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Tutkielman tavoite on selvittää, millaisena Kiina ja kiinalaiset esitetään kahdessa aineistossa, joista 
toinen on suomalaisten journalistien, toinen kiinalaisten tiedottajien tuottamaa. Tutkielmassa 
tarkastellaan kahden eri kulttuurin sekä erilaisten periaatteiden ja ihanteiden tuottamaa 
tekstiaineistoa. Aineiston toinen osa koostuu Helsingin Sanomien Kiina-aiheisista jutuista, toinen 
osa taas Suomen Kiinan suurlähetystön verkkosivuilla olleista teksteistä. Lehtiaineisto koostuu 68 
artikkelista ja verkkoaineisto 53 tiedotteesta. Lehtijutut on julkaistu joulukuussa 2009, ja 
verkkoaineisto oli suurlähetystön sivuilla joulukuussa 2009. 

Työssä perehdytään suomalaista journalismia ja kiinalaista tiedotusta ohjaaviin arvoihin. Selvitän, 
noudattavatko Helsingin Sanomien toimittajat Kiina-uutisoinnissaan journalismin ihanteita, joita 
ovat vapaus, riippumattomuus, tasapuolisuus ja kriittisyys. Toisaalta tutkin, onko suurlähetystön 
verkkotiedotteissa merkkejä markkinoinnista, pr-työstä tai propagandasta. Myös käytetty metodi on 
kaksiosainen. Analyysi koostuu kvantitatiivisesta ja kvalitatiivisesta vaiheesta. Ensimmäisessä 
vaiheessa molemmat aineistot luokitellaan samoilla perusteilla. Luokitteluperusteita ovat tekstien 
kirjoittajat ja aiheet, teksteistä löytyvät sävyt ja asenteet, kiinalaisten toiminnallisuus ja roolit, 
Kiinan suhde muuhun maailman sekä Kiinan sisäinen tilanne. Analyysin kvalitatiivisessa vaiheessa 
aineistoihin syvennytään diskurssianalyysin keinoin.

Tutkielma osoittaa, että Helsingin Sanomien toimittajat kirjoittavat Kiinasta monipuolisesti ja 
pyrkivät kriittisyyteen. Juttujen taustoitus on kuitenkin puutteellista. Toimittajat toistelevat 
jutuissaan usein samoja mielikuvia ja metaforia Kiinasta selvittämättä käsitystensä todenperäisyyttä. 
Kiinalaiset esitetään usein yksilöimättömänä joukkona, ja ääneen pääsevät lähinnä virkamiehet. 
Suurlähetystön teksteissä oleva propaganda on usein kätketty runsaaseen, näennäisen objektiiviseen 
tekstimassaan. Tyypillinen propagandan keino on lukijan huomion kääntäminen toisaalle ja 
länsimaisen median syyttely.

Tulokset osoittavat, että suomalaisessa ulkomaanuutisoinnissa on runsaasti kehitettävää. 
Toimitustyön kiireisyys ja tulostavoitteet lisäävät juttujen puutteellista taustoitusta ja väärien 
mielikuvien leviämistä. Tutkimus vahvistaa oletuksen kiinalaisen propagandan laajuudesta ja maan 
keskushallinnon voimakkaasta vaikutuksesta suurlähetystöjen toimintaan. Kiinaa koskevaa 
suomalaista mediatutkimusta tarvitaan lisää, koska Kiina on Suomelle tärkeä kauppakumppani ja 
merkittävä maailmanpoliittinen toimija.

Avainsanat: Kiina, journalismin ihanteet, markkinointiviestintä, propaganda, Kiina-uutisointi, 
ulkomaanuutisointi. 
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1 JOHDANTO

Kiinnostuin Kiinasta, sen yhteiskunnasta, historiasta ja omaperäisestä kulttuurista kesällä 2009. 

Olin tuolloin kesävaihdossa Fudanin yliopistossa Shanghaissa. Kurssillamme luennoi useita 

Kiinaan perehtyneitä tutkijoita, kiinalaisia yritysjohtajia, järjestötyöntekijöitä ja toimittajia. 

Kiinnitin huomiota ennen kaikkea sensuuriin, joka vaikeutti myös pohjoismaisen vaihto-

oppilasryhmämme elämää. Koulutehtävien tekeminen oli välillä vaikeaa, koska emme päässeet 

internetissä edes Tampereen yliopiston ja sen kirjaston verkkosivuille. Sähköpostin, Facebookin ja 

Twitterin käyttäminen oli lähes mahdotonta. Joskus tietokoneen ruudulle ilmestyi anime-hahmoa 

muistuttava nettipoliisin kuva ja puhekupla, jossa kerrottiin, että ”pääsy etsimällesi sivustolle on 

estetty turvallisuussyistä” tai ”internetin ruuhkaisuuden vuoksi”. Kiinalaiset tuntuivat tottuneen 

internetin valvontaan. He neuvoivat meille erilaisia keinoja, miten valvonnan saattoi hyvällä tuurilla 

kieltää ja kellonajat, jolloin valvontaa oli vähemmän ja Facebookiin pääsy saattoi onnistua. 

