutavan mukaan journalistit määrittelevät itse laatukriteerit ja
valvovat niiden noudattamista. Tällöin journalistit muotoilevat eettiset säännöt, jotka määrittelevät
hyvää journalistista tapaa. Useissa maissa tällainen käytäntö on kuitenkin mahdoton: sääntöjä
saattaa sanella hallitus ja ne toimivat lähinnä sensuurin välineenä. Jos säännöt ovat todella
journalistien itsensä laatimat, voidaan ajatella, että hyvän journalistisen tavan noudattaminen takaa
hyvän journalismin. Tällöin hyvän journalismin keskeisiä arvoja ovat totuus, puolueettomuus ja
oikeudenmukaisuus, yksilön kunnioittaminen, riippumattomuus, yhteiskunnallinen vastuu,
yhteisöllisen moraalinen kunnioittaminen ja hyvä maku. Tämän lähtökohdan tekee kuitenkin
ongelmalliseksi se, että ajattelutapa ei tarjoa selviä mitattavissa olevia kriteerejä laadun
määrittelylle. (Nieminen & Pantti 2004, 140–141.) Lisäksi kaikki edellä luetellut jalot käsitteet ovat
varsin suhteellisia: toimittajalla ei käytännössä voi olla tietoja uutisoitavan asian kaikista puolista ja
kytköksistä, jotta ”totuus” tai ”puolueettomuus” täysin toteutuisivat. Lisäksi toimittajan on
mahdoton irrottautua omaan ajatteluunsa vaikuttavista kahleista.

Toisen ajattelutavan mukaan laatua voidaan arvioida journalistisen työprosessin perusteella.
Ajattelun lähtökohtana toimivat journalismin sosiaalisen vastuun pohjana olevat yhteiskunnalliset
arvot, kuten tasa-arvo, yhteiskunnallinen järjestys ja turvallisuus. Keskeisiksi journalismin
laatukriteereiksi on tältä pohjalta määritetty vapaus, monimuotoisuus ja objektiivisuus. Vapaus
tarkoittaa tässä yhteydessä vapautta johonkin, esimerkiksi vallan vahtimiseen, ja vapautta jostakin,
esimerkiksi sensuurista. Käsitteellä monimuotoisuus on puolestaan kaksi puolta: käsite viittaa sekä
sisällön monipuolisuuteen että erilaisten tahojen ja asioiden monipuoliseen pääsyyn mediaan.
Journalismin hyvyyden kolmas kriteeri, objektiivisuus, on erilaisten tulkintatapojen vuoksi
käsitteistä todennäköisesti ongelmallisin. Käytän tutkimuksessani Hemanuksen ja Tervosen (110,
1980) määritelmää ja viittaan objektiivisuudella journalismin totuudenmukaisuuteen ja
olennaisuuteen. Tämän ajattelutavan mukaista laatua on arvioitu tutkimalla journalistien koulutusta,
työntekoa sekä heidän tietojaan ja taitojaan. Median suorituksia on arvioitu muun muassa
mittaamalla, miten vapaata journalismi on ulkoisista voimista ja eturyhmistä ja miten monipuolista
aiheista sisältöjä tehdään. (Nieminen & Pantti 2004, 141–143.) Picardin (2000) mukaan näin
tulkittu journalismin laatu koostuu käytännön työprosesseissa kahdesta osa-alueesta:
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tiedonhankinnan ja -käsittelyn aktiivisuudesta sekä journalistien tiedoista ja ajattelusta. Picard
luettelee seitsemän mitattavaa kategoriaa, jotka kuvaavat journalistista aktiivisuutta: haastattelut,
puhelut, osallistuminen juttujen kohteina oleviin tapahtumiin, osallistuminen kokouksiin,
keskusteluihin ja koulutukseen, lukeminen, matkustaminen sekä jutuntekoon liittyvä tiedon
kokoaminen ja ajattelu. (Picard 2000, 100–102.)

Kolmas Niemisen ja Pantin esittelemä tapa arvioida laatua on pohtia asiaa median yleisösuhteen
näkökulmasta. Tämä julkisokeskeinen näkökulma hyödyntää Habermasin julkisuusteoriaa, ja se
tarkastelee sellaisia seikkoja kuin pääsy, dialogisuus ja harkitsevuus. Ketkä keskusteluun
osallistuvat? Miten hyvin osapuolten näkemykset kohtaavat? Kuinka pitkäjänteistä ja
ratkaisuhakuista keskustelu on? Tämän näkökulman mukaan journalismin tehtävänä on järjestää
julkista keskustelua ja vaalia sen dialogisuutta. (Reunanen 2003, 11, 52, viitattu lähteessä Nieminen
& Pantti, 143.)

Myös Mäntymäen Yleisradion laatudiskursseja koskeva tutkimus osoittaa, miten tulkinnanvarainen
käsite laatu on. Hän jakaa tutkimuksessaan laatua koskevat diskurssit kahteen luokkaan:
absoluuttiseen ja relatiiviseen. Absoluuttisessa laatudiskurssissa Yleisradion ohjelmasisältöä
peilataan perinteisiin julkisen palvelun arvoihin: epäkaupallisuuteen, puolueettomuuteen,
asiallisuuteen ja yhteiskunnalliseen vastuuseen. Relatiivisessa laatudiskurssissa puolestaan
kielletään edellä mainittu laadun absoluuttinen tulkinta, jossa asia- ja kulttuurisisällöt mielletään
laadukkaiksi. Tässä diskurssissa mitään sisältöä tai genreä ei pidetä itsessään laadukkaana, vaan
laatua tulkitaan subjektiivisena mielipidekysymyksenä. Suosiota, viihteellisyyttä ja kaupallisuutta ei
nähdä laadun vastakohtana, vaan yleisön toiveiden huomioimista pidetään jopa demokraattisena
tekona. (Mäntymäki 2006, 147–175.) Eräänlainen kompromissi molempien lähestymistapojen
välillä on prosessuaalisen laadun käsite. Siinä laadun nähdään kiinnittyvän demokraattisten arvojen
edistämiseen, mutta perinteistä asiasisältöä ei nähdä ainoana tapana synnyttää tilaa julkiselle
keskustelulle. Prosessuaalisessa näkökulmassa laatua arvioidaan vaikuttavuudesta käsin:
tärkeämpää on se, että sisällöllä onnistutaan edistämään tavoiteltuja arvoja kuin se, että sisältö
edustaa itsessään laadukkaana pidettyä genreä tai että se täyttää yleisön makuvaatimukset.
(Mäntymäki 2006, 338–342.)

Edellisistä lähtökohdista poikkeavan näkökulman laatukeskusteluun on tuonut Kunelius, jonka
mielestä on paradoksaalista, että journalismin arvioimisesta on tullut ammattikunnan sisäinen, eijulkinen asia. Arvioimisen ei-julkisuus perustuu 1900-luvulla syventyneeseen näkemykseen
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journalismista riippumattomana professiona. Toimittajan tehtäväksi on nähty kriittisenä julkisuuden
ovimiehenä toimiminen, ja tällöin muita kuin journalisteja ei ole pidetty sopivina arvioimaan
journalismia. Perinteisesti on ajateltu, että journalismi ei voi olla hyvää ja kriittistä, jos joku
asianosainen, esimerkiksi poliitikko tai viranomainen, on siihen tyytyväinen. Kuneliuksen mielestä
julkista toimintaa pitää kuitenkin voida arvioida julkisesti. Kuneliuksen tutkimusryhmä haastatteli
79:ää jollakin tavoin journalismin kanssa tekemisissä olevaa ihmistä ja kyseli näkemyksiä hyvästä
journalismista. Haastateltavat edustivat muun muassa asiantuntijoita, viranomaisia,
kansalaisjärjestöjä ja Suomessa asuvia ulkomaalaisia. Haastateltavien vastausten perusteella hyvän
journalismin “pitäisi tarjota yleisesti merkittäviä, (objektiivisia) tietoja, kertoa maailmasta
asiantuntevasti ja realistisesti sekä tarjoutua tällaisen journalismin herättämien
keskustelupuheenvuorojen avoimeksi areenaksi”. Lisäksi journalismilta vaadittiin
moninäkökulmaisuutta ja uusia näkökulmia, toiveikkuutta, seurausten arviointia, eettistä pohdintaa,
keskustelun herättämistä ja siinä heikompien auttamista sekä kriittisyyttä auktoriteetteja kohtaan.
(Kunelius 2000, 4–5, 13–15.)

Oma tutkimukseni lähestyy edellä mainituista tutkimusperinteistä selvimmin toisena esitettyä
lähtökohtaa, jossa laatua arvioidaan sen perusteella, kuinka hyvin vapaus, objektiivisuus ja
monipuolisuus toteutuvat journalismissa. Keskityn kuitenkin mainituista ihanteista yhteen, eli
monipuolisuuteen. Täydennän lisäksi näkemystäni hyvästä ja monipuolisesta journalismista
toimittaja-arvioinnin pohjalta, joten tältä osin laatukäsitykseni lähestyy myös ensimmäistä
tutkimusperinnettä. Mäntymäen laatudiskursseista oma ajatteluni lähentyy eniten prosessuaalisen
laadun käsitettä: arvioin laatua yhteiskunnallisesta näkökulmasta, mutta kiinnostavuus on mielestäni
olennaista myös yhteiskunnallisesti tärkeistä aiheista puhuttaessa.

3.4. Hyvä verkkojournalismi
Eroaako hyvä verkkojournalismi sitten jollakin tavoin muusta laatujournalismista? Castaldo,
Gladney ja Shapiro (2007) ratkoivat kysymystä selvittämällä sitä, millaiset piirteet kuvaavat
aiemman tutkimuksen, alan artikkeleiden ja verkkojournalismikilpailuiden perusteella hyvää
verkkojournalismia. Tutkimusryhmä kävi läpi satoja verkkojournalismia koskevia tekstejä sekä
verkkojournalismikilpailuiden palkintoperusteluja määrittääkseen hyvän verkkojournalismin
kriteerejä. He muodostivat tutkimusten, artikkeleiden ja kilpailuiden perusteella yhteensä 38
laatukriteeriä, jotka esittelen taulukossa 1. Tutkijoiden mukaan verkkojournalismin laadusta ei ole
aiemmin tehty systemaattista esitystä. Tutkimukseen kuului lisäksi empiirinen osuus, jossa
verkkotoimittajia pyydettiin asettamaan löydetyt 38 kriteeriä tärkeysjärjestykseen. (Castaldo ym.
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2007, 55–56.) Castaldon ym. käsitys journalismin laadusta vastaa siis Niemisen ja Pantin (2004)
ensimmäistä ryhmää: journalismin laatu nähdään ammattikunnan sisäisenä asiana.

Tutkimuksen tuloksena selvisi, että verkkotoimittajien mielestä tärkeimmät laatukriteerit olivat
luotettavuus, hyödyllisyys ja nopea päivittymistiheys. Seuraavaksi tärkeimpiä ovat sisällön
oleellisuus, helppokäyttöisyys sekä faktojen ja mielipiteen erottaminen toisistaan. Tutkijat
päättelevät, että verkkotoimittajat arvostavat eniten perinteisiä laatukriteerejä. He arvelevat, että
luotettavuutta saatetaan pitää tärkeänä juuri siksi, että verkossa julkaistaan paljon epäluotettavana
pidettyä materiaalia. Tutkijat päättelevät, että verkkotoimittajien mielestä laadukas verkkomedia
tarjoaa paljon omaa, itse tuotettua sisältöä ja yleisölle hyödyllisiä uutisia. (Castaldo ym. 2007, 61,
65–66.)

Kiinnostava tutkimuksessa esille noussut seikka oli se, että verkkotoimittajien arvotuksessa
alimmiksi kriteerikategorioiksi jäivät paikallisen yleisön tarpeet ja interaktiivisuus (Castaldo ym.
2007, 64). Juuri interaktiivisuutta ja hyperlokaalisuutta on pidetty internetin tarjoamina uusina
mahdollisuuksina. Tulos ei varsinaisesti yllätä: tutkimuksissa on huomattu, että monet valtavirran
verkkomediat eivät juuri hyödynnä internetin tarjoamia mahdollisuuksia (ks. esim. Domingo 2005).
Toimittajilla on yhä yksisuuntainen yleisökäsitys, jossa toimittajat välittävät tietoa yleisölle, mutta
toimittajat eivät juuri reagoi yleisöltä tuleviin viesteihin.

Toisaalta on ymmärrettävää, että perinteiset laatukriteerit korostuivat toimittajien omissa
arvotuksissa. Luotettavuuden kaltaiset seikat liittyvät journalismin ideaan välineestä riippumatta,
kun taas verkkomedian tuomat uudet mahdollisuudet liittyvät kiinteästi itse välineeseen. Jos
journalismin laadun perusperiaatteet olisivat välineriippuvaisia, voitaisiin ajatella, että tietyt
välineet sinänsä mahdollistaisivat paremman journalismin kuin toiset.
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Taulukko 1. Verkkojournalismin laadun ulottuvuuksia
(Castaldo, Gladney & Shapiro 2007, 63).

Sisältö

Navigaatio

Ulkoasu

Käytettävyys

Yhteisöllisyys Interaktiivisuus

(look and
feel)
1. Luotettavuus

1. Helppokäyttöisyys

1.Yksin-

1. Tehokas

1. Hyper-

1. Toimituksen

2. Hyödyllisyys

2. Polkujen selkeys

kertaisuus

hakutoiminto

paikallisyys

tavoitettavuus

3. Nopea päivit-

3. Nopeus ja tehokkuus

2. Sisältö

2. Käyttäjien

2. Yhteisön

2. Ideoiden

tymistiheys

4. Tuttuus

etusijalla

vaatimukset

rakentaminen

markkinapaikka

4. Oleellisuus

5. Käyttäjän

3. Soveltuva

3. Teknologian /palveleminen 3. Runsaasti

5. Faktojen ja

valinnanmahdollisuudet/ muotoilu

oleellisuus

mielipiteen

hallinta

4. Ymmär-

4. Tavoittavuus osallistuminen 4. Räätälöinti

erottaminen

6. Nopeasti luettava

rettävyys

5. Kaistan-

4. Kansalais- /

5. Interaktii-

6. Oma sisältö

5. Särmä

leveys

julkinen

visuus

7. Hyvä kieliasu

(Cutting Edge)

(Bandwidth)

diskurssi

6. Yhteisöllinen

8. Hyvä kuvitus

3. Kansalais-

multimediaa

keskustelu

9. Syvyys
10. Laajuus
11.
Ulkopuolinen
kommentointimahdollisuus
12. Toimituksen
tarmokkuus
(Editorial vigor)

3.5. Miten kaupallisuus vaikuttaa laatuun?
Verkkojournalismista tunnutaan puhuvan usein kahdessa diskurssissa: toisaalta verkossa nähdään
demokratian ja kansalaisjournalismin mahdollisuuksia, toisaalta verkkojournalismin pelätään
uhkaavan journalismin laatua. Mikä verkossa sitten on jo mainittujen interaktiivisuuden kaltaisten
seikkojen ohella toisin kuin esimerkiksi printtilehdissä? Verkkojournalismi on pitkälti
mainostuloilla rahoitettua, ja kilpailu on kovaa. Koska julkaisutoiminnan aloittaminen on helppoa,
mukana on uusia toimijoita, joilla ei ole journalistista taustaa ja jotka näkevät journalismin
pikemminkin kulutushyödykkeenä kuin yhteiskunnallisena tekijänä (ks. esim. Allan 2006, 38–42).
Yksi tärkeä ero on lisäksi se, että yksittäisten juttujen suosion mittaaminen on helppoa ja välitöntä,
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mikä saattaa houkuttaa klikkausten keräämiseen journalistisen harkinnan kustannuksella.

Huolta laadun heikkenemisestä ei kuitenkaan pidä erehtyä pitämään erityisesti meidän aikamme
ongelmana. Median sensaatiohakuisuudesta on huolestuttu kautta joukkoviestinnän historian (ks.
esim. Hardt 2001). Myös median kaupallisuudesta on huolestuttu jo ennen internetin nousua:
kahden viime vuosikymmenen laatukeskustelu on kulkenut käsikkäin median markkinoitumisen
synnyttämän keskustelun kanssa. Keskustelu kulkee usein tuttua rataa: tutkijat näkevät median
kaupallistumisen johtavan journalismin laadun heikkenemiseen. Markkinoitumisen pelätään
johtavat tilanteeseen, jossa journalismi palvelee yleisön sijaan omistajien taloudellisia intressejä
(Nieminen & Pantti 2004, 140).

Laatukeskusteluun kuuluvalla käsitteellä median markkinoituminen viitataan 1990-luvulla
voimistuneeseen kehitykseen, jossa median toiminta alkoi entistä enemmän muistuttaa samanlaista
markkinatoimintaa kuin muidenkin tuotteiden ostaminen ja myyminen. Suurin osa mediatuotteista
pyrkii nykyisin tuottamaan voittoa. (Nieminen & Pantti 2004, 9.)

Median markkinoituminen näkyy selkeästi esimerkiksi omistuksen keskittymisenä.
Journalismikriitikkoja on huolestuttanut erityisesti markkinoitumiseen liitetty käsite tabloidisaatio,
jolla tarkoitetaan asiantuntijalausuntoihin perustuvien analyysien korvautumista tarinoilla julkkisten
ja tavallisten ihmisten elämästä. (Nieminen ja Pantti 2004, 22–25.) Markkinoituminen ja
viihteellistyminen ovat koskettaneet kaikkia mediamuotoja. Journalistisen laadun arvioinnin
perusteita on jouduttu ajattelemaan uusiksi jopa julkiseen palveluun perustuvassa Yleisradiossa.
Nieminen ja Pantti kuitenkin muistuttavat, ettei median laatua voi arvioida vain kaupallinen–eikaupallinen-akselilla. Heidän mielestään oleellisempaa on se, millaisia identiteettejä mediaesitykset
tarjoavat, miten ne edistävät kansalaisten osallistumista demokratiaan, miten syvällisesti ja
moniarvoisesti ne kommentoivat aikaansa ja ihmisiä koskettavia poliittisia, sosiaalisia ja
kulttuurisia kysymyksiä. Oleellista on myös se, miten median sisällöt viihdyttävät, herättävät
ajatuksia, antavat näkökulmia ja tuottavat kauneutta. (Nieminen & Pantti 2004, 22–25.)

Miten markkinoituminen sitten vaikuttaa journalismin laatuun? Heikentävästi, vastaavat monet
kriitikot. Yksi heistä on journalismin ja yhteiskunnallisen laadun yhteyttä tutkinut McManus
(1994), jonka väitteitä esittelen seuraavassa luvussa 3.6. Yhden esimerkin laadun heikkenemisestä
esittää Kunelius (2003). Kun välineet kilpailevat samasta yleisöstä, niiden sisällöt samankaltaistuvat
ja kilpailu tuottaa vastoin normatiivista journalismikäsitystä enemmän samaa. Mediat yrittävät
välittää vähintään samat uutiset kuin kilpailijansa ja lisäksi ne kopioivat kilpailijoidensa
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menestyskonsepteja. Koska kaupallisen journalismin juttutuotannon on oltava ennakoitavaa,
tehokasta ja turvattua, media suosii uutislähteitä, jotka pystyvät tarjoamaan tietoja mahdollisimman
valmiissa muodossa. Koska vaihtoehtoisten lähteiden käyttö on taloudellisesti tehotonta ja
riskialtista, välineet käyttävät entistä useammin samoja lähteitä. Lisäksi ajatus mediasta vallan
vahtikoirana on varsin heikolla pohjalla, jos väärinkäytösten penkomista pidetään taloudellisena
rasitteena. (Kunelius 2003, 92.)

Toisaalta markkinoituminen on nähty myös mahdollisuutena parantaa journalismin
riippumattomuutta. Hallinin ja Mancinin mukaan perinteinen pohjoiseurooppalainen demokraattiskorporatiivinen mediajärjestelmä on parin vuosikymmenen aikana lähentynyt selvästi
yhdysvaltalaista liberaalia mediajärjestelmää. Pohjoiseurooppalainen media on ollut amerikkalaista
riippuvaisempaa poliittisista instituutioista, mutta markkinoituminen on heikentänyt kytkentöjä,
minkä on arveltu vahvistavan median poliittista puolueettomuutta. Liberaalin järjestelmän
vahvuutena on pidetty sitä, että mahdollisimman suuria yleisöjä tavoittelevan median kannattaa
pyrkiä entistä neutraalimpaan journalismiin. Lisäksi kaupallisen mediajärjestelmän katsotaan
monipuolistavan journalismia, koska tv-toiminnan sääntelyn purkaminen on monissa maissa
moninkertaistanut ohjelmatarjontaa. Mahdollisuuksista huolimatta tutkimuksissa on nähty myös
toisenlaisia kehityskulkuja. Samalla, kun media on päässyt institutionaalisista kahleistaan, se on
tullut entistä riippuvaisemmaksi kaupallisista intresseistä. Lisäksi esimerkiksi amerikkalaisen Fox
Newsin tapaus osoittaa, ettei kaupallisuus suinkaan estä tiettyjen poliittisten intressien ajamista.
Vaikka kaupallisuus saattaakin laajentaa tarjontaa koko mediakentällä, yksittäisten julkaisujen
kohdalla vaikutus voi olla päinvastainen. Esimerkiksi joissakin brittitutkimuksissa on havaittu, että
politiikkaa käsittelevän sisällön määrä on vähentynyt. (Hallin & Mancini 2004, 277–287, 301–302.)

Tutkimukseni ei lähtökohtaisesti oleta, että kaupallisuus heikentäisi journalismin laatua. Joissakin
tapauksissa tilanne voi olla päinvastainen: journalismin markkinoituminen saattaa tietyiltä osin
nostaa journalismin laatua ja edistää sen yhteiskunnallisten tehtävien toteutumista. Syynä on se, että
markkinajournalismin olennainen ominaisuus on kyetä houkuttamaan suuria yleisöjä. Jotta
journalismi voi toteuttaa monia tehtäviään, se tarvitsee yleisön. Ei riitä, että toimittaja paljastaa
yhteiskunnallisia epäkohtia, jos kukaan ei ole kuulemassa. Markkinajournalismin tietyt käytännöt
tekevät journalismista yleisölle houkuttavaa. Käsitteellä tabloidisaatio on ikävä kaiku, mutta
samalla se on tuonut sanomalehtiin visuaalisuutta, koskettavuutta ja puhuttavuutta. Ongelmana on
tietysti se, milloin tabloidisaatio menee yleisön kosiskelussa liian pitkälle.
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3.6. Markkinoituminen ja uutisvalinnan laatu
John H. McManus (1994) on tutkinut journalismin markkinoitumisen vaikutusta journalistiseen
laatuun. McManus on tarkastellut sitä, miten taloudellisen voiton tavoittelu vaikuttaa
uutishankintaan, uutisten valintaan ja uutisten toteutukseen. Erityisesti kaksi ensimmäistä kohtaa
ovat tämän tutkimuksen kannalta kiinnostavia.

McManus tiivistää journalismin ja sen myymisen konfliktin niiden erilaisiin toimintanormeihin.
Journalismin normina on perinteisesti ollut yleisön valistus ja julkinen palvelu. Liiketoiminnan
perusnormina on sen sijaan taloudellisten voittojen maksimointi. McManus kuitenkin painottaa, että
journalististen ja taloudellisten tavoitteiden konflikti ei aina näy toimittajan työssä. Kaupallisen
median toimittaja ei välttämättä joudu uutisia tehdessä miettimään jutun teon taloudellista
kannattavuutta. Normien hierarkia toteutuu kuitenkin uutisorganisaation käytännöissä: tiettyjä
toimintatapoja palkitaan, toisia siedetään ja joistakin rangaistaan. McManus mainitsee
ongelmallisiksi esimerkiksi tärkeät, mutta kuivina pidetyt aiheet ja uutiset, jotka kyseenalaistavat
vallalla olevia arvoja. Juttujen teko itsessään ei tule välttämättä kalliiksi, mutta lopputulos ei
kiinnosta yleisöä tai voi arveluttaa mainostajia. Ongelmallisia ovat myös sellaiset tilanteet, joissa
yleisön palvelu ja kustannustehokkuus eivät kohtaa. Esimerkiksi tiettyjen journalististen ihanteiden
toteuttaminen voi olla mediayhtiölle kallista: jos kaikki tiettyyn aiheeseen liittyvät osapuolet
halutaan tv-juttua tehtäessä kameran eteen, saattaa jutunteko viedä aikaa viikkokaupalla. Harvalla
mediayhtiöllä on myöskään halua maksaa perinteisestä tutkivasta journalismista, jossa yhtä asiaa
pengotaan päiväkausia. (McManus 1994, 24–26, 88–90.) Journalismin taloudellinen kriisi on
sittemmin vain kärjistänyt McManusin kuvaamaa kehitystä.

Usein uutisoinnin rajat tulevat näkyviksi vasta, kun toimittaja törmää niihin. Monet tosin tuntuvat
tietävän nämä rajat: noin 300 yhdysvaltalaistoimittajan tutkimuksessa kävi ilmi, että 40 prosenttia
toimittajista oli pehmentänyt juttujaan tai jopa välttänyt tiettyjä aiheita toimiakseen
uutisorganisaationsa edun nimissä (Burns 2002, 8). Usein toimittaja tietää jo hakeutuessaan
johonkin välineeseen, millaista sisältöä välineessä arvostetaan ja tavoitellaan (McManus 1994, 24–
26). Tämän olen huomannut omassakin työssäni: toimituksessa omaksuu nopeasti kyseisen välineen
ilmaisu- ja työskentelytyylin. Toimittaja on mediaorganisaationsa työntekijä ja sellaisena omaksuu
talon tavat. Harva toimittaja pyrkii ainakaan tarkoituksellisesti konfliktiin työnantajansa kanssa.

Kaupallisuuden ja julkisen palvelun konflikti näkyy erityisesti uutishankinnassa. McManus jakaa
mediaorganisaatioiden uutishankinnan passiiviseen, melko aktiiviseen ja erittäin aktiiviseen.
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Passiivinen uutishankinta tarkoittaa käytännössä sitä, että organisaatio hankkii uutisia valmiista
lähteistä seuraamalla muun muassa lehdistötiedotteita ja muita uutisvälineitä. Suhteellisen aktiivista
uutishankintaa edustaa se, että toimituksessa tehdään uutisia toimittajien omista ideoista, selvitetään
muiden tarjoamia juttuvinkkejä ja tehdään edellisen päivän aiheista jatkojuttuja. Aktiiviseen
uutishankintaan päästään, kun toimittajat todella penkovat dokumentteja, seuraavat paikan päällä
oikeudenkäyntejä ja toteuttavat kyselyitä. Mitä enemmän media painottaa journalistisia ihanteita,
sitä aktiivisempaa sen uutishankinta on. Mitä tärkeämpiä ovat kaupalliset arvot, sitä useammin
medialla on taipumus tyytyä passiiviseen uutishankintaan. (McManus 1994, 97–107.)

Suomalaisten verkkomedioiden uutishankinta on pitkälti varsin passiivista. HS.fi:ssä
verkkotoimittajat hankkivat uutisia enimmäkseen seuraamalla uutistoimistoja, muita välineitä ja
mediatiedotteita. Aktiiviseen uutishankintaan perustuvia uutisia toki julkaistaan, mutta nämä jutut
on tehty ensisijaisesti paperilehteä varten. Suomalaisten ja brittiläisten institutionalisoituneiden
verkkomedioiden etusivuja pro gradu -työssään tutkinut Terhi Kinnunen huomasi, että erityisesti
suomalaiset verkkomediat nojasivat vahvasti uutistoimistoihin, pääosin STT:hen. Helsingin
Sanomien, Aamulehden ja Kalevan verkkoversioiden etusivujen uutisista peräti 41 prosenttia oli
uutistoimistomateriaalia, kun paperilehtien uutisetusivujen materiaalista uutistoimistoilta oli vain 14
prosenttia. Muut kuin uutistoimistojutut oli kopioitu verkkoon printtilehdistä lähes sellaisenaan.
(Kinnunen 2005, 83, 87.)

Uutishankinnan passiivisuus selittää McManusin mukaan osittain sitä, miksi esimerkiksi
kilpailevien tv-kanavien uutislähetysten sisällöt ovat niin samankaltaiset. Uutisia hankitaan
helpoimmista lähteistä. Tämä ei kuitenkaan ole ainoa selitys: markkinajournalismi tarvitsee suuren
yleisön, mikä myös osaltaan vaikuttaa väistämättä uutiskriteereihin ja saa välineet suosimaan
samankaltaisia aiheita. (McManus 1994, 111.)

Miten kaupallisuuden ja journalististen ihanteiden konflikti heijastuu sitten uutisvalintaan?
Käyttötarkoitustutkimuksissa on huomattu, että ihmisillä on kaksi perussyytä seurata uutisia.
Ihmiset haluavat saada tietoa, joka auttaa heitä toimimaan ympäristössään. Toisaalta uutiset
vetoavat heihin emotionaalisesti: uutiset tarjoavat esimerkiksi viihdettä, lohdutusta tai seuraa.
Vaikka perussyitä on kaksi, viihtymisellä on McManusin mukaan taipumus kerätä enemmän yleisöä
kuin tiedolla. Yksi syy tähän on se, että tietoa tarjoavat uutiset koskettavat usein pientä
ihmisjoukkoa. Esimerkiksi kotitalousvähennystä koskeva uutinen harvemmin kiinnostaa niitä, joilla
ei ole varaa palkata siivoojaa. Tietouutiset kertovat lisäksi usein asioista, eivät tapahtumista, jolloin
niiden journalistinen toteutus jää helposti tylsäksi ja abstraktiksi. Tietouutisten seuraaminen vaatii
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yleisöltä myös enemmän keskittymistä kuin viihde. Niinpä lukija saattaa väsyä ja kyllästyä
veronkevennysuutisen äärellä. Sen lisäksi, että tietouutiset houkuttavat pienemmän yleisön, niiden
toteuttaminen saattaa tulla viihdeuutisia kalliimmaksi. Monimutkaisen vyyhdin selvittämiseen
tarvitaan taustatyötä ja monien osapuolten kuulemista. Näistä syistä viihde saattaa
markkinajournalismissa päihittää tiedon, vaikka toimittajilla olisikin toisenlaisia ihanteita.
(McManus 1994, 116–118.)

McManus muistuttaa kuitenkin, että viihteen ja hyötytiedon yhdistäminen on mahdollista
(McManus 1994, 118–119). Oma näkemykseni on, että viihdyttävyyden ja tiedon yhdistäminen ei
ole vain mahdollista, vaan myös toivottavaa. Oletan, että pyrkimys yhdistää tietoa ja viihdettä
saattaa edistää journalismin yhteiskunnallisten tehtävien toteutumista. Kun yhteiskunnallisesti
tärkeä aihe esitetään viihdyttävässä paketissa, se kerää suuremman yleisön kuin paperinmakuinen
versio. Yleisö saa samalla kaksi kärpästä yhdellä iskulla: se saa kaipaamaansa tietoa, mutta myös
jonkinlaista emotionaalista nautintoa tiedon oppimisesta. Toisaalta yleisö voi kokea
yhteiskunnallisesti merkittävän aiheen itsessään viihdyttäväksi. Esimerkiksi Heikkilän, Ahvan,
Siljamäen ja Valtosen (2011, 191–192) tutkimuksessa yleisön edustajat nostivat mielestään
kiinnostaviksi uutisaiheiksi muun muassa vaalirahoituksen kaltaisia yhteiskunnallisia aiheita ja
työssä jaksamisen tapaisia abstrakteja arvoaiheita.

Kun McManus yhdistää tutkimukseensa kuuluneet analyysit uutishankinnasta, uutisaiheiden
valinnasta ja aiheiden toteutuksesta, hän päättelee, että ainakin yhdysvaltalaisissa tiedotusvälineissä
markkinalogiikka hallitsee journalistista logiikkaa. Mitä tästä sitten seuraa? McManusin mukaan
tutkijat ovat löytäneet perusteita väittämälle, että yleisö oppii markkinajournalismista vähemmän.
Syynä tähän on se, että TV:n lähetysaika on rajallinen, jolloin viihteellisen aineiston lisääntyminen
vähentää informatiiviselle aineistolle jäävää lähetysaikaa. Tässä yhteydessä täytyy tietysti muistaa,
että Yhdysvalloissa TV:n rooli tietolähteenä on selvästi merkittävämpi kuin Suomessa.
Sanomalehtiin sen sijaan mahtuu monenlaista aineistoa, jolloin vaikutus ei ole yhtä selvä.
(McManus 1994, 184–185.)

Verkkomedioiden, jos minkä, voisi kuvitella ratkaisevan ongelman: tilaa on loputtomasti niin
tiedolle kuin viihteellekin. Ongelmana monissa verkkomedioissa on kuitenkin työvoiman vähyys.
Viihdeuutisten tekemiseen kuluva aika on pois tietouutisten tekemiseltä. Toinen seikka on tietenkin
se, että yleisön median seuraamiseen käyttämä aika on rajallinen. Vaikka uutisia olisi loputtomasti,
aikaa niiden seuraamiseen ei.
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3.7. Haluaako yleisö sitä, mitä se näyttää haluavan?

Yleisö on ollut journalismin tekijöille aina arvoitus. Verkko on tuonut toimittajat ensi kertaa
tilanteeseen, jossa yleisön käyttäytymistä voidaan tarkkailla välittömästi. Samalla verkko on tuonut
uuden haasteen: miten yleisön käyttäytymistä pitäisi tulkita?

MacGregor (2007) on selvittänyt sitä, miten verkkotoimittajat hyödyntävät työssään yleisön
käyttäytymisestä tallentuvia tietoja. Tutkimuksessa selvisi, että sivujen sisällön suoranainen
muuttaminen kävijätietojen perusteella oli harvinaista. Toisaalta poikkeuksiakin oli: CNN:n
toimittaja kertoi tutkimuksessa, että tiedot lukijoiden klikkauksista vaikuttavat siihen, kuinka kauan
juttua pidetään näyttävästi esillä. (MacGregor 2007, 287–288.) Tällaisia kokemuksia sain myös
HS.fi:n toimituksessa: etusivun uutisten järjestystä mietittäessä toimittajilla oli tapana klikkailla
“suosituimmat uutiset”-painiketta ja käyttää tietoa arvioinnin tukena.

Sen sijaan kävijätietoihin reagoidaan MacGregorin mukaan paljon epäsuorasti. Tiedot lukijoiden
käyttäytymisestä vaikuttavat esimerkiksi siihen, päättääkö toimittaja jatkaa jonkin aiheen
syventämistä. Jos juttu näyttää keräävän klikkauksia, toimittaja pitää aiheen päivittämistä tärkeänä.
Kävijätiedot vaikuttavat journalismiin myös pitkällä tähtäimellä: lukijoiden käyttäytymisen
perusteella muun muassa lisätään joitakin juttutyyppejä ja karsitaan toisia. (MacGregor 2007, 287–
288.)

Hankalaksi tilanteen tekee se, että lukijoiden ja toimittajien mieltymykset eivät näytä kohtaavan.
Toimittajien suhtautuminen paljastuikin MacGregorin tutkimuksessa kaksijakoiseksi: osa
toimittajista hyödynsi mielellään tietoja yleisön käyttäytymisestä, kun taas osa toimittajista pelkäsi,
että verkkomedia tulee liian riippuvaiseksi yleisön toiveista. Osa toimittajista vastusti yleisön
mieltymysten seuraamista siksi, että yleisön toiveet näyttivät olevan ristiriidassa perinteisten
uutiskriteerien kanssa. (MacGregor 2007, 294.)

Sama ristiriita on todettu useassa muussakin tutkimuksessa. Esimerkin toimittajien arvotusten ja
lukijoiden klikkausten epätasapainoisesta suhteesta kertoo Project for Excellence in Journalismin
tekemä tutkimus, jossa verrattiin institutionalisoituneiden verkkomedioiden ja käyttäjäuutissivujen
uutisagendaa. Tutkimusviikolla valtavirtamedia keskittyi Irakin sotaan ja
maahanmuuttokeskusteluun, kun taas käyttäjien kiinnostukseen perustuvat Reddit, Del.icio.us ja
Digg keskittyivät enemmän Applen iPhonen julkistukseen ja Nintendoa koskevaan uutisointiin.
34

Monet käyttäjien linkittämät ja klikkauksillaan suosituiksi valitsemat uutiset eivät saaneet juurikaan
sijaa valtavirtamediassa. (http://www.journalism.org/node/7493.) Arizonalaisten
paikallisverkkomedioiden suosituimpien uutisten analyysi puolestaan paljasti, että lukijat klikkaavat
mieluiten rikoksiin tai turvallisuuteen liittyviä uutisia, ja valtaosa lukijoiden suosimista uutisista oli
luokiteltavissa pehmeiksi uutisiksi. Klikatuimpien uutisten yleisin uutiskriteeri oli läheisyys, jota
seurasivat konflikti ja human interest. (Carpenter & Schaudt 2009, 21–22.)

Curtain, Dougall ja Mersey (2007) taas vertailivat lukijoiden ja toimittajien uutiskriteereitä.
Tutkimuskohteena olivat Yahoo!-uutisportaalin pääuutiset ja jutut, jotka menestyivät
lukijalistauksissa. Tutkijat selvittivät, millaiset olivat sivuston viiden pääuutisen uutiskriteerit ja
mistä aiheista uutiset kertoivat. Tutkijat selvittivät samat seikat lisäksi niistä uutisista, jotka olivat
nousseet viiden suosituimman joukkoon Yahoon!:n yleisön käyttäytymiseen perustuvissa
listauksissa. Yahoo! listasi sivuilleen useimmin katsotut, suositelluimmat ja useimmin sähköpostitse
eteenpäin lähetetyt uutiset. (Curtain, Dougall & Mersey 2007, 25–26.)

Tutkimus osoitti, että lukijoiden kiinnostukset ja toimittajien arvotukset poikkeavat toisistaan. Vain
hieman yli 10 prosenttia toimittajien viiden pääuutisen joukkoon valitsemista uutisista menestyi
lukijoiden listauksissa viiden suosituimman joukossa. Toimittajien valitsemissa pääuutisissa
korostuivat kovina pidetyt uutiskriteerit: konflikti, ajankohtaisuus ja merkittävyys. Myös yleisö
suosi kovia uutisia pehmeitä enemmän, mutta kovat uutiset eivät korostuneet yhtä selvästi
lukijoiden listauksissa kuin pääuutisissa. Selvin ero lukijoiden ja toimittajien välillä oli
epätavallisuuden suosimisessa. Epätavallisuus oli toimittajien valitsemien pääjuttujen
uutiskriteerinä 9,1 prosentissa uutisista, kun taas lukijoiden listaukseen päässeistä uutisista
epätavallisuuden kriteeri esiintyi 20,8 prosentissa uutisista. (Curtain, Dougall & Mersey 2007, 27–
31.)

Huomattavaa oli kuitenkin se, että uutiskriteerit vaihtelivat lukijoiden eri listauksissa huomattavasti.
Siinä, missä kevyet uutiset korostuivat suosituimpien ja useimmin sähköpostitse lähetettyjen
uutisten listalla, suositelluimpien uutisten listaus muistutti toimittajien näkemyksiä. Tutkijat
päättelevätkin, ettei yleisö halua vain paljon puhuttua “daily me:tä”, vaan se haluaa edelleen lukea
ja jakaa muiden kanssa demokratian toimimisen kannalta tärkeiksi nähtyjä uutisia. Tutkijat
päättelevän tutkimuksen vahvistavan aiemmin havaittuja internetin käyttötarkoituksia: lukijat
haluavat verkossa tietoa, viihdettä ja sosiaalista verkostoitumista. (Curtain, Dougall & Mersey
2007, 32–33.)
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Kuten MacGregorin (2007) tutkimus osoittaa, toimittajat tulkitsevat lukijoiden käyttäytymistä ja
reagoivat siihen. Ongelmana on kuitenkin tulkitsemisen vaikeus. Kertooko “julkkis viuhahti – katso
kuvat!”-tyylisten juttujen suosio todella siitä, mitä yleisö journalismilta haluaa? Klikkaan itsekin
joskus mielestäni mauttomia otsikoita vain silkasta uteliaisuudesta, eikä klikkausta tällöin pitäisi
erehtyä tulkitsemaan kannanottona tällaisen journalismin puolesta. Curtainin ym. (2007) tutkimus
osoittaakin, että lukijoiden mieltymyksiä ei voi päätellä vain klikkausten perusteella. Kummallinen
otsikko voi houkuttaa klikkaamaan ja hassu uutinen saatetaan lähettää eteenpäin kaverille. Tämä ei
kuitenkaan vielä tarkoita sitä, että lukijat haluaisivat uutisoinniltaan vain kummallisuuksia ja outoja
otsikoita. Suositelluimmat uutiset poikkesivat kahdesta muusta lukijakategoriasta, joten näyttää
siltä, että vaikka lukijat klikkaavatkin outoja uutisia, ne eivät silti vastaa heidän käsitystään hyvästä,
suositeltavasta journalismista.

Lukijoiden mieltymyksistä puhuttaessa pitääkin muistaa, että yleisön käyttäytyminen ja sen käsitys
laadusta ovat kaksi eri asiaa. Esimerkiksi Gladney (1996) päätyi sanomalehtijournalismin laatua
käsittelevässä tutkimuksessaan havaintoon, että yleisön ja toimittajien käsitykset hyvästä
journalismista ovat melko samanlaiset. Gladneyn havainto tuntuu internetin yleisökäyttäytymisen
perusteella varsin ristiriitaiselta. Erityisen erikoiselta vaikuttaa se, että säädyllisyys ja
sensaatiohakuisuuden puute oli Gladneyn tutkimuksessa tärkeämpää lukijoille kuin toimittajille.
Sekä lukijat että toimittajat olivat yhtä mieltä muun muassa lahjomattomuuden, puolueettomuuden,
riippumattomuuden, vahvan alueellisen uutispeiton, virheettömyyden ja hyvän kirjoitusasun
tärkeydestä. (Gladney 1996, 319, 327.)

Oleellista onkin ymmärtää, että useimmat meistä haluavat kuluttaa myös sellaisia
joukkoviestintätuotteita, joiden ajatellaan edustavan huonoa makua. Yleisön edustaja saattaa pitää
Helsingin Sanomien Kuukausiliitettä laatujournalismina, mikä ei silti tarkoita sitä, että tämä jaksaisi
lukea lehden monisivuisia artikkeleita. Toisaalta tällaista käyttäytymistä ei pidä erehtyä
tulkitsemaan myöskään niin, että kyseisen henkilön mielestä laatujournalismia ei tarvita ollenkaan.
Harva ihminen toimii muussakaan elämässään kurinalaisesti vain ihanteidensa mukaisesti.

Osa verkkomedioista onkin ymmärtänyt klikkausten tulkinnan vaikeuden ja alkanut kehittää uusia
tapoja tarkkailla ja tulkita yleisön käyttäytymistä. Esimerkiksi BusinessWeek-lehdessä tarkkaillaan
lukijoiden sitoutumista seuraamalla yleisökommenttien määriä ja blogien BusinessWeek-lehteä
koskevia mainintoja. (http://www.ojr.org/ojr/people/eulken/200904/1696/.)
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3.8 Arvioinnin kohteena monipuolisuus
Koska joudun pro gradu -työn laajuudessa rajaamaan tutkimustani, aion empiirisessä työssäni
keskittyä yhteiskunnallisesti tulkitun laadun yhteen puoleen, monipuolisuuteen. Syynä valintaani on
se, että ajatus tiedon, mielipiteiden ja kulttuurin monipuolisuudesta kuuluu olennaisesti lähes
kaikkiin puheenvuoroihin journalismin laadusta. Käytän tutkimuksessani termiä monipuolisuus.
Englanninkielisessä kirjallisuudessa vastaava käsite on diversity, jonka voi kääntää myös
moninaisuudeksi, erilaisuudeksi tai diversiteetiksi. Viittaan kuitenkin diversity-termiin aina sanalla
monipuolisuus.

Napolin mukaan (1999) monipuolisuus on ollut viestintäpolitiikan keskeisimpiä periaatteita, ja
ajatusta on pidetty keskeisenä myös viestinnän arvioinnissa. Napoli kuitenkin toteaa, että
monipuolisuus on varsin ongelmallinen käsite, ja siitä saadaan harvoin yksimielisyyttä. (Napoli
1999, 8–9.) Mara Einstein puolestaan väittää, ettei kukaan ole onnistunut luomaan
monipuolisuudesta toimivaa määritelmää. (Einstein 2004, 6). Näiden haasteiden vuoksi onkin
perusteltua, että luon pro gradu -työtäni varten oman näkökulman monipuolisuuteen. Perusteluni
monipuolisuuden arvioinnille on samanlainen kuin Napolilla: monipuolisuus edistää journalismin
yhteiskunnallisten tehtävien toteutumista ja ajatus monipuolisuudesta on jonkinlaisessa roolissa
lähes kaikissa journalismin laatua koskevissa kuvauksissa.

Monipuolisuuden periaate liittyy olennaisesti metaforaan journalismista ideoiden
markkinapaikkana. Monipuolisuutta pidetään usein tavoitteena sinänsä, mutta Napolin mielestä
monipuolisuus ymmärretään parhaiten ajatusten markkinapaikka -metaforan alakäsitteenä. Tällöin
monipuolisuus on edellytys sellaisille tavoitteille kuin informoitu päätöksenteko, kulttuurinen
pluralismi, kansalaisten hyvinvointi ja toimiva demokratia. (Napoli 1999, 8–9.)

Monipuolisuuden arvioiminen on perusteltua myös siksi, että journalismin monipuolisuus ja
uutiskriteerit ovat yhteydessä toisiinsa. McManus (1994, 111) on päätellyt, että tiedotusvälineiden
uutisagendat ovat keskenään samanlaiset osittain juuri samanlaisten uutiskriteerien vuoksi. Jotakin
uutisarvotuksestamme kertoo se, että suomalaismediat valitsevat kerrottavaksi yhdestä päivästä
lähes seitsemän miljardin ihmisen maailmassa lähes samat asiat.

Monipuolisuuden arvioimisen tekee hankalaksi se, ettei voida määritellä, millaista on
mahdollisimman monipuolinen tai mahdollisimman yksipuolinen journalismi. Monipuolisuuden
arvioinnissa joudunkin suhteuttamaan monipuolisuutta jonkinlaisiin mahdollisiin olemassa oleviin
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vaihtoehtoihin: voisiko HS.fi:ssä olla enemmän eri sisältöä kuin muissa välineissä? Sisällön
monipuolisuus kytkeytyy selkeästi ainakin kahteen seikkaan: uutishankintaan ja uutisvalintaan.
Hankkivatko HS.fi ja Helsingin Sanomat aktiivisesti uutta, omaa sisältöä vai tyytyvätkö ne
passiiviseen uutishankintaan? Uutisvalinnassa puolestaan korostuu aiheiden, uutiskriteerien,
toimijoiden ja lähteiden monipuolisuus.

3.8.1. Monipuolisuuden määritelmä
Käytän monipuolisuudesta Van Cuilenburgin (2007) määritelmää, jonka mukaan monipuolisuus on
toimijoiden ja/tai kohteiden yhden tai useamman piirteen heterogeenisuutta. Toimijoilla van
Cuilenburg viittaa ihmisiin ja kohteilla puolestaan materiaalisiin tai antimateriaalisiin asioihin.
Heterogeenisuus tarkoittaa piirteiden keskinäistä vaihtelevuutta tai määrällistä moninaisuutta. Van
Cuilenburg johtaa määritelmästä mediadiversiteetin käsitteen, joka tarkoittaa sitä laajuutta, jossa
median sisällöt eroavat toisistaan yhden tai useamman kriteerin mukaisesti. Näitä kriteereitä voivat
olla esimerkiksi käytetyt lähteet, genret tai esitetyt poliittiset mielipiteet. (van Cuilenburg 2007, 26.)
Mediadiversiteetin voi ymmärtää kahdella tavalla. Reflektiivisellä diversiteetillä tarkoitetaan sitä,
kuinka hyvin median sisältö täyttää eri ihmisten tarpeet. Yleisön mieltymykset tulisi täyttää
suhteellisesti sen mukaan, kuinka paljon eri tarpeita edustavia ihmisiä yleisössä on. Reflektiivinen
diversiteetti toteutuu, kun eri ihmisryhmillä on tasavertaiset mahdollisuudet päästä ilmaisemaan
mieltymyksensä. Avoin diversiteetti puolestaan tarkoittaa sitä, että median pitäisi esittää erilaisia
näkemyksiä tasavertaisesti riippumatta siitä, miten nämä näkemykset saavat kannatusta yleisön
keskuudessa. Avoin diversiteetti siis mittaa sitä, kuinka tasavertaisesti eri mielipiteet tulevat
edustetuiksi mediassa. Ajatuksena on taata ideoiden tasavertainen pääsy mediaan riippumatta siitä,
millaisia ovat ideoita kannattavat ihmisryhmät. (van Cuilenburg 2000, 53– 54.)

Napoli (1999) puolestaan jakaa joukkoviestinnän monipuolisuuden kolmeen luokkaan:
omistajuuden ja työvoiman monipuolisuuteen, sisällön monipuolisuuteen sekä mediakulutuksen
monipuolisuuteen. Omistajuuden monipuolisuudella Napoli viittaa siihen, kuinka monipuolista
joukkoviestinnän julkaisukanavien ja tuotantoyhtiöiden omistajuus on. Työvoiman monipuolisuus
määrittyy Napolin arvioinnissa puolestaan negatiivisesti syrjinnän puutteena. Työvoiman
monipuolisuuden edellytyksenä on, ettei työnhakijoita syrjitä etnisen taustan tai sukupuolen
perusteella. (Napoli 1999, 7, 11–13.) Napolin tulkintaa voi kuitenkin varsin perustellusti kritisoida,
sillä ainakin Suomessa media-alan työntekijät ovat etniseltä taustaltaan hyvin homogeenisia, vaikka
maahanmuuttajataustaisia työnhakijoita ei suoranaisesti syrjittäisikään.
38

Mediasisältöjen monipuolisuus puolestaan tarkoittaa sekä mediatuotteiden muodon että
ajatuksellisen sisällön monipuolisuutta. Median tulisi tarjota erilaisia formaatteja ja juttutyyppejä.
Lisäksi monipuolisuutta mitataan sen mukaan, kuinka monipuolisia sosiaalisia, poliittisia ja
kulttuurisia näkökulmia media tarjoaa ja kuinka hyvin erilaiset demografiset ryhmät, erityisesti
vähemmistöt, tulevat edustetuiksi. Ajatus liittyy läheisesti ajatukseen journalismista ideoiden
markkinapaikkana. (Napoli 1999, 13–22.)
Napolin mukaan monipuolisuuden viimeinen ulottuvuus, kuluttamisen monipuolisuus, on
näkökulmista laiminlyödyin. Siinä tarkastellaan tarjonnan monipuolisuuden sijaan sitä, kuinka
monipuolista sisältöä yleisö todella vastaanottaa. Kenen tuottamaa sisältöä yleisö kuluttaa ja kuinka
monipuolisia näkökulmia se saa? (Napoli 1999, 24.)

Taulukko 2. Monipuolisuuden ulottuvuuksia (Napoli 1999, 11–24.)

Omistajuus ja työvoima


Sisältö


Julkaisukanavien ja
tuotantoyhtiöiden omistajuus



Muoto
o formaatit ja juttutyypit



Työvoima: avoin pääsy kaikille
ihmisryhmille

Ajatuksellinen sisältö
o Ideat ja näkökulmat
o Edustavuus (eri ihmisryhmät)

Kuluttaminen: vastaanotettu sisältö
Kenen tuottamaa?

Kuinka monipuolista sisältöä?

McQuail (1992) puolestaan erottaa eurooppalaisesta perinteestä neljä monipuolisuuden empiiristä
ulottuvuutta: formaattien ja aiheiden monipuolisuus, tapahtumia, mielipiteitä ja yhteiskunnallisia
ryhmiä koskevan tiedon monipuolisuus, julkisuuteen pääsevien ryhmien monipuolisuus ja
maantieteellinen monipuolisuus (McQuail 1992, 144). Joukkoviestinnän on oltava eri
ulottuvuuksillaan monipuolista, jotta tasavertaisuuden ja vapauden ihanteet täyttyisivät (McQuail
1996, 72–75).

Jens Cavallin (2000) pitää monipuolisuutta tutkittaessa oleellisena sitä, miten monipuolisuus
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määritellään. Cavallinin mukaan ei riitä, että tutkitaan vain esimerkiksi sisällöltään erilaisten
kanavien tai genrejen määrää. Monipuolisuuteen kuuluu oleellisesti se, että media on riippumaton
yhteiskunnan eri ryhmistä ja niiden mielipiteistä. Esimerkkinä Cavallin käyttää Neuvostoliiton
TV:tä: erilaisten ohjelmien määrän ja alueellisen edustavuuden näkökulmasta sitä voitiin pitää
monipuolisena. Erilaisten mielipiteiden ilmaisua tarkasteltaessa tulos olisi ollut toisenlainen.
(Cavallin 2000, 127.) Cavallin näkee siis monipuolisuuden osana journalismin yleistä laatua, eikä
monipuolisuutta voida siten tarkastella vain irrallisena, määrällisenä seikkana. Monipuolisuutta ei
tästä näkökulmasta ole ilman journalismin laadun muita ihanteita, vapautta ja objektiivisuutta.

Samankaltaisen tulkinnan monipuolisuudesta esittää Joshua Woods. Hän määrittelee monipuolisen
mediasisällön niin, että siihen kuuluu laaja kirjo vastakkaisia näkökulmia ja sisältö on itsenäistä
valtion poliittisesta viitekehyksestä. (Woods 2007, 220)

3.8.2 Monipuolisuutta välineen sisällä?
Institutionalisoituneen verkkomedian tutkimuksessa sisällön monipuolisuus on hankala kysymys.
Jos suuri osa julkaistusta materiaalista julkaistaan myös sanomalehdessä, onko monipuolisuudesta
puhuminen edes järkevää? McQuail ratkaisee ongelman puhumalla kahdenlaisesta
monipuolisuudesta: median sisäisestä ja markkinoiden sisäisestä monipuolisuudesta. Median
sisäisestä monipuolisuudesta puhuttaessa tarkastelussa on yksi väline. Vaihtoehtoisesti voidaan
tarkastella myös tiettyjen markkinoiden kaikkia sisältöjä (McQuail, 1992, 145–147). Omassa pro
gradu -työssäni on ensisijaisesti kyse median sisäisestä monipuolisuudesta.

Kun ajatellaan koko suomalaisia mediamarkkinoita, yksittäinen institutionalisoitunut verkkomedia
ei juuri lisää koko markkinoiden sisällön monipuolisuutta. Jo pikainen kierros eri verkkomedioiden
sivuilla paljastaa, että ne uutisoivat keskenään hyvin pitkälti samoista aiheista ja juttuja tehdään
lainaamalla ahkerasti muita medioita. Lisäksi sisältöä otetaan suoraan omasta emomediasta. Median
sisäisestä monipuolisuudesta puhuminen on kuitenkin tärkeää, koska HS.fi:llä ja muilla
institutionalisoituneilla verkkomedioilla on paljon lukijoita, jotka seuraavat vain muutamaa eri
mediaa. Lisäksi esimerkiksi HS.fi:llä on paljon lukijoita, jotka eivät lue Helsingin Sanomia. Tällöin
yksittäisen lukijan kuluttamisen monipuolisuus saattaa lisääntyä, kun sanomalehti julkaisee
esimerkiksi paperilehden juttuja verkossa.
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3.8.3 Lisääkö verkkomedia joukkoviestinnän monipuolisuutta?
Internetin voi ajatella itsessään lisäävän joukkoviestinnän monipuolisuutta. Verkossa kuka tahansa
voi aloittaa ilmaiseksi esimerkiksi oman blogin pitämisen, ja sisältöjä voidaan julkaista rajaton
määrä. Siten internet vaikuttaa Napolin (1999) listaamista joukkoviestinnän monipuolisuuden
ulottuvuuksista ainakin median omistajuuden ja sisältöjen monipuolisuuteen sekä varmasti monien
internetinkäyttäjien osalta myös kulutuksen monipuolisuuteen. Kun taas tarkastellaan kaiken
joukkoviestinnäksi luettavan sijaan ammattimaisesti tuotettua journalismia, arviot omistajuuden ja
sisältöjen monipuolisuudesta ovat olleet synkkiä.

Vanninen (2009) vertaili suomalaisten institutionalisoituneiden verkkomedioiden ja sanomalehtien
monipuolisuutta selvittämällä, millaisia oheisjuttuja niiden uutisiin liittyi. Sanomalehdet
osoittautuivat verkkomediaa monipuolisemmiksi, sillä niissä oli verkkomediaa selvästi enemmän
kainalojuttuja ja kommentteja. Lisäksi multimedian hyödyntäminen oli vähäistä. (Vanninen 2009,
133.)

Trappel (2008) puolestaan tutki suosittujen itävaltalaisten, saksalaisten ja sveitsiläisten
verkkomedioiden sisältöjä ja omistajuutta. Trappelin tuomio oli tyly: verkkomedia ei näyttänyt
edistävän sisällön tai omistajuuden monipuolisuutta, vaan se näytti pikemminkin tukevan olemassa
olevia markkina- ja valtarakenteita. Sisällönanalyysi osoitti, että tutkittujen verkkomedioiden
artikkeleista kaksi kolmasosaa on lyhyitä uutisia ja alle 20 prosenttia uutisista antaa ylimääräistä
taustatietoa. Haastattelut ja syväreportaasit olivat verkossa hyvin harvinaisia, ja niiden osuus
aineistosta oli alle 3 prosenttia. Verkkomedia ei myöskään näyttänyt edistävän yleisön
osallistumista: Sveitsissä artikkeleista peräti 90 prosentissa ei ollut kommentointimahdollisuuksia.
Lisäksi lehtien pyörittämissä verkkotoimituksissa multimediaalisuus oli hyvin vähäistä. (Trappel
2008, 318.) Myös Boczkowski ja De Santos (2007) päätyivät samankaltaiseen lopputulokseen
tutkiessaan argentiinalaisia institutionalisoituneita verkkomedioita. Tutkijat päättelivät, että yksi syy
sisältöjen samankaltaistumiseen on jatkuvan päivittymisen ihanne. Jotta sivut olisivat jatkuvasti
tuoreet, juttuja hankitaan seuraamalla uutistoimistoja ja muita medioita. (Boczkowski & De Santos
2007, 177.) Sama ilmiö jyllää Suomessakin. Vannisen tutkimuksessa 20 prosenttia suomalaisten
verkkomedioiden pääuutisista oli lainattu muualta (Vanninen 2009, 115).

Yhden selityksen samankaltaistumiselle tarjoaa van Cuilenburg (2007). Hänen mukaansa raju
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kilpailu heikentää median monipuolisuutta, koska ankarassa kilpailutilanteessa mediayritykset
alkavat kilpailla hinnalla. Ne voivat saavuttaa kohtuullisia voittoja vain leikkaamalla tuotanto- ja
jakelukuluja. Tällöin päädytään jakamaan laajasti edullisia mediatuotteita, jotka suosivat valtavirran
mieltymyksiä. Maltillisessa kilpailutilanteessa mediayritykset puolestaan kilpailevat
todennäköisemmin sisällöllä kuin hinnalla. Tällöin yritykset keskittyvät tavoittelemaan tiettyjä
kohderyhmiä, eivät suurta yleisöä, jolloin myös vähemmistön mieltymykset tulevat huomioiduiksi.
Van Cuilenburg siteeraa lisäksi Picardia, jonka mukaan ankara kilpailu heikentää laatua ja
monipuolisuutta siksi, että yleisön sirpaloituminen pienentää yksittäisen mediayrityksen tuloja. Kun
tulot pienentyvät, yritys ei voi käyttää sisällöntuotantoon yhtä paljon rahaa kuin ennen. (van
Cuilenburg 2007, 40–41.)

Toisaalta van Cuilenburg muistuttaa, että useat tutkimukset ovat todenneet kilpailun parantavan
mediasisällön laatua. Kun esimerkiksi kaksi sanomalehteä kilpailee lukijoista, sanomalehtien on
yllettävä vähintään samaan laatuun kilpailijan kanssa toisilla osa-alueilla ja yritettävä päihittää
kilpailijansa joillakin toisilla. Van Cuilenburg kuitenkin muistuttaa, etteivät laatu ja monipuolisuus
tarkoita samaa asiaa. (van Cuilenburg 2000, 75.) Kuten aiemmin olen tuonut esille, laatu on varsin
suhteellinen käsite.

3.8.4 Näkemyksiä journalismin laatuun ja monipuolisuuteen
Täydennän seuraavaksi Napolin (1999), McQuailin (1992) ja van Cuilenburgin (2007) esittämiä
ajatuksia joukkoviestinnän sisältöjen monipuolisuudesta. Käytän monipuolisuuden käsitteen
täydentämiseen aiemmin esittelemiäni näkemyksiä hyvästä yhteiskunnallisesta journalismista ja
kokoan näiden esitysten perusteella yhteenvedon siitä, mitä on verkkojournalismin monipuolisuus.
Vaikka monipuolisuutta tunnutaan pitävän hyvän journalismin edellytyksenä, se jää useissa
puheenvuoroissa varsin epämääräiseksi käsitteeksi. Monipuolisuus tuntuu määrittyvän
pikemminkin sen kautta, millaista on journalismi, joka ei ole monipuolista. Syynä tähän on
luonnollisesti se, että ehdotukset hyvästä journalismista ovat syntyneet kritiikkinä nykytilalle, sille,
mitä journalismi on nyt ja mitä siitä tuntuu puuttuvan. Monipuolisuus määrittyy siis ainakin eisamanlaisuutena, tutuista tavoista eroon pyrkimisenä.

Jo aiemmin esittelemieni 38 hyvän verkkojournalismin kriteerin (Castaldo, Gladney & Shapiro
2007) joukossa ei ollut yhtään kriteeriä, joka viittaisi suoraan sisällön monipuolisuuteen. Joukossa
on kuitenkin kriteerejä, jotka voi tulkita monipuolisuuden alakäsitteiksi ja edellytyksiksi. Tällainen
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seikka on esimerkiksi oma sisältö: jos monipuolisuutta ajatellaan journalismin kentän laajuudella,
monipuolisuutta lisää nimenomaan se, että verkkotoimitukset tekevät omaa sisältöään, eivätkä vain
julkaise emomedian tai uutistoimistojen materiaalia. Monipuolisuuden alakäsitteiksi voidaan tulkita
myös tutkimuksen käsitteet laajuus ja syvyys, joiden voi olettaa laventavan median esittämiä
näkökulmia. Multimedian runsaus puolestaan edistää käsittelytapojen monipuolisuutta, sillä verkko
tarjoaa teoriassa mahdollisuuksia hyvin erilaisiin esitystapoihin.

Gladneyn (1996) aiemmassa sanomalehtilaatututkimuksessa nousi esiin lisäksi kriteeri, jonka voi
tulkita osaksi monipuolisuuden käsitettä. Tällainen perinteisesti sanomalehden laatuun liittyvä
kriteeri on kattava uutispeitto, jolla Gladney tarkoittaa sitä, että lehti käsittelee myös sen
levikkialueen ulkopuolella tapahtuvia asioita. (Gladney 1996, 324.)

Myös Kuneliuksen (2000) journalismin julkista arviointia painottava tutkimus nosti
monipuolisuuden tärkeäksi osaksi hyvää journalismia. Haastateltavat peräsivät sekä monipuolisia
näkökulmia että kokonaan uusia näkökulmia. Osa haastateltavista kaipasi journalismilta jonkinlaista
lisäarvoa. Osa näki, että hyvä journalismi erottuu jollakin tavalla uutisvirrasta. Kansalaisjärjestöjen
edustajat puolestaan kaipasivat uusia näkökulmia, koska valtavirtajournalismi oli heidän mielestään
liian riippuvaista rutiinilähteistä ja stereotyyppisistä kuvauksista. Haastateltavat ehdottivat
näkökulmien monipuolistamiseksi muun muassa vaihtoehtoviestinnän seuraamista ja instituutioiden
sisällä tapahtuvien asioiden selvittämistä. Moninäkökulmaisuudella haastateltavat puolestaan
viittasivat siihen, että journalismin pitäisi kertoa asioista yhden totuuden sijaan “jokaisen oma
totuus”. Perinteistä objektiivisuusihannetta pidettiin riittämättömänä, ja asioista kaivattiin
mieluummin useita erilaisia tulkintoja. (Kunelius 2000, 17–20.)

Monipuolisuus tarkoittaa siis tutkimuksessani van Cuilenburgin (2007) määritelmän mukaisesti sitä
laajuutta, jossa mediasisällöt poikkeavat toisistaan jonkin kriteerin tai kriteerien perusteella.
Kriteereitä ovat laatua koskevan kirjallisuuden perusteella juttutyypit, lähteet, jutuissa esiintyvät
demografiset ryhmät, ideat tai aiheet, näkökulmat, esitys- ja toimintatavat, uutisten käsittelemä
maantieteellinen alue sekä uutiskriteerit itsessään. Monipuolisuutta ei luonnollisestikaan voi mitata
absoluuttisesti, mutta siitä voi esittää sisällönanalyysin ja -erittelyn perusteella jonkinlaisia arvioita.

Kirjallisuuden perusteella voin siis tiivistää, että jos verkkomedia on monipuolinen, se:
tarjoaa

erilaisia juttutyyppejä (Napoli 1999)

edustaa

erilaisia demografisia ryhmiä (Napoli 1999)

esittelee

erilaisia ideoita (Napoli 1999)
43

tarjoaa

omaa, itse tehtyä sisältöä (Castaldo ym. 2007)

hyödyntää

erilaisia esitystapoja, esimerkiksi liikkuvaa kuvaa (Castaldo ym. 2007)

tarjoaa

uutisia myös välittömän levikkialueen ulkopuolelta (Gladney 1996)

tarjoaa

monipuolisia näkökulmia: asioista ei kerrota vain yhtä totuutta, vaan erilaisia, jopa

täysin vastakkaisia näkökulmia (Cavallin 2000, Kunelius 2000, Woods 2007)
esittää

kokonaan uusia näkökulmia (Kunelius 2000)

hankkii
suosii

uutisia aktiivisesti (McManus 1994)

vaihtelevia lähteitä (McManus 1994)

3.8.5 Uutiskriteerien ja monipuolisuuden suhde
Journalismin monipuolisuus ja uutiskriteerit kytkeytyvät toisiinsa monin tavoin. Tiettyjen
uutiskriteerien korostamisen on huomattu samankaltaistavan journalismin sisältöjä (McManus
1994, 111). Samalla vaihtoehtoiset näkökulmat ja aiheet jäävät paitsioon: esimerkiksi positiiviset ja
hitaat muutokset sekä ihmisten arkielämä näkyvät harvoin uutisissa (Uskali 2002, 33, 38–43).
Näkökulmia saattaa kaventaa myös se, että aiheisiin pyritään etsimään jotakin uutiskriteereihin
sopivaa. Toimittajat pyrkivät suosimaan esimerkiksi henkilöimistä, yksiselitteisyyttä tai konflikteja
muiden mahdollisten näkökulmien sijaan. Verkossa juttujen monipuolisuutta saattaa vähentää myös
nopeuden ylikorostaminen. Jos uutisen haluaa julkaista mahdollisimman nopeasti, kannattaa suosia
lähteinä viranomaisia ja muita medioita. Käyn seuraavaksi läpi esittelemieni monipuolisuuden
alakriteerien ja uutiskriteerien suhdetta. Palaan näihin pohdintoihin uudestaan sen jälkeen, kun olen
selvittänyt, millaiset HS.fi:n uutiskriteerit ovat.

Juttutyypit. Jo uutisista ja uutiskriteereistä puhuminen kaventaa väistämättä median käyttämiä
juttutyyppejä. Jos oletuksena on, että jutun pitää olla ”uutinen”, se kirjoitetaan sellaiseksi. Jos
uutinen täyttää selkeästi uutiskriteereitä, se on todennäköisesti myös kirjoitettu perinteiseen uutisen
muotoon, jossa tärkein ja uusin asia kerrotaan ensin. Ajankohtaisuuden ja nopeuden painottaminen
suosivat lyhyttä ja nopeaa sähkemuotoa. Oletan, että jos väline painottaa erityisesti uutisia ja siten
perinteisiä uutiskriteereitä, juttutyyppien kirjo pienenee. Jos julkaistavien juttujen ei tarvitse olla
vain uutisia, myös esittämistavat monipuolistuvat. Jutun voi esittää esimerkiksi taulukon, kaavion
tai sarjakuvan muodossa.

Demografiset ryhmät. Eri demografisten ryhmien esiintyminen liittyy kiinteästi Galtungin ja Rugen
(1965) havaintoon, jonka mukaan uutisissa esiintyy erityisesti valtaeliittiin kuuluvia henkilöitä.
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Tämä taas yksipuolistaa uutisissa esiintyviä ihmisryhmiä: koska esimerkiksi valtaosa
yritysjohtajista on keski-ikäisiä miehiä, yritysjohtajien näkökulman suosiminen suosii samalla myös
keski-ikäisten miesten näkökulmaa. Politiikan eliitin suosiminen jutunlähteinä puolestaan jättää
esimerkiksi maahanmuuttajien näkökulman paitsioon, koska eliitin edustajat ovat valtaosin
suomalaistaustaisia.

Uudet ideat. Koska uutiskriteerit korostavat äkillisyyttä ja yllätyksellisyyttä, monet hitaat
muutokset jäävät helposti paitsioon (Uskali 2002, 33, 38–43). Uutiset tarjoavat lisäksi varsin vähän
tilaa analyysille ja arvioinnille, jossa voitaisiin tuoda esiin vaihtoehtoisia toimintatapoja tai
ajattelumalleja. Koska uutisen pitää olla ajankohtainen, eri tiedotusvälineet tarttuvat samoihin, sillä
hetkellä ajankohtaisiin aiheisiin samaan aikaan. Tällöin vaihtoehtoisille aiheille jää vähemmän tilaa.

Esitystavat. Verkkomediasta puhuttaessa esitystavoilla tarkoitetaan sitä, hyödyntääkö media verkon
tarjoamia mahdollisuuksia esimerkiksi interaktiivisuuteen. Erilaisten esitystapojen käyttö liittyy
toimituskulttuuriin ja toimituksen resursseihin, mutta esitystavoilla ja uutiskriteereillä voi olettaa
olevan yhteyksiä. Esimerkiksi mahdollisuus saada kuvaa tai videota voi olla itsessään syy uutisen
julkaisuun. Toisaalta nopeuden korostaminen taas karsii esitystapojen kirjoa.

Uutisten maantieteellinen alkuperä. Kuten Galtung ja Ruge (1965) huomasivat, uutiskriteerit
suosivat kulttuurisesti ja maantieteellisesti läheisiä maita. Kaukaisista maista uutisoidaan yleensä
vain, kun niissä tapahtuu jotakin järkyttävää tai uhkaavaa (Kunelius 2003, 191). Tämä on yksi
selkeimmistä tavoista, joilla uutiskriteerit vaikuttavat journalismin monipuolisuuteen. Jos
verkkomedia noudattaa ulkomaanuutisissaan perinteisiä uutiskriteereitä, uutisointi keskittyy
todennäköisesti pitkälti eliittimaihin.

Uudet ja erilaiset näkökulmat. Uusi näkökulma on uusi tapa katsoa tai tarkastella jo tunnettua
aihetta. Jos aiheeseen etsitään nimenomaan uutista, näkökulmien kirjo kaventuu helposti. Kuten
Staab (1990) on huomannut, uutisia rakennetaan niin, että se saadaan täyttämään tietyt kriteerit
(Staab 1990, 427–428). Tyypillistä on, että esimerkiksi politiikka esitetään konfliktina ja toiset
näkökulmat jäävät paitsioon. Tällöin erilaisia ja etenkin uusia näkökulmia on vähän.
Oletan omien toimitustyössäni saamieni kokemusten perusteella, että etenkin suhteellisen uusista
aiheista tai rutiininomaisista aiheista kerrotaan tyypillisistä näkökulmista. Jos aihe täyttää kyllin
suuren uutisen kriteerit ja uutisen käsittelyä jatketaan pitkään, aiheeseen aletaan etsiä myös uusia,
totutusta poikkeavia näkökulmia. Tällöin tosin saatetaan alkaa täyttää myös odottamattomuuden
kriteeriä: kaluttuun aiheeseen yritetään etsiä jostakin käänne tai yllätys.
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Lähteet. Se, mitä pidetään uutisarvoisena, vaikuttaa luonnollisesti siihen, mistä lähteistä tulevia
uutisia julkaistaan. Eliittilähteistä tulevat uutiset ylittävät uutiskynnyksen helpommin kuin
marginaalilähteistä tulevat uutiset. Kyse ei ole luonnollisesti pelkästään uutiskriteereistä, vaan
tiedotusvälineiden pyrkimyksestä luotettavuuteen. Viranomaisen on ammattiasemansa vuoksi
pitäydyttävä varmasti tosiksi tietämissään faktoissa, kun taas bloggaaja voi uskaltaa välittää huhuja
eteenpäin.

Oma sisältö ja aktiivinen uutishankinta. Nämä monipuolisuuteen vaikuttavat seikat kytkeytyvät
uutisorganisaatioon, eivät toimittajien käsitykseen siitä, mitä pidetään uutisarvoisena. Toimitus
tekee omaa sisältöä ja etsii aktiivisesti uutisia, jos toimittajilta sitä vaaditaan tai se tehdään heille
mahdolliseksi.

4. Tutkimuskysymykset, aineisto ja menetelmä

4.1. Tutkimuskysymykset
Haluan tutkimuksessani selvittää, millaiset ovat HS.fi:n uutiskriteerit. En halua kuitenkaan tyytyä
vain nykytilan esittämiseen, vaan haluan päästä arvioimaan nykyisten uutiskriteerien toimivuutta.
Näkökulmakseni olen valinnut yhteiskunnallisesti tulkitun laadun ja siihen kuuluvan käsityksen
journalismin monipuolisuudesta.

Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat:
1.Millaiset ovat HS.fi:n etusivun uutiskriteerit?
Millä

perusteella uutiset näyttävät tulleen valituksi etusivulle?

Miten

eri uutiskriteerejä voi kuvailla?

Löytyykö

aineistosta joitakin vain verkolle ominaisia uutiskriteereitä?

2.Miten löydetyt uutiskriteerit vaikuttavat journalismin monipuolisuuteen?

4.2. Menetelmänä teoriaohjaava sisällönanalyysi
Tutkimukseni jakautuu kahteen osaan: ensimmäisessä osassa tutkin HS.fi:n uutiskriteereitä
laadullisen ja osittain myös määrällisen sisällönanalyysin keinoin. Tarkoitukseni on päästä
pureutumaan siihen, mistä HS.fi:n uutiskriteerit koostuvat.
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Toisessa osassa mukaan astuu monipuolisuuden käsite. Olen aiemmin esittänyt, millainen suhde
journalismin monipuolisuuden ja uutiskriteerien välillä on. Tässä osiossa sovellan näkemystäni
suhteesta käytäntöön ja pohdin sitä, miten löytämäni HS.fi:n uutiskriteerit edistävät tai estävät
monipuolisuutta. Tässä vaiheessa en enää analysoi syvällisesti aineistoani, vaan käytän sitä
esimerkinomaisesti pohdintojeni tukena.

Empiirisen tutkimukseni ensimmäistä osaa ohjaa Alasuutarin (1999, 237) näkemys laadullisen
tutkimuksen tehtävästä: Alasuutarin mukaan laadullisessa tutkimuksessa olennaista on pyrkimys
selittää jokin ilmiö ja tehdä se ymmärrettäväksi. Menetelmänä, jolla pyrin ymmärtämään
verkkomedian uutiskriteerejä, on teoriaohjaava sisällönanalyysi. Tuomen ja Sarajärven (2009)
mukaan sisällönanalyysin tarkoituksena on luoda tutkittavasta ilmiöstä sanallinen kuvaus. Tätä
ilmiötä kuvaamaan valitaan jokin aineisto, tässä tapauksessa joukko HS.fi:n etusivun uutisia.
Sisällönanalyysin avulla aineisto pyritään järjestämään tiiviiseen ja selkeään muotoon, jotta ilmiöstä
voidaan tehdä johtopäätöksiä. Tiivistämistä ja järjestämistä kutsutaan aineiston koodaamiseksi, ja
tutkija voi koodata aineiston niin kuin parhaaksi näkee. Aineisto voidaan jakaa tulkitsemista varten
erilaisiin luokkiin, teemoihin tai tyyppeihin. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 92–93, 108.)

Analyysin teoriaohjaavuus puolestaan tarkoittaa sitä, että teoria auttaa ja ohjaa analyysia. Tällöin
aiempi tieto näkyy analyysissa, mutta tarkoitus ei ole kuitenkaan testata teorian pätevyyttä. Tutkija
yhdistelee työssään aineistolähtöisyyttä ja valmiita malleja, ja tavoitteena on synnyttää uusia
ajatuksia. Tutkimus etenee aineiston ehdoilla, mutta käsitteet tuodaan teoriasta valmiina, jo
tiedettyinä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 96–97, 117.) Oma tutkimukseni hyödyntää aiempaa teoriaa
uutiskriteereistä ja uutisvalinnasta, ja käytän apunani aiempien tutkimusten luokitteluja. En
kuitenkaan pyri testaamaan aiemman teorian paikkansapitävyyttä, vaan tarkoitukseni on analysoida,
millaisia uutiskriteereitä aineistossani on. Kaikki aiempien tutkimusten luokittelut eivät myöskään
ole aineistossani erityisen relevantteja, koska ne perustuvat eri välineistä tehtyihin tutkimuksiin ja
lisäksi suuri osa uutiskriteeritutkimuksesta käsittelee vain ulkomaanuutisointia. Tarvittaessa luon
aineistoni perusteella uusia luokkia.

Tutkimukseni paino on laadullisessa analyysissa, mutta olen lisäksi tehnyt aineistolleni karkeahkoa
määrällistä erittelyä. Ratkaisu ei ole itsestään selvä, sillä yhteiskuntatieteissä on ollut perinteisesti
erimielisyyttä siitä, onko laadullisen ja määrällisen lähestymistavan yhdistäminen perusteltua.
Joidenkin koulukuntien mielestä laadullisen ja määrällisen tutkimuksen tieteenfilosofiset ja
metodologiset lähtökohdat ovat niin erilaisia, ettei menetelmiä voi sovittaa toimivasti yhteen.
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Nykyisin menetelmien käyttäminen rinnan on tosin yleistynyt. (Ritchie 38, 2003). En aio tässä
tutkimuksessa pureutua tieteenfilosofisiin eroihin, vaan suhtaudun menetelmiin käytännöllisesti
tutkimuskysymyksestäni käsin: mitä menetelmää minun on kulloinkin hyödynnettävä, jotta löydän
vastaukset kysymyksiini? Koska haluan tutkia uutiskriteerien ohella myös journalismin
monipuolisuutta, jonkinlainen määrällisyys on tarpeen. Käyttämäni Van Cuilenburgin (2007)
määritelmän mukaan monipuolisuus on toimijoiden ja/tai kohteiden yhden tai useamman piirteen
heterogeenisuutta, ja heterogeenisuus taas tarkoittaa piirteiden keskinäistä vaihtelevuutta tai
määrällistä moninaisuutta. Määrällisen moninaisuuden tutkiminen vaatii jonkinlaista määrällistä
otetta. Olenkin esimerkiksi Ritchien (38–39, 2003) kanssa samaa mieltä siitä, että laadullisen ja
määrällisen otteen yhdistäminen voi olla hyvinkin tehokasta. Siinä, missä laadullinen tutkimus
pyrkii ymmärtämään jotain ilmiötä, määrällinen tutkimus tarjoaa mahdollisuuden tutkia ilmiön
laajuutta. Tutkimuksessani määrällisen erittelyn tarkoituksena on antaa yleiskuva aineistosta ja
auttaa vastaamaan niihin kysymyksiin, joihin laadulliset menetelmät eivät yksin pure. Erittely
selvittää karkeasti sitä, kuinka yleisiä tietyt piirteet ovat aineistossani. En tavoittele määrällisellä
analyysillä tilastollista yleistettävyyttä.

Myös Tuomi ja Sarajärvi (2009) osoittavat, että joissakin tapauksissa laadullisen tiedon
kvantifiointi voi tuottaa hyödyllistä lisätietoa. Esimerkiksi avoimin kysymyksin koottu palaute
saattaa selkiytyä kvantifioimalla. Kuvailun avulla saadaan tietää vain se, millaisia mielipiteitä
palautteet sisältävät. Kvantifiointi osoittaa sen, kuinka usein tietyt mielipiteet esiintyvät
palautteissa, mikä auttaa hahmottamaan erilaisten mielipiteiden roolia johtopäätösten teossa.
(Tuomi ja Sarajärvi 2009, 122.) Myös omassa tutkimuksessani on olennaista, esiintyykö kuvaamani
uutiskriteeri aineistossa muutamaan vai kymmeneen kertaan. En pyri kvantifoinnilla yleistämään tai
osoittamaan riippuvuussuhteita, vaan sen tarkoituksena on asettaa laadullisella analyysilla
hankkimani tiedot jonkinlaiseen kehykseen, jotta voin ymmärtää niiden roolia kokonaisuudessa.

Laadullisen analyysini tarkoituksena on puolestaan ymmärtää sitä, mistä uutiskriteerit koostuvat ja
miten ne näkyvät valmiissa teksteissä. Haluan päästä syvälle uutiskriteereihin: Mistä uutisen
oletettu arvo koostuu ja mikä tietyn kriteerin täyttäviä uutisia yhdistää? Mitkä seikat tekevät
joistakin jutuista viihdyttäviä tai dramaattisia ja miksi? Tarkoitukseni on lähilukemalla etusivun
uutisia eritellä kussakin uutisessa esiintyviä uutiskriteerejä ja niiden yhdistelmiä. Tämän jälkeen
pyrin luomaan etusivulla esiintyvistä uutiskriteereistä sanallisen kuvauksen. Tarkoitukseni on
tuottaa esitys siitä, mikä yhdistää aineistoni tärkeiksi tai viihteellisiksi luokiteltavia uutisia, millaisia
ovat eliittihenkilöiden sanomisiin ja tekemisiin perustuvat uutiset ja niin edelleen.
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Olen käyttänyt eri uutiskriteerien erittelyyn määrällistä ja laadullista otetta hieman eri tavoin ja eri
suhteessa. Olen liikkunut eri menetelmien välillä jokseenkin vapaasti sen mukaan, miten voin
selvittää kulloinkin tutkittavaa asiaa parhaiten. Olen antanut aineistoni ja kulloinkin askarruttavan
kysymyksen ohjata analyysiani. Tutkimukseni on silti ensisijaisesti luonteeltaan laadullista, sillä
tavoitteenani on ymmärtää ja selittää, ei mitata.

Suuri osa aiemmasta uutiskriteeritutkimuksesta edustaa määrällistä sisällönerittelyä, jossa
johtopäätöksiä tehdään kvantifioidusta aineistosta. Pidän laadullista otetta kuitenkin perusteltuna,
koska aiemmissa määrällisissä tutkimuksissa uutiskriteerien luokittelu on usein osoittautunut
ongelmalliseksi. Hyväksi esimerkiksi sopii negatiivisuuden kriteeri: toisen hyvä uutinen voi olla
toisen huono uutinen, mikä tekee aineiston luokittelun hankalaksi. Itseäni kiinnostaakin
”negatiivisten” uutisten esiintymistiheyttä enemmän se, millaista uutisten negatiivisuus on.
Uutiskriteerien analysoiminen laadullisesti on perusteltua myös siksi, että sitä on tehty niin vähän.
Tutkimukseni testaa samalla laadullisen menetelmän toimivuutta uutiskriteeritutkimuksessa.

Uutisvalintaa voisi tutkia sisällönanalyysin sijaan myös haastattelemalla toimittajia tai seuraamalla
uutisvalinnan prosesseja. Sisällönanalyysi on mielestäni kuitenkin tutkimusmenetelmänä perusteltu,
koska usein uutisia valitsevat toimittajat eivät edes itse osaa arvioida, miksi jokin uutinen on heistä
julkaisemisen arvoinen. Esimerkiksi Gauntin (1990) uutisvalintatutkimuksessa selvisi, että
toimittajat vetosivat uutisvalinnassa epämääräiseen “uutisvaistoon.” Kaikki eivät välttämättä olleet
myöskään miettineet valintojensa syitä. (Gaunt 1990, 116.)

Koska tutkin ainoastaan valmiita tekstejä, en voi ottaa kantaa siihen, mikä on sivuille päässeiden
uutisten suhde toimitukseen tulleeseen materiaaliin, toimittajien tietoon tulleisiin uutisaiheisiin tai
etenkään median ulkopuoliseen “todellisuuteen”. En voi esimerkiksi selvittää sitä, onko
haastateltavien välinen konflikti ollut olemassa jo ennen uutisen tekoa vai onko toimittaja
rakentanut konfliktin haasteltavien välille. Lisäksi sisällönanalyysi ei pääse kiinni Gansin (1980,
146–181) mainitsemiin uutisvalinnan eri tasoihin. Koska voin tutkia vain uutisvalinnan
lopputulosta, en pysty päättelemään sitä, kuinka paljon uutisvalintaan vaikuttavat varsinaisten
uutiskriteerien ohella esimerkiksi kilpailu, mediatuotteen konsepti tai käytännön seikat, kuten
kuvituksen puuttuminen.

Tutkimukseni, kuten myös sen tulokset, jakaantuvat siis kahteen osaan: Ensimmäisenä on kuvaus
siitä, millaisia jo tunnettuja ja mahdollisesti uusia uutiskriteereitä HS.fi:stä löytyy. Toisena seuraa
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arvio siitä, kuinka hyvin nämä uutiskriteerit tukevat journalismin monipuolisuutta. Samalla teen
ehdotuksia journalismin monipuolistamiseksi.

4.3. Tutkimuksen toteutus
Koodasin aluksi koko 140 uutisen aineistoni määrällisesti. Tarkoituksenani oli kartoittaa aineistoni
yleispiirteitä, kuten juttujen pituutta ja aihepiirejä. Tässä osiossa hyödynsin Suomalaisen
uutismedian vuosiseuranta 2008 -tutkimuksessa käytettyjä luokitteluja. En ole analysoinut juttuihin
liittyviä kuvia tai multimediaa.

Tämän jälkeen perehdyin 41 uutisen pikkuaineistooni. Jotta pystyin etsimään aiemman tutkimuksen
tuntemia uutiskriteereitä, minun oli operationalisoitava kriteerit sellaisiksi, että pystyin etsimään
niitä aineistostani. Tarkoituksena oli siis löytää teoreettisille käsitteille empiirisesti mitattavat
vastineet. Alun perin määrälliseen tutkimukseen kuuluva operationalisoinnin käsite tarkoittaa
laadullisessa tutkimuksessa sitä, miten tutkija hankkii empiirisiä havaintoja teoreettisista käsitteistä.
(Eskola ja Suoranta 1998, 75–78.) Kun olin operationalisoinut tutkimani uutiskriteerin, lähiluin
paperille tulostettuja uutisia ja alleviivasin tulosteistani lauseita ja joissakin tapauksissa myös
yksittäisiä ilmaisuja, joiden tulkitsin edustavan kyseistä kriteeriä. Eskola ja Suoranta muistuttavat,
että vaikka koodauksen taustalla olisikin teoria, tutkijan tulkinnat vaikuttavat koodiluetteloon.
Eskolan ja Suorannan mielestä on realistista antaa koodiluettelon elää tutkimusprosessin ajan,
vaikka teoria olisikin ohjannut alkuperäisten koodien luomista. (Eskola ja Suoranta 1998, 157–160.)
Tutkimukseni edetessä uutiskriteereiksi tulkittavia seikkoja alkoi nousta myös tuntemieni teorioiden
ulkopuolelta, ja näissä tapauksessa loin koodaukseni aineistosta, en teoriasta.

Koodaamisen jälkeen aloin luoda kuvausta kyseisestä luokasta. Käyttämäni menetelmä oli
yhdistelmä Tuomen ja Sarajärven (2009) teemoittelua ja luokittelua. Alkeellisimmillaan
luokittelussa aineistosta määritellään luokkia ja lasketaan niiden esiintymistä. Teemoittelussa tutkija
jakaa aineiston eri teemojen alle ja kuvaa tämän jälkeen sitä, mitä kustakin teemasta aineistossa
sanotaan. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 93–94.) Etsin aineistostani kuhunkin uutiskriteeriin liittyviä
seikkoja, minkä jälkeen loin kuvauksen siitä, miltä kyseinen uutiskriteeri aineistoni perusteella
näyttää.

Jätin analyysini ulkopuolelle dramaattisuuden ja yksiselitteisyyden kriteerit. Dramaattisuutta ei voi
mielestäni määritellä niin, että se eroaisi aineistossani ratkaisevasti negatiivisuudesta, äkillisyydestä
ja poikkeuksellisuudesta. Dramaattisuus on pikemminkin yhdistelmä edellisistä. Yksiselitteisyyttä
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taas ei voi mielestäni operationalisoida niin, että se olisi tutkittavissa aineistostani käsin.

Lopuksi jatkoin koko 140 uutisen aineiston kvantifiointia sanallisten luokkieni pohjalta. Pyrin
löytämään koko aineistosta kutakin uutiskriteeriä kuvaavia seikkoja. Tässä vaiheessa siis
operationalisoin löytämäni uutiskriteerini sellaisiksi, että saatoin etsiä niitä myös kvantifioitavassa
muodossa. Määrällisessä erittelyn koodausrunko on tutkielmani liite 2.

4.4. Aineisto ja sen kerääminen
Aineistooni kuuluu 140 HS.fi:n etusivulla julkaistua juttua. Aineisto on kerätty 16.11–22.11.2009.
Valitsin ajankohdaksi viikon, jolle ei ollut etukäteen odotettavissa esimerkiksi vaalien kaltaisia
voimakkaasti uutisviikkoa määrittäviä tapahtumia.

Tutkin HS.fi:n etusivun uutisia, koska ne ovat käyneet läpi kaksinkertaisen valintaprosessin. Ensin
uutiset on ylipäätään päätetty julkaista ja lisäksi on katsottu, että ne ovat tarpeeksi tärkeitä tai
kiinnostavia yltääkseen etusivulle. Koska on kyse jatkuvasti päivittyvästä verkkomediasta, olettavaa
on, että uutiskriteerit ovat erilaisia eri päivinä ja eri kellonaikoina. Näin on erityisesti
institutionalisoituneessa verkkomediassa, jossa uutisten lähde vaihtelee päivän kulun mukaan.
Aamupäivällä uutisia tekevät pääosin verkkotoimittajat, kun taas illalla verkossa julkaistaan paljon
sanomalehteen tehtyjä juttuja.

Edellä mainituista syistä tallensin etusivun jutut kahdesti päivässä kellonaikoina, joina juttujen
lähteet ovat mahdollisimman erilaisia. Ensimmäisen kerran tallensin sisällön kello 12, jolloin suuri
osa jutuista on verkkotoimittajien tekemiä. Verkkotoimittajat ovat ehtineet tuolloin työskennellä jo
neljä tuntia ja lisäksi iso osa edellisiltana tai -yönä etusivulle nostetuista paperilehden uutisista on jo
ehtinyt väistyä tuoreempien uutisten tieltä. Printtilehden toimittajien tekemää uutta materiaalia ei
kuitenkaan ole vielä saatavilla. Toiseksi kellonajaksi valitsin 23:n. Tuolloin verkossa on paljon
printtilehden materiaalia, koska sanomalehden juttujen julkaisemista ei tarvitse lykätä enää siinä
pelossa, että jokin kilpailija ehtii tehdä samasta aiheesta jutun toiseen lehteen. Aineiston rajaaminen
kokonaiseen viikkoon on perusteltua puolestaan siksi, että viikonpäivä vaikuttaa uutistarjontaan.
Viikonloppuna uutisia on tarjolla vähemmän, minkä voi olettaa vaikuttavan myös uutiskriteereihin.
Koska en pyri tutkimuksellani tilastolliseen yleistettävyyteen, pidän 140 uutisen aineistoa riittävänä.

Tallensin aineistoni Screengrab-ruudunkaappausohjelmalla jpge-tiedostoiksi. Tallensin koko
etusivun ja kunkin sillä esiintyvän uutisen erikseen omaksi tiedostokseen. Juttujen pituudet selvitin
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kopioimalla kunkin uutisen yksitellen tekstinkäsittelyohjelmaan, jossa käytin sanojen lukumäärä toimintoa. Analysoinnin helpottamiseksi tulostin kunkin tallennuskerran uutiset omaksi kymmenen
jutun niteekseen.

HS.fi:n etusivulla on tavallisesti kymmenen uutista, mutta ensimmäisellä tallennuskerralla
maanantaina 16.11. juttuja oli 11. Aineiston kokonaismäärä on kuitenkin 140, sillä perjantaina
20.11. julkaistu juttu ”HS:n testissä pummilla ajaminen ei olisi kannattanut” oli sivuilla vielä
lauantaiaamun tallennuskerralla. Olen huomioinut jutun kahdeksi havaintoyksiköksi vain juttujen
julkaisuaikaa tarkastellessani, minkä vuoksi juttujen julkaisuaikaa koskevassa taulukossa
yksiköiden määrä on 141. Lisäksi rajasin aineiston ulkopuolelle HS:n uudistusta esittelevän jutun.

Uutisviikko

Tutkimusviikon suurin uutistapahtuma oli ehdottomasti Finnairin lentäjien lakko. Lakko alkoi
aineiston keräämisen ensimmäisenä päivänä, eli 16.11, ja sovusta uutisoitiin seuraavan päivän
iltana. Lakkoa käsiteltiin aineistoni viidessä uutisessa, joista kaksi oli tallennushetkellä pääuutisena.
Yhtä paljon näkyvyyttä, eli viiden uutisen verran, sai myös vuoden 2009 puheenaihe sikainfluenssa.
Uutiset käsittelivät rokotuksia ja taudin etenemistä. Lisäksi aineistoa sävytti osaltaan meneillään
ollut Helsingin Sanomien uudistumisen kunniaksi vietetty juhlaviikko. HS järjesti Sanomatalossa
päivittäin Aamukeskusteluiksi kutsuttuja tapahtumia, joiden sisältöä referoitiin verkkouutisissa.
Muita useampaan kertaan viikon aikana otsikoihin nousseita tapahtumia olivat Suomenlahdella
tehdyt miinanraivaustyöt ja avaruussukkula Atlantiksen laukaiseminen.

5. Uutiskriteerianalyysi
Tämän luvun tarkoituksena on pureutua laadullisen sisällönanalyysin keinoin siihen, miten
uutiskriteerit näkyvät aineistoni uutisissa. Mikä yhdistää tietyn uutiskriteerin täyttäviä uutisia?
Erittelen lisäksi sitä, kuinka yleistä tietyn kriteerin esiintyminen on tutkimusviikollani.
Etenen sisällönanalyysiin esittelemällä 140 uutisen aineistoni yleispiirteet. Olen eritellyt uutisten
ominaisuuksia, kuten pituutta, lähdettä ja aihepiirejä, määrällisesti.
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5.1 Aineiston uutisten yleiskuvaus
Juttujen tekijä ja lähde

Aineistoni 140 jutusta 69 oli merkitty Helsingin Sanomien oman toimittajan tekemäksi. Helsingin
Sanomien itse tekemien sekä omaa ja uutistoimistomateriaalia yhdistävien uutisten osuus on
aineistossa 59 prosenttia. Määrä on verkkouutisoinnille tyypillinen (ks. esim. Kinnunen 2005, 85).
Verkkotoimituksen toimittajilla on vain vähän aikaa omien uutisten tekemiseen, ja lehden uutiset
halutaan säästää paperilehteen.

Taulukko 3. Juttujen tekijä
Jutun tekijä

N

%

Helsingin Sanomat

69

49

STT

31

22

Ulkomainen uutistoimisto

27

19

HS ja STT

12

9

HS ja ulkomainen

1

1

140

100

uutistoimisto
Yhteensä

Kaikista jutuista yhteensä 26, eli 19 prosenttia, käytti päälähteenään jotakin toista tiedotusvälinettä.
Näistä jutuista tasan puolessa lainattiin suomalaista ja puolessa ulkomaista mediaa. Myös toisten
medioiden lainaaminen on hyvin tyypillistä verkkomedialle (Vanninen 2009, 115). Suurimmassa
osassa näistä uutisista toinen media oli jutun ainoa mainittu lähde, eikä toimitus ollut jatkanut
aiheen käsittelyä tekemällä aiheesta esimerkiksi omia haastatteluja.
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Taulukko 4. Muista medioista lainaaminen
Uutisen lähde

N

%

Päälähde muu kuin media

114

81

Päälähde media

26

19

Suomalainen media

13

Ulkomainen media

13

Yhteensä

140

100

Olen eritellyt erikseen lähteen niistä jutuista, joiden ainoaksi tekijäksi on merkitty Helsingin
Sanomat. Tarkoituksena on selvittää sitä, kuinka paljon aineistossani on McManusin (1994)
määritelmän mukaista passiiviseen ja aktiiviseen uutishankintaan perustuvaa aineistoa. Luokkaan
”Helsingin Sanomien oma uutishankinta” olen merkinnyt jutut, joiden ei mainita perustuvan
valmiiseen lähteeseen tai uutistapahtumaan. Luokkaan kuuluu 25 juttua, mikä kertoo siitä, että
omaan uutishankintaan perustuvaa materiaalia jaetaan verkossa ilmaiseksi melko maltillisesti.
Toiseksi suurimman ryhmän, 16 juttua, muodostavat muualta, pääosin verkkomedioista lainatut
uutiset. Kaikkiaan kahdentoista jutun lähteenä on käytetty valmista materiaalia, esimerkiksi
tiedotetta, tutkimusta tai julkaistua kirjaa, eikä näissä jutuissa ole haastatteluin hankittuja
kommentteja. Luokkaan ”meneillään oleva tapahtuma” kuuluvat jutut, jotka eivät edusta omaa
uutishankintaa, mutta ajankohtaisista aiheista on hankittu uutta tietoa tekemällä ainakin yksi
haastattelu. Lisäksi olen eritellyt erikseen jutut, jotka perustuvat urheiluotteluun tai tapahtumaan.

Taulukko 5. HS:n tekemäksi merkittyjen juttujen tiedonlähde
Tietojen lähde

N

%

Helsingin Sanomien oma uutishankinta

25

36

Lainattu muusta mediasta

16

23

Valmis lähde (tiedote, tutkimus, julkaisu tms.)

12

17

Meneillään oleva prosessi, johon tehty myös omia haastatteluja

8

12

Järjestetyt tapahtumat (myös urheilutapahtumat)

7

10

Yhteensä

69

100

Edellä esitetty osoittaa, että verkon uutishankinta on hyvin passiivista. Jutuista puolet perustuu
ainakin osittain uutistoimistomateriaaliin, ja Helsingin Sanomien itse tekemistä jutuista 40
prosenttia on tehty valmiista materiaalista joko lainaamalla muita tiedostusvälineitä tai referoimalla
tiedotteita tai tutkimuksia. Valmiin materiaalin suosiota selittää vähäisten resurssien ohella myös se,
että tiedotteisiin perustuva tieto kannattaa julkaista näyttävästi siinä vaiheessa, kun tieto on tuoretta.
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Juttujen pituus

HS.fi:n uutisia voi luonnehtia verkkomedialle tyypillisesti lyhyehköiksi. 59 juttua, eli 42 prosenttia
jutuista, on alle tuhannen merkin mittaisia. Nettiuutisissa suositaan lyhyttä sähkemäistä muotoa.
Siinä, missä yli 2500 merkin pituiset jutut ovat sanomalehdessä tyypillisiä, niitä on aineistossani
vain kuusi. Paperilehden juttuja lyhennetäänkin usein ennen kuin ne julkaistaan verkossa (Kinnunen
2005, 83). Tv-uutisia tutkineet Golding & Elliot (1979, 119–122) pitävät mahdollisuutta lyhyeen
muotoon uutiskriteerinä, ja aineistoni perusteella näyttää siltä, että havainto pätee verkossakin.
Usein lyhyyttä selittää ensisijaisesti pyrkimys nopeuteen, mutta on mahdollista, että joitakin aiheita
jätetään pois siksi, että ne eivät taivu verkossa suosittuun sähkemuotoon.

Taulukko 6. Juttujen pituus
Pituus

N

%

0–500

9

6

501–1000

50

36

1001–1500

29

21

1501–2000

28

20

2001–2500

18

13

2501–3000

5

4

Yli 3000

1

1

Yhteensä

140

100

Interaktiivisuus ja monimediallisuus

Tutkimusviikolla HS.fi:n etusivun juttuihin on liitetty 12 videota, eli kaikkiaan yhdeksän prosenttia
aineiston jutuista sisältää videon. Videoita on tehty erityisesti HS.fi:n juhlaviikkoon liittyvistä
aiheista. Videoista neljä on kuvattu HS:n juhlaviikon aamukeskusteluissa, ja lisäksi yhdessä
eduskuntatoimittajat kertovat työstään. Loput videot liittyvät uutistapahtumiin.

Kaikkiaan 45 jutussa on ainakin yksi linkki, ja ne ohjaavat pääsääntöisesti HS.fi:n omiin juttuihin.
Tällaisia sisäisiä linkkejä on yhteensä 81. Sisäiset linkit ohjaavat lukijan joko samaa aihetta
käsittelevään toiseen juttuun tai ne tarjoavat lukijalle mahdollisuuden seurata uutisoinnin aiempia
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vaiheita esittelemällä vanhoja saman aihepiirin juttuja. Ulkoisia linkkejä on 14 yhteensä
yhdessätoista jutussa. Niitä on käytetty yleensä silloin, kun juttu on lainattu toisesta mediasta, ja
tällöin linkki ohjaa alkuperäiseen uutiseen. HS.fi:n kaikkia juttuja voi kommentoida sivuilla.

Uutisten vaihtumisnopeus

Olen eritellyt aineistoni jutuista sen, kuinka pitkä aika jutun ensimmäisestä julkaisukerrasta
tallennushetkellä on kulunut. Tässä erittelyssä juttujen määrä on 140 sijaan 141, koska yksi
perjantai-iltana julkaistu juttu oli sivuilla samassa muodossa vielä lauantaiaamun tallennuskerralla.

Taulukko 7. Uutisten vaihtumisnopeus.
Aikaa julkaisusta

N

%

0 – 59 min

29

21

1 h – 1h 59 min

27

19

2 h – 2 h 59 min

28

20

3 h – 3 h 59 min

19

13

4 h – 4 h 59 min

10

7

5h – 5 h 59

8

6

6 h – 6 h 59

8

6

7 h – 7 h 59 min

4

3

8 h – 8 h 59 min

2

1

9 h tai enemmän

6

4

Yhteensä

141

100

tallennushetkellä

60 prosenttia jutuista on julkaistu korkeintaan kolmen tunnin sisällä tallennusajankohdasta ja 80
prosenttia jutuista on julkaistu alle viisi tuntia sitten. Etusivun uutiset vaihtuvat siis melko nopeasti.
Aineistossa oli ainoastaan kuusi juttua, jotka olivat olleet tallennushetkellä sivuilla kauemmin kuin
yhdeksän tuntia. Jutuista 30:tä, eli 21:tä prosenttia, on päivitetty julkaisun jälkeen.

Aihepiirit

Aiheiden jakautuminen on aineistossani verkkouutisille tyypillistä (Ks. esim. Holma, Saloniemi ja
Suikkanen 2008).
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Taulukko 8. Juttujen aihepiirit.
Aihe

N

%

Rikos ja rangaistus

16

11

Urheilu

14

10

Sairaus ja terveys

12 (joista 5

9

sikainfluenssauutista)
Pop-kulttuuri ja viihde

11

8

Työmarkkinat ja työtaistelut

8

6

Onnettomuudet ja pelastustoimi

7

5

Ulkomaiden sisäiset asiat

7

5

Kv-politiikka ja diplomatia

6

4

Asuminen

6

4

Energian tuotanto

5

4

HS:n juhlaviikko

5

4

Suomen sisä- ja ulkopolitiikka

5

4

Taide ja kulttuuri

5

4

Liikenne

4

3

Suomen kansalliset ja kulttuuriset

4

3

Talouspolitiikka ja yritystalous

4

3

Tutkimus, tiede ja avaruus

3

2

Kotitalous ja kuluttaminen

2

1

Suomen historia

2

1

Ympäristö

2

1

Alkoholi ja huumeet

1

1

Harrasteet ja vapaa-aika

1

1

Joukkoviestintä

1

1

Koulutus

1

1

Perhe ja parisuhde

1

1

Sosiaalipolitiikka

1

1

Muu

6

4

Yhteensä

140

100

vähemmistöt
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Keskimääräistä enemmän näkyvyyttä saavat rikoksia ja oikeudenkäyntejä, urheilua, sairautta ja
terveyttä sekä pop-kulttuuria ja viihdettä käsittelevät uutiset. Kuten Holma, Saloniemi ja Suikkanen
(2008, 85) ovat todenneet, rikosuutiset korostuvat verkossa. HS:fi:n etusivun uutisista 11 prosenttia
kertoo rikoksista tai oikeustapauksista. Sen lisäksi, että rikosuutiset kiinnostavat yleisöä (Carpenter
& Schaudt 2009, 21–22), niitä julkaistaan paljon todennäköisesti myös siksi, että uutisia saadaan
helposti valmiista lähteistä. Onnettomuusuutisten kohdalla etusivun julkaisukynnys on puolestaan
melko korkea: aineistossa on vain muutamia paikallisia tulipaloja.

Urheilu-uutiset käsittelevät enimmäkseen jääkiekkoa. Kiinnostuksenkohteina ovat SM-liiga ja
NHL. Verkko on urheilu-uutisten julkaisemiseen hyvä väline, sillä otteluista voidaan raportoida
tuoreeltaan ja haluttaessa jopa maali maalilta reaaliaikaisesti. Talousuutisia HS.fi:n etusivulla on
varsin vähän, vaikka taloussivuilla on sanomalehdessä suuri rooli. Sama ilmiö näkyi myös Holman
ym. (2008, 67) tutkimuksessa. Talousuutisia ei todennäköisesti pidetä keskiverron verkkouutisten
lukijan kannalta tarpeeksi kiinnostavina, ja taloudesta kiinnostuneiden oletetaan lukevan aihepiiriin
erikoistuneita julkaisuja.

Pop- ja viihdeaiheisia juttuja on taidetta ja kulttuuria käsitteleviin juttuihin verrattuna
kaksinkertainen määrä. Vaikka viihde ja populaarikulttuuri menestyvät verkossa, HS.fi:n ei voi
väittää lipsuneen juorujournalismin puolelle. Viihdemaailmaan liittyviä juttuja on aineistossa 11,
mutta näistä uutisista vain yksi liittyy viihdemaailman henkilön yksityiselämään. Loput aihepiirin
uutiset kertovat keikkojen, kilpailuiden ja tv-ohjelmien kaltaisista seikoista.

Terveys- ja työtaistelukategorioiden korostumista selittävät meneillään olleet uutistapahtumat, eli
Finnairin lakko ja sikainfluenssaepidemia.

Esille pääsevät tahot

Olen koodannut jutuista Suomalaisen uutismedian vuosiseuranta 2008 -tutkimuksen mallin
mukaisesti juttujen pääpuhujan ja päätahon taustaorganisaation. Pääpuhujalla tarkoitetaan jutussa
eniten ääneen pääsevää tahoa, joka voi olla ihminen tai ihmisten muodostama organisaatio.
Päätaholla tarkoitetaan puolestaan jutussa eniten esillä olevaa ihmistä tai ihmisten muodostamaa
organisaatiota riippumatta siitä, pääseekö taho jutussa ääneen vai ei. Päätaho on koodattu
ensisijaisesti otsikon tai jutun kärjen perusteella.
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Taulukko 9. Jutussa esiintyvät ja ääneen pääsevät henkilöt tai organisaatiot.
Edustettu taho

Jutussa eniten

%

puhuva taho N

Eniten esillä oleva

%

taho N

Tieteen ja tutkimuksen harjoittajat

16

11

14

10

Julkishallinto tai julkinen

15

9

19

14

Yritys tai elinkeinoelämän järjestö

14

10

12

9

Vieraan valtion edustaja

13

9

15

9

Suomen valtiojohto tai politiikan

10

13

9

palvelutuotanto

edustaja
Urheilu

10

7

13

9

Poliisi tai pelastustoimi

9

6

6

4

Oikeusistuinlaitos

5

4

3

2

Ammattiyhdistysliike

4

3

2

1

Taide ja kulttuuri

4

3

7

5

Tiedotusväline

4

3

3

2

Viihde, muoti ja pop-kulttuuri

4

3

10

7

Tavallinen ihminen

3

2

8

6

Helsingin Sanomat

2

1

2

1

Kansalaisjärjestö

2

1

2

1

Muu taho

3

2

4

3

Ei tahoa

22

16

3

2

Yhteensä

140

100

140

100

Jutuissa pääsevät esille lähinnä viranomaiset ja asiantuntijat. Julkishallinnon edustajien lisäksi esillä
ovat keskimääräistä useammin tiedemaailman edustajat. Yhtenä syynä tähän on se, että verkossa
julkaistaan suhteellisen paljon juttuja, jotka käsittelevät juuri julkaistuja tutkimuksia tai selvityksiä.

Yritykset ja elinkeinoelämä ovat pääpuhujina ja -tahoina yllättävän monessa jutussa, kun
huomioidaan se, että sivuilla on vain vähän varsinaisia talousjuttuja. Osittain määrää selittää se, että
tutkimusviikolla käsiteltiin Finnairin lentäjälakkoa, jonka vaikutuksista kertoivat yleensä Finnairin
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edustajat.

Viihteen ja pop-kulttuurin edustajat ovat kymmenessä jutussa päätahona, mutta puhujana vain
neljässä. Eroa selittää se, että viihdeuutiset ovat lähinnä lyhyitä lainauksiin tai tiedotteisiin
perustuvia juttuja esimerkiksi kilpailuista tai julkaisuista, eikä kohteita ole haastateltu juttuun.

Missä ovat tavalliset ihmiset?

Holma ym. (2008, 69) huomasivat HS.fi:tä ja Helsingin Sanomia vertaillessaan, että tavalliset
ihmiset pääsevät verkossa selvästi harvemmin ääneen kuin sanomalehdessä. Ilmiö näkyy
aineistossani: Kahdeksan uutisen päätahona on tavallinen ihminen, mutta yleensä tavallisen ihmisen
puolesta ääneen pääsee asiantuntija tai viranomainen. Tavallinen ihminen onkin pääpuhujana
ainoastaan kolmessa jutussa: yhdessä jutussa tavalliset ihmiset kertovat asuinalueestaan, yhdessä
Finnairin lakkoa käsittelevässä uutisessa pääpuhujana on matkustaja ja yhdessä tapahtumauutisessa
tunnelmaa kuvailee osallistuja. On toki ymmärrettävää, että uutisten pääpuhujina ovat
vastuunalaiset henkilöt ja organisaatiot, eivät tavalliset ihmiset. Tilanne ei olisi kuitenkaan juuri
muuttunut, vaikka olisin eritellyt muutkin kuin näkyvimmät puheroolit, sillä tavalliset ihmiset
puhuvat jutuissa kaikkiaan hyvin harvoin. Vaikka sanomalehtijournalismi pyrkii tuomaan
tavallisten ihmisten kokemuksia entistä enemmän esille, verkkoon he eivät juuri pääse. Syy on
varmasti pitkälti resursseissa: verkkotoimittajat eivät voi lähteä kaduille etsimään taviksia, ja
sanomalehteen tehtyjen juttujen parhaat palat halutaan säästää lehdestä maksaneille. Toisaalta
verkkojournalismin tyyliin tuntuu kuuluvan se, että jutut ovat lyhyitä, jolloin verkkoon poimitaan
aiheesta usein vain uutisen ydin. Kun 40 prosenttia jutuista on alle tuhannen merkin mittaisia, ei ole
ihme, että tavallinen ihminen ei pääse jutuissa ääneen. Aineiston jutuista peräti 16 prosenttia on
sellaisia, ettei jutuille voi määrittää pääpuhujaa. Nämä uutiset ovat lähinnä lyhyitä sähkeitä, joista ei
käy ilmi, kuka on toiminut tiedonlähteenä. Omassa aineistossani tavallisten ihmisten vähyyttä
selittää myös se, että en ole tutkinut pääuutisiin linkitettyjä kainalojuttuja.

Puhujien ja päätahojen sukupuoli
HS.fi:n päätahojen ja -puhujien sukupuolijakauma noudattaa samaa kaavaa kuin suomalaisessa
uutismediassa yleensä. Miesten on todettu esiintyvän eri välineissä päätahoina ja -puhujina lähes
kolme kertaa useammin kuin naisten (Holma, Saloniemi, Suikkanen 2008, 39). HS.fi:n jutuissa
miehet ovat päätahona 75 prosentissa niistä jutuista, joissa tahon sukupuoli on määritettävissä.
Naisten osuus jää 22 prosenttiin. Kolmessa prosentissa jutuista päätahona ovat sekä miehet että
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naiset. Samat prosenttiosuudet pätevät myös pääpuhujien jakautumiseen. Ero on selvin urheiluuutisissa, joissa päätahoina ja -puhujina on vain miehiä.

Taulukko 10. Puhujien ja kohteiden sukupuoli.
Sukupuoli

Päätaho

%

Pääpuhuja

%

Mies

78

56

70

50

Nainen

22

16

20

14

Molempia

3

2

3

2

Ei voida
määrittää

34

23

24

17

Ei päätahoa tai
puhujaa

3

2

23

16

Yhteensä

140

100

140

100

Maantieteellinen sijainti
Tutkimusviikon jutuista 89, eli 64 prosenttia, käsittelee Suomen sisäisiä asioita. Näistä 31, eli reilu
viidesosa koko aineiston uutisista, käsittelee pääkaupunkiseudun sisäisiä aiheita. Kategoriassa
”Suomen ja ulkomaan näkökulma” on lähinnä urheilu-uutisia, jotka kertovat ulkomailla pelatusta
ottelusta ja painottavat suomalaisten pelaajien roolia.

Taulukko 11. Maantieteellinen alue.
Alue

N

%

Suomi

89

64

Valtakunnallinen / muu Suomi

58

Pääkaupunkiseutu

31

Ulkomaat

51

Eurooppa

17

Yhdistetty Suomen ja ulkomaan näkökulma

9

Yhdysvallat

9

Maailmanlaajuinen tai maita eri maanosista

8

Muu maa

8

Yhteensä

140
61

36

100

On helppo nähdä, että aineistoni uutisissa noudatetaan kulttuurisen ja maantieteellisen läheisyyden
kriteeriä (ks. luku 2.7). Ulkomaanuutisissa painottuu Euroopan ja Yhdysvaltojen näkökulma.
Tämän toteamiseksi olen eritellyt vielä erikseen uutisten tapahtumapaikat niistä ulkomaanuutisista,
joissa paikka on selvästi määritettävissä. Kuten arvata saattaa, yleisin tapahtumapaikka on
Yhdysvallat. Euroopan maiden ja Yhdysvaltojen ohella muut maat pääsevät esille yksittäisissä
jutuissa. Maanosista syrjityin on Etelä-Amerikka, josta ei ole yhtään uutista.

Kartta 1. Ulkomaanuutisten ensisijainen tapahtumapaikka (37 kpl).

Jatkojutut
Kuten jo Galtung ja Ruge (1965) huomasivat, aiheen nouseminen uutisiin lisää aiheen käsittelyn
todennäköisyyttä myös jatkossa. Tämän seikan selvittämiseksi olen eritellyt etusivun uutisista ne
jutut, joissa käsitellään jo esillä ollutta aihetta. Olen jaotellut HS.fi:n etusivulla julkaistut jatkojutut
neljään eri kategoriaan. Ensimmäiseen luokkaan kuuluvat uutiset, joissa käsitellään parhaillaan
meneillään olevia, muuttuvia prosesseja. HS.fi:ssä seurattiin tutkimusviikolla aktiivisesti muun
muassa Finnairin lentäjälakkoa, sikainfluenssarokotuksia, Suomenlahden miinanraivausta ja
Atlantis-sukkulan matkaa. Toinen kategoria on nimeltään ”Pakko jatkaa”, millä tarkoitan sitä, että
uutisten julkaiseminen on hyvän journalistisen tavan mukaista. Kategoriaan kuuluvat seuratut rikosja oikeusjutut, riita-asiat sekä virheellisiin tietoihin tehdyt korjaukset. Kategoriaan Oikeus ja
velvollisuus -kommentoida kuuluu vain kaksi uutista. Näissä uutisissa vastuullinen taho kommentoi
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itseensä liittyvää uutisaihetta. Tällainen on esimerkiksi uutinen ”Ilmastotutkijat: Hakkeroituja
sähköposteja luetaan väärin.” Muiden jatkojuttujen luokkaan kuuluvat perinteiset jatkouutiset,
joissa jatketaan jonkin uutisoidun aiheen käsittelyä uudesta näkökulmasta.

Taulukko 12. Jatkojutut.
Uutisen luonne

N

%

Uusi, itsenäinen uutinen

101

72

Jatkojuttu

39

28

Meneillään oleva muuttuva prosessi

22

Pakko jatkaa -ilmiö

7

Oikeus ja velvollisuus kommentoida

3

Muu jatkojuttu

7

Yhteensä

140

100

Huomiota herättävää on, että HS.fi:ssä julkaistaan jokseenkin vähän perinteisiä jatkojuttuja, joissa
jo esiin tuodun aiheen käsittelyä jatketaan uudesta näkökulmasta. Tämä johtuu todennäköisesti
yksinkertaisesti siitä, että verkossa julkaistaan ylipäätään vähän sanomalehden juttuja. Sen sijaan
verkossa seurataan aktiivisesti meneillään olevia prosesseja, kuten lentäjälakkoa, sikainfluenssaa ja
Suomenlahden miinanraivausta. Näistä aiheista saadaan verkkoon helposti uutisia, jotka ovat
ajankohtaisia juuri julkaisuhetkellä.

5.2. Ajankohtaisuus ja odotettavuus

Ajankohtaisuus on yksi selkeimpiä ja tunnetuimpia uutiskriteereitä, ja se mainitaan lähes kaikissa
uutiskriteeritutkimuksissa. Ajatus ajankohtaisuudesta sisältyy uutisen ideaan: esimerkiksi Bruun,
Koskimies ja Tervonen (1989) määrittävät uutista siten, että se on muita journalismin muotoja
sitoutuneempi aktuaalisuuteen ja faktuaalisuuteen. Pyrkimys ajankohtaisuuteen tarkoittaa sitä, että
uutinen kerrotaan mahdollisimman nopeasti. (Bruun, Tervonen & Koskimies 1989, 54). Okkonen
(1980) jakaa ajankohtaisuuden akuuttiin ja krooniseen ajankohtaisuuteen. Aihe on akuutisti
ajankohtainen silloin, kun se on juuri tapahtunut tai tullut julkisuuteen. Kroonisella
ajankohtaisuudella hän tarkoittaa puolestaan jonkin ilmiön vähemmän selvärajaista
ajankohtaisuutta. (Okkonen 1980, 126–127.)
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Kuten olen aiemmin useaan kertaan todennut, verkkouutisten julkaisua selittää paljon se, millaista
valmista uutismateriaalia on tarjolla. Tämän vuoksi suuri osa uutisista on ajankohtaisia siinä
mielessä, että uutinen julkaistaan eri medioissa yhtä aikaa ja sen ”uutuus” on hetkellistä. Uutinen on
julkaistava heti, tai se ei ole lukijalle muiden välineiden käsittelyn jälkeen uusi. Näissä valmiiseen
materiaaliin perustuvissa uutisissa pyrkimys ajankohtaisuuteen näkyy juuri Bruunin ym. esittämällä
tavalla: uutinen pitää kertoa mahdollisimman nopeasti. Kutsun tällaista ajankohtaisuutta
tutkimuksessani hetkelliseksi ajankohtaisuudeksi. Hetkellinen ajankohtaisuus on usein näennäistä:
aihe on ajankohtainen vain siksi, että sitä koskevaa tietoa on juuri julkaistu. Omaan uutishankintaan
perustuvissa jutuissa ajankohtaisuus ei ole sidottu yhtä tiukasti tiettyyn hetkeen, mutta myös nämä
jutut sidotaan yleensä jollakin tavalla esimerkiksi pinnalla oleviin puheenaiheisiin tai vaikkapa
tiettyyn vuodenaikaan.

Hetkellinen ajankohtaisuus ja odotettavuus kytkeytyvät yhteen. Valmiin materiaalin ja
rutiinilähteiden vuoksi suuri osa uutisista on ajankohtaisuuden lisäksi sellaisia, että niitä on osattu
odottaa etukäteen. Toki uutisen sisältö, esimerkiksi päätös jonkun henkilön syyttömyydestä tai
syyllisyydestä, on itsessään uusi ja joskus varsin odottamatonkin tieto. Etukäteen on kuitenkin
tiedetty, että aiheesta voidaan tehdä uutinen.

Olen eritellyt 140 uutisen aineistostani ajankohtaisuutta luokittelemalla aineistoni sen mukaan,
milloin jotakin on tapahtunut tai julkistettu. Valtaosa jutuista kertoo hetkellisesti ajankohtaisista,
samana päivänä tapahtuneista asioista tai julkistetuista tiedoista. Vain 22 juttua on luokiteltavissa
ajattomiksi, millä tarkoitan sitä, etteivät ne eivät suoranaisesti liity mihinkään juuri julkaisupäivänä
tapahtuvaan asiaan. Toimituksissa tällaisia juttuja kutsutaan usein ”ei-päivänpäällisiksi”. Nämäkin
jutut ovat käytännössä jollain tapaa ajankohtaisia, eli ne kertovat usein jostakin pinnalle nousseesta
keskustelunaiheesta tai ilmiöstä. Erittelyni perusteella voinkin perustellusti väittää, että
ajankohtaisuus HS.fi:n uutiskriteereistä yleisin, sillä ajattomia juttuja on vain 17 prosenttia, ja niistä
suurin osa on aihepiiriltään luokiteltavissa ajankohtaisiksi.

Erittelin samalla jutuista sitä, perustuvatko ne odotettuihin vai äkillisiin ja odottamattomiin
tapahtumiin. Odottamattomalla tapahtumalla tarkoitan sellaista tapahtumaa, johon ei ole voitu
varautua toimituksessa ennakolta, siis käytännössä onnettomuutta, katastrofia tai rikosta.
Odottamaton tieto puolestaan tarkoittaa sellaista tietoa, joka ei perustu todennäköisesti mihinkään
julkaisuun, viralliseen päätökseen tai järjestettyyn tapahtumaan, josta media on voinut tietää
etukäteen. Olen laskenut tähän kategoriaan kuuluvaksi myös erinäisiä tiedonjulkistuksia,
64

esimerkiksi uutisen siitä, milloin HIM-yhtye julkaisee uuden albuminsa ja että Teknologiateollisuus
on jättänyt lakkovaroituksen. Tähän kategoriaan olen laskenut myös muilta medioilta lainatut
skuupit, jotka ovat olleet HS:n näkökulmasta odottamattomia.

Samana tai edellisenä päivänä tapahtuneita odottamattomia ja äkillisiä tapahtumia, kuten
onnettomuuksia, luonnonkatastrofeja ja rikoksia, oli aineistossa ainoastaan 10. Odottamattomia
tietoja oli kaksinkertainen määrä, eli 21. Kaikkiaan 140 uutisesta 78 prosenttia oli sellaisia, että
niiden julkaisua on voitu ainakin teoriassa suunnitella etukäteen. Tarkat tiedot löytyvät taulukosta
liitteestä 3.

Uutistoimintaa kritisoidaan usein siitä, että uutiskriteerit painottavat äkillisiä ja yllättäviä
tapahtumia. Toki näinkin on, mutta määrällisen erittelyn perusteella näyttää siltä, että uutistoiminta
lepää pitkälti etukäteen tiedossa olevien uutisten varassa. Tämä ei tietenkään ole mikään
verkkomedian ominaispiirre: toimituksessa työskennelleet tietävät, että uutistyötä suunnitellaan
paljon etukäteen, ja suunnittelua ohjaavat tulevat tiedotustilaisuudet, toimielinten päätökset,
tapahtumat ja julkaisut. Tämänkaltainen passiivinen uutishankinta on tyypillistä McManusin (1994)
markkinajournalismille, jota esittelin luvussa 3.7.
Tämä onkin passiivisen uutistoiminnan ristiriita: Uutiselta odotetaan yllättävyyttä ja ”uutuutta”, siis
odottamattomuutta. Toisaalta uutishankinnan puuttuessa väline nojaa väistämättä odotettavaan
uutismateriaaliin. Odottamattomuus kaventuu tarkoittamaan sitä, että odotettu tiedonjulkistus
tarjoaa yllättävää tietoa. Täysin odottamattomia uutisia tulee vain julkisista lähteistä, esimerkiksi
pelastuslaitokselta tai poliisilta, ei toimittajien omina paljastuksina.

5.2.1 Ajan tuottaminen uutisissa

Olen eritellyt pikkuaineistoni juttuja sen mukaan, miten jutuissa käsitellään uutisen tapahtuma- tai
julkaisuaikaa. Aika tulee esille erityisesti jutuissa, jotka käsittelevät parhaillaan meneillään olevia
seurattavia uutistapahtumia. Olen kiinnostunut etenkin reaaliaikaisuuden ja ajankohtaisuuden
tunteen synnyttämisestä. Miten lukijalle osoitetaan, että uutiset ovat tuoreita ja ajan tasalla?

Reaaliaikaisuus

Verkko on hyvä väline seurata tapahtumia, jotka tapahtuvat parhaillaan, koska jokaisen uuden
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käänteen voi julkaista saman tien. Muut sähköiset välineet ovat riippuvaisia lähetysajoista, mutta
verkossa pienetkin tiedonmurut voidaan julkaista heti. Verkko on vahva väline etenkin suurissa
äkillisissä uutistapahtumissa, koska yleisölle voidaan tarjota heti sen kaipaamaa tietoa. Castaldon,
Gladneyn ja Shapiron (2007, 61) tekemässä tutkimuksessa nopeaa päivittymistiheyttä pidettiinkin
verkkouutisoinnin laatukriteereistä kolmanneksi tärkeimpänä. Tutkimusviikollani ei sattunut suuria
katastrofeja, mutta meneillään oli kuitenkin joitakin muuttuvia ja aktiivisesti seurattuja
uutistapahtumia, kuten Finnairin lentäjälakko ja sikainfluenssaepidemia sekä muutamia vähemmän
akuutteja mutta seurattuja tapahtumia, kuten Atlantis-sukkulan laukaisu. Näiden tapausten kohdalla
julkaisua selittää pitkälti se, että jotakin tärkeää on meneillään. Aiheita koskevia uutisia julkaistaan
riippumatta siitä, onko jotakin tapahtunut vai ei. Itse prosessin tärkeys pitää aiheen pinnalla, vaikka
sen tilassa ei olisi tapahtunut muutosta. Näiden prosessien lisäksi Kampissa sattui tulipalo, jonka
käänteitä seurattiin verkossa aktiivisesti.

Olen eritellyt pikkuaineistoni muuttuvia prosesseja kuvaavista uutisista sitä, miten
reaaliaikaisuuden tunnetta luodaan. Reaaliaikaisuutta saadaan aikaan muun muassa
preesensmuodolla, jolla viitataan siihen, mikä tilanne on juuri nyt. Lisäksi muuttuvista tilanteista
uutisoitaessa on tärkeää mainita, milloin viimeisimmät tiedot on saatu.

Tilanne tänään, tässä ja nyt

Pikkuaineistossani on neljä Finnairin lentäjälakkoa koskevaa uutista. Jo uutisten määrä kertoo siitä,
että aihetta seurataan tiiviisti. Koska kyseessä on suureen ihmisjoukkoon konkreettisesti vaikuttava
tapahtuma, tilannepäivityksiä julkaistaan, vaikka mitään ei tapahtuisikaan. Aihetta pidetään niin
tärkeänä, että sitä pidetään etusivulla koko ajan. Ensimmäinen uutinen keskittyy siihen, miten lakko
vaikuttaa tavallisten ihmisten elämään. Kolmen seuraavan uutisen painotus on neuvotteluiden
etenemisessä, mutta näkökulma on edelleen matkustajan. Jutuissa ei keskitytä neuvoteltaviin
asioihin, vaan siihen, jatkuuko lakko vai ei.
Aineistoni ensimmäisessä Finnair-uutisessa ”Lentäjälakko sotkee tänään 30 000 ihmisen
matkasuunnitelmat” ajankohtaisuus tuodaan esille jo otsikon ”tänään”-sanalla. Juttu alkaa
kuvauksella siitä, miltä Helsinki-Vantaalla näyttää:

Peruttu, peruttu, peruttu... Lähtevien lentojen taulu näyttää apealta. Helsinki-Vantaan
lentoasemalla on rauhallista, lähtöaulassa asiakaspalvelutehtäviin hälytetty väki seisoskelee lähes
vailla palveltavia.
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Juttu luo preesens-muodolla mielikuvan siitä, että toimittaja on kentällä parhaillaan. Koska jutussa
ei käytetä ajanmääreitä, lukija ei voi tietää, onko toimittaja ollut Helsinki-Vantaalla vielä viimeisen
päivityksen aikaan kello 11.50 vai onko kuvaus aamulta. Jutun ensimmäiseksi julkaisuajaksi on
merkitty 7:42. Todennäköisesti preesens-muoto luo kuitenkin hieman harhaanjohtavan mielikuvan.
Aivan jutun lopussa haastatellaan matkustajaa, jonka lennon olisi pitänyt lähteä kello 6.45, mutta
tämä ei ole mahtunut koneeseen. Hänestä puhuttaessa käytetään imperfektiä. Oletettavaa on, että
toimittaja on käynyt kentällä aamulla ja tullut sen jälkeen toimitukseen jatkamaan työskentelyä.
Tähän viittaa se, että toimittaja on ottanut aamupäivällä yhteyttä Finnairin tiedotukseen, minkä voi
olettaa tapahtuneen toimituksessa. Tietoisesti luotu paikallaolon tuntu antaa viitteitä siitä, että
reaaliaikaisuutta pidetään tärkeänä, erityisesti, kun kyseessä on vasta alkanut meneillään oleva ja
kymmeniin tuhansiin ihmisiin vaikuttava prosessi.

Alun kuvailun jälkeen jutussa päästään varsinaiseen uutiseen, eli siihen, miten lakko vaikuttaa
matkustajien elämään. Näiden tietojen tuoreutta korostetaan kertomalla, milloin tiedot on saatu:
”Finnairin tiedotuksesta kerrottiin aamupäivällä, että--”
Illan aineistoon kuuluu kello 12.21 julkaistu ja 12.32 päivitetty uutinen ”Lentäjien lakkoa ei
sovitella – myös tiistain lennot peruttu”. Myös tässä jutussa reaaliaikaisuuden tuntua luodaan
preesens-muodolla. Juttu alkaa seuraavasti:
”Lentäjien lakkoa ei toistaiseksi sovitella. Valtakunnansovittelija Esa Lonkan mukaan sovittelun
jatko on täysin auki.”
Vaikka ilmaisu ”ei toistaiseksi” viittaa juuri meneillään olevaan hetkeen, jutussa kerrotaan
seuraavaksi, että valtakunnansovittelija ja Liikennelentäjäliitto ovat keskustelleet asiasta
”maanantaina aamupäivällä”. Vaikka juttu luo aikamuodolla tunteen tuoreesta tilannekatsauksesta,
jutun tiedot eivät ole netin päivitystahtiin nähden tuoreita. Itse asiassa on poikkeuksellista, että
HS.fi:n etusivulla on viimeksi keskipäivällä päivitetty juttu vielä myöhään illalla. Aikaviittaus
”maanantaina aamupäivällä” turvaa tässä tapauksessa toimituksen selustaa: jutussa ikään kuin
myönnetään se, että toimitus ei ole tarkistanut, onko tilanne muuttunut tämän jälkeen. Ilman
viittausta aamupäivään lukija voisi kuvitella, että tilannetieto on tuore. Koska tiedot halutaan
verkkoon heti, juttuja julkaistaan usein vajailla tai vähäisillä tiedoilla. Tällöin ajasta ilmoittaminen
antaa käsityksen myös tietojen laadusta.
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Tiistaina aihe jatkuu otsikolla: ”Finnairin lakkoon etsitään ratkaisua”. Juttu alkaa virkkeellä
”Neuvotteluja Finnairin lentoliikenteen lakon lopettamiseksi jatketaan edelleen
valtakunnansovittelijan toimistossa”. Juttu luo jälleen kerran reaaliaikaisuuden tunnun: lukija voi
kuvitella, kuinka neuvottelijat todella ovat työssään suljettujen ovien takana.
Jutun mukaan keskustelussa pyritään selvittämään sitä, ”kuinka kiistan ratkaisemisessa voidaan
edetä”. Lisäksi kerrotaan, että ”toistaiseksi neuvotteluiden jatkoaikataulusta ei ole tietoa”. Juttu on
tyypillinen tilannepäivitys: lukijalle halutaan kertoa myös siitä, että mitään ei ole tapahtunut. Tällä
kertaa jutussa ei kerrota, milloin tiedot on saatu.

Aineiston viimeinen Finnair-juttu ei ole enää tilannekatsaus: pääjutuksi nostetussa uutisessa
kerrotaan, että Finnairin lentäjälakko on päättynyt. Koska odotettu muutos on vihdoin tapahtunut,
ajasta puhuttaessa ei keskitytä enää nykyhetkeen tai tietojen tuoreuteen. Asia ei ole liikkeessä, ja
reaaliaikaisuutta tai tuoreutta ei tarvitse enää korostaa. Jutussa voidaan keskittyä jo tulevaan
arvioimalla sitä, kuinka suuri osa tulevien päivien lennoista saadaan lennettyä.

Toinen tutkimusviikolla seurattu ja myös pikkuaineistossani näkyvä prosessi on
sikainfluenssarokotusten eteneminen. Reaaliaikaisuutta ei kuitenkaan tarvitse korostaa samaan
tapaan preesens-muodolla tai ”toistaiseksi”-ilmaisuilla, koska tapahtumiin ei odoteta merkittävää
käännettä. Rokotusuutisiin ei ole luotu samanlaista tunnetta siitä, että jotakin tapahtuu juuri nyt.
Päivitykset ovat kuitenkin tuoreita, ja siitä kerrotaan lukijalle.
Ensimmäisessä uutisessa ”Lasten sikainfluenssarokotukset ruuhkauttivat Herttoniemen
terveysaseman” kerrotaan, että rokotukset ovat alkaneet maanantaiaamuna ja että Herttoniemen
terveysasemalla ”oli aamulla ruuhkaista”. Uutinen on julkaistu jo kello 9.14, joten tiedot ovat olleet
julkaisuhetkellä hyvin tuoreita. Seuraavana päivänä aihetta jatketaan kertomalla, että ”Helsingissä
rokotetaan jo 3–6 vuotiaita”. Jutun ensimmäinen lause kuuluu: ”Helsinki alkoi tänään tiistaina
rokottaa sikainfluenssaa vastaan myös 3–6 vuotiaita lapsia.” Jutut ovat siis ikään kuin
pysähdyskuvia siihen, mitä elävässä mutta hitaanlaisesti muuttuvassa prosessissa tapahtuu
parhaillaan.

Kampin bussipalouutinen poikkeaa edellisistä uutisaiheista, sillä tulipalo on äkillinen
uutistapahtuma, ja tilanne saattaa muuttua ratkaisevasti jopa muutamissa minuuteissa.
Muuttuvuuden vuoksi reaaliaikaisuus tuodaan esiin jo ensimmäisessä lauseessa: ”Liikenne Kampin
bussiterminaalissa kulkee taas normaalisti”. Tietoon sisältyy samalla oletus siitä, että lukija on
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seurannut tapahtumia ja tietää, mistä on kysymys. Aloitus luo lukijalle kuvan siitä, että tapahtumia
pidetään aktiivisesti silmällä. Uutisen tietoja päivitettäessä juuri jutun kärjen muokkaaminen on
tärkeää, sillä se luo sivuilla uudestaan käyvälle lukijalle kuvan siitä, että tiedot ovat ajan tasalla.

Pikkuaineistoon kuuluu edellä esittelemieni uutisten lisäksi muutamia lyhyehköjä juttuja, joiden
sisältöä ei voida pitää kovin merkittävänä. Niiden julkaisua selittääkin pitkälti se, että niissä
uutisoidaan jostakin parhaillaan tapahtuvasta itsessään uutisarvoisesta prosessista. Ne osoittavat
lukijalle, että prosesseja seurataan siltä varalta, että jotakin tapahtuu. Jutut viestittävät, että media on
ajan tasalla. Samalla jutut luovat tunteen siitä, että jossakin tapahtuu jotakin tärkeää.

Tällaisia ovat esimerkiksi Atlantis-sukkulan laukaisemisesta ja Obaman Kiinan-vierailusta kertovat
uutiset. Tapahtumia pidetään niin tärkeinä ja kiinnostavina, että niistä uutisoidaan joka tapauksessa,
tapahtuipa mitä hyvänsä. Atlantis-jutussa kerrotaan yksinkertaisesti, että sukkula on nyt laukaistu.
Lukija tietää, että laukaisu onnistui ja että jotakin erityistä on parhaillaan meneillään.
Maanantai-iltana päivitetyssä uutisessa kerrotaan, että laukaisu tapahtui ”maanantai-iltana”, eli
lukijan näkökulmasta äskettäin. Seuraavana päivänä Atlantiksen tarina jatkuu uutisella, jossa
sukkulan kerrotaan vievän avaruuteen ”mikroskooppisia matoja”. Tapahtumasta kerrotaan
preesensmuodossa, joten juttu luo tunteen jälleen ajantasaisuudesta: madot ovat matkalla
avaruuteen parhaillaan.

Obama-jutussa puolestaan kerrotaan Obaman kehottaneen Kiinaa neuvottelemaan Tiibetin
pakolaishallituksen kanssa. Aamulla kello 8.09 julkaistussa jutussa sanotaan, että presidentit
tapasivat ”aamulla”. Juttu on lyhyt sähke, eikä siihen sisälly käytännössä muuta uutisarvoista.
Tunnetta hetkessä elämisestä voidaan luoda myös aiheiden ennakoinnilla. Juttu ”Oikeus antaa
tuomionsa Turun koulukiusaamisjutussa” luo odotuksia siitä, mitä päivän aikana tulee tapahtumaan.
Jutun ensimmäisessä virkkeessä kerrotaan, että oikeus antaa ”tänään maanantaina” tuomionsa. Juttu
on lupaus ja houkutus: lukija tietää, että tapahtumaa seurataan ja toisaalta lukijan toivotaan palaavan
myöhemmin aiheen pariin.

Jotain on juuri tapahtunut

Olen eritellyt yllä sitä, miten aikaan ja reaaliaikaisuuteen suhtaudutaan meneillään olevissa
prosesseissa ja tapahtumissa. Kun uutinen on todella ”uutinen” eikä tilannepäivitys, suhde aikaan
on erilainen. Uutisen tuoreus on edelleen tärkeää, mutta juttuun ei tarvita reaaliaikaisuuden tunnetta,
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sillä tapahtuma ei ole samaan tapaan liikkeessä.

Verkossa uutiset voidaan julkaista heti, ja uutisissa mainitaankin yleensä, että jotakin on tapahtunut
samana päivänä. Esimerkiksi tiistai-iltana kerrotaan, että ”poliisi pidätti tiistaina eri puolilla
Eurooppaa 22 ihmistä”. Joissakin tapauksissa tiedon tuoreus on niin selvää, että aikaan ei viitata
ollenkaan. Tällöin tiedon tuoreudesta kertoo yksinkertaisesti perfektimuoto: Toimihenkilöunioni on
jättänyt lakkovaroituksen, OAJ on tehnyt poliisille tutkintapyyntöjä, vapaudenriisto on
osoittautunut tyttöjen mielikuvituksen tuotteeksi, ja lakon osapuolet ovat hyväksyneet
sovintoesityksen. Muoto viittaa nimenomaan siihen, että tieto on tuoretta julkisuudessa: esimerkiksi
OAJ on voinut tehdä tutkintapyynnöt jo aiemmin, mutta niistä on tiedotettu vasta nyt.
Vain muutamassa ajankohtaisessa jutussa tapahtuma- tai julkaisuaikaa ei mainita. Jutun ”Lehti: CIA
maksaa tapporahoja Pakistanin tiedustelulle” mukaan CIA ”on tukenut Pakistanin
tiedustelupalvelua” ja asiasta ”kertoi amerikkalainen Los Angels Times -lehti”. Perfektimuoto voisi
viitata juuri paljastuneeseen tietoon, mutta kertoa-verbin imperfektimuoto puolestaan luo tunteen,
että kyse ei olisi lehden tuoreimmasta numerosta. Uutisen tuoreus jääkin epäselväksi. Tällaiset
aikaan viittaamattomat uutiset ovat aineistossani poikkeustapauksia.

5.2.2. Muita aikaan liittyviä ilmiöitä
Tuore tutkimus vs. tänään julkaistu tutkimus
Verkossa julkistetut tutkimukset ja tiedotteet voidaan uutisoida näyttävästi, kun tiedot ovat vielä
tuoreita. Tätä tuoreutta korostetaan pikkuaineistoni uutisissa mainitsemalla yleensä heti
ensimmäisessä kappaleessa, että tutkimus, kirja tai tieto on julkistettu samana päivänä. Näin
tehdään muun muassa Sarah Palinin ja Jussi Lähteen kirjoja koskevissa jutuissa sekä verotus- ja
alkoholitutkimuksia koskevissa uutisissa.

Jos julkaisemisesta on aikaa tätä enemmän, julkaisuajankohtaa ei yleensä mainita, koska
“toissapäivänä” on verkossa yksinkertaisesti vanhalta kuulostava ilmaisu. Uutisellisuutta voidaan
kuitenkin korostaa ilmoittamalla tutkimuksen olevan ”tuore” tai ”uusin”. Näin on tehty esimerkiksi
pikkuaineistoni nuorisobarometriä käsittelevässä jutussa, jossa barometrin kerrotaan olevan
”uusin”. Google-haku vahvistaa julkaisuajan epätarkkuuden herättämät epäilykset. Asiaa koskeva
tiedote on julkaistu Valtakunnallisen työpajayhdistyksen sivuilla
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(http://www.tpy.fi/?x17730=56804) jo 13.11, eli kolme päivää aikaisemmin. Uusimmasta
barometristä puhuminen tuottaa mielikuvaa ajankohtaisuudesta ja tarjoaa samalla mahdollisuuden
häivyttää sen, että uutinen on julkaistu jo päiviä sitten muualla. Samoin toimitaan verkkouutisten
maksullisuutta selvittäneen tutkimuksen uutisoinnissa: tutkimusta kuvaillaan ”tuoreeksi”. ”Tuore”
on myös presidentti Mannerheimiin liittyvä tutkimus. Vain unettomuustutkimuksesta kertovassa
uutisessa ei viitata tutkimuksen julkaisuajankohtaan lainkaan.

Ajattomat jutut

Aikamääreet liittyvät olennaisesti valtaosaan verkon jutuista, koska verkossa julkaistaan paljon
nopeasti vanhentuvia uutisia. Sen sijaan monissa omaan uutishankintaan perustuvissa
yhteiskunnallisia ongelmia ja ilmiöitä käsittelevissä uutisissa aika ei ole olennainen tekijä. Tällöin
kyse ei olekaan selvärajaisesta tapahtumasta, vaan ilmiö on ja elää parhaillaan. Tällöin tapahtumaaikaan ei viitata eikä lukijalle kerrota, milloin tiedot on hankittu. Nämä jutut ovat aineistossa pieni
vähemmistö.

Tulevaisuusviittaukset

Koska sanomalehdet eivät voi kilpailla uutisten tuoreudella, niiden on tärkeää suuntautua jutuissaan
tulevaisuuteen. Sen sijaan verkossa painotus on siinä, mitä on juuri tapahtunut tai tapahtuu
parhaillaan. Verkosta puuttuu sanomalehtien suosima etunoja, koska sille ei ole yksinkertaisesti
tarvetta.

Useissa pikkuaineistoni jutuissa ei viitata tulevaisuuteen ollenkaan. Jutut kertovat preesensissä siitä,
mitä tapahtuu parhaillaan tai mitä on tapahtunut aiemmin samana päivänä. Suuressa osassa jutuista
on jonkinlaisia, vähäisiä viittauksia tulevaisuuteen. Niitä ei ole kuitenkaan nostettu jutun kärkeen.
Esimerkiksi sikainfluenssarokotusuutisissa mainitaan, milloin rokotukset jatkuvat ja Atlantissukkulaa koskevissa uutisissa sivutaan lennon tulevia vaiheita.

Pieni osa aineiston jutuista kertoo tulevaisuuden tapahtumista, ja useissa tapauksissa kyse on juuri
julkistetuista tulevaa koskevista tiedoista. Yksi aineiston juttu kertoo Teknologiateollisuutta
mahdollisesti parin viikon päässä odottavasta lakosta ja yksi Riitta Väisäsen palaamisesta
televisioon. Lisäksi aineistossa on kaksi juttua, joissa arvioidaan tulevaisuuden kehityskulkuja ja
nyt tehtyjen päätösten vaikutuksia. Näihin juttuihin kuuluu mainitsemani etunoja, mutta jutut onkin
tehty ensisijaisesti paperilehden tarpeisiin.
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5.3. Läheisyys ymmärrettävyytenä
Uutiskriteeritutkimus puhuu kahdenlaisesta läheisyydestä: maantieteellisestä ja kulttuurisesta. (ks.
luku 2.7) Olen tässä tutkimuksessa rajannut läheisyyden tarkoittamaan sitä, kuinka ymmärrettäviä
uutisoitavat asiat ovat yleisölle. Läheisyyttä olen analysoinut keskiverron kansalaisen
näkökulmasta: uutinen on läheinen, jos aiheella on kytköksiä keskiverron lukijan arkeen. Tällöin
lukija voi ymmärtää uutisen sisällön oman arkikokemuksensa perusteella. Läheisyys ei siis liity
esimerkiksi siihen, mistä maasta uutinen kertoo, vaan mitä kyseisestä maasta kerrotaan. Juttu voi
esimerkiksi kertoa lukijan elämässä vieraasta seikasta, kuten kannibalismista jutussa
”Ihmissyöjäheimo kehitti vastustuskyvyn tappavaa aivosairautta vastaan” (19.11.) tai arjesta tutusta
asiasta, kuten lehtikuvista jutussa ”Ranskassa vaaditaan varoitustekstiä muokattuihin
muotikuviin”(16.11.).

Kaikkiaan 81 prosenttia viikon aineistooni kuuluvista jutuista kertoo aiheista, joihin lukijalla voi
olla konkreettinen suhde ja ne on siten luokiteltavissa tällä tavoin läheisiksi. Näistä jutuista 20:ssä
käsitellään lukijan elämään konkreettisesti vaikuttavaa asiaa tai juttu auttaa lukijaa varautumaan
muutoksiin. Nämä jutut ottavat siis käytännöllisen, yksilön arkea sivuavan näkökulman. Jutuista 94
kertoo ymmärrettävistä, läheisistä asioista, mutta jutuissa ei luoda suhdetta lukijan elämään.
Kaukaisia, arkikokemukselle vieraita juttuja on 26, ja olen jakanut ne kahteen luokkaan. Osa
jutuista kertoo asioista yhteiskunnan ja valtioiden tasolla. Joidenkin juttujen aihepiiri taas on
sellainen, ettei lukijalla ole aiheeseen luonnollista, mediatodellisuuden ulkopuolista suhdetta. Toisin
sanottuna jutun aihepiiri on lukijalle outo. Erittelen luokitteluperusteitani tarkemmin liitteessä 2.

Taulukko 13. Läheisyys
Jutun suhde lukijaan

N

%

Läheinen juttu

114

81

Ei kerro konkreettisesta vaikutuksesta

94

Kertoo konkreettisesta vaikutuksesta

20

Kaukainen

26

Ei yhteyttä arkitodellisuuteen

15

Yhteiskunnan tai valtioiden taso

11

Yhteensä

140
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19

100

Läheisyydestä on tullut journalismissa viime vuosina muotia. Esimerkiksi Helsingin Sanomat
vakuutti lehtiuudistuksesta kertovassa verkkojutussaan, että ”aiheita pyritään tarkastelemaan yhä
selkeämmin siitä vinkkelistä, miten asia vaikuttaa ihmisten elämään” (Mukka 2009). Läheisyys
vaikuttaa uutisten valintaan, mutta kuten Mukka edellisessä lauseessa sanoo, se on myös kehys,
journalistinen tapa tulkita maailmaa.

Olen jakanut pikkuaineiston uutiset eri kategorioihin sen mukaan, kuinka läheisinä, ymmärrettävinä
ja oleellisina uutisia voidaan pitää tavallisen lukijan näkökulmasta. Suurin osa pikkuaineistoni
uutisista käsittelee lukijan näkökulmasta läheisiä tai ymmärrettäviä aiheita, mutta niitä ei ole
selvästi kytketty lukijan arkeen. Yksi syy tähän on se, että verkossa julkaistaan runsaasti lyhyitä
STT:n sähkeitä ja valmiiseen materiaaliin, kuten tiedotteisiin tai tutkimuksiin, perustuvia uutisia.
Usein uutiset olisi voitu tehdä lukijalle entistä läheisemmiksi, jos tähän olisi käytetty resursseja.

Konkreettinen vaikutus lukijan arkeen

Pikkuaineistooni kuuluu useita juttuja, jotka kertoivat ihmisten arkeen jollakin tavalla
konkreettisesti vaikuttavista seikoista. Aiheista uutisoidaan, jotta lukija voi toimia arjessaan. Näissä
jutuissa lukijan oletetaan olevan vaikutuksen kohde tai lukijalla oletetaan olevan konkreettinen
suhde aiheeseen. Jutut vastaavat lukijan akuuttiin tiedontarpeeseen. Näin toimii esimerkiksi Kampin
bussipalo -uutinen, joka alkaa lauseella ”liikenne kulkee taas normaalisti”. Tietoon sisältyy oletus,
että lukija voisi suunnitella bussilla matkustamista. Finnairin lakkoa koskevissa uutisissa puolestaan
keskitytään siihen, miten lakko vaikuttaa tavallisen matkustajan elämään. Sikainfluenssasta
uutisoitaessa taas kerrotaan, milloin, missä ja minkä ikäisiä lapsia parhaillaan rokotetaan. Tämän
luokan jutuissa annetaan usein käytännön neuvoja:

Hän toivoo erityisesti, että ihmiset päivittäisivät tietonsa matkatoimistoilleen, että tieto saataisiin
kulkemaan kaikille. (”Lentäjälakko sotkee tänään 30 000 ihmisen matkasuunnitelmat”, 16.11.)

Riskiryhmiin kuulumattomia potilaita kehotetaan ottamaan yhteyttä omiin terveysasemiinsa niiden
aukioloaikana. (Helsingissä rokotetaan jo 3–6-vuotiaita, 17.11.)
Yhtiö neuvoo matkustajia lykkäämään matkustamistaan. (”Finnairin lakkoon etsitään ratkaisua”,
17.11.)
73

Joissakin uutisissa läheisyys ja lukijan arki ovat Mukan (2009) mainitsemalla tavalla tietoisesti
valittu näkökulma aiheeseen, ja läheisyyttä luodaan konkretisoimalla jotakin asiaa. Esimerkiksi
tällaisesta jutusta sopii uutinen ”Suurituloisen hankolaisen verotus kiristyy ensi vuonna Thaimaanmatkan verran.” Toimittaja on pyytänyt asiantuntijoita laskemaan, miten veronkiristykset
vaikuttavat käytännössä eri tuloluokkiin kuuluvien ihmisten elämään. Juttu alkaa virkkeellä: ”Lama
puraisee monen suomalaisen palkkapussia ensi vuonna.” Juttu olisi hyvin voitu kirjoittaa myös
esimerkiksi kuntatalouden näkökulmasta: kuinka paljon Hangon verotulot kasvavat verrattuna
tilanteeseen, jossa veroja ei kiristettäisi ja mitä näillä verorahoilla voitaisiin hankkia. Nyt juttu ottaa
työssä käyvän ihmisen näkökulman.

Ymmärrettävät aihepiirit

Joidenkin uutisten aihepiiri on lukijan näkökulmasta ymmärrettävä, mutta niissä asioita ei kerrota
vastaavalla tavalla tavallisen, eli toisin sanottuna keskiluokkaisen, ihmisen näkökulmasta. Lukija
pystyy kuitenkin tulkitsemaan uutista oman arkikokemuksensa valossa. Tällöin läheisyys liittyy
aihepiiriin, ei käsittelytapaan. Tällaisia ovat esimerkiksi koulukiusaamisoikeudenkäyntiä tai
suomalaisten alkoholinkulutusta käsittelevät uutiset. Molemmat aiheet ovat sellaisia, että lähes
jokaisella on aiheista jonkinlaista omakohtaista kokemusta, joka riittää tekemään aiheesta
ymmärrettävän. Jutuissa ei kuitenkaan asetuta yksilön asemaan esimerkiksi kertomalla, missä
kulkee terveellisen alkoholinkäytön raja tai miten kiusaamiseen voi koulussa puuttua. Useimmista
näistä aiheista olisi voitu uutisoida yhtä läheisesti kuin ensimmäisen kategorian uutisista, jos
aiheeseen olisi otettu toisenlainen näkökulma. Ero ilmenee esimerkiksi lakkouutisten käsittelyssä.
Siinä, missä Finnairin lakkouutiset keskittyivät kertomaan lakon konkreettisista vaikutuksista
matkustajien elämään, teknologiateollisuuden lakkoa käsittelevässä jutussa ei kerrota, miten lakko
voisi vaikuttaa muihin kuin kiistan osapuoliin. Usein juttujen käsittelytapaa selittää se, että jutut
ovat lyhyitä sähkeitä, joissa kerrotaan käytännössä vain uutiskärki.

Korkealla kaukana arjesta

Osa aiheista puolestaan edustaa tyypillistä yhteiskunnallista keskustelua: aiheista keskustellaan
ylätasolla ja periaatteellisesti. Tällainen on esimerkiksi juttu ”Katainen vastaa arvosteluun: Veroale
puree lamaan samana päivänä.” Juttu ottaa aiheeseen selvän asiantuntijanäkökulman, jossa
elvytyksen vaikutuksia pohditaan koko yhteiskunnan tasolla, ei yksilöiden näkökulmasta. Tässä
tapauksessa verotusta käsitellään juuri päinvastaisella tavalla kuin Hangon veronkorotuksia
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käsittelevässä uutisessa: periaatteessa ymmärrettävä ja lukijoiden elämään vaikuttava aihe tehdään
kaukaiseksi. Jutussa käytetään sellaisia viranomaisilmaisuja kuin ”kuntien investointisuunnitelmat”,
”suhdanteista riippumaton rakenteellinen tarve”, ”julkiset rakennushankkeet” ja ”menoelvytys”.
Tällaisia uutisia on pikkuaineistossa vain muutama.
Mikroskooppiset madot – anteeksi kuinka?

Osa uutisista on hyvin kaukana lukijan arkitodellisuudesta. Hyväksi esimerkiksi sopii juttu
”Sukkula vie avaruuteen mikroskooppisia matoja”. Tällaisia lukijalle varsin outoja uutisaiheita on
erityisesti ulkomaanuutisten joukossa. Palaan outouteen seuraavassa luvussa.

5.4. Erottautuminen ja erikoisuus
Kiinnostavuutta pidetään yleisesti yhtenä uutiskriteerinä, ja käsitys aiheiden kiinnostavuudesta
vaikuttaa juttujen valintaan ja otsikointiin. Kiinnostavuus on kuitenkin niin subjektiivinen ja
määrittelyitä pakeneva käsite, että en tässä tutkimuksessa yritä tarttua siihen. Sen sijaan olen
pyrkinyt erittelemään sitä, mitkä seikat tekevät tietyistä aiheista ja tapahtumista poikkeuksellisia ja
erityisiä, ja siten usein myös kiinnostavia. Erittelen näitä keskenään jokseenkin erilaisia piirteitä
yhden otsikon alla. Galtung ja Ruge puhuvat tutkimuksessaan ennustamattomuudesta ja
harvinaisuudesta. Harcup ja O'Neill puolestaan vastakohdista ja yllätyksistä. (ks. luku 2.7.) Nämä
ovat kaikki seikkoja, jotka saavat tapauksen erottumaan joukosta.

En ole eritellyt erikoisuuden esiintymistä määrällisesti, koska alla esittelemiäni erikoisuuden
piirteitä ei voi mielestäni operationalisoida kvantifiointia varten. Syynä tähän on se, että
mainitsemani erikoisuuden piirteet, esimerkiksi ”ennakkokäsitysten murtuminen” tai ”ristiriitaiset
yhdistelmät”, ovat niin subjektiivisesti koettavia ja tulkittavia seikkoja, että suorittamani
kvantifiointi ei olisi luotettavasti toistettavissa. Jotain suuntaa erikoisuuden yleisyydestä antaa
kuitenkin se, että aineistoni kaikista uutisista läheisyyserittelyni luokkaan ”ei yhteyttä
arkitodellisuuteen” kuului 11 prosenttia. Näistä uutisista suurin osa on outoja ulkomaanuutisia.

Koska lukija tarttuu nettiuutiseen usein otsikon perusteella, jutut pyritään otsikoimaan vetävästi.
Pikkuaineiston otsikoiden perusteella näyttää siltä, että erikoisuutta tai jonkinlaista poikkeavuutta
pidetään lukijoita kiinnostavana uutiskriteerinä. Erityisesti otsikoihin on pyritty löytämään joko
itsessään erikoisia seikkoja tai keskenään ristiriitaisia aineksia. Joissakin uutisissa oudot ainekset
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ovat itse uutisessa pienessä roolissa, mutta ne on siitä huolimatta nostettu otsikkoon. Käytäntö on
ymmärrettävä, sillä outous kerää klikkauksia: Curtain, Dougall & Mersey (2007) huomasivat, että
epätavallisuutta löytyi lukijoiden suosimista uutisista huomattavasti enemmän kuin toimittajien
tärkeiksi arvottamista jutuista (ks. luku 3.7).

Olen eritellyt pikkuaineistosta outouteen, poikkeavuuteen tai erikoisuuteen viittaavia piirteitä.

Ensimmäisyys ja tai muu erityisyys

Joissain tapauksissa uutisen erityisyys perustuu siihen, että jotakin tapahtuu ensimmäistä kertaa.
Tällainen on uutinen koulukiusaamisoikeudenkäynnistä, jota kerrotaan pidettävän ”tärkeänä
ennakkotapauksena”. Tällöin poikkeavuus ei ole välttämättä lukijalle itsestään selvää, vaan
tapauksen erityisyyttä on perusteltava lukijalle. Keskivertolukija ei voi arvioida uutista omista
lähtökohdistaan, vaan poikkeuksellisuuden arviointi vaatii asiantuntija-apua. Juttuun voi liittyä
myös jokin muu piirre, joka antaa sinänsä tavalliselta näyttävälle tapahtumalle erityisen
merkityksen. Tällainen seikka on esimerkiksi jutun ”Selänne laukoi kauden kymmenen maalinsa”
otsikossa, joka antaa Selänteen maalille erityisen merkityksen, koska se sattuu olemaan tasaluku.
Itse jutussa kerrotaan NHL-otteluista, ei varsinaisesti Teemu Selänteen maaleista.

Erilaisuus verrattuna muihin
Joissakin pikkuaineiston uutisissa poikkeuksellisuus tai erikoislaatuisuus on suhteellista.
Poikkeustila tulee selväksi suhteessa muihin tapauksiin: tällainen on esimerkiksi uutinen ”Suomi
nousi alkoholinkulutuksen kärkimaaksi”. Suomalaisten runsas alkoholinkäyttö ei ole varmasti
lukijalle yllätys, mutta tilastollinen erottuminen tekee asiasta poikkeuksellista. Jutussa erityisyyttä
korostetaan mainitsemalla, että Suomessa kulutetaan ”enemmän alkoholia kuin missään muussa
Pohjoismaassa”. Yksi tapa erottaa jokin tapahtuma tai kehityskulku muista onkin sen
poikkeuksellisen suuri koko tai alkoholiuutisen tapaan ensimmäinen sija. Erittelen koon kriteeriä
luvussa 5.6.
Ennakkokäsitysten murtuminen
Joidenkin uutisten poikkeuksellisuudesta juontuva uutisellisuus perustuu tiettyjen ennakkooletusten murtumiseen. Tällaisia ovat esimerkiksi uutiset ”Veronmaksajat: Suomi verottaa
pienituloisia kevyesti” ja ”Tutkimus: Puolet lukijoista olisi valmis maksamaan uutisista netissä”.
Ensimmäinen uutinen kajoaa myyttiin Suomesta korkeiden verojen maana. Jälkimmäiseen uutiseen
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taas kytkeytyy oletus siitä, että ihmiset eivät haluaisi maksaa verkkouutisista. Tähän oletukseen
tarttuu uutisen ensimmäinen lause: ”Verkkouutisten muuttaminen maksulliseksi ei ole välttämättä
huono idea--”. Uutiskärjen kieltomuoto synnyttää tulkinnan siitä, että jokin ajatus kumotaan:
muutenhan juttu olisi voinut alkaa väitteellä, jonka mukaan verkkouutisten muuttaminen
maksullisiksi voisi olla hyvä idea. Maksuhaluttomuutta on pidetty yleisenä käsityksenä, koska
valtaosa mediayhtiöistä tarjoaa verkkosisältönsä lukijoille ilmaiseksi. Rahaa pyydettäisiin varmasti,
jos toimintamallin uskottaisiin kannattavan.

Outous, harvinaisuus ja yllättävyys
Osaa uutisista voi luonnehtia lukijan näkökulmasta yksinkertaisesti oudoiksi. Outouden tunnetta
synnyttävät monet seikat: jokin taho toimii vastoin normeja tai odotuksia, tapahtuma on harvinainen
tai jotakin ei ole yksinkertaisesti tapahtunut tai tiedetty ennen, ja tämä ennenkuulumattomuus ja
vieraus tekee tapahtumasta oudon.
Esimerkki oudosta jutusta on uutinen, jonka mukaan ”CIA maksaa Pakistanin tiedustelulle
tapporahaa”. Jutussa on lukuisia erikoisia piirteitä: ”tapporaha” on vieras ja moraalikäsityksemme
vastainen käsite. Lisäksi jutussa kerrotaan, että Pakistanin tiedustelupalvelua on tuettu tavalliselle
ihmiselle käsittämättömän suurilla summilla, ”sadoilla miljoonilla dollareilla”. Lisäksi tieto on
yllättävä ja odotustenvastainen. Puolestaan jutun ”Ranskassa vaaditaan varoitustekstiä muokattuun
muotikuvaan” outous syntyy siitä, että ehdotettu käytäntö on uusi eikä sen kokeilusta ole
esimerkkejä. Lisäksi lakiehdotuksen mainitaan olevan ”yksi syksyn kohutuimmista”. Sarah Palinin
kirjasta kerrotaan taas otsikolla ”Sarah Palin kertoo kirjassaan jopa rukoushetkestään suihkussa”
(17.11. klo 20:02). ”Suihku” ja ”rukoileminen” muodostavat erikoisen yhdistelmän, mutta vielä
kummallisemman otsikosta tekee se, että suihkukokemuksistaan kertoo konservatiivinen,
varapresidenttiyttä tavoitellut nainen. Outouden tuntua juttuun lisää tapahtuneeseen seksuaalisia
sävyjä tuova virke: ”Suorastaan kosteaksi voi tulkita kohdan, jossa näyttäväksi kehuttu Palin kertoo
ottaneensa suihkukiireidensä keskellä rukousaputarjoukseen liittyvän puhelun julkkispastori Rick
Warrenilta.”

Osa uutisista on aiheeltaan tai tyyliltään varsin tavanomaisia, mutta niiden otsikoihin on nostettu
outoja seikkoja ohi varsinaisen uutisaiheen. Esimerkiksi somalien asunto-ongelmia käsittelevän
uutisen otsikko kuuluu: ”Helsingin jonossa jopa 18 hengen perheitä.” (17.11. klo 20.47) Lukumäärä
kuulostaa keskiverron suomalaisen näkökulmasta hämmentävältä. Kyseinen määrä on paitsi erittäin
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harvinainen, se myös herättää väistämättä lukuisia kysymyksiä siitä, miten 18 hengen perhe
suoriutuu arjestaan. Juttu ei kuitenkaan vastaa lukijan mielessä mahdollisesti syntyviin
kysymyksiin, sillä se ei käsittele perheiden kokoa, vaan asuntojonon pituutta. Meduusoiden määrän
lisääntymisestä taas kerrotaan otsikolla ”Jääkaapinkokoiset meduusat rikkovat kalastajien verkkoja
Japanissa”. Itse juttu käsittelee koon sijaan sitä, että meduusoja on entistä enemmän ja niiden reviiri
on laajentunut. Itse jutussa meduusoiden koosta ei käytetä ilmaisua ”jääkaapinkokoinen”, vaan
niiden kerrotaan voivan ”painaa jopa 200 kiloa”. Otsikon ilmaisu konkretisoi kokoa ja korostaa sen
poikkeuksellisuutta.

Ristiriitaiset yhdistelmät

Joissakin uutisissa erikoisuuden tunnun luovat toisiinsa yhdistyvät aiheet: esimerkiksi uutisessa
”Kansallisooppera tuo konsertteja hoitokoteihin” toisiinsa yhdistyvät arkinen ja juhlava. Siinä,
missä hoitokodit tuovat mieleen huonokuntoiset vanhukset, kansallisoopperaan liittyy hienosteleva
ja elitistinen leima. Samaa ristiriitaisuutta on jo aiemmin mainitsemassani Sarah Palin -uutisessa,
joka yhdistää toisiinsa suihkun ja rukoilemisen sekä konservatiivin ja julkisen suihkuhetkestä
kertomisen.

Oudot ulkomaanuutiset
Tapporahoja, avaruuslentoja, ihmissalakuljetusta. Pikkuaineistoni ulkomaanuutiset ovat varsin
kaukana tavallisten ihmisten arjesta. Ulkomaanuutiset liittyvät usein aiheisiin, joita keskivertolukija
ei voi ymmärtää oman arkikokemuksensa valossa. Lukija varmasti tietää, mitä on ydinjäte tai
meduusa, mutta tällä ei ole asioista todennäköisesti mediatodellisuuden ulkopuolista käsitystä.
Ulkomaanuutiset voisivat periaatteessa käsitellä myös arkisia aiheita, kuten lastenhoitoa tai ruuan
hintaa, joihin lukijalla on oma kotimainen näkemyksensä. Todennäköistä on, että osa
ulkomaanuutisista on valikoitunut sivuille juuri niiden erikoisuuden tai kummallisuuden vuoksi:
verkossa oudot otsikot vetävät lukijoita. Kotimaan uutisista vastaavat oudot uutiset puuttuvat: osa
uutisista kertoo kyllä harvinaislaatuisista sattumuksista, mutta nämäkin uutiset ovat aihepiiriltään
arkisia.

Pikkuaineiston perusteella näyttääkin siltä, että ulkomaanuutisia poimitaan pikemminkin
kiinnostavuuden kuin perinteisen kansainvälispoliittisen tärkeyden perusteella. Todennäköistä on,
että perinteiset kuolonuhreista raportoivat uutiset tai valtionpäämiesten tapaamiset eivät kerää
verkossa juuri klikkauksia. Toisaalta pikkuaineistoni jutut välttävät ulkomaanuutisoinnin
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perinteisen synnin, jossa kaukaisista maista raportoidaan vain onnettomuudet ja konfliktit.

Pikkuaineistoni 41 uutisen joukkoon mahtuu 11 ulkomaanuutista, joiden otsikot ovat seuraavat:
Atomienergiajärjestö
Lehti:

CIA maksaa tapporahoja Pakistanin tiedustelulle

Atlantis-sukkula
Ydinjätteen
Ranskassa
Sukkula
Obama
Sarah

lähti kohti avaruusasemaa

määrä paisuu Venäjällä

vaaditaan varoitustekstiä muokattuihin muotikuviin

vie avaruuteen mikroskooppisia matoja

patistaa Kiinaa Tiibet-neuvotteluihin

Palin kertoo kirjassaan jopa rukoushetkestään suihkussa

Parikymmentä
WHO

epäilee Irania valehtelusta

ihmissalakuljettajaa jäi kiinni EU-maissa

aloittaa valtavan rokotuskampanjan Afrikassa

Jääkaapinkokoiset

meduusat rikkovat kalastajien verkkoja Japanissa

5.4. Kasvu

Yksi tyypillinen tapa tehdä uutisia on selvittää, onko jonkin seikan, vaikkapa valitusten tai
myytyjen tuotteiden, määrä kasvanut. Tilastoista saadaan helposti uutisia etsimällä käyrät ja luvut,
joissa on tapahtunut muutosta. Uutisen takaa erityisesti se, että jotakin kielteistä asiaa on entistä
enemmän. Galtung ja Ruge (1965) puhuvat uutiskriteeritutkimuksessaan voimakkuuden kasvusta.
140 uutisen aineistostani löytyy 14 uutista, joiden otsikossa tai ensimmäisessä kappaleessa viitataan
siihen, että jonkin määrä on lisääntynyt. Kaikkiaan siis joka kymmenes uutinen kuvaa jonkin ilmiön
lisääntymistä.

Pikkuaineistoni analyysi osoittaa, että kasvu näyttää usein olevan keino, jolla johonkin aiheeseen
saadaan uutismainen kärki. Kasvua pidetään tärkeänä kriteerinä, sillä se on nostettu otsikkoon tai
kärkeen myös niissä uutisissa, joissa kasvu ei varsinaisesti ole merkittävää. Tällöin kasvuväitteet
esitetään usein epätarkasti eikä niitä perustella lukijalle. Käytäntö herättää kysymyksiä: onko
toimittaja jättänyt väitteen epätarkaksi tarkoituksellisesti, koska kuvattu muutos on sittenkin ollut
vähäistä vai eikö aiheesta ole todella ollut tarkkaa tietoa? Onko toimittaja itsekään varma uutisessa
esitetystä kasvuväitteestä? Analysoin seuraavaksi pikkuaineistostani uutisia, joissa käsitellään
määrän tai voimakkuuden lisääntymistä.
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Epämääräiset kasvuväitteet

Aineistoni ensimmäinen voimakkuuden lisääntymistä kuvaava uutinen on Nuorisobarometrin
tuloksia esittelevä juttu ”Kulttuuri kiehtoo nuorisoa aiempaa enemmän” (16.11. klo 12.49) Kasvua
pidetään uutisen tärkeimpänä tai kiinnostavimpana seikkana, sillä se on nostettu jutun otsikkoon.
Otsikon kasvuväitettä perustellaan leipätekstissä näin:

Barometrin mukaan kulttuuripalveluiden merkitys nuorten elämän ja vapaa-ajan kannalta on
kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Jutusta ei kuitenkaan käy ilmi, mitä edellinen väite tarkoittaa. Miten kasvua on mitattu? Kuinka
suurta kasvu on ollut? Mitä ylipäätään tarkoitetaan kulttuuripalveluiden merkityksellä ”nuorten
elämän ja vapaa-ajan kannalta”? Käytäntö edustaa monissa aineistoni jutuissa hyödynnettyä
uutiseksi tekemisen strategiaa: otsikkoon löydetty muutosta kuvaava väite perustelee aiheen ja tekee
siitä uutisen, vaikka itse jutussa ei käsitellä otsikon väitettä, eli suosion kasvua. Itse juttu kertoo
siitä, mitä kulttuuriharrastuksia nuorilla on ja kuinka paljon. Otsikon kasvuväite onnistuu tekemään
muuten epäuutisellisesta ja neutraalista aiheesta uutisen.
Samantyyppistä epämääräisyyttä löytyy uutisesta ”Suomi nousi alkoholinkulutuksen kärkimaaksi
Pohjolassa” (16.11. klo 12:32). Vaikka jutussa esitellään selkeitä lukuja, väitteet kulutuksen
kasvusta jäävät perustelematta.

Suomessa kulutettiin viime vuonna enemmän alkoholia kuin missään muussa Pohjoismaassa. Suomi
nousi vertailussa ensimmäistä kertaa Tanskan ohitse.

Puhtaan alkoholin kulutus nousi Suomessa viime vuonna 12,5 litraan jokaista yli 15-vuotiasta
kohden laskettuna.

Uutisessa kerrotaan, kuinka alkoholinkulutus on noussut, mutta siitä ei käy ilmi, kuinka suuri
vastaava luku on ollut aiempina vuosina. Lukija ei siis voi tietää, mitataanko alkoholinkulutuksen
kasvu vuodessa viinilasillisissa vai viinapulloissa. Onkin epäselvää, onko suomalaisten
alkoholinkulutus todella lisääntynyt vai selittääkö kasvua sittenkin mittaustavan muutos: jutussa
kerrotaan, että vertailussa on ensimmäistä kertaa mukana sekä tilastoitu että tilastoimaton
epävirallinen kulutus, jolla tarkoitetaan esimerkiksi kotiviinin valmistusta. On mahdollista, että
80

suomalaisten kulutus on pysynyt ennallaan, mutta muuttunut mittaustapa on nostanut Suomen
tilastoykköseksi.
Tätäkin epämääräisempiin kasvuväitteisiin päästään uutisessa ”Ydinjätteen määrä paisuu Venäjällä”
(16.11. klo 19:58). Juttu alkaa näin:

Venäjän valtiollinen ydinenergiayhtiö Rosatom on huolissaan kasvavasta ydinjätteen määrästä.
Maa on hautautumassa jätteeseen, jota on jo 550 miljoonaa tonnia, Rosatomin edustaja sanoi
uutistoimisto Interfaxin mukaan.

Kasvuväite on hämmentävä, sillä on selvää, että ydinjätettä tulee jatkuvasti lisää, jos ydinvoimaa
käytetään. ”Kasvava ydinjätteen määrä” on kaksitulkintainen ilmaisu: tarkoitetaanko kasvulla sitä,
että ydinjätettä tulee joka vuosi lisää mutta kuitenkin edellisvuosien tahtiin vai kasvaako vuosittain
syntyvän uuden jätteen määrä?
Kasvuväitettä tehostetaan vielä kertomalla, että ”maa on hautautumassa jätteeseen”. Lause luo
kuvan hallitsemattomasta jätevuoresta, joka peittää maan alleen. ”550 miljoonaa tonnia” vahvistaa
mielikuvaa suuruudesta, vaikka tavallisella lukijalla ei ole mahdollisuutta ymmärtää, kuinka
suuresta luvusta on todella kysymys. Kokonaismäärästä puhuminen ei myöskään kerro mitään siitä,
kuinka suurta kasvu on.
Epämääräisyyttä on myös uutisessa ”Unettomuudesta miljoonien kustannukset vuosittain” (17.11.
klo 9.18.) Jutun ensimmäinen virke kuuluu:

Vakavat unettomuusongelmat ovat lisääntyneet viime vuosina.

Varsinainen uutinen käsittelee unettomuusongelmien lisääntymisen sijaan sitä, miten paljon
unettomuus asiantuntija-arvion mukaan maksaa yhteiskunnalle. Jutun kärki ei siis varsinaisesti
käsittele samaa asiaa kuin itse juttu, eikä ensimmäisen virkkeen väitteeseen palata mitenkään.
Lukijalle ei selviä, mitä ylipäätään tarkoittaa ”vakava” unettomuus, kuinka suurta lisäys on ollut ja
miten määritellään ”viime vuodet”. Lukija ei voi arvioida sitä, onko väite toimittajan omaa tulkintaa
vai asiantuntijoiden käsitys asiasta.
Samantyyppisellä tarkentamattomalla kasvuväitteellä alkaa myös juttu ”Helsingin jonossa jopa 18
hengen perheitä” (17.11. klo 20.47)
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Suurperheiden, etenkin somaliperheiden, asunto-ongelmat ovat vaikeutumassa Helsingissä.
Asuntojonossa on jo nyt 350 suurperhettä, joissa on yhteensä noin 3000 perheenjäsentä.

Jutussa kuvaillaan Helsingin vaikeaa asuntotilannetta. Jutusta ei kuitenkaan ilmene, mikä viittaa
ongelmien vaikeutumiseen ja millainen tilanne on ollut aiemmin. Oletettavaa on, että
vaikeutumisella viitataan asuntojonossa olevien perheiden määrän kasvuun. Jos kasvua on ollut
pitkään, sen ilmeisesti oletetaan jatkuvan. Asia ei kuitenkaan selviä jutusta.

Perustellut kasvuväitteet
Jutussa ”Suurituloisen hankolaisen verotus kiristyy ensi vuonna Thaimaan-matkan verran” (17.11.
klo 4.30) kasvuväitteet saavat jo hieman keskimääräistä paremmat perustelut. Jutun alku kuuluu
näin:

Lama puraisee monen suomalaisen palkkapussia ensi vuonna. Kunnat korottavat verojaan
ennätyksellisen paljon ensi vuonna, kertoo Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen.

Jutun edetessä kasvua kuvataan näin:

Esimerkiksi keskituloinen, vuodessa 35 000 ansaitseva vantaalainen maksaa palkastaan ensi
vuonna veroja 105 euroa tätä vuotta enemmän. Suurituloisen, 60 000 euroa vuodessa ansaitsevan,
hankolaisen verotus kiristyy ensi vuonna kuntaveron korotuksen takia 780 euroa. Keskituloinen
hankolainen, joka ansaitsee 35 000 euroa vuodessa, maksaa ensi vuonna 420 euroa tätä vuotta
enemmän.

Jutussa esitellään kasvun suuruutta yksittäisen ihmisen näkökulmasta yksityiskohtaisesti. Toisin
kuin edellisissä jutuissa, kasvu ei ole vain uutisellisuuden tuottamisen strategia, vaan jutun aihe.
Silti jutun kärkeen on nostettu edellisten uutisten tapaan väite, joka jää selittämättä. Jutusta ei
selviä, tarkoittaako ”kunnat korottavat verojaan ennätyksellisen paljon” sitä, että niin moni kunta
(”130–150 kuntaa”) nostaa verojaan vai sitä, että korotukset ovat poikkeuksellisen suuria (joissakin
kunnissa ”peräti 1,5 prosenttiyksikköä”) vai kenties molempia.
Uutisessa ”Jääkaapinkokoiset meduusat rikkovat kalastajien verkkoja Japanissa” (17.11. klo 22.41)
tehdään töitä kasvuväitteiden tarkentamiseksi. Juttu alkaa virkkeellä ”Meduusojen määrä on
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lisääntynyt huolestuttavasti meriveden lämpenemisen vuoksi.” Väitettä perustellaan kertomalla, että
”laji näyttää levinneen Pohjois-Irlantiin saakka” ja että ”Yhdysvaltain tiedesäätiön NSF:n mukaan
meduusoitten määrä on lisääntynyt merkittävästi Japaninmerellä, Välimerellä, Pohjanmerellä--”
Lisäksi jutussa kerrotaan, että ”Japaninmerellä on havaittu jättimäisiä meduusaparvia lähes joka
vuosi 2000-luvulla. Aiemmin suuria meduusaparvia havaittiin vain 40 vuoden välein--” Uutisen
mukaan lisääntyminen on ”huolestuttavaa” ja ”merkittävää”.

Uutisen kasvuväitteitä perustellaan tutkijoiden tekemillä havainnoilla. Lukujen puuttuminen on
perusteltua, sillä tarkkaa tietoa on tuskin tutkijoillakaan.

5.5. Eliittihenkilö ja henkilöiminen
Kaikki luvussa 2.7. esittelemäni uutiskriteeriteoriat mainitsevat eliittihenkilön esiintymisen
uutisointia selittävänä tekijänä. Joissakin esityksissä viihdemaailman julkkikset mainitaan erikseen,
mutta käsittelen sekä valtaeliittiä että muita tunnettuja henkilöitä samassa yhteydessä. Erillisenä
kriteerinä mainitaan henkilöiminen: se, että uutinen on mahdollista esittää jonkin yksilön kautta.
Pikkuaineistoni analyysi osoittaa, että aiheen henkilöiminen ja eliittihenkilön esiintyminen
kytkeytyvät yhteen. Aineistossani on henkilöity ainoastaan sellaisia juttuja, joihin liittyy jollakin
tapaa tunnettu ja julkisuudessa esiintynyt henkilö. Tämän vuoksi seikkoja on syytä käsitellä
samassa yhteydessä.

Olen tarkastellut eliittihenkilöön liittyvien uutisten yleisyyttä erittelemällä 140 jutun aineistostani
ne uutiset, joiden otsikossa mainitaan nimeltä joku ihminen. Oletan, että henkilön nimen
käyttäminen otsikossa viittaa siihen, että yleisön tuntee henkilön ja tämän nimen mainitseminen
tekee jutusta kiinnostavan tai tärkeän. Jos kyseisellä henkilöllä ei olisi vaikutusta jutun uutisarvoon,
henkilön nimeä ei todennäköisesti laitettaisi otsikkoon. 140 jutun aineistossani esiintyy 34 uutista,
joiden otsikossa mainitaan joku henkilö joko koko nimeltään tai sukunimeltään.
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Taulukko 14. Otsikoissa esiintyvät nimet
Henkilö

N

%

Urheilija / urheiluvalmentaja

11

31

Suomalainen poliitikko / vallanpitäjä

7

20

Ulkomainen poliitikko / vallanpitäjä

5

14

Viihdemaailman julkkis (esim. pop-laulaja,

6

17

6

17

Tiedemaailman edustaja

1

3

Yhteensä

35

100

malli)
Kulttuurivaikuttaja (esim. kirjailija,
taidemuusikko)

Lähes kaikki nimeltä mainitut henkilöt ovat enemmän tai vähemmän tunnettuja vaikuttajia tai
julkkiksia. Erityisen paljon nimiä korostetaan urheilu-uutisissa, vaikka lähes kaikki urheilu-uutiset
käsittelevät joukkuelajeja. Otteluraporttien tyyliin kuuluu, että otsikkoon ja jutun kärkeen poimitaan
pelaajat, jotka ovat toimineet ratkaisevassa roolissa. NHL-uutisten otsikoissa kerrotaan puolestaan
suomalaispelaajien onnistumisesta. Ottelut kehystetään siis tiettyjen henkilöiden henkilökohtaisiksi
suorituksiksi, ei kahden joukkueen kohtaamiseksi.

Yllä esitetty taulukko poikkeaa selvästi taulukosta 9, johon olen eritellyt juttujen pääpuhujat ja tahot. Pääpuhujien ja -tahojen listaa hallitsevat tieteentekijät, julkishallinto ja yritykset. Näistä
tahoista otsikkoon on nostettu ainoastaan kerran tiedemaailmaa edustava professori Laura Kolbe,
joka mainitaan otsikossa yhdessä toimittaja-juontaja Maria Veitolan kanssa.

Pikkuaineiston eliittiuutiset

Olen analysoinut pikkuaineistostani ne jutut, joissa joku henkilö on nostettu otsikkoon asti.
Aineistoni eliittihenkilöjutut voi jakaa kolmeen ryhmään: ensimmäiseen eliittihenkilöiden ryhmään
kuuluvat kiinnostavat julkkispersoonat, toiseen asiantuntijaeliitti ja kolmanteen raportoidussa
ottelussa loistaneet urheilijat.

Tunteita herättävät julkkikset

Pikkuaineistossani on muutamia juttuja, joiden uutisarvoa selittää pitkälti tietyn, kiinnostavana
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pidetyn henkilön liittyminen aiheeseen. Aineiston ensimmäinen tällainen uutinen on ”Riitta
Väisänen ja Kymppitonni palaavat televisioon” (16.11.2009). Kyse on tyypillisestä julkkisuutisesta:
Riitta Väisänen on tunteita herättävä persoona, joka on pysynyt vuosikymmeniä julkisuudessa.
Väisänen herättää lukijoissa sekä kielteisiä että myönteisiä tunteita, ja samoin toimii aiheesta
kertova uutinen. Tunteita herättävä henkilö on myös Sarah Palin, josta kerrotaan otsikolla ”Sarah
Palin kertoo kirjassaan jopa rukoushetkestään suihkussa”. Vaikka Palin oli vuonna 2008 peräti
varapresidenttiehdokas, uutinen keskittyy poliittisten näkemysten sijaan täysin muihin seikkoihin,
kuten rukoilemiseen ja kalliisiin pukuihin. Harva yhdysvaltalainen varapresidenttiehdokas
ylipäätään kiinnostaa suomalaisia niin paljon, että tämän kirjasta tehtäisiin Suomessa uutinen.

Sen sijaan Cliff Richard ja Randy Newman eivät ole samalla tavalla suuren yleisön tuntemia, viime
vuosina pinnalla olleita julkkiksia. Myös heistä uutisoiminen perustuu silti persoonan asemaan
tunnettuna ja kiinnostavana henkilönä. Koska tunnettuus ei ole yhtä ilmeistä, he vaativat esittelyä:
Cliff Richardia kuvataan ”maailman vanhimmaksi ja rypyttömimmäksi teini-idoliksi”. Uutinen
”Randy Newman viimein Suomeen huhtikuussa” keskittyy lähes pelkästään Newmanin saavutusten
esittelemiseen. Jutun toisessa virkkeessä kerrotaan, että ”Newman kuuluu USA:n maineikkaimpiin
lauluntekijöihin ja elokuvasäveltäjiin”, ja tämän jälkeen jutussa listataan Newmanin sävellyksiä ja
palkintoja.

Jos juttuun liittyvä henkilö ei ole riittävän tunnettu, tämän nimeä ei nosteta otsikkoon. Esimerkiksi
käy juttu ”Uusi sanakirja suomentaa poliitikkojen termit”, joka on kuvitettu teoksen kirjoittajan
Jussi Lähteen kuvalla. Koska Lähde ei ole julkkis, yleisön oletetaan olevan kiinnostuneempia itse
kirjan sisällöstä kuin sen kirjoittajasta. Toisin kuin edellisissä jutuissa, joissa persoonat olivat
tärkeässä roolissa, Lähde esitellään tarkemmin vasta jutun lopussa. Myös tämä viittaa siihen, että
kirjaa pidetään tärkeämpänä kuin kirjoittajaa.

Asiantuntijaeliitti

Pikkuaineistossani on kaksi juttua, jotka kertovat valtaeliittiin kuuluvan henkilön teoista tai
näkemyksistä. Uutisessa ”Katainen vastaa arvosteluun: Veroale puree lamaan heti samana päivänä”
valtiovarainministeri Jyrki Katainen vastaa hallituksen talouspolitiikkaa koskevaan kritiikkiin.
Kyseessä ei ole puhtaasti eliittilähtöinen uutinen, sillä juttu ei ole saanut alkuaan Kataisen
sanomisista tai aloitteista, vaan hänen toimintaansa kohdistuvasta arvostelusta. Kataisella on
vastuullisena tahona sekä oikeus että velvollisuus kommentoida esitettyä kritiikkiä. Toisaalta
Kataisen asema on niin painava, että hänen kommenteistaan olisi todennäköisesti tehty etusivulle
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yltävä juttu niiden sisällöstä riippumatta.
Sen sijaan uutinen ”Obama patistaa Kiinaa Tiibet-neuvotteluihin” on tyyppiesimerkki uutisesta,
joka perustuu eliittihenkilön lausuntoihin tai tekoihin. Lyhyt uutinen selostaa Obaman Kiinan
presidentin kanssa käymän keskustelun ydinsanoman. Obaman Kiinan-vierailusta olisi uutisoitu
hyvin todennäköisesti tämän sanomisista riippumatta. Obamalla on yksinkertaisesti niin paljon
valtaa, että lähes kaikkia hänen tekemisiään pidetään uutisaiheen arvoisina.

Joukkueen tähti

Kahdessa pikkuaineistoni uutisessa kerrotaan jääkiekko-ottelusta henkilöiden kautta. Tyypillinen
esimerkki henkilöimisestä on juttu ”Puustinen ratkaisi Bluesille, Ilves raapaisi lohtupinnan”.
Bluesin onnistumista ei katsota otsikossa koko joukkueen onnistumiseksi, vaan tietty henkilö on
toiminut ratkaisevassa roolissa. Uutisen ”Selänne laukoi kauden kymmenennen maalinsa”
kiinnostavuus perustuu taas Selänteen asemaan suomalaisena julkkis- ja tähtiurheilijana. Itse
uutinen ei kuitenkaan kerro Selänteestä vaan useammasta pelatusta NHL-ottelusta.

5.5.1. Henkilöiminen
Henkilöidyt jutut

Määrittelen henkilöimisen niin, että jokin nimellään esiintyvä taho esitetään aktiivisena toimijana.
Henkilö ei ole ainoastaan puheroolissa tai jutun kohteena, vaan tämän toimia kuvataan jollakin
aktiivisella verbillä. Pikkuaineistoni uutisista 12 täyttää määritelmän. Näistä jutuista yhdeksän
kuuluu yllä erittelemiini eliittihenkilöuutisiin, eli toimija esiintyy nimellään myös otsikossa.
Esimerkiksi jutussa ”Katainen vastaa arvosteluun: Veroale puree lamaan heti samana päivänä”
Katainen esitetään aktiivisena toimijana jo otsikossa. Jutun ensimmäisessä virkkeessä hän
”puolustaa” hallituksen ratkaisuja. Katainen ei vain raportoi tapahtunutta ulkopuolelta vaan toimii
aktiivisessa roolissa. Jutussa ”Riitta Väisänen palaa televisioon” kerrotaan, että ”legendaarinen
visailuohjelma Kymppitonni sekä sen juontaja Riitta Väisänen palaavat televisioon”. Väisänen
esitetään siis aktiivisena toimijana, joka ”palaa” televisioon. Samalla Väisänen edustaa ohjelmaa ja
antaa sille kasvot. Uutinen olisi vaihtoehtoisesti voitu kertoa myös niin, että kyseinen ohjelma palaa
televisioon ja sen juontajana nähdään Riitta Väisänen, jolloin Väisänen ei olisi ollut toimija, vaan
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kohde.

Kaikissa henkilöidyissä jutuissa toimijana on joku ainakin jollakin tapaa eliittihenkilöksi
luokiteltava taho. Henkilö ei ole kuitenkaan välttämättä niin tunnettu, että tämän nimi olisi nostettu
otsikkoon, kuten mainitsemassani Jussi Lähteen kirjasta kertovassa jutussa. Aineistossani
henkilöiminen kytkeytyy siis vahvasti eliittihenkilöihin, ja esimerkiksi asiantuntijat esiintyvät
jutuissa nimenomaan kertojan ja kommentoijan, eivät aktiivisen toimijan roolissa.

Henkilöimättömät jutut

Pikkuaineistoni uutisista 29 on sellaisia, että ilmiöitä ei kuvata yksittäisten henkilöiden kautta.
Useisiin juttuihin on haastateltu nimeltä mainittua tahoa, mutta tätä ei esitetä toimijana vaan
kommentoijana. Tällöin henkilö selittää tai kuvaa itsestään riippumattomia tapahtumia asiantuntijan
ominaisuudessa.

Usein otsikoissa tai juttujen kärjissä lauseiden subjektina on jokin henkilöimätön taho tai
organisaatio. Esimerkiksi lentäjälakko sotkee, rokotukset ruuhkauttavat, Suomi verottaa, oikeus
antaa, WHO aloittaa ja IAEA epäilee. Sama paljastuu myös aiemmin tekemässäni
sukupuolierittelyssä. Kaikista jutuista 47, eli kolmasosa, on sellaisia, että jutuissa ei ole pääpuhujaa
ollenkaan tai puhuja on henkilöimätön taho, esimerkiksi yritys tai järjestö.

5.5.2. Henkilöimisen rooli
Noin puolet pikkuaineistoni henkilöidyiksi luokittelemistani jutuista on sellaisia, että niiden
julkaisua on alun perin selittänyt ensisijaisesti eliittihenkilön esiintyminen. Loput jutuista ovat
sellaisia, että ne olisi voitu esittää myös ilman tietyn henkilön korostamista, mutta ne on henkilöity
johonkin julkisuudessa esiintyvään, ainakin jollain tasolla eliittihenkilöksi luokiteltavaan tahoon.
Näissä tapauksissa henkilön tuominen esiin näyttää olevan eräänlainen kehys, josta maailmaa
tarkastellaan. Tällöin monimutkainen prosessi nähdään yksilöiden saavutuksena. Esimerkiksi
Obaman ja Kataisen lausuntoihin perustuvissa uutisissa toimijoiksi voitaisiin nimetä myös
kasvottomasti ”hallitus” tai ”Yhdysvallat”. Nimen käyttäminen tuo kunnian ja toisaalta myös
vastuun yhdelle ihmiselle. Käytäntö tekee uutisoinnista lukijan kannalta kiinnostavaa, koska lukijan
on helpompaa olla jotakin mieltä persoonasta kuin hallituksesta. Samaan tapaan henkilöiminen
toimii myös urheilu-uutisissa: monivaiheinen ottelu saadaan tiivistettyä tiettyjen pelaajien
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suoritukseksi.

Henkilöimistä ei kuitenkaan käytetä aina, vaikka se olisi mahdollista. Nostamalla tietty henkilö
yksilönä voidaan korostaa tämän asemaa muihin nähden. Esimerkiksi edellä mainitussa Obama
Kiinassa -uutisessa Kiina ei saa Yhdysvaltojen tavoin henkilöityjä kasvoja:

Yhdysvaltain presidentti Barack Obama kehottaa Kiinaa neuvottelemaan Tiibetin
maanpakolaishallituksen kanssa. Obaman mielestä keskustelut dalai-laman edustajien kanssa
pitäisi saada käyntiin mahdollisimman pian.

Siinä, missä Yhdysvaltain presidentti esiintyy jutun otsikossa ja ensimmäisissä virkkeissä
nimellään, presidentti Hu Jintaon sijaan puhutaan ainoastaan Kiinasta. Vasta kolmannessa
virkkeessä kerrotaan, että ”Obama tapasi presidentti Hu Jintaon Pekingissä aamulla”. Lause esittää
Obaman aktiivisena toimijana, kun taas Hu Jintao jää toiminnan kohteeksi. Jutussa ei myöskään
kerrota, mitä tämä vastasi Obaman näkemykseen. On selvää, että molempien presidenttien
näkemykset eivät ole uutisarvoltaan samanlaisia.

5.6 Suuruus
Kokoa tai suuruutta ei voi varsinaisesti pitää omana uutiskriteerinään, koska se kytkeytyy lähes aina
muihin tekijöihin. Miettinen (1988, 55–56) puhuu intensiteetistä, joka viittaa vaikutusten
suuruuteen. Usein suuruus kytkeytyykin juuri vaikutuksiin, mutta toisinaan suuruus tarkoittaa ennen
kaikkea poikkeuksellisuutta. Kokoa, suuruutta ja intensiteettiä ei voikaan erottaa selvästi muista
uutiskriteereistä.

Koko on kuitenkin usein selvä ja mitattava uutiskriteeri: viisi henkeä vaatinut auto-onnettomuus on
suurempi uutinen kuin kolmen kuolemaan johtanut onnettomuus. Koon kriteeri pätee myös
esimerkiksi henkilöihin: Madonnaa voi perustellusti pitää suurempana julkkiksena kuin vaikkapa
laulaja Lily Allenia. Tällöin suuruudesta kertovat esimerkiksi kyseisen henkilön vaikutus
kulttuuriin, levymyynti, uran pituus, taiteelliset ja rahalliset ansiot, ihailijoiden määrä ja niin
edelleen. Koko liittyy jollakin tapaa valtaosaan aineistoni uutisiin ainakin siinä mielessä, että jokin
asia on läheinen suurelle osalle lukijoista tai se koskettaa jollain tapaa valtaosaa suomalaisista.

Joissakin uutisissa kokoa ja suuruutta tuodaan erikseen esille esittelemällä esimerkiksi vaikutuksen
kohteena olevien ihmisen määrää tai jonkin asian rahallista arvoa. Analyysini seuraavan osion
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tarkoituksena on tarttua juuri näihin ilmaisuihin. En siis arvioi uutisten vaikutuksen suuruutta
todellisessa maailmassa, vaan sitä, miten jonkin asian suuruutta tai kokoa tuodaan pikkuaineistoni
jutuissa esille numeroilla tai muilla ilmaisuilla. Kokoa käsitellään erikseen useimmin niissä
uutisissa, joissa koko on merkittävä uutiskriteeri siinä mielessä, että suuruus on jotakin
poikkeuksellista. Jos suuruus on jonkinlainen itsestäänselvyys, asiaa ei tarvitse sen kummemmin
käsitellä.

Isossa aineistossani on (urheilutuloksista kertovat jutut pois lukien) 48 juttua, joissa viitataan jonkin
ilmiön tai asian suuruuteen alla esittelemilläni keinoilla. Kaikkiaan 44 jutussa viitataan suureen
ihmismäärään, joko kertomalla uutiseen liittyvien ihmisten määrä lukuna tai prosenttiosuutena
jostakin joukosta. Jutuissa viitataan usein myös suureen kappalemäärään (peruttua lentoa, myytyä
levyä) tai suureen rahasummaan. Määrällinen erittely on liitteessä 3.

Suuri määrä ihmisiä, rahaa tai tavaraa

Pikkuaineistossani suuruus tuodaan esille tyypillisimmin kertomalla, kuinka suureen ihmismäärään
jokin asia vaikuttaa. Yleensä vaikutuksen suuruus osoitetaan kertomalla vaikutuksen kohteena
olevien ihmisten lukumäärä. Joissakin tapauksissa puhutaan prosenttiosuuksista. Osassa jutuissa
suuruudesta kertoo puolestaan suuri rahasumma tai jonkin asian kappalemäärä. Yleensä suuruuteen
viitataan jo otsikossa, joten sen uskotaan kiinnostavan lukijaa. Toisaalta suuruus yleensä perustelee
jonkin muun uutiskriteerin, esimerkiksi tärkeyden tai poikkeuksellisuuden, ja usein vasta
kokoluokan mainitseminen tuo jutulle mielekkyyttä. Uutisen tärkeyden ymmärtää, kun sen tietää
koskettavan suurta ihmisjoukkoa.
Uutisessa ”Lentäjälakko sotkee tänään 30 000 ihmisen matkasuunnitelmat” koko tuodaan esille jo
otsikossa. Itse jutussa kerrotaan, että ”tänään on peruttu 215 lentoa, ja 30 000 joutuu lakon takia
miettimään sopivan korvaavan vaihtoehdon. Luvut toistuvat myös myöhemmissä Finnair-uutisissa.
Jutuissa mainitaan, että ”peruutukset koskevat yli 32 000 matkustajaa” ja että lakko vaikuttaa ”joka
päivä noin 15 000 matkustajan lentoihin”. Myös suurperheiden vaikeaa asuntotilannetta korostetaan
kuvaamalla lukuja: ”Helsingissä on jo nyt 530 suurperhettä, joissa on noin 3000 jäsentä”. Lisäksi
Helsingin asuntojonossa kerrotaan olevan “nyt 18 820 kotitaloutta”. Poliisin puolestaan uutisoidaan
pidättäneen ihmissalakuljetuksesta 22 ihmistä, joiden epäillään salakuljettaneen eri maihin 2000
ihmistä. Jutussa ”Sikainfluenssarokotukset ruuhkauttivat Herttoniemen terveysaseman” ajatus
suuresta ihmismäärästä sisältyy jo otsikon verbiin ”ruuhkauttaa”. Itse jutussa kerrotaan, että ”alle
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kolmivuotiaita lapsia oli jonossa noin sata.”

Ihmisten määrän lisäksi kokoa voidaan mitata luonnollisesti myös muun muassa rahassa,
kappalemäärissä tai painossa. Esimerkiksi jutussa ”CIA maksaa tapporahoja Pakistanille kerrotaan,
että CIA on tukenut Pakistanin tiedustelupalvelua ”sadoilla miljoonilla dollareilla”. Unettomuuden
hoidon kerrotaan puolestaan aiheuttaneen erikoissairaanhoidossa vuodessa ”yli 20 miljoonan euron
kustannukset”. Jutussa ”Ydinjätteen määrä paisuu Venäjälle” suuruuteen viittaa jo ilmaisu
paisuvasta määrästä. Itse jutussa kerrotaan, että ”maa on hautautumassa jätteeseen, jota on jo 550
miljoonaa tonnia”. Avaruussukkula Atlantis puolestaan vie avaruuteen ”satojatuhansia
mikroskooppisia matoja”, ja Sarah Palinin kirjasta on otettu ”1,5 miljoonan kappaleen painos”.

Ykkössija ja ennätyksellisyys

Yksi suuruuden muoto on ennätyksellisyys tai ykkössija, jolloin suuruutta on yksinkertaisesti se,
että jokin on suurempaa kuin mikään muu. Tähän perustuu esimerkiksi uutinen ”Suomi nousi
alkoholinkulutuksen kärkimaaksi Pohjolassa”. Jutussa kerrotaan, että Suomessa kulutettiin
”enemmän alkoholia kuin missään muussa Pohjoismaassa”. Ilmaisun painottava ”missään” korostaa
Suomen arveluttavaa ykkössijaa. Sarah Palinin kirja puolestaan ”komeili heti tiistaina
Amazon.com-nettikirjakaupan ja Barnes & Noble -kirjakaupan myyntiykkösenä”, ja Afrikan
rokotuksia koskevassa uutisessa kerrotaan, että Afrikassa on alkamassa ”mantereen kaikkien
aikojen suurin rokotuskampanja”. Kuntien verot puolestaan kiristyvät ”ennätyksellisen paljon”.

Adjektiivit

Joissain tapauksissa ilmiön tai asian suuruusluokka tuodaan esille kokoa kuvaavilla adjektiiveilla tai
jonkin muun adjektiivin superlatiivimuodolla, joka osoittaa ilmiön suuruutta muihin nähden.
Esimerkiksi WHO:n rokotuskampanja ja Sarah Palin kirjaan liittyvä julkisuusmylläkkä ovat
”valtavia” ja meduusat ovat ”jääkaapinkokoisia”. Uutisessa ”Ranskassa vaaditaan varoitustekstiä
muokattuihin muotikuviin” aihetta perustellaan heti jutun alussa sillä, että ”lakiehdotus on yksi
syksyn kohutuimmista”. Randy Newmanin kerrotaan puolestaan kuuluvan Yhdysvaltojen
”maineikkaimpiin laulajiin ja elokuvasäveltäjiin”. Näissä tapauksissa superlatiivien tehtävänä on
perustella uutisen tärkeyttä aihetta tuntemattomalle lukijalle. Newman ei ole kuka tahansa
menestynyt laulaja, vaan tämä kuuluu erityiseen ”maineikkaimpien” joukkoon.
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5.7. Ongelma-asetelmat
Käsittelen seuraavaksi uutiskriteereitä, joista voi käyttää yläkäsitettä ongelma-asetelmat. Ito,
Edelstein ja Keplinger (1989) ovat sitä mieltä, että juuri ongelmakehyksen esiintyminen selittää
uutisten syntyä. En ole tässä tutkimuksessa määritellyt erikseen ongelman käsitettä tai tutkinut sen
merkitystä omana uutiskriteerinään, mutta on perusteltua väittää, että suuresta osasta uutisista on
löydettävä jonkinlainen ongelmalliseksi tulkittava tilanne. Ongelma-asetelmien joukkoon lasken
sellaiset perinteiset uutiskriteerit, kuten kielteisyyden ja konfliktit. Lisäksi olen tutkinut erikseen
kannanottouutisia.

5.7.1. Kielteisyys
Olen etsinyt aineistoni jutuista kahdenlaista negatiivisuutta, joita kutsun yleiseksi ja suhteelliseksi
kielteisyydeksi. Osa jutuista kertoo yleisesti kulttuurissamme negatiivisena pidetyistä asioista, kuten
kuolemantapauksista, onnettomuuksista, rikoksista tai sairauksista. Osa uutisista taas kertoo
kielteisesti tai ongelmia korostaen aihepiiristä, joka ei sinänsä ole luonteeltaan kielteinen.
Jälkimmäisten uutisten kielteisyyttä selittää aihepiirin sijaan ongelma-asetelman esiintyminen.

Viikon aineistossani on 23 juttua, jotka käsittelevät yleisesti kielteisenä pidettyä aihetta.
Esimerkiksi tällaisesta jutusta sopii uutinen ”Nainen löytyi surmattuna Lappeenrannasta”
(21.11.2009) Yleisesti negatiiviset aiheet täyttävät lähes poikkeuksetta myös muita uutiskriteereitä.
Esimerkiksi onnettomuudet tai rikokset ovat yleensä odottamattomia ja äkillisiä. Aiheista tulee
uutisia myös siksi, että tiedon saaminen on helppoa. Poliisi ja pelastuslaitos tiedottavat itse
aktiivisesti, ja toimitukset seuraavat tapahtumia hätäkeskustiedotteiden ja poliisikierrosten avulla.
Rikokset kiinnostavat myös yleisöä (ks. esim. Carpenter & Schaudt 2009).

Muiksi negatiivisiksi jutuiksi olen määrällisessä erittelyssäni luokitellut uutiset, joissa negatiivisuus
on suhteellista, eli sitä ei selitä pelkkä aihepiiri. Näissä uutisissa negatiivisuus syntyy ongelmaa
kuvaavasta tulkinnasta, joka esitetään ensisijaisena, itsestään selvänä näkökulmana. Negatiivisuus
on ikään kuin annettua, ei jonkin tahon mielipide. Mielipiteellisiä esityksiä käsittelen erikseen
seuraavassa alaluvussa. Näitä ”muita negatiivisia uutisia” on viikon aineistossani 22. Luokkaan
kuuluvat uutiset, jotka käsittelevät yhteiskunnallisina ongelmina esitettyjä seikkoja. Negatiivisuutta
ei siis selitä itse aihepiiri, vaan tilanteesta tehty tulkinta. Uutinen on negatiivinen, koska jokin
seikka ”häiritsee”, ”on ongelma”, ”sotkee”, ”rikkoo” ja niin edelleen. Esimerkiksi sopii juttu
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”Helsingin jonossa on jopa 18 hengen perheitä”. Jutun aihepiiriin, asuntojonon pituuteen, ei
varsinaisesti sisälly positiivisia tai negatiivisia merkityksiä, jotka linkittyisivät aihepiiriin
automaattisesti esimerkiksi aiemman uutisoinnin perusteella. Yksiselitteisen ongelmainen kehys
luodaan kuitenkin heti jutun ensimmäisessä lauseessa, jossa kerrotaan, että suurperheiden asuntoongelmat ovat ”vaikeutumassa”. Vaikeutuminen, siis negatiivisuus, esitetään objektiivisena
asiantilana, ei minkään tahon tekemänä tulkintana. Negatiivisuus ei kumpua suoraan aihepiiristä,
vaan siitä, että kuvattu tilanne on negatiivinen sen kohteena oleville ihmisille.

Sen sijaan osa ryhmän jutuista on sellaisia, että ongelmallisena kuvattu tilanne voi olla jonkin
ihmisryhmän näkökulmasta myös myönteinen. Esimerkiksi tästä sopii juttu ”Pirkkala kielsi talon
asukkailta omalla pihalla tupakoinnin” (21.11.). Jutun näkökulma on sen tahon, jolle päätös on
negatiivinen: joltakin kiellettiin jotakin. Tupakointikieltoa toivoneen asukkaan näkökulmasta päätös
oli luonnollisesti myönteinen. Negatiivista tulkintaa edistää ilmaisu ”omalla pihalla”, joka viittaa
siihen, että päätös rajoittaa asukkaiden oikeutta päättää omasta omaisuudestaan. Osaltaan tällaiset
uutiset ottavat ehkä tiedostamattaankin kantaa tietyn näkökulman puolesta. Osittain on kyse juuri
uutiskriteereistä: koska negatiivisuus on uutisellisempaa kuin positiivisuus, jutun kärkeen valitaan
asian negatiivinen puoli. Toisaalta on kyse myös journalismin yhteiskunnallisesta roolista:
toimittajat pyrkivät puuttumaan epäkohtina pitämiinsä asioihin, mikä korostaa uutisoinnin
negatiivisuutta. Joissakin tapauksissa negatiivista esittämistapaa puoltaa se, että jonkin asian
kielteiset vaikutukset koskevat suurempaa ihmisjoukkoa kuin myönteiset vaikutukset.

Taulukko 15. Negatiiviset uutiset.
Negatiivisuus

N

%

Ei luokiteltavissa negatiiviseksi

95

68

Luokiteltavissa negatiiviseksi

45

32

Yleisesti negatiivisina pidetyt aiheet

23

Muut negatiiviset

22

Yhteensä

140

100

Kahdella tavalla negatiivisiksi luokiteltavia uutisia on aineistossa yhteensä 45. Kaikkiaan siis noin
kolmannes aineiston jutuista on luokiteltavissa negatiivisiksi. Negatiivisten uutisten joukko nousisi
tätä suuremmaksi, jos joukkoon laskettaisiin myös kannanotot, joissa joku taho kritisoi jotakin
asiaa. Erittelen seuraavaksi sitä, miten näin rajattu negatiivisuus näkyy pikkuaineistoni jutuissa.
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Outous yhdistyy rikoksiin
Pikkuaineistossani luokkaan ”yleisesti negatiivisina pidetyt aiheet” kuuluu kaikkiaan viisi rikos-,
onnettomuus- ja oikeusuutista. Näitä viittä uutista yhdistää kielteisyyden ohella se, että niiden
julkaisua selittävät negatiivisuuden ohella monet muut tekijät. Kaikkiin uutisiin liittyy piirteitä,
jotka sopivat aiemmin esittelemiini poikkeuksellisuuden, erikoisuuden tai outouden luokkiin.
Yksittäisestä rikoksesta ei tule uutista, ellei rikos ole poikkeuksellisen vakava, harvinainen tai
jollakin muulla tapaa ainutlaatuinen. Ainoa vakavaksi luokiteltavasta rikoksesta tai
onnettomuudesta kertova uutinen on juttu ”Parikymmentä ihmissalakuljettajaa jäi kiinni EUmaissa”. Muut uutiset saavat merkityksensä muun muassa tapahtuman poikkeuksellisuudesta. Yksi
jutuista kertoo oudosta ja harvinaisesta vapaudenriistotapauksesta ja yksi ennakkotapaukseksi
julistetusta oikeudenkäynnistä. Myös juttu ”OAJ teki opettajien lomautuksista tutkintapyyntöjä”
kertoo varsin epätyypillisestä prosessista. Uutinen Kampin bussipalosta taas on erityinen siksi, että
palon vuoksi tyhjennettiin Helsingin keskustassa kokonainen ostoskeskus. Kampin paloon liittyviä
muita uutiskriteereitä, kuten läheisyyttä ja reaaliaikaisuutta, olen eritellyt jo aiemmin.

Negatiivinen kehys vs. yhteiskunnallinen ongelma

Kun muiksi negatiivisiksi uutisiksi luokittelemiani juttuja tarkastelee lähemmin, ne voi jakaa
edelleen kahteen alaluokkaan. Ensimmäiseen kuuluvat meneillään olevat prosessit, jotka esitetään
negatiivisessa kehyksessä. Toiseen kuuluvat yhteiskunnallisina ongelmina kuvatut ilmiöt.

Pikkuaineistossani monet lakkouutiset on esitetty niin, että jo otsikko tarjoaa aiheeseen kielteisen
tulkinnan. Lentäjälakko sotkee ihmisten matkasuunnitelmat ja teknologiateollisuutta uhkaa lakko.
Työntekijöiden näkökulmasta on kyse kuitenkin oikeuksien puolustamisesta, ei uhasta. Lentäjien
näkökulmasta lakon syyt ovat kielteisiä, ei varsinaisesti itse lakko. On tietenkin luonnollista, että
lakkoa tarkastellaan matkustajien näkökulmasta: heitä on huomattavasti enemmän kuin lentäjiä.

Sikainfluenssarokotuksista puolestaan uutisoidaan näkökulmasta, jossa korostetaan toiminnan
epäsujuvuutta ja yksilöille koitunutta vaivannäköä. Kielteinen näkökulma tuodaan esille jo
otsikossa, jossa kerrotaan, että rokotukset ”ruuhkauttivat” terveysaseman. Jutussa kerrotaan,
että lapset joutuivat ”odottamaan” rokotusta ”pari tuntia”. Jutun mukaan asemalla oli ”aamulla
ruuhkaista” ja lapsia oli ”jonossa noin sata”. Ilmaisu ”jonotusajat venyivät kahteen tuntiin”
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antaa kuvan siitä, että aikojen olisi pitänyt olla lyhyempiä.
Pikkuaineiston loput ”muut negatiiviset uutiset” kertovat ongelmista, jotka esitetään laajemmassa,
poliittisia toimia vaativassa kehyksessä. Nämä ongelmat poikkeavat ensimmäisen kategorian
uutisista siinä, että kyseessä ei ole ohimenevä tila, vaan pysyvä ongelma. Aiheista ei olisi
käytännössä voinut tehdä uskottavasti muunlaisia kuin negatiivisia uutisia. Ongelmat esitetään
yhteiskunnan, ei yksilön näkökulmasta. Esimerkiksi jutussa ”Unettomuudesta miljoonien
kustannukset” unettomuutta käsitellään yhteiskunnan menoeränä, ei yksilöiden vaivana. Jutussa
”Suomi nousi alkoholinkulutuksen kärkimaaksi” alkoholinkulutus näyttäytyy lähinnä tilastollisena
ilmiönä.

5.7.2. Konflikti ja kannanotto
Joissakin uutiskriteeritutkimuksissa konfliktia pidetään negatiivisuuden alaluokkana, ei varsinaisesti
omana kriteerinään (ks. luku 2.7). Käsittelen tässä työssä konfliktia omana piirteenään, ja
määrittelen sen joksikin seikaksi, josta ilmaistaan esiintyvän selvästi vastakkaisia näkökulmia tai
intressejä, joiden yhteensovittamisesta on erimielisyyttä. Pelkkä ongelma tai epäkohta ei ole
konflikti, jos ongelman olemassaolosta ja ratkaisusta näyttää jutun perusteella vallitsevan
yksimielisyys.

Konfliktin merkitys uutiskriteerinä vaihtelee: jos konflikti on joidenkin tahojen välinen
arvovaltakiista, konfliktin olemassaolo voi itsessään olla perustelu jutun julkaisemiselle. Tällainen
on esimerkiksi juttu ”Niinistön tyyli alkaa nyppiä eduskunnassa” (18.11.2009). Monet
konfliktiuutiset eivät kuitenkaan keskity tahojen väliseen erimielisyyteen, vaan konflikti koskee
jotakin jonkin tahon yhteiskunnallisena epäkohtana pitämää seikkaa. Tällöin uutisen julkaisua on
edistänyt pikemminkin ajatus yhteiskunnallisen keskustelun herättämisestä ja ongelmiin
puuttumisesta. Tällainen uutinen on esimerkiksi pikkuaineistoni juttu ”Aktivistiverkosto arvostelee
Suomen turvapaikkakäytäntöä” (16.11.2009).

Aineistoni konfliktit ovat kahdenlaisia: osa konflikteista, kuten lakot, vaativat selvittelyä
tosielämässä mediasta riippumatta. Osa konflikteista on sellaisia, että jokin taho tahtoo tuoda
kiistanalaisen seikan julkisuuteen keskustelun synnyttämiseksi. Epäkohtaan kohdistuva keskustelu
voidaan rajata näyttämään kiistalta, jossa on eri näkemyksiä edustavia osapuolia. Toisaalta
toimittajat synnyttävät konfliktiasetelmia – tietoisesti tai tiedostamattaan – pyytämällä mielipiteitä
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vastakkaisia näkökantoja edustavilta tahoilta. Osittain kyse on myös tasapuolisuuden ihanteesta:
asiaa halutaan katsoa eri näkökulmista.

Olen etsinyt koko viikon aineistostani tosielämän konflikteja ja konfliktipitoisia kannanottoja.
Ensimmäiseen luokkaan kuuluvat uutiset, jotka käsittelevät kiistoja, joita ratkotaan myös median
ulkopuolisilla toimilla. Tyypillisesti nämä jutut käsittelevät lakkoja tai muita riita-asioita. Toiseen
ryhmään kuuluvat jutut, joissakin jokin taho kritisoi, epäilee tai syyttää toista tahoa. Vastaavasti
ryhmään kuuluvat myös uutiset, joissa syytetty taho vastaa annettuun kritiikkiin.

Taulukko 16. Konfliktin esiintyminen.
Konflikti jutun aiheena

N=140

%

Ei esiinny

113

81

Esiintyy

27

19

Tosielämän kiista

15

Konfliktipitoinen kannanotto (kritiikin

12

esittäminen tai siihen vastaaminen)
Yhteensä

140

100

Aineistossani on kaikkiaan 27 konflikteja käsittelevää uutista. Etusivun jutuista konflikteja
käsittelee siis lähes joka viides uutinen. Jutuista 15 käsittelee tosielämän konfliktia ja 12
konfliktipitoisia kannanottoja. Huomiota herättävää on, että syytöksiä esittäviä uutisia on
aineistossani enemmän kuin niihin vastaavia uutisia, eikä syytöksiin usein kuulla vastapuolta.

Erittelen seuraavaksi pikkuaineistoni konfliktiuutisia. Pikkuaineiston perusteella näyttää siltä, että
tosielämän konflikteista uutisoidaan neutraalisti. Vastakkainasettelu tai mahdollinen riitely ei
painotu jutuissa. Kannanottoihin perustuvissa jutuissa osapuolet sen sijaan pääsevät esittämään
kärkeviäkin mielipiteitä, mutta osapuolten ei silti kuvata riitelevän tai kiistelevän keskenään.

Tosielämän konfliktit
Pikkuaineistossani on kuusi tosielämän konflikteja koskevaa juttua. Niistä viisi käsittelee lakkoja,
mutta kahdessa jutussa näkökulmana ovat lakon vaikutukset, ei itse kiista. Yhden aiheena on se, että
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on tehnyt opettajien lomautuksista tutkintapyyntöjä.
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Tosielämän kiistoja käsittelevät uutiset ovat tyyliltään neutraaleja. Neljästä Finnair-jutusta kolmessa
ei kuulla kumpaakaan kiistan osapuolta, joten kommentteja ei ole, eikä osapuolten välille rakenneta
vastakkainasettelua. Työnantajan ja -tekijän edustaja kommentoivat tapahtunutta vasta lakon
päättymisestä kertovassa uutisessa. Lakon neuvotteluista ja osapuolten toimista kerrotaan
neutraalisti: ”lakon lopettamiseksi etsitään ratkaisua” ja ”lakkoa ei toistaiseksi sovitella”. Lakkoon
viitataan välillä ilmaisuilla ”kiista” tai ”työriita”, mutta osapuolten ei kuitenkaan kerrota riitelevän
tai kiistelevän.

Myös OAJ:n tutkintapyyntöjä ja Teknologiateollisuuden lakkoa koskevista jutuista puuttuvat suorat
sitaatit. Huomiota herättävää on kuitenkin se, että jutut on kirjoitettu vain toisen osapuolen
näkökulmasta. Vain tämä osapuoli on tietojen lähteenä ja aktiivisena toimijana. Todennäköisesti
jutut on tehty tämän osapuolen laatiman tiedotteen pohjalta.

Sen lisäksi, että tosielämän kiistoista kerrotaan neutraalisti, kaikissa uutisissa itse kiistaa ei käsitellä
ollenkaan: esimerkiksi juttu ”Finnairin lentäjälakko sotkee tänään 30 000 ihmisen
matkasuunnitelmat” sivuuttaa konfliktiasetelman täysin. Jutussa käsitellään pelkästään lakon
vaikutuksia, ei syitä. Syy on todennäköisesti se, että kiistelevien osapuolten näkökulmiin on
paneuduttu jo aiemmissa uutisissa. Uutisointi on edennyt vaiheeseen, jossa aiheeseen etsitään uusia
ja lukijan kannalta olennaisempia näkökulmia. Nyt tärkein uutiskriteeri onkin kiistan sijaan suuri
vaikuttavuus: lakko vaikuttaa kymmenien tuhansien ihmisten elämään.

Syytös ja puolustus

Pikkuaineistossani on kolme juttua, joissa jokin taho esittää arvostelua tai vastaa itseensä
kohdistettuun kritiikkiin. Juttujen kieli on tosielämän kiistoja koskevia uutisia värikkäämpää, ja
syykin on selvä. Ilman kritiikkiä – siis kannanottoa – juttuja ei olisi edes syntynyt toisin kuin
edellisen kategorian uutisissa. Jutut pohjautuvat mielipiteisiin, eivät toimintaan.
Juttu ”Aktivistiverkosto arvostelee Suomen turvapaikkakäytäntöä” (16.11.) on tyypillinen uutinen,
jolla pyritään herättämään yhteiskunnallista keskustelua. Käytetyt ilmaisut ovat varsin latautuneita.
Juttu alkaa näin:

--verkosto pitää Suomen nykyistä turvapaikkakäytäntöä takapajuisena. -- Tuomisen mukaan
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suomalainen turvapaikkakäytäntö on kaukana ylevästä ideasta, jossa analysoidaan, kuka on
turvapaikan tarpeessa.
Lisäksi myöhemmin kerrotaan, että aktivistien mielestä EU tekee ”siirtolaisvihamielistä”
politiikkaa, ja haastateltava pitää maahanmuuttoviraston päätösten tasoa ”järkyttävän huonona”.
Jutussa ei kuulla vastapuolen kommentteja. Päätös perustuu todennäköisesti siihen, että esitetty
kritiikki kohdistuu virastoon, eikä esimerkiksi tiettyyn henkilöön. Lisäksi arvostelu on
epämääräistä: on vaikea kommentoida sitä, että päätösten taso on ”järkyttävän huono”, jos väite on
esitetty ilman tarkkoja perusteluja.
Ilman syytösten kohteen näkökulmaa jää myös juttu ”Atomienergiajärjestö epäilee Irania
valehtelusta”. Uutinen on lyhyt, mutta myös siinä käytetään latautuneita ilmaisuja ”valehtelu”,
”salassa” ja ”tietojen pimittäminen”.
Ainoa puolustautumisasetelmaan perustuva juttu on ”Katainen vastaa arvosteluun: Veroale puree
lamaan heti seuraavana päivänä”. Tässäkin jutussa kriitikot saavat kuitenkin enemmän tilaa kuin
Katainen. Arvostelua esittäneet tahot saavat jutussa kommentoida ja arvostella Kataisen vastauksia.

Juttu alkaa näin:
Valtiovarainministeri Jyrki Katainen (kok) puolustaa hallituksen veroelvytystä. Talouden
asiantuntijat arvostelivat--

Jutun kärki on siis se, että Katainen puolustautuu, mikä luo kuvan vastakkainasettelusta. Jutussa
mainitaan vielä toisen kerran Kataisen yhteydessä verbi ”puolustaa”. Vaikka juttu antaa Kataiselle
suunvuoron, arvostelua esittäneet tahot ovat jutussa pääroolissa. Jutussa kerrotaan, että eräs
arvostelleista ”ei ole täysin tyytyväinen Kataisen vastaukseen”.

5.7.3. Muut kannanotot
Konfliktiuutisten ohella aineistossa on myös muita juttuja, joissa esiintyy kannanottoja tai
arvostelua. Konflikteista nämä jutut eroavat siinä, että asiassa ei esitetä olevan useita, konkreettisia
osapuolia. Arvosteluun kytkeytyy usein muutosehdotuksia. Joissakin tapauksissa kyse on pelkästä
huolenilmauksesta ilman parannusehdotuksia.

97

Nämä kannanottoja sisältävät uutiset voi jakaa kolmeen alaluokkaan. Ensimmäiseen ryhmään
kuuluvat uutiset, joissa kannanotto on jutun kärki. Tällöin alussa esitetään ongelma ja siihen
ehdotettu ratkaisu, jonka esittää yleensä jokin vaikutusvaltainen, usein myös eliittihenkilöksi
luokiteltava taho. Toisen ryhmän uutisissa jutun kärkenä on ongelma, ja tähän ongelmaan otetaan
kantaa jutussa vasta myöhemmin. Lisäksi aineistossa on muutama juttu, jossa aihetta ei aluksi
kuvata ongelmana, vaan neutraalina asiaintilana. Tämä neutraaliksi kuvattu tila tulkitaan
ongelmaksi myöhemmin jonkin tahon kannanotossa, jossa esitetään jonkinlainen muutosehdotus.
Koko viikon aineistossa tällaisia uutisia oli yhteensä 15.

Kannanotot pikkuaineistossa

Pikkuaineistossani on kaksi suoraan kannanotolla alkavaa juttua. Toisessa ranskalaispoliitikko
Valerié Boyer vaatii varoitustekstejä muokattuihin muotikuviin ja toisessa Obama patistaa Kiinaa
neuvottelemaan Tiibetin pakolaishallituksen kanssa. Juttuja yhdistää se, että mielipidettä pidetään
tärkeämpänä kuin varsinaista ongelmaa. Esimerkiksi Obama-jutussa ei kerrota ollenkaan Tiibetin
tilanteesta. Tärkeintä on se, että Obama käyttää vaikutusvaltaansa ja kommentoi arkaa aihetta.
Myös Boyer-uutisessa keskitytään siihen, että Boyerin lakialoite on ”yksi syksyn kohutuimpia”, ei
siis siihen, miten muotikuvat vaikuttavat naisiin. Jutut eroavat toisistaan kuitenkin selvästi. Obaman
kommentin uutisointia selittää tämän asema USA:n presidenttinä, kun taas Boyerin kannanotosta
kerrotaan todennäköisesti sen poikkeuksellisuuden vuoksi. Siinä, missä Obaman mielipide ei vaadi
selittelyjä, Boyer joutuu perustelemaan uudenlaista ehdotustaan.

Hänestä etenkin nuoret tytöt ja naiset uskovat liikaa muotikuvien totuuteen. Boyerista se aiheuttaa
pahoja traumoja--. ”Naisten pakottaminen samaan kauneusmuottiin on eräänlaista väkivaltaa.”

Aineistossani on lisäksi kaksi juttua, joiden alussa esitellään pelkkä ongelmatilanne ja siihen otetaan
kantaa vasta myöhemmin. Nämä jutut poikkeavat edellisen ryhmän uutisista, sillä jutun
tärkeimpänä asiana pidetään ongelmaa, ei siihen esitettyä ratkaisua. Edellisissä uutisissa
nimenomaan mielipide on uutisen arvoinen. Tämän luokan jutuissa asiantuntijat kuvaavat
ongelmaa, ja ikään kuin siinä sivussa he pääsevät esittämään aiheesta valistuneen mielipiteensä.
Kummassakaan uutisessa mielipiteet eivät suoraan kommentoi jutun kärkenä esitettyä ongelmaa.
Esimerkiksi unettomuuden aiheuttamia kustannuksia käsittelevässä jutussa asiantuntija ottaa kantaa
luonnollisina pitämiensä unilääkkeiden puolesta: ”Hänen mielestään Suomessa käytetään aivan
liikaa ja liian pitkiä aikoja bentsodiatsepiinejä.” Kuntien veronkorotuksia käsittelevässä jutussa
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Kuntaliiton edustaja kommentoi muun muassa kuntien velvoitteita.

Lisäksi aineistossa on kaksi juttua, jotka esittelevät ensin neutraaliksi kuvatun asiaintilan, joka
tulkitaan myöhemmin esitettävässä mielipiteessä ongelmalliseksi. Mielipiteillä juttuun saadaan
Edelsteinin ym. (1989) mainitsema ongelmakehys ja uutisellisuutta tuottava jännite. Näin on
erityisesti tilanteissa, joissa jutun aihetta ei voida objektiivisuuteen pyrkimisen nimissä esittää
yksiselitteisenä ongelmatilana. Tällöin ongelmaksi tematisointi hoidetaan käyttämällä vastuun
kierron strategiaa. Esimerkiksi juttu ”Veronmaksajat: Suomi verottaa pienituloisia kevyesti” alkaa
tyyliltään neutraalisti siteeraamalla Veronmaksajain keskusliiton tekemää selvitystä. Kuuden
ensimmäisen virkkeen jälkeen uutisen tyyli vaihtuu, ja järjestö alkaa esittää mielipiteitään. Se ”pitää
ongelmana”, ”vaatii” ja sen pääekonomistin mielestä ”verotus ei saa kohtuuttomasti rasittaa
ahkeruutta ja uralla etenemistä.” Myös Jussi Lähteen kirjasta kertova juttu alkaa tyyliltään
neutraalisti. Aluksi jutussa kerrotaan politiikkasanakirjasta ja siinä suomennetuista poliitikkojen
ilmauksista. Vasta jutun loppupuolella Lähteen kerrotaan arvostelevan poliitikkojen puhetapaa.

5.8. Yläkriteerit tärkeys ja kiinnostavuus
Kuten olen luvussa 3.6 esitellyt, käyttötarkoitustutkimusten mukaan uutisten seuraamista selittävät
pitkälti kaksi perussyytä, tieto ja viihtyminen (McManus 116–118). Jos uutisten haluttaisiin
houkuttavan lukijoita, näiden samojen syiden pitäisi selittää myös uutisvalintaa: tällöin verkkoon
valittaisiin juttuja, joiden ajatellaan olevan tärkeitä, kiinnostavia tai molempia. Tiedon tai viihteen
tarjoaminen ovat arvoja ja päämääriä itsessään, ja muita kriteereitä voidaan pitää näiden kahden
alalajeina: yllättävyys lisää kiinnostavuutta, suuri koko tärkeyttä ja niin edelleen. Tärkeys ja
kiinnostavuus ovat uutishankinnan periaatteita ja tavoitteita. Tästä syystä niitä ei ole mielestäni
mahdollista tutkia aineistonanalyysilla samalla tavoin kuin edellisiä kriteerejä.

5.8.1. Tärkeys
Tärkeyttä ja vaikuttavuutta pidetään usein ensisijaisina uutiskriteereinä (ks. esim. Ahmavaara
1969). Tärkeys on varsin suhteellista: usein niin sanottuja kovia aiheita, kuten politiikkaa ja
taloutta, pidetään monia muita aiheita tärkeämpinä. HS.fi:ssä talous ja politiikka eivät kuitenkaan
jyrää: koko aineiston aiheluokittelussa kategoriaan ”Suomen sisä- ja ulkopolitiikka” kuului viisi
uutista ja kategoriaan ”talouspolitiikka ja yritystalous” neljä uutista. Koska tärkeys on varsin
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subjektiivinen käsite, olen lähestynyt tärkeyttä luvuissa 1.2. ja 3.1. esittelemieni journalismin
tehtävien kautta. Tärkeyttä arvioidaan siten yksilöiden ja yhteiskunnan näkökulmasta. Näin
tulkittuna suurin osa HS.fi:n uutisista täyttää tärkeyden kriteerin ainakin jollakin tasolla.

Tyydyn seuraavaksi esittelemään sitä, millaisia journalismin tehtäviä jutut näyttävät täyttävän. En
siis aiempien osioiden tapaan analysoi sitä, miten uutiskriteeri näkyy aineistossa. Erilaisen
käsittelytapani syy on siinä, että tärkeys eroaa muista uutiskriteereistä perustavanlaatuisesti.
Tärkeys ei ole näin määriteltynä vaikkapa läheisyyden tai erikoisuuden lailla jonkin asian tai ilmiön
ominaisuus tai uutiseen luotu kehys, vaan se liittyy olennaisesti jutun tehtävään ja tarkoitukseen.
Kyse on siitä, miksi (riippumatta aiheen ominaisuuksista) juttu ylipäätään tehdään. Tärkeys ei
ulkoisena päämääränä näy samalla tavoin jutun käytännöissä tai tehokeinoissa. Tärkeys kytkeytyy
uutisoitavan seikan todellisen maailman vaikutuksiin, eikä sitä siksi voi tutkia erittelemällä juttujen
ulkoisia piirteitä.

Yksilöiden taso: varautuminen

Yksilöt tarvitsevat joukkoviestintää pystyäkseen toimimaan ympäristössään. Joukkoviestintä
esimerkiksi varoittaa, ohjaa ja neuvoo. (McQuail 2003, 6–7.) Noin viidesosa pikkuaineistoni
jutuista on sellaisia, että ne auttavat ihmisiä varautumaan heidän elämäänsä käytännössä parhaillaan
vaikuttaviin seikkoihin. Tällaisia ovat esimerkiksi lentäjälakkoa ja sikainfluenssarokotuksia
käsittelevät uutiset. Tällä tavoin tärkeät jutut täyttävät aiemmin esittelemäni läheisyyden kriteerin.
Osa jutuista suuntautuu tulevaisuuteen ja kertoo lukijan elämään tulevaisuudessa vaikuttavista
seikoista. Nämä jutut täyttävät samantapaista tehtävää, vaikka vaikutus ei toistaiseksi olekaan
konkreettinen. Lukija kuitenkin tietää, mikä häntä jossain vaiheessa odottaa.

Yhteiskunnan taso: arviointi ja keskustelu

Noin kolmasosa jutuista on sellaisia, että niiden tärkeyttä voidaan ainakin tiettyyn rajaan asti
perustella yhteiskunnallisella tasolla (ks. Luku 1.2).

Osa näistä jutuista tarjoaa lukijalle mahdollisuuden arvioida yhteiskunnan tilaa, tulevaa kehitystä ja
päättäjien toimintaa. Kyse on siis journalismin toimimisesta julkisen keskustelun areenana ja
äänestäjien informoijana. Tällaisia ovat esimerkiksi kolme verotusta käsittelevää uutista sekä juttu,
jossa järjestö arvostelee suomalaisten turvapaikkakäytäntöä. Juttujen tarkoituksena on esitellä
yhteiskunnallisia vaihtoehtoja ja näyttää, miten asiat voitaisiin tehdä toisin.
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Erityisesti osa tutkimuksiin perustuvista jutuista kertoo yhteiskunnastamme ja meistä sen jäseninä.
Tällainen on esimerkiksi uutinen ”Kulttuuri kiehtoo nuorisoa aikaisempaa enemmän” tai ”Suomi
nousi alkoholinkulutuksen kärkimaaksi Pohjolassa”. Osittain jutut tarjoavat edellisen kategorian
uutisten tavoin mahdollisuuksia julkiseen keskusteluun ja nykytilanteen arviointiin. Toisaalta ne
auttavat meitä myös pohtimaan itseämme, omaa identiteettiämme ja suhdettamme muihin.

Journalismin tehtäviin kuuluu lisäksi lainsäädännön, päätösten toimeenpanon ja tuomiovallan
pitäminen läpinäkyvänä (McQuail 2003, 6–7). Tällaista tehtävää palvelevat esimerkiksi aineistoni
muutamat oikeusjuttuja käsittelevät uutiset.

Identiteetin rakennusta ja arjen mahdollisuuksia

Pienehkö vähemmistö HS.fi:ssä julkaistuista jutuista ei toteuta mitään yllä esittämistäni
journalismin tehtävistä. Jutuilla on kuitenkin muutakin kuin viihdearvoa: esimerkiksi
mikroskooppisista madoista kertova uutinen saattaa luoda yhteisöllisyyttä tarjoamalla puheenaiheen
ja tunteen jaetusta kokemuksesta. Helsingin Sanomien aamukeskusteluiksi kutsutuista tapahtumista
kertovat jutut pyrkivät puolestaan luomaan lehden lukijoiden ja helsinkiläisten yhteistä identiteettiä.

Joukossa lisäksi muutamia uutisia, jotka antavat lukijalle tietoa tämän arjen mahdollisuuksista.
Tällaisia uutisia ovat muun muassa Kymppitonni-ohjelman alkamisesta ja Randy Newmanin
Suomeen saapumisesta kertovat uutiset. Jotta lukija osaa varata konserttiliput, tämän on ensin
tiedettävä, että konsertti on ylipäätään tarjolla.

5.8.2. Ei viihdettä
Kiinnostavuus on tärkeyden ohella toinen kriteeri, joka voi olla samalla myös jutun tavoite tai
tehtävä. Toisaalta lukijan viihdyttäminen ei ole välttämättä itseisarvo vaan keino houkuttaa lukijoita
tärkeän aiheen pariin. Siinä, missä tärkeyden voi määritellä journalismin tehtävien kautta,
viihtyminen on tunne ja siten subjektiivinen kokemus. Tästä syystä en pyri luomaan
viihdyttävyydelle tai kiinnostavuudelle määritelmää. Olen kuitenkin aiemmin analysoinut
poikkeuksellisuutta tai erikoisuutta, jotka osaltaan selittävät jonkin jutun kiinnostavuutta tai
viihdyttävyyttä.
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Jos viihdyttävyyttä tarkastellaan kuten Harcup ja O'Neill (2001), kriteerin täyttäviä uutisia ei juuri
löydy. Heidän mukaansa viihteelliset jutut käsittelevät usein seksiä, showbisnestä, human interest aiheita tai eläimiä tai niissä on draamaa, huumoria, viihdyttäviä kuvia tai nokkela otsikko. (Harcup
& O'Neill 2001, 278–279). Koko viikon aineistossani ei ollut yhtään juttua, joka olisi käsitellyt
seksiä tai eläimiä. Otsikoihin pyritään tuomaan draamaa tai yllättävyyttä, mutta huumoriotsikoita tai
monen verkkomedian suosimia ”Katso kuvat!”-otsikoita ei käytetä. Viihdettä ja populaarikulttuuria
käsittelevät uutiset puolestaan keskittyvät asiaan, eivät juoruiluun. HS.fi:stä löytyy mainitsemiani
outoja ja dramaattisia uutisia, mutta varsinaisia Harcupin ja O'Neillin viihdekriteereihin sopivia
juttuja ei juuri ole.

5.9. Muut uutiskriteerit

Olen tutkinut uutiskriteerejä aineistostani käsin mutta aiemman teorian johdattamana. Olen
kuvannut kriteerejä, jotka näyttävät selittävän aineistoni uutisointia toistuvasti. Vaikka aiempi
tutkimus on ohjannut kriteerien tunnistamista, olen yrittänyt löytää aineistostani myös
tutkimuskirjallisuudessa mainitsemattomia, ehkä juuri verkkouutisoinnille ominaisia kriteereitä.
Reaaliaikaisuus jäi tutkimuksessani kuitenkin ainoaksi erityisesti verkolle ominaiseksi kriteeriksi.
Joitakin aiemman tutkimuksen havaitsemia uutiskriteerejä ei löytynyt aineistostani ollenkaan.
Tällainen on esimerkiksi Harcupin & O’Neilin (2001, 278–279) löytämä myönteisyyden kriteeri
Koko viikon aineistossani ei ollut yhtään uutista, jonka julkaisua olisi selittänyt se, että uutisessa
tapahtuu jotakin poikkeuksellisen myönteistä, kuten pelastuminen tai parantuminen.

Joidenkin tunnettujen kriteerien esiintymisestä aineistoni antaa vain heikkoja viitteitä. Koska etsin
tutkimuksessani aineistossani toistuvasti esiintyviä kriteerejä, olen jättänyt seuraavat seikat
varsinaisen analyysini ulkopuolelle.
Harcup & O'Neill (2001, 279) huomasivat uutiskriteeritutkimuksessaan, että aineistoon kuului
juttuja, joissa media ajoi omaa agendaansa. Samaan kategoriaan voidaan luokitella HS:n oman
juhlaviikon tapahtumia käsittelevä uutisointi. Viikon aineistooni kuului viisi tällaista juttua.
Tapahtumasta tehdyt jutut ovat journalismia mutta myös HS:n omaa markkinointia. Tapahtumilla ja
niistä tehdyillä jutuilla pyritään luomaan lukijoiden ja helsinkiläisten välille yhteisöllisyyttä.

Yhteisöllisyyttä ja me-henkeä ei luoda pelkästään omaan agendaa ajavissa jutuissa. Viikon
aineistooni kuuluu myös muita juttuja, joiden uutisellisuutta selittää se, että ne kertovat ”meistä”
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erityisesti juuri kansakuntana. Tällainen on esimerkiksi juttu ”Suomi nousi alkoholinkulutuksen
kärkimaaksi Pohjolassa” (16.11.2009). Olen analysoinut kyseisen jutun uutiskriteereitä useassa
yhteydessä, mutta jutun kiinnostavuutta lisää myös se, että juttu luo käsitystä ”meistä”, eli
suomalaisista, omanlaisena joukkonaan, joka erottuu jollakin tavalla muista. Me-hengen luominen
onnistuu helposti, sillä juttu vahvistaa tuttua stereotypiaa suomalaisista viinaanmenevänä kansana.

7. Tulokset ja johtopäätökset
Kokoan tässä luvussa yhteen vastaukset tutkimuskysymyksiini. Käsittelen ensin sitä, millaiset ovat
HS.fi:n uutiskriteerit. Luvussa 6.2. siirryn pohtimaan monipuolisuuden ja uutiskriteerien suhdetta.

7.1. Yleisesti HS.fi:n uutisvalinnasta

Pro gradu -työni osoittaa, että Helsinginsanomat.fi on selvästi eriytynyt emomediastaan ja se
keskittyy ensisijaisesti juuri sillä hetkellä ajankohtaisten uutistapahtumien ja prosessien
kuvaamiseen. Omaa uutishankintaa on vähän, ja esillä ovat sähköisten medioiden sillä hetkellä
pyörittämät aiheet. Eriytymisestä huolimatta näyttää siltä, että perinteiset uutiskriteerit ja
journalistiset ihanteet ohjaavat HS.fi:n uutisvalintaa. Vaikka verkkouutisia koskevissa
tutkimuksissa on havaittu usein tabloidisaatiosta kertovia piirteitä (ks. esim.Vanninen 2009),
aineistossani tabloidisaatio ei näy.

Outous ja erikoisuus korostuvat otsikoissa, mutta juttujen sisältöä ei voi pitää viihteellisenä. Uutisia
valitaan etusivulle hetkellisesti ajankohtaisten aiheiden joukosta ensisijaisesti tärkeyden kriteerin
perusteella. Juttuja julkaistaan aiheista, jotka vaikuttavat jollakin tapaa laajaan ihmisjoukkoon tai
joista on aiheellista käydä yhteiskunnallista keskustelua. Verkkotoimituksissa seurataan lukijoiden
mieltymyksiä, mutta perinteisiä journalistisia ihanteita ei ole hylätty. Aihepiireistä suositaan
kuitenkin verkkouutisille tyypillisesti erityisesti rikoksia ja oikeudenkäyntejä, urheilua,
terveysuhkia sekä viihdettä ja pop-kulttuuria.

Verkon uutisvalintaa selittää pitkälti se, millaisesta joukosta uutisia poimitaan. Uutisvalintaa eivät
ohjaa vain arvot vaan käytäntö: millaista valmista, helposti uutisiksi taipuvaa materiaalia on tarjolla.
Uutiset valikoituvat siis julkaistavaksi hyvin rajatusta aihejoukosta. Tämän vuoksi vaihtoehtoiset
näkökulmat ja omaperäiset jutunaiheet puuttuvat verkosta lähes tyystin. Vanhaa sanontaa mukaillen
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verkkouutiset ovat ikkuna tiedotteisiin, julkaisuihin ja julkisiin tapahtumiin. Siinä, missä monissa
toimituksissa juttujen ideointi on arkipäivää, verkkotoimituksissa ideointia ei juuri tarvita, koska
jutunaiheet tulevat pitkälti toimituksen ulkopuolelta. Kaikista HS.fi:n etusivulla julkaistuista jutuista
puolet perustuu joko kokonaan tai osittain uutistoimistomateriaaliin. Puolet jutuista on merkitty
HS:n toimituksen tekemiksi, mutta näistäkin jutuista 40 prosenttia on tehty valmiista materiaalista
esimerkiksi referoimalla tutkimuksia ja tiedotteita tai lainaamalla muita medioita. Tämä ei
tietenkään tarkoita sitä, etteikö HS.fi:ssä tehtäisi uutisvalintaa. HS.fi:n toimitus valitsee uutisvirrasta
oman linjansa mukaisia uutisia, ja juuri tätä linjaa, uutiskriteeristöä, olen tässä työssäni analysoinut.

Vaikka HS.fi nojaa perinteisiin uutiskriteereihin, tutkimusviikon perusteella näyttää siltä, että
HS.fi:llä on osittain omanlaiset, paperilehdestä poikkeavat kriteerinsä. Erityisesti hetkellinen
ajankohtaisuus näyttää korostuvan. Kaikista aineistoni 140 uutisesta 84 prosenttia kertoo sillä
hetkellä ajankohtaisista aiheista, esimerkiksi kyseisen päivän tapahtumista tai juuri julkistetuista
tiedoista. Erityisesti reaaliaikaisuutta voidaan pitää verkkouutisoinnille ominaisena uutiskriteerinä.
Joitakin aiheita pyritään seuraamaan lähes reaaliaikaisesti, ja tätä tuoreuden tuntua tuodaan myös
esille. Samasta meneillään olevasta prosessista uutisoidaan useita kertoja päivässä. Seurattavia
aiheita saatetaan pitää näyttävästi esillä myös silloin, kun mitään ei ole varsinaisesti tapahtunut,
mutta lukijan tahdotaan tietävän, että aihetta seurataan. Jutuissa keskitytään ensisijaisesti
nykyhetkeen tai niissä kerrotaan juuri tapahtuneista seikoista, eikä tulevaisuuden tai seurauksien
pohdinta ole olennaista. Jos jutun fokus on kaukana tulevaisuudessa, juttu on todennäköisesti tehty
ensisijaisesti paperilehden tarpeisiin. Uutisten vaihtuvuus on nopeaa: juttua pidetään etusivulla
yleensä muutaman tunnin ajan, kunnes se korvataan seuraavalla.

Joissakin tapauksissa jutun uutisarvoa saattaa lisätä myös mahdollisuus vetävään otsikkoon.
Juttuihin muotoillaan erikoisia otsikoita jopa ohi aiheen. Uutinen saattaa olla tyyliltään asiallinen,
mutta otsikkoon on nostettu jokin jutussa mainittava erikoinen piirre. On kuitenkin vaikea sanoa,
kuinka suuri merkitys otsikolla on julkaisupäätökseen. Käytäntöä voi useimmissa tapauksissa pitää
uutiskriteerin sijaan tyylikeinona. Otsikon ohella myös sisällöltään erikoisia uutisia poimitaan
erityisesti ulkomaisten uutistoimistojen ja verkkomedioiden tarjonnasta. Koska vertailuaineistoa ei
ole, on vaikea arvioida, liittyykö piirre nimenomaan verkkojournalismiin. Oudot otsikot keräävät
klikkauksia, joten mahdollista, että niitä halutaan tästä syytä tietoisesti löytää sivuille. Oudot jutut
tulevat kotimaan sijaan ulkomailta todennäköisesti siksi, että niitä löytyy koko maailman
uutistarjonnasta luonnollisesti paljon helpommin kuin Suomesta.
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Vaikka verkkomedialla on omat painotuksensa, aineistostani ei näytä löytyvän reaaliaikaisuuden ja
outouden korostumisen olevan ohella muita juuri välineelle tyypillisiä uutiskriteereitä. Tulos
mukailee sekä Boczkowskin (2004) havaintoja institutionalisoituneen verkkomedian
konservatiivisuudesta että Denis Wun (2007) huomiota siitä, että institutionalisoituneen
verkkomedian uutiskriteerit eivät juuri poikkea muusta mediasta. Aineistoni uutiskriteerien
perinteisyyttä selittää pitkälti suhde emomediaan, jonka periaatteita noudatetaan myös verkossa.
Journalismin tehtävien kautta tulkitun laadun näkökulmasta näin pitäisi ollakin: journalismin
perimmäiset yhteiskunnalliset tehtävät ovat välineestä riippumatta samat, joten muiden kuin
teknisiin seikkoihin liittyvien kriteerien ei pitäisi vaihdella välineiden välillä, jos taustalla olevat
ihanteet ovat samat.

7.2. Kriteerien yleisyydestä

Tämän tutkimuksen tarkoituksena ei ole ollut ensisijaisesti selvittää uutiskriteerien yleisyyttä.
Määrällisen erittelyn tärkein tehtävä on auttaa johtopäätösten teossa ja asettaa laadulliset kuvaukset
kontekstiinsa. Määrällinen erittely antaa jonkinlaista osviittaa siitä, kuinka yleinen kyseinen kriteeri
näyttää olevan viikon aineistossani ja kuinka tärkeä kyseinen kriteeri siten on kokonaisuutta
ajatellen. Määrällisen erittelyni tarkoitus ei ole yleistää tai väittää, että uutiskriteerit jakautuisivat
HS.fi:n etusivulla aineistoni ulkopuolella esitetyn kaltaisesti. Koska olen operationalisoinut kunkin
kriteerin hieman eri tavoin, en voi esittää luotettavaa prosentuaalista vertailua siitä, kuinka usein
kukin kriteeri esiintyy aineistossani. Joitakin väitteitä voin kuitenkin esittää.

Määrällisen erittelyn perusteella näyttää siltä, että läheisyys ja hetkellinen ajankohtaisuus näyttävät
vaikeasti mitattavien koon ja tärkeyden kriteerien ohella selittävän pitkälti HS.fi:n uutisvalintaa.
Suurin osa jutuista käsittelee melko arkisia aiheita, jotka ovat juuri sillä hetkellä ajankohtaisia.
Suurin osa uutisista vaikuttaa suureen ihmisjoukkoon, ja niiden julkaisua voi perustella
journalismin yhteiskunnallisilla tehtävillä. Kaikista 140 uutisesta 32 prosenttia täyttää
negatiivisuuden määritelmän ja 19 prosenttia konfliktiuutisen määritelmän. Kategoriat menevät
osittain päällekkäin. Kaikista uutisista 63, eli 45 prosenttia, kuuluu joko toiseen tai molempiin
kategorioihin.

Joka neljännen jutun otsikossa mainitaan nimeltä joku tunnettu henkilö, ja hieman tätä useampi
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juttu jatkaa jo aiemmin julkisuudessa esillä ollutta aihetta. Maantieteellinen ja kulttuurinen
läheisyys selittävät juttujen maantieteellistä alkuperää. Vajaat kaksi kolmasosaa jutuista käsittelee
Suomen sisäisiä asioita, ja reilu viidesosa kaikista uutisista käsittelee paikallisia pääkaupunkiseudun
uutisia. Ulkomaanuutisissa painottuu Euroopan ja erityisesti Yhdysvaltojen näkökulma.

7.3. Uutiskriteerien kuvailu

Kuvaan seuraavasti tiivistetysti HS.fi:n jutuista löytämäni uutiskriteerit.

Läheisyys
Tutkimuksessani läheisyys tarkoittaa sitä, että juttu kertoo jollakin tavalla keskivertolukijan arkeen
liittyvästä aiheesta. Läheinen aihe on sellainen, että lukija voi ymmärtää jutun oman
arkikokemuksensa avulla ja lukijalla voi olla luonnollinen, tosielämän suhde aiheeseen. Aineistoni
analyysi osoitti, että suurin osa jutuista kertoo arkisista, tavalliseen elämään jollakin tapaa liittyvistä
aiheista. Läheisyyttä on kuitenkin kahdenlaista: osa jutuista kertoo arkisista aihepiireistä, mutta niitä
ei ole tuotu yksilön tasolle tai kytketty tavallisen lukijan arkeen. Tällöin jutussa ei kerrota, miten
uutinen vaikuttaa ihmisten elämään käytännössä. Osassa jutuista aihepiiriä on käsitelty niin, että sitä
lähestytään lukijan arjesta käsin ja tiedot auttavat lukijaa toimimaan arjessaan. Suurinta osaa
läheisistä aiheista olisi voitu käsitellä lukijan arjen kautta, mutta monet uutiset tyydytään
tarjoamaan tiiviissä sähkemuodossa.

Koko

Suuri koko on itsessään uutinen yleensä silloin, kun suuruusluokassa on jotakin erityistä tai
poikkeuksellista. Analyysini osoitti, että kun kokoa pidetään poikkeuksellisen suurena, se tuodaan
esiin usein uutisen otsikossa tai alussa. Usein suuruus kytkeytyy vaikuttavuuden ja tärkeyden
kriteeriin: uutinen on tärkeä, kun se vaikuttaa suureen ihmisjoukkoon. Ihmisjoukon kokoluokan
mainitseminen antaa jutulle painoarvoa. Samalla tavalla vaikuttavuuteen kytkeytyy suurista
rahasummista puhuminen. Joissakin tapauksissa uutisen aihe on yksinkertaisesti se, että jokin on
ennätyksellisen suurta tai suurempaa kuin mikään muu.
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Erikoisuus, outous ja ainutlaatuisuus

Monen uutisen julkaisua selittää se, että tapahtumaan liittyy jotakin erikoista tai harvinaislaatuista
tai tapahtumalle voidaan antaa jollakin tapaa erityinen merkitys. Analyysini perusteella erityisyyttä
näyttää olevan monenlaista. Joissakin tapauksissa uutisen erityisyys selittyy sillä, että jotakin
tapahtuu ensimmäisen kerran. Joissakin tapauksissa aiheen ainutlaatuisuus on siinä, että jokin asia
erottuu jollakin tavalla muista. Erottuminen voi olla esimerkiksi tilastollista: jokin uutistoiminnan
näkökulmasta tärkeä seikka yltää jossakin mittauksessa ensimmäiseksi.

Tämän kategorian uutiset osoittavat hyvin, että uutisoinnissa on paljolti kysymys siitä, millaisia
merkityksiä jollekin tapahtumalle tai prosessille annetaan. Merkitykset voivat tulla tapahtuman
ulkopuolelta siinä mielessä, että itse todellisuuden tapahtuma ja sille annettu merkitys eivät ole
luonnollisessa suhteessa toisiinsa. Esimerkiksi auringonottajan kannalta on sama, onko toukokuussa
ulkona 24 vai 25 astetta, mutta vasta jälkimmäisestä voidaan tehdä uutinen, jossa kerrotaan, että
helleraja meni ensimmäistä kertaa rikki. Logiikka pätee esimerkiksi aineistoni juttuun ”Selänne
laukoi kauden kymmenennen maalinsa” (17.11.2009). Selänteen yhdeksäs tai yhdestoista maali
eivät olisi otsikon arvoisia, mutta kymmenjärjestelmässä tasaluvun saavuttaminen on. Itse ottelun
kannalta maalin järjestysluvulla ei ole merkitystä.

Joissakin tapauksissa erityisyys syntyy siitä, että lukijalla odotetaan olevan tietynlaisia
ennakkokäsityksiä aiheesta. Ennakkokäsitysten murtuminen tai tiettyjen asioiden yhdistäminen
toisiinsa luo ristiriitaisen ja siten kiinnostavan tunnun. Lisäksi näyttää, että aineistossani on paljon
uutisia, jotka kertovat yksinkertaisesti harvinaisista tai omituisista tapahtumista. Erityisesti juttujen
otsikkoon nostetaan poikkeuksellisia tekijöitä, kuten maininta 18-henkisestä perheestä tai Sarah
Palinin suihkurukoilusta.

Ajankohtaisuus ja tuoreus

HS.fi:n uutiset kertovat pääosin asioista ja tapahtumista, jotka ovat tapahtuneet tai tulleet julki
samana päivänä. Kutsun näitä juttuja hetkellisesti ajankohtaisiksi. Juttujen fokus on pääosin tässä
hetkessä tai juuri tapahtuneessa, ja tulevaisuuteen suuntautuvia juttuja on vähän.

Muuttuvia, tärkeitä aiheita seurataan, vaikka mitään erityistä ei olisikaan tapahtunut. Lukijalle
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tarjotaan reaaliaikaisuutta korostavia päivityksiä, joissa kerrotaan, mikä tilanne on toistaiseksi.
Tunnetta reaaliaikaisuudesta tuodaan kertomalla asioista preesens-muodossa, joka synnyttää
mielikuvan juuri tämänhetkisestä tilanteesta. Muuttuvista aiheista uutisoitaessa mainitaan usein,
milloin viimeisimmät tiedot on saatu. Käytäntö luo joissain tapauksissa tunnun tietojen tuoreudesta.
Lisäksi tapa turvaa toimituksen selustan: jutussa ei varsinaisesti väitetä, mikä tilanne on juuri nyt,
vaan mikä se oli esimerkiksi aamulla.

Selvärajaisista tapahtumista uutisoitaessa tapahtuman tuoreutta korostetaan perfektimuodolla, joka
viittaa juuri sattuneeseen tapahtumaan: ”Lentäjälakko on päättynyt”. Koska tapahtuma ei ole
aktiivisessa liikkeessä, reaaliaikaisuutta tai tietojen saamisajankohtaa ei tarvitse korostaa. Jutussa
kerrotaan kuitenkin heti alussa, milloin uutinen on tapahtunut tai tullut julki.

Tutkimuksista tai selonteoista uutisoitaessa aikaa korostetaan tai häivytetään tarpeen mukaan. Jos
tutkimus on samalta päivältä, siitä mainitaan. Jos tutkimus on tätä vanhempi, tutkimukseen viitataan
usein ilmaisuilla ”tuore” tai ”uusi”.

Tärkeys

Olen määrittänyt tärkeyden kriteerin journalismin yhteiskunnallisten tehtävien kautta.
Journalismilla on tehtäviä sekä yksilöiden elämässä että laajemmalla yhteiskunnallisella tasolla, ja
suurin osa HS.fi:n jutuista toteuttaa jotakin näistä tehtävistä. Osa jutuista auttaa yksilöitä toimimaan
arjessaan ja varautumaan heidän elämäänsä vaikuttaviin seikkoihin. Hieman suurempi osa jutuista
on sellaisia, että niiden tärkeyttä voidaan ainakin tiettyyn rajaan asti perustella yhteiskunnallisen
tason tehtävillä. Osa näistä jutuista tarjoaa lukijalle mahdollisuuden arvioida yhteiskunnan tilaa,
tulevaa kehitystä ja päättäjien toimintaa. Osa jutuista kertoo yhteiskunnastamme ja meistä sen
jäseninä.

Tähän kategoriaan kuuluvat jutut täyttävät sekä medioiden yhteiskunnallista että kaupallista
tehtävää: yleisö kaipaa aiheista kipeästi tietoa, ja toisaalta nyky-yhteiskunnan olisi miltei mahdoton
toimia ilman aktiivista tiedotusta. Myös oikeusuutisissa kaupallisuus ja yhteiskunnallisuus
kohtaavat: jutut kiinnostavat yleisöä, mutta niillä on myös oikeudenmukaista päätöksentekoa
turvaava tehtävä.
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Kasvu ja muutos

Pikkuaineiston analyysin perusteella näyttää siltä, kasvu toimii usein kehyksenä, jonka kautta
erilaisia ilmiöitä tarkastellaan. Kutsun käytäntöä uutiseksi tekemisen strategiaksi: toimittajat
pyrkivät löytämään esimerkiksi tilastoista viitteen kasvusta, joka toimii perusteluna uutisoinnille.
Kasvunäkökulma tarjoaa aiheeseen uutismaisen kärjen, jonka jälkeen aihetta voidaan tarkastella
myös muista näkökulmista. Jos aiheesta löytyy jotakin muuta uutiskriteerit täyttävää,
kasvunäkökulmaa ei välttämättä tarvita. Kasvua pidetään tärkeänä kriteerinä, sillä siitä kertovat
tiedot on nostettu usein jutun alkuun tai otsikkoon.

Juttujen tarkastelu osoittaa, että kasvusta puhutaan varsin epätarkasti. Useista jutuista ei selviä,
kuinka suurta väitetty kasvu on tai miten ja milloin kasvua on mitattu. Vain harvoissa tapauksissa
toimittaja on tehnyt työtä luodakseen väitteelle uskottavuutta kertomalla, mihin käsitys kasvusta
perustuu. Toisinaan lukijaa autetaan tulkitsemaan muutoksen laatua adjektiiveilla: kasvu voi olla
esimerkiksi ”huolestuttavaa”. Syynä epämääräisyyteen on todennäköisesti se, että juttujen aihe ei
olekaan itse asiassa itse kasvu, vaan esimerkiksi aihepiiriin liittyvä ongelma. Jutun tarkoituksena on
kuvailla ongelmaa, ei ongelmaan liittyvää kasvua.

Käytäntö on ongelmallinen, sillä lukija odottaa uutisen olevan vielä muita journalismin lajityyppejä
vahvemmin ”totta”. Toimittajan tulkinnat ja kirjoittajan subjektiivisuuden esiintuominen kuuluvat
tiettyihin journalismin lajeihin, mutta uutista luetaan ensisijaisesti totena. Uutisen pitäisi olla
lukijoiden odotusten mukaisesti ainakin toimittajan silmin totuudenmukainen esitys
”todellisuudesta”, ja tällöin toimittajan pitäisi uutista kirjoittaessaan pyrkiä totuuteen siinä määrin
kuin se on mahdollista. Siitä ei toki päästä mihinkään, että uutinen on aina tekijänsä rakentama ja
lukijansa tulkitsema esitys. Uutisen lajityyppiin kuitenkin kuuluu, että uutisen lähtökohdat ovat
tosielämän faktoissa. Miten lukijaa palvelee uutinen, jota ei voi väittää suoranaisesti valheelliseksi,
mutta jolle ei löydy tosielämästä katetta? Eikö tällöin olisi perustelua yksinkertaisesti kirjoittaa
kärjeltään tylsä uutinen? Eikö ongelmista voi puhua sellaisinaan ilman, että ongelmien väitetään
ehkä katteettomasti olevan pahenemassa? Myös muuttumattomuus voi kertoa ajasta tai
yhteiskunnasta jotakin olennaista.
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Eliitti-ihmiset ja henkilöiminen

Analyysini osoittaa, että aineistossani henkilöiminen ja eliittihenkilöiden esiintyminen kytkeytyvät
yhteen. Jos jokin taho esitetään aktiivisena henkilöitynä toimijana, tämä on myös jollain tapaa
tunnettu, eliittiin kuuluvaksi luokiteltava henkilö. Pikkuaineistoni eliittihenkilöitä koskevat uutiset
jakautuvat kolmeen ryhmään: julkkispersoonia, menestyneitä urheilijoita ja politiikan eliittiä
koskeviin uutisiin. Joissakin tapauksissa henkilöä pidetään niin kiinnostavana, että tämän
tekemisistä ja mielipiteistä uutisoidaan. Joissain tapauksissa henkilön esiin nostaminen on
rakennettu kehys, tapa tarkastella jotakin muuta aihetta.

Julkkispersoonista uutisoitaessa juttujen pääroolissa ovat henkilöt ja heidän tekemisensä. Kyse ei
ole kuitenkaan juorujournalismista, sillä jutut liittyvät pelkästään henkilöiden työhön: kirjaan, tvohjelmaan ja konsertteihin. Jos julkkis on ajankohtainen ja tunnettu, uutiseen ei sisälly perusteluja
siitä, miksi kyseisestä henkilöstä kirjoitetaan. Jos henkilö taas ei ole esiintynyt viime vuosina
pintajulkisuudessa, tämän saavutuksia eritellään näkyvämmin. Esittely perustelee henkilöä
tuntemattomalle lukijalle sen, miksi kyseisestä persoonasta pitäisi olla kiinnostunut. Politiikan
eliitistä uutisoitaessa painotetaan poliitikoiden mielipiteitä ja kommentteja. Merkittävien
poliitikoiden kommentit uutisoidaan lähes sisällöstä riippumatta.

Useimmin henkilö pääsee nimellään otsikkoon urheilu-uutisissa. Käytäntö on huomiota herättävä,
sillä HS.fi urheilujutut käsittelevät pääosin joukkuelajeja. Joukkuelajeja käsitelläänkin yksilöiden
kautta, ja ottelut nähdään pikemmin yksilöiden kuin joukkueiden suorituksina. Samantyyppistä
henkilöimistä käytetään myös esimerkiksi politiikan uutisoinnissa: poliitikko antaa päätöksille
kasvot, vaikka poliitikon takaa löytyykin puolue, avustajia, asiantuntijoita ja muita taustajoukkoja.
Henkilöiden nimeltä mainitseminen ja mainitsematta jättäminen osoittaa myös henkilöiden välistä
hierarkiaa: esimerkiksi Barack Obaman Kiinan-vierailusta kertovassa uutisessa Kiinan
valtionjohdosta käytetään ensisijaisesti ilmaisua ”Kiina”, kun taas Obamaan viitataan tämän
nimellä.

Verkkouutisoinnissa henkilöiminen ei silti ole yhtä tärkeää kuin vaikkapa tv:ssä, jossa kaivataan
henkilöitä kameran eteen. Koko aineistolle tekemäni päätahojen ja -puhujien analyysi osoittaa, että
HS.fi:ssä julkaistaan paljon myös sellaisia juttuja, joissa ei ole ainuttakaan nimellään esiintyvää
henkilöä, vaan toimijana on esimerkiksi valtio, organisaatio tai yritys. Joka kolmannesta HS.fi:n
jutusta puuttuu kokonaan henkilöity pääpuhuja. Joko puhujaa ei ole ollenkaan tai puhujana on
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jonkin yrityksen tai järjestön kaltainen kasvoton taho. Henkilöintiä hyödynnetään vain silloin, kun
aiheeseen liittyy kyllin tunnettu tai kiinnostava henkilö.

Ongelma-asetelmat
Usein kritisoidut uutiskriteerit – negatiivisuus ja konflikti – kytkeytyvät useissa tapauksissa
journalismin yhteiskunnalliseen rooliin ja hyvän journalismin ihanteisiin. Pyrkimys tarttua
yhteiskunnallisiin epäkohtiin näkyy journalismin negatiivisuutena. Tasapuolisuuden ihanne taas
näyttäytyy usein konflikteina ja ristiriitoina, koska asioita halutaan tarkastella mahdollisimman
monelta kannalta.
Sanonta ”huono uutinen on hyvä uutinen” pitää 140 uutisen aineistoni perusteella paikkansa.
Uutisista joka kolmas on luokiteltavissa negatiivisiksi. Negatiivisuutta uutiskriteerinä puoltaa se,
että journalismin yhteiskunnalliseen rooliin kuuluu esimerkiksi vallanpitäjien valvominen ja
keskustelun herättäminen. Negatiivisuus kytkeytyykin usein yhteiskunnallisista ongelmista
uutisoimiseen. Jos journalismissa haluttaisiin välttää negatiivisuutta, moni yhteiskunnallisesti
merkittävä aihe jäisi uutisoimatta. Toisaalta kielteisten uutisten arvostaminen johtaa helposti siihen,
että toimittajat eivät näe merkittävissä myönteisissä kehityskuluissa uutisaihetta. Kunnan hyvin
toimivia palveluita ei välttämättä osata arvostaa, jos onnistumista ei nosteta julkisuuteen.
Osassa negatiivisista uutisista negatiivisuus on ”luonnollista”, eli jutut kertovat yleisesti
negatiivisina pidetyistä asioista, kuten onnettomuuksista tai kuolemantapauksista. Näihin uutisiin
liittyy usein myös muita selkeästi havaittavia uutiskriteerejä, kuten poikkeuksellisuutta,
harvinaisuutta ja äkillisyyttä. Usein pelkkä aihepiiri ei tee uutisesta negatiivista, vaan se, mitä ja
miten aiheesta kerrotaan. Joissakin tapauksissa negatiivisuus on yksi vaihtoehtoinen tulkintatapa
johonkin aiheeseen. Tietystä sinänsä neutraalista prosessista nostetaan esiin jokin negatiivinen piirre
tai käsittelynäkökulma on sen tahon, jolle monitulkintainen seikka on negatiivinen. Tällöin voidaan
sanoa, että aihe on kehystetty negatiivisesti. Osa negatiiviksi luokiteltavista uutisista puolestaan
kertoo yhteiskunnallisista epäkohdista ja ongelmista: enää ei voida varsinaisesti puhua
kehystämisestä, koska aihetta ei olisi voitu käsitellä uskottavasti sivuamatta ongelma-asetelmaa.

Pikkuaineistoni perusteella konfliktiuutisointi on hyvin maltillista. Tosielämän kiistoista
uutisoitaessa käytetään neutraalia kieltä, eikä osapuolten välille rakenneta voimakasta
vastakkainasettelua. Näyttääkin siltä, että tosielämän kiistoista uutisoitaessa kiista-asetelma
itsessään ei ole aineistossani tärkeä uutiskriteeri. Uutisten julkaisua selittävät kiista-asetelmaa
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enemmän muut seikat, kuten kiistan vaikutus ihmisten elämään.

Eriäviin näkökantoihin perustuvissa konfliktiuutisissa jutut rakentuvat osapuolten kommenttien
ympärille ja osalliset pääsevät hieman enemmän ääneen. Sanavalinnat ovat tosielämän
konfliktiuutisia latautuneempia ja kommentteihin sisältyy syytöksiä ja vaatimuksia. Tämä on
loogista, sillä jutut pohjautuvat mielipiteisiin, eivät toimintaan, joten mielipiteiden pitää olla
sellaisia, että ne ylittävät ilman tekojakin uutiskynnyksen.

Myös kannanotot ovat keino tuoda johonkin aiheeseen ongelmia korostava tulkinta. Jos mielipide
on tarpeeksi poikkeuksellinen tai puhuja kuuluu eliittiin, pelkkä mielipide riittää uutiseksi. Joissakin
tapauksissa ongelma on ensisijainen uutisaihe, ja asiantuntija mielipide aiheesta painottaa ongelmaasetelmaa. Toisinaan kannanottoa käytetään niin, että se tarjoaa neutraalilta näyttävään aiheeseen
ongelmia korostavan tulkinnan.

7.4. HS.fi:n uutiskriteerien ja monipuolisuuden suhde
Tässä osiossa pohdin HS.fi:n journalismin monipuolisuuden ja uutiskriteerien suhdetta. Osion
lähtökohtana ovat analyysini tulokset sekä luvussa 3.8.5 esittämäni väittämät monipuolisuuden ja
uutiskriteerien suhteesta.

Van Cuilenburgin (2007) määritelmän mukaan monipuolisuus on toimijoiden ja/tai kohteiden
yhden tai useamman piirteen keskinäistä vaihtelevuutta tai määrällistä moninaisuutta.
Uutiskriteerien näkökulmasta journalismin monipuolisuutta lisää siis se, että uutisvalinnassa
suositaan useita erilaisia kriteereitä ja tietyistä aihepiireistä poimitaan uutisoitavaksi erilaisia
seikkoja. Analyysini perusteella näyttää siltä, ettei mikään yksittäinen uutiskriteeri määrää
dominoivasti juttujen sisältöä. Tietyt uutiskriteerit, kuten negatiivisuus, ovat löydettävissä aineiston
jutuista keskimääräistä useammin, mutta laadullinen analyysini on osoittanut, että negatiivisuutta on
monenlaista ja sen rooli on jutuissa erilainen. Ei siis voida väittää, että jonkin tietyn uutiskriteerin
suosiminen pakottaisi jutut tiettyyn uutistarjontaa yksipuolistavaan muottiin.

Lisäksi HS.fi:n etusivuille on selvästi tietoisesti pyritty nostamaan keskenään erityyppisiä ja eri
aihepiirejä käsitteleviä uutisia. Etusivulla on usein yhtä aikaa esimerkiksi politiikkaan ja
populaarikulttuuriin liittyviä uutisia.
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7.4.1. Uutiskriteerien suhde juttutyyppien monipuolisuuteen
HS.fi:n etusivulla julkaistaan lähes pelkästään uutisia, mikä kaventaa väistämättä journalismin
kirjoa. Yleensä sivuilla julkaistavan jutun pitää täyttää ainakin joitakin uutiskriteereitä ja sopia
kerrottavaksi uutismaisessa muodossa. Henkilöjutuille, vertailuille tai reportaaseille ei ole verkon
pääuutisten joukossa juuri sijaa. Tässä yhteydessä täytyy tosin pitää mielessä, että HS.fi:n
teemaosastoilla julkaistaan runsaasti mielipiteellistä ja ei-uutismaista aineistoa.

Uutiskärjen etsiminen kaventaa helposti näkökulmia. Kuten Staab (1990) on huomannut, uutisia
rakennetaan niin, että ne saadaan täyttämään tietyt kriteerit (Staab 1990, 427–428). Staabin havainto
näkyy esimerkiksi kasvun korostamisena myös sellaisissa jutuissa, joissa kasvu ei näytä olevan
relevantti näkökulma. Koska aiheeseen etsitään nimenomaan uutista, sitä päädytään helposti
tarkastelemaan uutisellisesta, vaikkapa kasvua korostavasta näkökulmasta. Tässä mielessä
uutiskriteerit saattavat ohjata toimittajan tarkastelemaan aiheita tietyistä uutiskäsitykseemme
sopivasta näkökulmasta, vaikka aiheeseen voisi sopia jokin aivan toisenlainen näkökulma.

Vain poikkeustapauksissa uutismaisuudesta joustetaan: viikon aineistoon mahtuu yksi pitkä yli
kymmenentuhannen merkin mittainen reportaasi. Jutun aiheena on maahanmuuttajien asuttama
Hakunilan lähiö, ja syy ei-uutismaisen jutun julkaisuun on todennäköisesti verkkokeskustelijoita
paljon puhuttava aihepiiri.

Jos etusivun uutisosastolla halutaan julkaista sanomalehden mielipiteellistä aineistoa, se muutetaan
tarvittaessa uutisen muotoon, jotta se sopii HS.fi:n linjaan. Näin toimitaan esimerkiksi aineistoni
ainoan konserttiarvion kanssa:

Laulajalegenda Cliff Richard ja The Shadows järjestivät maanantaina lämminhenkisen illan
yleisölleen, kirjoittaa kriitikko Arto Pajukallio konserttiarviossaan. (”Cliff Richard ja The Shadows
järjestivät viihdyttävän hittiparaatin” 17.11.2009 klo 20:04)

Samalla tavalla versioidaan myös Sunnuntaidebatti-osastolla julkaistua kirjoitusta:
Kännykän pitkäaikaiskäytön riskit koskettavat erityisesti pieniä kuluttajia, sillä heidän elinaikainen
altistusaikansa on pidempi kuin aikuisilla, kirjoittaa Suomen tietokirjailijat ry:n jäsen ja Suomen
sähköyliherkät ry:n puheenjohtaja Erja Tamminen Helsingin Sanomien Sunnuntaidebatissa.
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(Sähköyliherkät ry:n puheenjohtaja: Lapsista ei pidä tehdä kännykkäsäteilyn koekaniineja,
21.11.2009 klo 20:52)

Näin saadaan aikaan sitaattiuutisia, jotka mainostavat samalla sanomalehden sisältöä. Molemmissa
jutuissa mainitaan, että aiheesta kerrotaan lisää seuraavan päivän lehdessä.

Sen lisäksi, että journalismin erilaiset lajityypit, kuten reportaasit, uutisanalyysit ja henkilöjutut,
ovat etusivulla paitsiossa, myöskään erilaisia esitystapoja ei näy. Viikon aineistooni ei kuulunut
yhtään juttua, johon olisi liitetty esimerkiksi ilmiötä havainnollistavaa esitysgrafiikkaa.
Ilmaisukeinojen monipuolisuutta lisäävät kuitenkin videot, joita löytyy yhteensä 12 jutun
yhteydestä.

Demografiset ryhmät. Miehet pääsivät uutisissa esille noin kolme kertaa useammin kuin naiset. On
vaikea sanoa, kuinka paljon tästä voidaan syyttää uutiskäytäntöjä, sillä naisten esiintyminen juttujen
lähteinä on yhteydessä naisten asemaan työelämässä. Uutisiin haastatellaan ymmärrettävästi
vastuunalaisia tahoja, jotka ovat todennäköisemmin miehiä kuin naisia. Tavallisten ihmisten
käyttäminen lähteinä voisi hieman tasapainottaa sukupuolijakaumaa, mutta kuten olen aiemmin
todennut, tavalliset ihmiset eivät juuri esiinny verkkouutisissa.

Yksi uutisvalintaan kytkeytyvä syy naisten roolin pienuuteen on HS.fi:n suosimissa aihepiireissä.
Suosituimmat aihepiirit olivat urheilu sekä rikos- ja rangaistus. HS.fi:ssä seurataan aktiivisesti
erityisesti miesurheilijoiden toimia. Ainoa naisurheilua koskeva juttu käsitteli naisten
jalkapallojoukkuetta, ja tässäkin jutussa kärkeen oli nostettu joukkueen miespuolinen valmentaja.
Rikosuutisissa miehinen näkökulma korostuu väistämättä, koska valtaosa poliiseista on miehiä.

En ole eritellyt uutisissa esiintyvien henkilöiden etnistä tai ammatillista taustaa.
Taustaorganisaatioiden erittely kuitenkin osoittaa, että valtaosa uutisten päätahoista ja -henkilöistä
työskentelee asiantuntija- tai johtotehtävissä esimerkiksi valtionhallinnossa, kunnissa, politiikassa
tai yrityksissä. Uutisten ääni on siis käytännössä työelämässä suhteellisen korkeisiin asemiin
nousseiden ihmisten ääni. Tavallisten ihmisten puuttuminen johtuu osittain siitä, että uutisia tulee
runsaasti valmiista lähteistä, eli juuri valtion ja kuntien hallinnolta, yrityksiltä ja
tutkimusorganisaatioilta. Kansan parista nouseva uutisaihe vaatii toimitukselta vaivannäköä, kun
taas kunnan tiedotteesta uutinen saadaan lähes vaivatta eikä aihe osoittaudu kesken jutunteon
perättömäksi.
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7.4.2. Näkökulmien monipuolisuus
Valmiiden lähteiden suhde näkökulmien monipuolisuuteen

Aineistoni jutuista suurin osa perustuu uutistoimistomateriaaliin, muiden välineiden lainaamiseen
tai muuhun valmiiseen materiaaliin, kuten tiedotteisiin tai julkaisuihin. Valmiin aineiston suuri
osuus on merkittävä syy siihen, että uusia ja erilaisia näkökulmia pääsee esille vähän.
Uutistoimintaa määrittää pitkälti se, mistä aiheista tiedotetaan, tehdään päätöksiä tai julkaistaan
tutkimuksia. Valmiiden lähteiden käyttäminen suosii väistämättä tahoja, joilla on vahva
tiedotusorganisaatio ja jotka pystyvät tuottamaan sellaisenaan julkaisukelpoista luotettavana
pidettyä materiaalia. Myös juttujen päätahojen ja -puhujien erittely osoittaa, että juttujen lähteinä
ovat useimmin tieteenharjoittajat, julkishallinto ja yritysmaailma. Yhteiskunnallisen hierarkian
huipulta esitetään harvemmin ainakaan vallitsevaa yhteiskuntarakennetta järisyttäviä ideoita.
Yliopistot voivat tietenkin tuottaa vaihtoehtoista tietoa ja uusia näkökulmia, mutta aineistoni
tutkimusuutiset kertoivat pääosin populaaritieteellisistä ja kansantajuisista tutkimuksista.

Valmiin materiaalin suosiminen näkyy myös siinä, että perinteisiä jatkojuttuja julkaistaan etusivulla
vähän. Jatkojutut voisivat monipuolistaa tietystä aiheesta tarjottuja näkökulmia. Saman aiheen
käsittely toki kaventaa kaikkiaan esillä olevien aihepiirien määrää, mutta toisaalta voi perustellusti
kysyä, olisiko sittenkin parempi, että yleisö ymmärtäisi jotakin tiettyä ilmiötä syvällisesti sen sijaan,
että lukijaa kuormitetaan jatkuvalla pinnallisella uutisvirralla.

Uutiskriteerien suhde näkökulmien monipuolisuuteen

Uskalin mielestä äkillisyyden ja yllätyksellisyyden korostaminen jättää monet hitaat muutokset
helposti paitsioon (Uskali 2002, 33, 38–43). Tutkimukseni ei kyseenalaista väitettä, mutta kyseiset
kriteerit eivät osoittautuneet aineistossani erityisen hallitseviksi. Sen sijaan rohkenen väittää, että
HS.fi:ssä hitaat prosessit jäävät paitsioon erityisesti hetkellisen ajankohtaisuuden ja helppojen
uutislähteiden suosimisen vuoksi. Hitaasti muuttuvien ilmiöiden havaitseminen vaatii omaa
uutishankintaa, ja vaivannäköä vaatineet jutut varataan ensisijaisesti maksaville lukijoille
paperilehteen. Koska verkkotoimituksen ei sanomalehtien tavoin ”tarvitse” arvioida tulevaa tai
keksiä vaihtoehtoisia näkökulmia, niitä ei myöskään keksitä. Koska valmis materiaali kelpaa
verkkoon ja se vaihdetaan muutaman tunnin päästä uuteen tietoon, lukija jää vaille syvällisiä
analyyseja tai seurauspohdintoja.
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Vaikka reaaliaikaisuus ja tuoreus ovat verkon vahvuuksia, usein hetkessä eläminen on pois syy–
seuraus-suhteiden analysoimiselta. Usein tuore tilannepäivitys on ensisijainen näkökulma
aiheeseen, mikä yksipuolistaa journalismia. Moninäkökulmaisuudesta ei voida juuri puhua, jos
ajankohtainen aihe päivitetään soittamalla ensimmäisenä mieleen tulevalle, helpoimmalle
uutislähteelle.

Uutiskriteerit kehyksinä

Kuten olen pikkuaineiston analyysissäni osoittanut, uutiskriteerit toimivat joissakin tapauksissa
näkökulmaa ohjaavina kehyksinä. Näiden vakiintuneiden uutisellisten kehysten suosiminen
kaventaa näkökulmien monipuolisuutta, jos uutisen kärjeksi kelpaavat vain tietyt lähestymistavat.
Esimerkiksi joka kolmas aineistoni uutinen oli luokiteltavissa negatiiviseksi. Osittain negatiivisuus
on kehys, joka voitaisiin korvata neutraalilla tai myönteisellä tulkinnalla. Uutista kirjoittava
toimittaja tarttuu negatiiviseen tulkintaan kuitenkin muita vaihtoehtoja helpommin, koska
negatiivisuutta pidetään uutisellisena. Samaan tapaan käytetään toisinaan myös esimerkiksi kasvun
tai läheisyyden kriteeriä.

Maantieteellinen monipuolisuus

Kuten jo Galtung ja Ruge huomasivat, ulkomaanuutisoinnissa suositaan kulttuurisesti ja
maantieteellisesti läheisiä maita (ks. luku 2.7). HS.fi:n ulkomaanuutiset kertovat odotetusti pääosin
Yhdysvaltojen tai Euroopan tapahtumista. Uutiskriteerit vaikuttavat siis merkittävästi siihen, mistä
maista lukija ylipäätään saa tietoa. Syrjityin maanosa aineistossani on Etelä-Amerikka, josta ei ole
yhtään uutista. Toinen huomiota herättävä seikka on se, että ulkomailta on valikoitu runsaasti outoja
jutunaiheita. Lukija saa verkossa vain vähän sellaista tietoa, joka auttaa ymmärtämään muiden
maiden tapahtumia tai vieraita kulttuureja. Sen sijaan lukijalle tarjotaan ehkä kiinnostavaa mutta
hyödytöntä triviatietoa. Outouden korostaminen siis kaventaa ulkomaanuutisoinnin näkökulmien
monipuolisuutta.

7.5. Onko aineistoni journalismi monipuolista?
Jos aineistoni uutistarjontaa vertaa luvussa 3.8.4 esittämääni monipuolisuuden ihanteeseen,
aineistoni journalismia ei voida pitää erityisen monipuolisena. Täytyy kuitenkin muistaa, että kyse
on ihannemallista. Jos HS.fi:tä vertailtaisiin esimerkiksi muihin suomalaisiin verkkomedioihin,
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käsitys HS.fi:n monipuolisuudesta voisi näyttää toiselta.

Aineistoni jutut ovat pääosin perinteisiä sähkemäisiä uutisia, eikä vaihtoehtoisia juttutyyppejä juuri
ole. Esitystapojen monipuolisuutta parantavat kuitenkin sivuilla tarjotut videot, joita on liitetty
yhdeksään prosenttiin aineistoni jutuista. Tutkin tosin ainoastaan etusivua, jolloin huomiotta jäävät
esimerkiksi HS.fi:n blogit, kolumnit ja teemaosastojen jutut.

Demografisesta monipuolisuudesta ei voida puhua. Miehet pääsevät aineistossa esiin kolme kertaa
useammin kuin naiset. Pääpuhujien ja -toimijoiden erittely osoittaa, että ääneen pääsevät lähinnä
asiantuntijat, julkishallinto ja yritysmaailman edustajat. Sen sijaan Gladneyn (1996) vaatimus
levikkialueen ulkopuolisista uutisista täyttyy, sillä reilu kolmasosa uutista kertoo ulkomaiden
asioista. Suomen sisäisistä uutisista kaksi kolmasosaa kertoo valtakunnallisista tai
pääkaupunkiseudun ulkopuolisista tapahtumista.

McManusin (1994) määrittelemä aktiivisen uutishankinnan kriteeri ei täyty. Koko 140 uutisen
aineistossani on ainoastaan 25 juttua, jotka perustuvat pelkästään HS:n omaan ideointiin ja
uutishankintaan. Mainitut jutut on tehty ensisijaisesti sanomalehden tarpeisiin. Lähes puolet jutuista
on kuitenkin ainakin osittain Castaldon ym. (2007) mainitsemaa itse tehtyä sisältöä. Tämä parantaa
journalismin monipuolisuutta koko mediakentän laajuudella tarkasteltuna, kun verkkomediat eivät
nojaa pelkästään uutistoimistojen tarjontaan.

Suurin osa aineistoni jutuista perustuu valmiiseen sillä hetkellä ajankohtaiseen materiaaliin, joka on
peräisin virallisista ja siten luotettavina pidetyistä lähteistä. Näin uutisia saadaan helposti ilman, että
uutisten hankkimiseen ja tietojen luotettavuuden selvittämiseen joudutaan käyttämään aikaa.
Tällaisessa tilanteessa lähteet vaikuttavat journalismiin enemmän kuin toimittajat siihen, mitä
lähteitä käytetään. Vaatimus vaihtelevista lähteistä ei täyty, jos lähteiden käyttöä selittävät pitkälti
toimituksen ulkopuoliset seikat. Journalistista päätösvaltaa ei ole tietenkään siirretty toimituksen
ulkopuolelle, mutta päätösvalta tarkoittaa pikemminkin passiivista valitsemista tietystä joukosta
kuin käytettävien lähteiden aktiivista pohtimista.

Melko rajallinen lähteiden käyttö johtaa väistämättä siihen, että näkökulmien ja ideoiden
monipuolisuus kaventuu. Tällöin joukosta jäävät pois jutut, joiden idea on peräisin tavallisilta
lukijoilta, toimittajien omista havainnoista tai vaikkapa sellaisilta kansalaisliikkeiltä, joita ei pidetä
kyllin luotettavina. Kaivattua moninäkökulmaisuutta löytyy kuitenkin jutuista, joiden käsittelyä
jatketaan useana päivänä. Verkossa tällaisia aiheita ovat käytännössä seurattavat muuttuvat
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prosessit. Esimerkiksi lentäjälakkoa käsiteltiin pikkuaineistossani pääosin lukijoiden näkökulmasta,
koska kiistanäkökulma oli käyty läpi jo ennen aineiston keräämistä julkaistuissa jutuissa. Aiheiden
osalta HS.fi:ssä pyritään monipuolisuuteen: aihe- ja osastoerittelyni osoittaa, että juttuja on pyritty
julkaisemaan tasaisesti journalismin eri alueilta, kuten kulttuurista, urheilusta tai politiikasta.

Olen yllä arvioinut HS.fi:tä sisäisen monipuolisuuden näkökulmasta. Tässä yhteydessä on pidettävä
mielessä, että HS.fi on vain yksi väline suomalaisessa mediakentässä. Koska sen lukijat seuraavat
usein muita tiedotusvälineitä ja niillä on erilaisia rooleja lukijansa elämässä, HS.fi ei ole yksin
vastuussa lukijoidensa kuluttaman journalismin monipuolisuudesta.

8. Pohdintaa
Uutiskriteerejä analysoidessani törmäsin jatkuvasti siihen, että uutistarjontaa tuntuvat määräävän
journalistista harkintaa enemmän ulkoiset seikat: se, mitkä juuri sillä hetkellä ajankohtaiset seikat
taipuvat helposti uutisiksi. Journalistinen ”maailma” näyttää olevan uutistoimistojen listoilla ja
toimittajien sähköposteissa. Lukujen 3.5 ja 3.6 väitteet median markkinoitumisen vaikutuksesta
journalismin laatuun pitävät aineistossani paikkansa. Erityisen selvästi näkyy Kuneliuksen (2003)
väite, jonka mukaan kaupallinen media suosii uutislähteitä, jotka pystyvät tarjoamaan tietoja
mahdollisimman valmiissa muodossa.

Hetkellisesti ajankohtaisista, helposti uutisiksi taipuvista aiheista uutisoiminen johtaa medioiden
väliseen nopeuskilpailuun, kun samat tiedot halutaan tarjota nopeammin kuin kilpailija. Nopeuden
ihannoiminen selittää puolestaan sitä, miksi iso osa verkon uutisista on lyhyitä sähkeitä. Käytäntö
on ongelmallinen, sillä voi perustellusti kysyä, mitä lukija oppii 800 merkin mittaisesta uutisesta.
Lukija tietää, että jotakin tapahtuu, mutta ei ymmärrä, mitä se tarkoittaa. Ongelma tuli esille etenkin
läheisyyttä analysoitaessa: monet uutiset olivat aihepiiriltään periaatteessa lähellä lukijan elämää,
mutta lyhyeen juttuun ei mahtunut tulkintaa siitä, mitä uutisoitu asia käytännössä tarkoittaa.

Vaikka McManusin (1994) havainnot markkinalogiikasta näkyvät uutishankinnan passiivisuutena,
journalistisissa valinnoissa markkinalogiikka näkyy vain vähän. HS.fi tarjoaa eräänlaista
laatujournalismin halpaversiota: journalismin yhteiskunnalliset tehtävät ohjaavat uutisvalintaa
taloudellisten resurssien suomissa rajoissa. Verkkouutisoinnin ongelmien ydin on, kuten tiedetään,
toimivan ansaintalogiikan puuttuminen. Siihen, mistä ei makseta, ei voida käyttää paljon resursseja.
Kansalaisen ja yhteiskunnallisen journalismin näkökulmasta tilanne on surullinen: oman
uutishankinnan vähyys ja sanomalehteen tehtyjen juttujen panttaaminen yksipuolistavat verkon
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uutistarjontaa. Kirjallisuudessa esitetyt monipuolisuuden vaatimukset eivät täyty ilman rahaa.

8.1. Ehdotuksia monipuolisuuden lisäämiseksi

Miten journalismin monipuolisuutta sitten voidaan parantaa, jos unohdetaan helpoin keino, eli
työvoiman lisääminen? Monipuolisuuden tavoitteleminen vaatii tiettyjen näkökulmia kaventavien
journalististen käytäntöjen tunnistamista ja tiedostamista. Lisäksi uutisia on tietoisesti pyrittävä
löytämään erilaisista lähteistä ja aiheista vaihtelevin kriteerein.

Jatkuva tiettyjen uutiskriteerien suosiminen heikentää journalismin monipuolisuutta. Pitää kuitenkin
muistaa, että uutisen pitää täyttää joitakin yleisesti tunnettuja uutiskriteerejä, jotta se tunnistetaan
uutiseksi. Uutisoinnilla on kulttuuriset rajansa, joiden ylittämisen jälkeen uutinen lakkaa olemasta
uutinen. Perinteisistä uutiskriteereistä luopuminen ei siis ole ratkaisu, jolla uutisjournalismista
saataisiin monipuolisempaa. Olennaista on, että uutisia tehtäessä uutiskäsitystä pohditaan ja
kyseenalaistetaan aktiivisesti. Miksi esimerkiksi negatiivinen uutinen tuntuu tärkeämmältä kuin
myönteinen? Voisiko aiheeseen löytää näkökulman, joka ei mukaile perinteistä uutiskäsitystä? Entä
jos aihetta ei ahdettaisikaan uutisen muottiin, vaan sitä käsiteltäisiin muiden journalismin
lajityyppien keinoin? Monipuolisuuden takaamiseksi on olennaista kiinnittää huomiota siihen,
tarkastellaanko tiettyä aihetta jatkuvasti samasta kulmasta. Kirjoitetaanko tietystä ihmisryhmästä
tavallista useammin ongelmia korostavasta näkökulmasta tai tietystä aiheesta vain siihen liittyvistä
oudoista piirteistä?

Olen työssäni kritisoinut aineistoni journalismia näkökulmien yksipuolisuudesta. Mitä kaivatut
uudet tai vaihtoehtoiset näkökulmat sitten voivat olla? Aineistossani oli muutamia esimerkiksi
sopivia uutisia, joihin oli ideoitu selvästi totutusta poikkeava näkökulma. Nämä uutiset oli tosin
tehty ensisijaisesti sanomalehden tarpeisiin. Yksi esimerkki on sunnuntaina julkaistu juttu
”Hakunilaiset kertovat, miten maahanmuuttajalähiö syntyy”, jossa lähiössä asuvat tavalliset
suomalaiset kertovat elämästään. Jutussa nousevia näkökulmia ja kokemuksia ei olisi saatu
viranomaislähteistä. Lisäksi aineistoon kuuluu juttu, jossa testataan pummilla ajamista. Näiden
juttujen erityisyys on tiedonhankinnassa: toisen jutun asiantuntijoiksi on etsitty harvoin kuullun
ihmisryhmän edustajia, vuokra-asuntolähiön asukkaita. Toiseen taas on kerätty kokemusperäistä
tietoa yksinkertaisesti testaamalla itse, kuinka usein työmatkalla törmää lipuntarkastajiin. Toisinaan
myös hyvin tavanomaiseen, alun perin viranomaislähtöiseen aiheeseen voidaan saada poikkeava
näkökulma. Tällainen on juttu, jossa on laskettu, mitä verojen korotus maksaa erituloisille.
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Tiettyjen käytäntöjen välttämisen ja aktiivisen uutishankinnan ohella monipuolisuutta voidaan lisätä
tietyillä käytännön toimenpiteillä. Uutiseen saadaan moninäkökulmaisuutta jatkamalla sen
käsittelyä seuraavana päivänä. Samaa aihetta voidaan tarkastella esimerkiksi taloudellisesta,
ekologisesta ja eettisestä näkökulmasta. Tähän tapaan toimivat myös tietystä aihepiiristä tehdyt
juttusarjat.

Verkossa useita näkökulmia voidaan tarjota myös linkittämällä juttuja erilaisiin lähteisiin. Toisaalta
pelkän linkin tarjoaminen ei takaa sitä, että lukija todella klikkaa linkkiä.

8.2. Kuluttamisen monipuolistaminen
Jos monipuolisuutta tarkastellaan kuluttamisen näkökulmasta, yksi tapa moninäkökulmaistaa
yksittäisen lukijan kuluttaman journalismin monipuolisuutta on tehdä jutuista entistä
houkuttavampia. Keinoja voivat olla esimerkiksi läheisyyden tai erikoisuuden elementin
lisääminen. Esimerkiksi moni saattaisi jättää lukematta uutisen Helsingin pitkästä asuntojonosta,
mutta otsikolla ”Helsingin asuntojonossa jopa 18-henkisiä perheitä” (17.11.2009) julkaistu uutinen
oli tallennushetkellä sivun listauksen mukaan tunnin toiseksi klikatuin. Lisäksi huomasin
tutkimuksessani, että monet uutiset kertovat lukijan näkökulmasta ymmärrettävistä aihepiireistä
niin, että aihetta ei kytketä lukijan arkeen. Läheisyyden kriteerin korostaminen helpottaisi ehkä
aiheiden omaksumista ja voisi houkuttaa lukijoita tarttumaan sellaisiin aiheisiin, joita he muuten
pitävät pitkäveteisinä. Toisaalta tässäkin on vaaransa: kun jutussa uutisoinnissa keskitytään siihen,
miten asia vaikuttaa lukijan elämään, saatetaan erkaantua asioiden yhteiskunnallisista syistä ja
seurauksista. Liiallinen yksilön korostaminen saattaa peittää ilmiön yhteiskunnallisen tason.
Monipuolisuuden nimissä uutisissa olisi syytä suosia rinnakkain molempia näkökulmia.

8.3. Kritiikkiä

Tutkimuksen edetessä huomasin, että tutkimuksen nykyistä tiukempi rajaaminen olisi helpottanut
työskentelyä ja antanut mahdollisuuden syvällisiin tulkintoihin. Aineistoa olisi voinut rajata
esimerkiksi aihepiirien mukaan. Kiinnostavaa olisi ollut myös keskittyä seuramaan pelkästään
vaikkapa lentäjälakkouutisointia tai jotakin muuta aktiivisesti seurattua prosessia, jossa
verkkojournalismin erityispiirteet tulevat selvästi esiin. Koska olen tutkinut ylipäätään kaikkia
etusivun uutisia, en pysty sanomaan, vaihtelevatko kriteerit esimerkiksi eri aihepiirien välillä.
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Toinen järkevä rajaus olisi ollut keskittyä vain tiettyihin uutiskriteereihin.

Haasteena oli lisäksi se, etten löytänyt esimerkkiä laadulliseen sisällönanalyysiin perustuvasta
uutiskriteeritutkimuksesta. Jouduin siis ratkaisemaan itse sen, miten käytän teoreettiseen ja
määrälliseen tutkimukseen sovellettuja käsitteitä laadullisessa tutkimuksessa. Se on toisaalta myös
tutkimukseni vahvuus. Työni on toiminut metodologisena kokeiluna, jolla voi olla jatkossa
annettavaa laadulliselle uutiskriteeritutkimukselle. Tämän ratkaisuni vuoksi en ole käsitellyt
työssäni vain HS.fi:n uutiskriteerejä, vaan olen joutunut pohtimaan yleisesti uutiskriteerin käsitettä
ja sen sovellettavuutta: miten käsite on ymmärretty käytännön uutistyössä ja tutkimuksessa sekä
millaisia seurauksia näillä tulkinnoilla on ollut.

8.4. Ongelmallinen uutiskriteerin käsite

Tutkimukseni edetessä huomasin, kuinka hankala käsite uutiskriteeri on. Uutiskriteerit voivat
kuulostaa tutkimuskäsitteenä ja -kohteena yksinkertaisilta, koska esitetyt teoriat uutisvalintaa
ohjaavista seikoista ovat varsin arkijärkisiä. Maalaisjärkeen perustuvasta logiikasta huolimatta
käsitteet eivät antaudu helposti empiiriseen käsittelyyn. En löytänyt tutkimuskirjallisuutta, jossa
uutiskriteerit olisi onnistuttu operationalisoimaan niin, että niiden esiintymistä ja suhteita toisiinsa
voisi tutkia mielestäni luotettavasti aineistosta käsin. Käsitykset siitä, mikä on oleellista tai
dramaattista, ovat varsin subjektiivisia, ja siten käsitteiden operationalisointi perustuu tutkijan itse
luomaan määritelmään, joka ei keinotekoisuudessaan välttämättä tavoita tutkittavaa ilmiötä. Usein
uutiskriteereitä koskevassa kirjallisuudessa ei edes yritetä määritellä sitä, mitä kullakin kriteerillä
tarkoitetaan. Lisäksi esitetyt kriteerit ovat epäsuhdassa keskenään: esimerkiksi kielteisyys ei ole
itsessään syy uutisen julkaisuun, vaan se, että kielteisyys tekee aiheesta kiinnostavan tai tärkeän.

Teoreettisella tasolla uutiskriteerin käsite ehkä toimii, ainakin, jos pitäydytään Galtungin ja Rugen
hengessä tehdyssä tutkimuksessa, jossa uutistoiminta nähdään valintaprosessina, jossa toimittajat
poimivat todellisuuden tapahtumia uutisiksi. Näkökulma ei kuitenkaan ole kovin hedelmällinen,
sillä se ei kyseenalaista sitä, mitä pidämme todellisuutena tai tapahtumana. Jos uutisointia verrataan
extra media dataan, pystytään päättelemään tiettyyn pisteeseen asti, missä määrin uutisen tiedot
vastaavat tilastotietoa. Se ei kuitenkaan poista sitä faktaa, että myös tilastotieto on aina kerätty
jotakin käytäntöä varten ja sen keräämistä sanelevat pitkälti samat kulttuurissa jaetut käsitykset
121

olennaisuudesta ja tärkeydestä kuin journalismiakin. Vastaavuutta tutkimalla ei pystytä myöskään
tarttumaan siihen, mistä uutiset tai tilastot eivät kerro. Lisäksi huomiotta jää se, että käytännön
uutistyössä uutiskriteerit toimivat kahdella tavalla: ne ohjaavat toimittajaa havaitsemaan
ympäristöstään tietyt uutisaiheiksi kelpaavat seikat. Toisaalta ne toimivat kehyksenä, jonka läpi
uutisaiheita tarkastellaan. Kun uutiskriteereitä etsitään sisällönanalyysin keinoin, näiden kahden
toimintatavan välille ei voida tehdä eroa. Uutisoitu konflikti voi olla jotakin, jonka toimittaja
uutisnenänsä ohjaamana poimii ympäristöstään: toimittaja on voinut esimerkiksi kuulla, että
hallituspuolueet ovat eri mieltä eläkeiän nostamisesta. Yhtälailla toimittaja voi tarkastella eläkeiän
nostoa etsien aiheesta tietoisesti erimielisyyksiä. Uutiskriteereitä tutkittaessa ei tutkita vain uutisten
valintaa vaan koko uutisten tekemisen prosessia. Toisekseen perinteinen uutiskriteeritutkimus
unohtaa sen, että uutiskäsityksemme ohjaa julkisuuteen pyrkiviä tahoja mukautumaan
medialogiikkaan. Toisin sanottuna julkisuuteen pyrkivien tahojen kannattaa tuottaa sellaista tietoa,
että se sopii jo valmiiksi tiedotusvälineiden uutiskriteereihin.

8.6. Jatkotutkimusta

Uutisvalinta on monitahoinen prosessi, jota ei pysty ymmärtämään ja selittämään yksin
tekstianalyysin keinoin. Ilmiötä voisi valottaa toisesta näkökulmasta analysoimalla esimerkiksi
verkkotoimituksessa käytyjä keskusteluja. Toimittajat keskustelevat sekä varsinaisissa palavereissa
että työn ohessa keskenään ja uutispäälliköiden kanssa siitä, mitä sivuilla julkaistaan ja missä
järjestyksessä. Näiden keskusteluiden analysoiminen voisi valottaa toimittajien uutiskäsityksiä ja
uutisten valintaperusteita. Keskusteluiden pohjalta olisi mielenkiintoista analysoida sitä, mitä
tarkoittaa verkkotoimittajien mielestä journalismin kiinnostavuus. Pohtivatko toimittajat
julkaisupäätöksiä tehdessään journalismin yhteiskunnallista ulottuvuutta? Kuinka paljon ja millä
tavalla juttujen keräämistä klikkauksista puhutaan? Kuinka toimittajat tasapainottelevat sen välillä,
mikä näyttää kiinnostavan lukijoita ja mitä he pitävät tärkeänä. Tällainen analyysi toisi esiin myös
sen, mitä uutisia on jätetty julkaisematta ja miksi.

Työni herätti lisäksi yleisesti uutisjournalismin käytäntöihin liittyviä kysymyksiä. Olisi
kiinnostavaa tutkia sitä, miten toimittajien käsitys uutiskriteereistä ja uutisarvoisuudesta vaikuttaa
juttujen syntyyn. Ohjaako käsitys uutisarvoisuudesta kehystämään uutisia tietyllä tavalla? Kuinka
tietoista tiettyjen käytäntöjen suosiminen on? Millainen on se prosessi, jossa aihe valikoituu
uutiseksi ja millaisia valintoja tämän prosessin aikana tehdään? Pohtivatko toimittajat sitä, miten
tehdyt valinnat vastaavat heidän käsitystään totuudesta?
122

Lähteet
Kirjallisuus
Ahmavaara, Yrjö, Minkkinen, Sirkka, Nordenstreng, Kaarle, Rand, Max & Starck, Margaretha
(1971) Joukkotiedotus yhteiskunnassa: johdatus joukkotiedotuskasvatukseen. Helsinki:
Tammi.
Alasuutari, Pertti (1999) Laadullinen tutkimus. Tampere: Vastapaino.
Allan, Stuart (2006) Online journalism. Maidenhead: Open University Press.

Boczkowski, Pablo J. (2004) Digitizing the news: innovation in online newspaper. Cambridge: MIT
Press, cop.
Boczkowski, Pablo J. & De Santos, Martin (2007) When More Media Equals Less News: Patterns
of Content Homogenization in Argentina’s Leading
Print and Online Newspapers. Political Communication 24 (2), 167–180.
Brighton, Paul & Foy, Dennis (2007) News Values. Lontoo: Sage publications.

Bruns, Axel (2005) Gatewatching. Collaborative online news production. New York: Peter Lang
Publishing, inc.
Bruun, Mikko, Koskimies, Ilkka & Tervonen, Ilkka (1989) Uutisoppikirja. Helsinki: Tammi.
Carpenter, Serena & Schaudt, Sky (2009) The News That’s Fit to Click: An Analysis of Online
News Values and Preferences Present in the Most-viewed Stories on azcentral.com.
Southwestern Mass Communication Journal 24 (2), 17–26.
Castaldo, Joseph, Gladney, George Albert & Shapiro, Ivor (2007) Online Editors Rate Web News
Quality Criteria. Newspaper Research Journal 28 (1), 55–69.
Cavallin, Jens (2000) Public Policy Uses of Diversity Measures. Teoksessa Picard, Robert G.
(toim.) Measuring Media Content, Quality, and Diversity. Approaches and Issues in
Content Research, 105–174.
Christians, Clifford G., Glasser, Theodore L., McQuail, Denis, Nordenstreng, Kaarle &
White, Robert A. (2009) Normative Theories of the Media. Journalism in Democratic
Societies. Urbana & Chicago: University of Illinois Press.
Curtain, Patricia A. Dougall, Elizabeth & Mersey, Rachel Davis (2007) Study Compares Yahoo!
123

News Story Preferences, Newspaper Research Journal 28(4), 22–35.
Domingo, David (2008) Inventing Online Journalism: A Constructivist Approach to the
Development of Media Production. Teoksessa Domingo, David & Paterson, Chris (toim.)
Making Online News. The Ethnography of New Media Production. New York: Peter Lang,
15–28.
Edelstein, Alex S., Ito Youichi & Kepplinger, Hans Mathias (1989) Communication & Culture: A
Comparative Approach. New York: Longman Inc.
Einstein, Mara (2004) Media Diversity. Economics, Ownership, and the FCC. Mahwah, New
Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
Eskola, Jari & Suoranta, Juha (1998) Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: vastapaino.

Friend, Cecilia (2007) Newsrooms go online. Teoksessa Friend, Cecilia & Singer, Jane B. (toim.)
Online journalism ethics: traditions and transitions. New York: Sharpe, cop, 28 – 53.
Galtung, Johan & Ruge, Mari Holmboe (1999) The Structure of Foreign News. Teoksessa Tumber
Howard (toim.) News: A reader. Oxford : Oxford University Press, 21 –31. (Alk. 1965)
Gans, Herbert J. (1980) Deciding What’s News. Lontoo: Constable.

Gladney, George Albert (1996) How Editors and Readers Rank and Rate the Importance of
Eighteen traditional Standards of Newspaper Excellence. Journalism & Mass
Communication Quarterly 73 (2), 319–331.
Golding, Peter & Elliott, Philip (1979) Making the news. Lontoo: Longman.

Hallin, Danien & Mancini, Paolo (2004) Comparing Media Systems. Three Models of Media and
Politics. Cambridge: Cambridge University Press.
Harcup, Tony & O'Neill, Deirdre (2001) What Is News? Galtung and Ruge revisited.
Journalism Studies 2 (2), 261–280.
Hardt, Hanno (2001) Social theories of the press : constituents of communication research, 1840s
to 1920s. Lanham : Rowman & Littlefield
Heikkilä, Heikki, Ahva, Laura, Siljamäki Jaana & Valtonen, Sanna (2011) Syytä huoleen:
Sosiaaliset verkostot median ja maailman tulkitsijoina. Teoksessa Kangaspunta, Seppo
(toim.) Yksilöllinen yhteisöllisyys. Avaimia yhteisöllisyyden muutoksen ymmärtämiseen.
Tampere: Tampere University Press, 167–196
Heinonen, Marja (2008) Verkkomedian käyttö ja tutkiminen. Iltalehti Online 1995–2001. Tampere:
Jevenes Print – Tampereen Yliopistopaino Oy.
Hjarvard, Stig (2002) The study of international news. Teoksessa Jensen, Klaus Bruhn (toim.) A
124

Handbook of Media and Communication Research. Qualitative and Quantitative
Methodologies. Lontoo: Routledge.
Holma, Aino, Saloniemi, Aira & Suikkanen, Risto (2008) Suomalaisen uutismedian vuosiseuranta
2008. Tampere: Tampereen yliopisto.
Kinnunen, Terhi (2005) Old media in new media: comparing the front pages of three British and
three Finnish print and online newspapers. Tampereen yliopisto: Tiedotusopin pro
gradu -tutkielma.
Koivisto, Hanna (2008) Perinteiset uutiskriteerit pysyvät tiukassa. Suomen Tietotoimiston
ulkomaan uutisten sisällön erittelyä. Tampere: tiedotusopin pro gradu -tutkielma.
Kunelius, Risto (2000) Hyvä journalismi? Keskusteluita kiinnostuneiden ja kokeneiden
kansalaisten kanssa. Forssa: Suomen journalistiliitto. Mediakriittinen julkaisusarja 5.
Kunelius, Risto (2003) Viestinnän vallassa. Johdatus joukkoviestinnän kysymyksiin. Helsinki:
WSOY.
MacGregor, Phil (2007) Tracking the Online Audience. Journalism Studies 8 (2), 280–298.

McManus, John H. (1994) Market Driven Journalism. Let the Citizen Beware? Thousand Oaks :
Sage publications.
McQuail, Denis (1996) Mass Media in the Public Interest: Towards a Framework of Norm for
Media Performance. Teoksessa Curran, James & Gurevitch, Michael (1996) Mass Media
and Society. Lontoo: Arnold, 66–80.
McQuail, Denis (2005) McQuail's Mass Communication Theory. Lontoo: Sage publications.

McQuail, Denis (2003) Media Accountability and Freedom of Publication. Oxford : Oxford
University Press.
McQuail, Denis (1992) Media Performance: Mass Communication and the Public Interest. Lontoo:
Sage publications.
Miettinen, Jorma (1988) Toimitustyö. Journalistiksi suunnistautuvan oppikirja. Hämeenlinna:
Karisto.
Mäntymäki, Eeva (2006) Hyvinvointivaltio eetterissä. Yleis rakentuminen populaarien diskurssien
kentällä. Tampere: Tampereen yliopisto.
Nieminen, Hannu & Pantti, Mervi (2004) Media markkinoilla. Johdatus joukkoviestintään ja sen
tutkimukseen. Helsinki: Loki-kirjat.
Nordenstreng, Kaarle (1970/1972) Policy for News Transmission. Teoksessa McQuail, Denis(1972)
Sociology of Mass Communications. Penguin Books, 386–405.
125

Okkonen, Antero (1980) Toimittajan työ. Hämeenlinna: Karisto.

Palmer, Jerry (1998) News production: news values. Teoksessa Briggs, Adam & Cobley, Paul
(Toim.) The Media: An Introduction. Harlow: Longman, 377–391.
Paterson, Chris & Domingo, David (toim.) (2008) Making online news: Ethnography of new media
production. New York: Peter Land Publishing Inc.
Peterson, Sophia (1979) Foreign news gatekeepers and criteria of newsworthiness.
Journalism Quarterly 56, 116–25.
Picard, Robert G. (2000) Measuring Quality by Journalistic Activity. Teoksessa Picard, Robert G.
(toim.) Measuring Media Content, Quality, and Diversity. Approaches and Issues in Content
Research, 97–103.
Pietiläinen, Jukka (1998) Ulkomaanuutistutkimuksen vaiheita ja tuloksia. Teoksessa Kivikuru,
Ullamaija & Pietiläinen, Jukka (toim.) Uutisia yli rajojen. Ulomaanuutisten maisema
Suomessa. Lahti: Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, 15–44.
Reunanen, Esa (2003) Budjettijournalismi julkisena keskusteluna. Tekstianalyyttisiä näkökulmia
suomalaiseen ja ruotsalaiseen budjettijournalismiin. Tampere: Tampereen yliopisto.
Ritchie, Jane (2003) The Applications of Qualitative Methods to Social Research. Teoksessa Lewis,
Jane & Ritchie, Jane (toim.) Qualitative Research Practice. A Guide for Social Science
Students and Researchers. Lontoo: Sage Publications.
Staab, Joachim Friedrich (1990) The Role of News Factors in News Selection: A Theoretical
Reconsideration. European Journal of Communication 5, 423–443.
Tuomi, Jouni & Sarajärvi, Anne (2009) Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: Tammi.
Uskali, Turo (2002) Kriittisyys – nykyjournalismin selkäranka. Teoksessa Perko, Salokangas &
Luostarinen (toim.) Median varjossa. Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, Mediainstituutti,
30–47.
Van Cuilenburg, Jan (2007) Media Diversity, Competition and Concentration: Concepts and
Theories. Changing Media, Changing Europe 4, 25–54.
Vanninen, Sari (2009) Rikoksesta kriisiin. Digitaalisen ajan uutisagenda julkisuustilaa
määrittävänä tekijänä. Tampere: Tiedotusopin pro gradu -tutkielma.
Woods, Joshua (2007) Democracy and the press: A comparative analysis of pluralism in the
international print media. The Social Science Journal 44 (2), 213–230.
Wu, H. Denis (2007) A Brave New World for International News? Exploring the Determinants of
the Coverage of Foreign News on US Websites, International Communication Gazette 69
(6), 539–552.
126

Zaller, John (2003) A New Standard of News Quality: Burglar Alarms for the Monitorial Citizen,
Political Communication 20, 109–130.

Internet-lähteet
Mukka, Antero (2009) Hesari uudistui.
http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Hesari+uudistui/1135250785820 (12.2.2010)
Project for Excellance in Journalism (2007) The latest headlines – your vote counts.
http://www.journalism.org/node/7493. (30.11.2008)
Salovaara, Paula (2010) VS: Kysymyksiä HS.fi:tä käsittelevään graduun. Sähköpostiviesti Heini
Maksimaiselle 13.4.2010.
The Knight Digital Media Center (2009) Measuring user engagement: Lessons from BusinessWeek.
http://www.ojr.org/ojr/people/eulken/200904/1696/ (27.4.2009)
TNS Gallub (2010) Suomen web-sivustojen viikkoluvut.
http://www.gallupweb.com/tnsmetrix/site.aspx (19.3.2010)
Valtakunnallinen työpajayhdistys (2009) http://www.tpy.fi/?x17730=56804 (19.4.2010)

Sanomalehtiartikkelit
Valkama, Meri (2009) Juttuvarkaudet lisääntyneet roimasti. Journalisti 22.10.2009, 4.

127

Liitteet
Liite 1. Aineisto
Maanantai 16.11.2009
1.Kulttuuri kiehtoo nuorisoa aikaisempaa enemmän (12:49)
2.Lentäjälakko sotkee tänään 30 000 ihmisen matkasuunnitelmat (7:42, 11:50)
3.Teknologiateollisuutta uhkaa lakko (12:26)
4.Veronmaksajat: Suomi verottaa pienituloisia kevyesti (11:00, 11.32)
5.Lasten sikainfluenssarokotukset ruuhkauttivat Herttoniemen terveysaseman (9:14)
6.Metropolimyyteille kyytiä HS:n aamukeskustelussa (10:45)
7.Suomi nousi alkoholinkulutuksen kärkimaaksi Pohjolassa (12:32)
8.Oikeus antaa tuomionsa Turun koulukiusaamisjutussa (9:13)
9.Riitta Väisänen ja Kymppitonni palaavat televisioon (9:36)
10.Katainen vastaa arvosteluun: Veroale puree lamaan heti samana päivänä (5:00)
11. Tutkimus: Mannerheimista haluttiin presidentti jo sotavuonna 1943 (11:02)
12.Bussipalo tyhjensi Kampin kauppakeskuksen (18:58, 21:43)
13.Aktivistiverkosto arvostelee Suomen turvapaikkakäytäntöä (23:00)
14.Atomienergiajärjestö epäilee Irania valehtelusta (18:50)
15.Tutkimus: Puolet lukijoista olisi valmis maksamaan uutisista netissä (23:01)
16.HKL haluaa kännykkälipun seutuliikenteeseen (21:53)
17.Lehti: CIA maksaa tapporahoja Pakistanin tiedustelulle (21:06)
18.Atlantis-sukkula lähti kohti avaruusasemaa (17:52, 21:32)
19.Ydinjätteen määrä paisuu Venäjällä (19:58)
20.Lentäjien lakkoa ei sovitella – myös tiistain lennot peruttu (12:21, 12:32)
21.Ranskassa vaaditaan varoitustekstiä muokattuihin muotikuviin (21:36)
Tiistai 17.11.2009
22.OAJ teki opettajien lomautuksista tutkintapyyntöjä (10:14)
23.Helsingissä rokotetaan jo 3–6-vuotiaita (8:52)
24.Finnairin lakkoon etsitään ratkaisua (10:12, 11:55)
25.Suurituloisen hankolaisen verotus kiristyy Thaimaan-matkan verran (4:30)
26.Unettomuudesta miljoonien kustannukset vuosittain (9:18)
27.Pikkutyttöjen vapaudenriisto oli keksitty juttu (10:45)
28.Sukkula vie avaruuteen mikroskooppisia matoja (9:23, 11:38)
29.Selänne laukoi kauden kymmenennen maalinsa (9:29)
30.Randy Newman viimein Suomeen huhtikuussa (10:54)
31.Obama patistaa Kiinaa Tiibet-neuvotteluihin (8:09)
32.Finnairin lentäjälakko päättyi (19:27, 21:12)
33.Sarah Palin kertoo kirjassaan jopa rukoushetkestään suihkussa (20:02)
34.Parikymmentä ihmissalakuljettajaa jäi kiinni EU-maissa (20:07)
35.Helsingin jonossa jopa 18 hengen perheitä (20:47)
36.Uusi sanakirja suomentaa poliitikkojen termit (19:15)
37.Puustinen ratkaisi Bluesille, Ilves raapaisi lohtupinnan (22:09)
38.Cliff Richard ja The Shadows tarjosivat viihdyttävän hittiparaatin (20:04)
39.WHO aloittaa valtavan rokotuskampanjan Afrikassa (20:04)
40.Jääkaapinkokoiset meduusat rikkovat kalastajien verkkoja Japanissa (22:41)
41.Kansallisooppera vie konsertteja hoitokoteihin (22:29)

Keskiviikko 18.11.2009
42.Noin puolet Finnairin lennoista lennetään tänään normaalisti (17.11. 19:27)
43.KKO: Kiisteltyjä kirjeitä ei saa käyttää Sonera-kirjan tekijän paljastamiseksi (9:58)
44.Risikko selvittäisi oman rokotetuotannon edut (11:27)
45.Suurin osa suomalaisista pitää parisuhdettaan onnellisena (10:55, 11:35)
46.Hbl: Gyllenbergin säätiö perinyt alihintaisia vuokria vaikuttajilta (8:51)
47.Terveydenhuollon henkilöstön pätevyystietoja vääristelty (11:24)
48.Suomalainen karkotettiin ensi kertaa terroriepäilyjen takia (5:00)
49.Laila Hirvisaari Kaappasi mediatorin syleilyynsä (9:50)
50.STM perii Nuorisosäätiöltä liki 70 000 euroa (9:10)
51.Räikkönen pitää välivuoden F1:stä (0:29)
52.Niinistön tyyli alkaa nyppiä eduskunnassa (21:02)
53.Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinto Leena Parkkiselle (18:00)
54.Kuluttajavirasto: S-ryhmän etupäivät rikkovat lakia (19:03)
55.Helsinki kielsi parveketupakoinnin vuokratalon asukkaalta (17:43)
56.Kreikka synkisti Ukrainan karua jatkokarsintahistoriaa (22:27)
57.Myrsky raivoaa Etelä-Ruotsissa (18:34, 20:18)
58.Merirosvojen jättilunnaat panivat päät pyörälle Somaliassa (18:08)
59.Saksalaisyhtye Baseballs löi kunnarin esikoisellaan (22:01)
60.Lehti: Berlusconi kauppaa huvilansa Abu Dhabin kruununprinssille (22:17)
61.Matti Nykänen: Iltalehden juttu sairastumisestani oli täyttä potaskaa (22:15)
62.Ulkoministeri Stubb: Perhe ajaa EU-huippuviran edelle (10:38)
Torstai 19.11.2009
63.Oikeus kielsi egyptiläisen isoäidin karkotuksen (11:35)
64.Ensimmäiset miinat saatetaan räjäyttää Suomenlahdella jo tänään (10:49)
65.Atria vähentää 123 työntekijää (10:34)
66.Joka neljäs kuluttaja sanoo suosivansa suomalaista (11:01, 11:52)
67.Rahallinen korvaus voi lieventää rikostuomiota tulevaisuudessa (8:46)
68.Räikkönen valmis harkitsemaan siirtymistä Mercedesille (8:56)
69.Afrikan väkiluku ylitti miljardin (10:49)
70.Satelliittipohjainen tiemaksu käyttöön aikaisintaan vuonna 2018 (10:51)
71.Johnny Depp valittiin maailman seksikkäimmäksi mieheksi (9:17)
72.EU-johtajat antoivat huippuvirat salamavauhtia Herman Van Rompuylle ja Catherine Ashtonille
(20:02, 21:45)
73.Ara kiistää tiedot Nuorisäätiön laittomasta työmaanaloituksesta (17:18)
74.Tietokoneongelmat viivästyttivät satoja lentoja Yhdysvalloissa (20:17)
75.Kongo vaatii Norjalta 500 miljoonaa vakoilusta (19:07)
76.Astronautit veivät uuden antennin avaruusasemalle (21:03)
77.HIFK kukisti Bluesin rankkareiden jälkeen (22:09)
78.Kiina vakoilee Yhdysvaltoja yhä enemmän (20:46)
79.Venäjä estää juopottelua nostamalla Vodkan hintaa (21:30)
80.Ihmissyöjäheimo kehitti vastustuskyvyn tappavaa aivosairautta vastaan (16:56)
81.Huippuviulisti loukkasi kätensä – ryhtyi kapellimestariksi (19:45)
Perjantai 20.11.2009
82.Tutkijat: Olli Rehn on nyt vahvoilla (11:40)
83.Ruotsinkielisten nokkanainen: Ahvenanmaa saattaa irtautua Suomesta (11:32)
84.Palkansaajien tutkimuslaitos povaa tuotannon elpyvän hitaasti (11:10)
85.Nainen löytyi surmattuna Lappeenrannasta (10:11)
86.Valtio näyttää ovea sadoille määräaikaisille työntekijöille (6:10)
87.Laura Kolbe ja Maria Veitola: Helsinki on Tukholmaa edellä (10:43)

88.Selänne tehokkaana, Ruutu tehtaili syöttöennätyksen (9:04)
89.Pirkkala kielsi talon asukkailta omalla pihalla tupakoinnin (5:28)
90.Töölönlahden tsemppikylttien kiinnittäjä: ”Sarasvuotetaan” Suomi (10:31)
91.HIM julkaisee uuden albuminsa helmikuun alussa (10:30)
92.HS:n testissä pummilla ajaminen ei olisi kannattanut (22:20)
93.Ilmastotutkijoiden sähköpostit hakkeroitiin (19:56, 21:30)
94.Helsinkiläisten vesimaksut nousevat ensi vuoden alussa, muiden laskevat (16:23, 18:55)
95.WHO: Norjan virusmuunnos nähty aiemminkin (15:58, 20:28)
96.Sikainfluenssa talttumassa Etelässäkin (19:30, 19:37)
97.Paavo Lipponen sanoi tehneensä Indiana Jonesin ristiretken (16:57)
98.Taituri Bremberg loisti KalPan juhlissa (22:43)
99.Tukholmassa leviää Salvador Dali -huuma (21:26)
100.Yli 200 jalkapallo-ottelun tulosta epäillään järjestetyksi – mukana myös Mestarien liigaa
(15:21)
101.Oprah Winfrey ilmoitti talk shownsa loppumisesta (19:37)
Lauantai 21.11.2009
102.Rautatieasemalla vuotaa taas vettä maanalaisiin tiloihin (11:13, 11:51)
103.Vanhenevaa viruslääkettä viedään ehkä Suomesta ulkomaille (6:00)
104.HS:n testissä pummilla ajaminen ei olisi kannattanut (22:20)
105.Aamulehti: Suomi anteliain turvapaikan hakijoiden tuissa (7:18)
106.Kellarissa poltetut lastenrattaat levittivät savua kerrostaloon Vallilassa (8:58)
107.Hiilikaivoksessa rähähdys Kiinassa (7:54, 9:05)
108.Päiväkotien melu haittaa pienten lasten kehitystä (10:45)
109.Humalainen mies kuoli poliisiautoon matkalla Poriin (10:47)
110.Lehtien kysely: Lisäydinvoima saa kannatusta eduskunnassa (7:14)
111.Bäckström ja Rask torjuivat voitot NHL:ssä (9:48)
112.Kone aikoo lahjoittaa Aalto-yliopistolle miljoonia euroja (22:00)
113.Medvedev moittii kovin sanoin Venäjän valtapuoluetta (14:10, 19:17)
114.Kanarialta puhaltaa – Etelä-Suomessa poikkeuksellisen lämmintä (16:53)
115.Ilmastotutkijat: Hakkeroituja posteja luetaan väärin (13:59)
116.Irlanti ja Britannia kamppailevat ennätystulvia vastaan (18:21, 18:57)
117.Sähköyliherkät ry:n puheenjohtaja: Lapsista ei pidä tehdä kännykkäsäteilyn koekaniineja
(20:52)
118.Influenssan kourissa riutuva HIFK sysäsi Pelicansin jumboksi (19:40, 20:33)
119.Tom Waits vaikeni elämäkerturilleen (20:12)
120.Mikael Käld jätti futisnaiset tyylikkäästi (21:37)
121.Presidentti Halonen puolustaa kielellisiä oikeuksia (18:01)
Sunnuntai 22.11.2009
122.Hakunilaiset kertovat miten maahanmuuttajalähiö syntyy (11:30)
123.Tuhannet lähtevät eläkkeelle Helsingin kaupungilta lähivuosina (6:00)
124.Miinanraivaus alkoi tänään Helsingin edustalla (10:23)
125.Helsinki aloittaa maanantaina koululaisten sikainfluenssarokotukset (8:04, 9:12)
126.Kaupunki haluaa Äkkijyrkän ja kyytöt ulos Skatasta tammikuussa (7:23, 10:28)
127.Lähes kaikki noin 300 matkustajasta pelastui Indonesian lauttaturmasta (9:04, 12:16)
128.Vain kolmannes Suomen romaneista osaa romanikieltä hyvin (9:07)
129.USA:n senaatissa täpärä ”kyllä” terveydenhuoltoreformin jatkolle (23:02, 7:19)
130.Michael Jacksonin moonwalk-hanska myytiin 350 000 dollarilla (12:05)
131.Toronto yllätti Washingtonin Niklas Hagmanin maaleilla (9:29)
132.Silja Europalla ruorivika, alus kiertää ympyrää Sottungan lähellä (18:44, 22:16)
133.Joulutontut valtasivat Helsingin keskustan (17:07, 18:18)

134.Pantomiimikko korjasi voiton Talent-kisassa (21:14)
135.Sää ja pimeys keskeyttivät miinanraivauksen Helsingin edustalla (10:23, 19:06)
136.Defoe teki Tottenhamille viisi maalia 9–1-voitossa (19:26, 19:57)
137.Blue1:n lento Tampereelle joutui palamaan Tukholmaan (20:20)
138.Sanomatalon lastenjuhla huipentui kynttiläsydämeen (19:05)
139.Pienemmän rei’än tekijät valtaavat maalämpömarkkinoita (22:32)
140.Santtu Manner loikkasi salaa kaikkien aikojen pistemieheksi (20:55)
141.Vandaalit tuhosivat piparkakkukaupungin Norjan Bergenissä (20:28)

Liite 2. Määrällisen erittelyn koodausrunko ja -ohjeet

1. Jutun numero ja sijoitus
Aineiston ensimmäinen juttu on 1, seuraava 2 ja niin edelleen.
2. Tallennusaika
Kello 12 tai kello 23.
3. Aikaa julkaisusta tallennushetkellä
1 0 – 59 min
2 1 h – 1h 59 min
3 2 h – 2 h 59 min
4 3 h – 3 h 59 min
5 4 h – 4 h 59 min
6 5h – 5 h 59 min
7 6 h – 6 h 59 min
8 7 h – 7 h 59 min
9 8 h – 8 h 59 min
10 9 h tai enemmän
4. Pituus
1
2
3
4
5
6
7

0–500
501–1000
1001–1500
1501–2000
2000–2500
2501–3000
Yli 3000

5. Jutun tekijä
1 HS
2 STT
3 Ulkomainen uutistoimisto (Merkitään myös silloin, kun tekijänä on mainittu ulkomaisen
uutistoimiston lisäksi STT.)
4 HS ja STT

5 HS ja ulkomainen uutistoimisto
6. Onko juttu lainattu toisesta mediasta? (Merkitään, jos jutun päälähteenä siteerataan toista
tiedotusvälinettä.)
1 Suomalaisesta
2 Ulkomaisesta
3 Ei perustu lainaukseen
7. Linkki
Verkkosivun sisäisten linkkien määrä
Ulkoisten linkkien määrä
8. Video
0 Ei
1 Kyllä

9. Jutun aihe
Kohtien 1–29 tarkemmat koodausohjeet löytyvät teoksesta Suomalaisen median
vuosiseuranta 2008 (Holma, Saloniemi & Suikkanen 2009, 99–116). Kohdat 31–33 lisätty
aineiston perusteella.
1 Puolue- ja valtakunnanpolitiikka
2 Suomen ulkopolitiikka
3 Kansainvälinen politiikka ja diplomatia
4 Ulkomaiden sisäiset asiat
5 Suomen kulttuuriset ja kansalliset vähemmistöt
6 Suomen ulkoinen turvallisuus ja maanpuolustus
7 Rikos ja rangaistus
8 Onnettomuudet ja pelastustoimi
9 Talouspolitiikka (finanssi-, raha- ja elinkeinopolitiikka)
10 Yritystalous, rahoitusmarkkinat ja liiketoiminta
11 Maa- ja metsätalous
12 Työmarkkinat, työelämä
13 Energia
14 Ympäristökysymykset
15 Liikenne
16 Asuminen
17 Koulutus
18 Terveys ja sairaus
19 Sosiaaliturva
20 Kunnallispolitiikka ja aluehallinto
21 Joukkoviestintä
22 Taide ja kulttuuri
23 Urheilu
24 Perhe ja parisuhde
25 Harrasteet ja vapaa-aika
26 Kotitalous, ruoka ja kuluttaminen

27
28
29
30
31
32
33
34

Alkoholi ja huumeet
Historia
Tiede, tutkimus ja etiikka
Uskonto ja elämänkatsomus
Aamukeskustelut ja muut Helsingin sanomien juhlia käsittelevät jutut
Avaruus
Sää
Muu

10. Jutun osasto
Koodataan verkkosivun etusivun vinkistä.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ulkomaat
Kotimaa
Kaupunki
Politiikka
Urheilu
Kulttuuri
Talous
Viihde
Autot

11. Päätahon tai henkilön viiteryhmä
Päätaholla tarkoitetaan eniten esillä olevaa ihmistä tai ihmisten muodostamaa organisaatiota.
Päätaho koodataan yleensä otsikon, kuvan ja jutun ensimmäisten virkkeiden avulla.
0 Päätahoa ei ole
1 Vieras valtio, sen valtiokoneiston osa, poliittisen järjestelmän osa tai ylikansallinen polittinen,
taloudellinen tai sotilaallinen yhteenliittymä
2 Suomen valtiojohto tai poliittinen ryhmittymä
3 Julkishallinto tai julkinen palvelutuotanto
4 Poliisihallinto ja rajavartiosto
5 Oikeusistuinlaitos
6 Puolustushallinto
7 Tieteen- ja tutkimuksenharjoittajat, “vapaat” asiantuntijat
8 Elinkeinoelämän järjestö tai yritys
9 Ammattiyhdistys
10 Kirkollinen tai uskonnollinen yhteisö
11 Maa- ja metsätalous
12 Urheilu
13 Muut kansalaisjärjestöt
14 Taide ja kulttuuri, niiden laitokset ja järjestöt
15 Viihde, muoti, populaarikulttuuri
16 Tiedotusväline
17 Yksityishenkilö
18 Viestin itse
19 Muu tai epäselvä

12. Päätahon sukupuoli
1
2
3
4

Päätahoa ei ole
Nainen
Mies
Ei määritettävissä

13. Keskeisen puhuvan toimijan viiteryhmä
Keskeisellä puhujalla tarkoitetaan eniten esillä olevaa tahoa, jota siteerataan tai referoidaan jutussa.
Epäselvässä tapauksessa se on ensimmäinen puhuva toimija. Käytetään samoja kategorioita kuin
päätahoa määriteltäessä.

14. Pääpuhujan sukupuoli
Käytetään samoja kategorioita kuin päätahon sukupuolta määritettäessä.

15. Jutun alue
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Paikallinen
Valtakunnallinen
EU-tasoinen
Suomen naapurimaa
Muu Euroopan maa
Yhdysvallat
Muu maa
Maailmanlaajuinen tai jossain ulkomailla
Yhdistää Suomen ja ulkomaan näkökulman

16. Linkkien määrä
HS.fi:n sisäisten linkkien määrä
Verkkosivun ulkopuolelle ohjaavien linkkien määrä
17. Ajankohtaisuus ja odotettavuus
10 Julkaisuhetkellä meneillään oleva tapahtuma tai prosessi
11 Odottamaton ja yllättävä, muutoksessa oleva tapahtuma, esimerkiksi tulipalo
12 Muuttuva ja kehittyvä ilmiö tai prosessi, jota tiedetään seurata etukäteen, esimerkiksi
sikainfluenssaepidemia ja lakkoneuvottelut
13 Meneillään oleva järjestetty tapahtuma, esimerkiksi presidentin vierailu tai avaruuslento
20 Tänään tapahtunut tai julkistettu odottamaton uutinen (Odottamattomuudella tarkoitetaan
sitä, ettei toimituksessa ole voitu varautua uutiseen ennakolta. Mukaan lasketaan myös muilta
välineiltä lainatut skuupit.)
21 Tänään julkistettu odottamaton tieto
22 Tänään tapahtunut odottamaton tapahtuma, joka ei ole enää meneillään
23 Eilen tapahtunut odottamaton tapahtuma, joka ei ole enää meneillään
30 Odotettu tieto (Kategoriaan lasketaan tiedonjulkistukset, joihin on voitu varautua toimituksessa

ennakolta.)
31 Päätös tai palkinto
32 Kirjallisen materiaalin julkistus: tutkimus, kirja, selvitys, raportti tai ennuste
40 Odotettu tapahtuma
41 Tänään ollut odotettava tapahtuma, joka ei enää jatku ja muutu: ottelut, keskustelutilaisuudet
yms.
42 Eilen ollut odotettu tapahtuma
50 Ajattomat jutut
51 Ilmiöjuttu (Ilmiö on periaatteessa kenen tahansa havaittavissa ilman erityistä tiedonhankintaa.)
52 Jonkun tahon mielipiteeseen tai kannanottoon perustuva uutinen
53 Omaan uutishankintaan perustuva uutinen (Uutinen perustuu itse hankittuihin tietoihin, jotka
eivät olisi yleisesti havaittavissa ilman erityistä tiedonhankintaa aiheesta.)
60 Jatkojuttu
61 Pakko jatkaa -ilmiö, eli uutista jatkettava jo journalismin eettisten pelisääntöjen mukaan, esim.
jatkuva oikeusjuttu, virheellinen tieto tms.
62 Oikeus ja velvollisuus kommentoida -uutinen (Vastuullinen tai asianosainen taho kommentoi
itseensä liittyvää uutista.)
63 Muu jatkojuttu
70 Tulevan tapahtuman ennakointi
18. Konflikti
0 Ei esiinny
1 Syytöksen tai eriäviä näkemyksiä herättävän mielipiteen esittäminen (Joku taho syyttää tai
kritisoi toista tahoa.)
2 Syytökseen vastaaminen (Joku vastaa itseään kohtaan esitettyyn kritiikkiin.)
3 Uutinen tosielämän konfliktista, johon liittyy konkreettisia toimia uutisoitiinpa asiasta tai ei,
esim. lakko, syytteen nostaminen
4 Tosielämän konfliktiin liittyvä uutinen (Uutisessa ei käsitellä suoranaisesti itse konfliktia, vaan
esimerkiksi sen vaikutuksia. Kategoriaan lasketaan esimerkiksi lakon seurauksia käsittelevät
uutiset.)
19. Negatiivisuus (Koodataan ensisijaisesti otsikon perusteella.)
Koodausohje: Yleisesti negatiivisia aiheita ovat kuolemantapaukset, onnettomuudet, rikokset, sodat,
sairaudet tai muut ihmisten terveyttä, turvallisuutta ja henkeä uhkaavat tekijät. Muiksi negatiivisiksi
uutisiksi merkitään loput negatiiviset uutiset, joissa negatiivinen tulkinta esitetään ilman
vastuunkierron strategiaa. Negatiivisuus esitetään annettuna, ei jonkun tahon mielipiteenä. Tähän
kategoriaan kuuluvat esimerkiksi irtisanomisia tai epäkohtia koskevat uutiset.
0 Ei negatiivisuutta
1 Yleisesti negatiivisina pidetyt aiheet, kuten rikoksia, kuolemantapauksia, sairauden leviämistä tai
onnettomuuksia koskevat jutut
2 Muut negatiiviset tai negatiivisesti esitetyt uutiset
20. Otsikossa nimeltä mainittu henkilö
1 Suomalainen poliitikko tai vallanpitäjä

2
3
4
5
6

Urheilija
Viihdemaailman julkkis (pop-laulaja, näyttelijä, malli)
Ulkomainen poliitikko tai vallanpitäjä
Kulttuurivaikuttaja (kirjailija, taidemusiikin edustaja)
Tiedemaailman edustaja

21. Kasvu (Koodataan otsikosta ja ensimmäisestä kappaleesta)
0 Ei kasvumainintaa
1 Viittaus jonkin asian lisääntymiseen. (Esimerkiksi ilmaisut ”yhä useampi”, ”enemmän”,
”lisääntymässä” jne.)

22. Koko (Koodataan kaikki jutussa esiintyvät maininnat.)
Vaikutuksen kohteena olevien ihmisten määrä (esim. ”suurin osa suomalaisista”, ”30 000 ihmistä”,
”neljäsosa nuorista” jne.)
0 Ei mainintaa
1 Esiintyy
Rahasumma
0 Ei mainintaa
1 Esiintyy
Maininta siitä, että joku on suurin tai tilastoykkönen
0 Ei mainintaa
1 Esiintyy
Maininta, että jokin on ennätyksellisen suurta tai ylittänyt muutenkin jonkin ennätyksen
0 Ei mainintaa
1 Esiintyy
Suuruutta kuvaava adjektiivi (esim. valtava)
0 Ei mainintaa
1 Esiintyy
Merkittävyyttä korostava superlatiivi (esim. kohutuin, suosituin)
0 Ei mainintaa
1 Esiintyy
23. Läheisyys
1 Läheinen: Uutisella on konkreettista vaikutusta lukijan elämään tai uutisessa kerrotaan, miten
lukija voi vaikuttaa johonkin seikkaan konkreettisesti. Näkökulma korostaa varautumista tai
toimimista arkisessa ympäristössä. (Esimerkiksi uutiset siitä, että liikenne on poikki tai että
rokotusta joutuu jonottamaan.)
2 Arkinen: Aihepiiri on ymmärrettävä ja arkinen, mutta jutussa ei kerrota siitä, miten asia
vaikuttaa lukijan elämää konkreettisesti tai miten lukija voi itse vaikuttaa asiaan. Kategoriaan
lasketaan myös henkilö- ja julkkisjutut sekä tapahtumaraportit, joissa ei käsitellä sitä, miten asia
vaikuttaa lukijan elämään.
3 Korkea: Uutinen käsittelee asioita yhteiskunnallisella tasolla. Kategoriaan lasketaan uutiset,
jotka käsittelevät valtion asioita, päätöksiä, kv-politiikkaa tai joissa käydään ensisijaisesti julkista

keskustelua.
4 Outo: Uutinen käsittelee asioita, joilla ei ole yhteyttä keskiverron lukijan arkitodellisuuteen.
Kategoriaan lasketaan esimerkiksi ydinjätettä ja tapporahaa koskevat uutiset.
5 Muu. Kategoriaan lasketaan uutiset, joita ei voida sijoittaa edellä mainittuihin kategorioihin.

Liite 3. Taulukot
Taulukko 17. Ulkomaanuutisen ensisijainen tapahtumapaikka.
Ensisijainen tapahtumapaikka
Yhdysvallat

10

Iso-Britannia

4

Ruotsi

4

Venäjä

3

Afrikka maanosana

2

Kiina

2

Norja

2

Belgia

1

Eurooppa maanosana

1

Indonesia

1

Irlanti

1

Italia

1

Japani

1

Kanada

1

Kongo

1

Ranska

1

Saksa

1

Somalia

1

Ukraina

1

Papua-Uusi Guinea

1

Taulukko 18. Ajankohtaisuus ja odottamattomuus
Uutisen julkaisu- tai tapahtuma-aika ja tiedon luonne

N

%

Odottamaton tieto tai tapahtuma
Tänään julkistettu odottamaton tieto
Tänään tapahtunut odottamaton tapahtuma

28
21
7

20

Odotettu tieto
Julkaistu lähde (tutkimus, kirja, selvitys, raportti tms.)
Tänään tehty päätös

26
16
10

19

Ajattomat jutut
Oma hankittu uutinen
Keskustelua / kannanotto
Ilmiöjuttu

24
9
8
7

17

Parhaillaan meneillään oleva prosessi
Odotettu muuttuva, esim. lakko, sikainfluenssa
Yllättävä muuttuva, esim. onnettomuus
Suunniteltu tapahtuma tai toiminta (esim. miinanraivaus,
vierailu)

22
10
5
7

16

Tänään järjestetty, päättynyt tapahtuma (esim. ottelu,
konsertti, keskustelutilaisuus)

20

14

Muut jatkojutut (ei oikeuden päätöksiä)

12

9

Eilen tapahtuneet
Odottamaton tapahtuma
Odotetut uutiset (järjestetty tapahtuma, päätös)

6
3
3

4

Tulevan tapahtuman ennakointi

2

1

Yhteensä

140

100

Taulukko 19. Kokoviittausten esiintyminen.
Kokoviittaukset
N

%

Ei viittausta kokoon

82

63

Vähintään yksi kokoviittaus
jutussa
Suuri ihmismäärä
Suuri kappalemäärä
Suuri rahasumma
Ennätys tai ykkössija
Superlatiivi
Adjektiivi

48

37

Yhteensä

130 (erittelyssä ei
otteluraportteja)

44
26
23
9
8
6
100

Tarkennus: Kokoviittausten yhteenlaskettu määrä on suurempi kuin luokkaan ”vähintään yksi
kokoviittaus jutussa” kuuluvien uutisten määrä, koska yhdessä jutussa voi olla useita viittauksia.