Sensuurin lisäksi minua hämmästytti paikallisten mutkaton suhtautuminen valtion valvontaan. 

Kiinalaiset vitsailivat sensuurista ja käyttivät internet-poliisista nimitystä ”The Great Firewall of 

China”. He kertoivat olevansa tottuneita sensuuriin ja huomasivat nopeasti, jos lehtijutusta oli 

poistettu tekstiä. Median ei edes oletettu olevan itsenäistä ja objektiivista. Kiinalaiset tunnistivat 

kommunistisen propagandan siihen törmätessään, mutta propagandaan suhtauduttiin kuin 

mainoksiin. Koko propagandan käsite tuntui merkitsevän heille aivan eri asiaa kuin suomalaisille. 

Propaganda miellettiin enemmänkin markkinointiviestinnäksi tai poliittiseksi mainonnaksi kuin 

manipuloinniksi ja vääristelyksi. Monet nuoret kertoivat haaveilevansa urasta julkishallinnossa, 

mikä vaati kommunistiseen puolueeseen liittymistä. Puolueeseen liittyminenkin tuntui olevan 

monelle enemmänkin pakollinen muodollisuus kuin kommunistiseen aatteeseen sitoutumista. 

Kiinaa on käsitelty 2000-luvulla runsaasti tiedotusvälineissä, tutkimuksissa ja kirjallisuudessa. 

Suomalainen media näyttäisi keskittyneen erityisesti Kiinan talouskasvuun, ihmisoikeus- ja 

ympäristötilanteeseen. Kiina on Suomelle tärkeä kauppakumppani, minkä vuoksi maa kiinnostaa 

suomalaisia. Shanghaissa sijaitsee suomalaisten yritysten keskittymä, joka on suurin suomalainen 

yrityskeskittymä Euroopan ulkopuolella (Aamulehti 30.8.2012). Suomen ja Kiinan välinen 

taloudellinen side on luonut runsaasti talouskirjallisuutta. Kirjallisuudessa selvitetään usein 

kiinalaisen ja länsimaisen kulttuurin eroja ja analysoidaan, miten länsimaiset yritykset voivat 

menestyä Kiinassa ja solmia siellä kestäviä liikesuhteita. Kiinan ja Itä-Aasian merkityksen 
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kasvaminen on synnyttänyt Suomeen myös kokonaisen oman tutkimuslaitoksensa. Turun yliopiston 

Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksessa työskentelee useita Kiina-tutkijoita. Keskuksessa 

toteutettiin vuosina 2007–2009 laaja Suomen Akatemian rahoittama tutkimusprojekti, joka käsitteli 

kiinalaisen hallinnon urbanisoitumista 1900-luvulla (ks. Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksen 

verkkosivu, luettu 28.8.2012t). Suomessa työskentelevien Kiina-tutkijoiden työ on keskittynyt myös 

Kiinan sisäiseen siirtolaisuuteen, Kiinan paikallishallintoon ja kansalaisjärjestöihin (ks. Luova 

2010, 2008 ja 2005), Kiinan historiaan ja yhteiskunnallisiin protesteihin (ks. Paltemaa 2006 a, 2006 

b ja 2005) sekä Kiinan kaupankäyntiin ja ulkomaanpolitiikkaan (ks. Wang 2012). Sen sijaan Kiinaa 

käsittelevää mediatutkimusta on tehty Suomessa verrattain vähän. Suomen Akatemian 

rahoittamassa hankkeessa työskenteli vain yksi tutkija, jonka erikoisalaksi mainittiin media 

Kiinassa (Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksen verkkosivu, luettu 28.8.2012t). Myös Suomen 

ulkopoliittisen instituutin Kiina-tutkimus on painottunut Kiinan ja EU:n välisiin suhteisiin ja Kiinan 

rooliin maailmanpolitiikassa (ks. Suomen ulkopoliittisen instituutin verkkosivut, luettu 28.8.2012 ja 

Mattlin 2012). Suomalaiselle Kiinaa käsittelevälle mediatutkimukselle on siis tarvetta. 

Tässä tutkielmassa tarkastelen erilaisten tekstien välittämää kuvaa Kiinasta. Olen kiinnostunut 

erityisesti siitä, miten kahdesta eri lähteestä, suomalaisesti ja kiinalaisesta, kerätyt aineistot eroavat 

toisistaan. Lisäksi pohdin, millaiset säännöt, ideologiat ja normit vaikuttavat käyttämieni lähteiden 

toimintaan. Suomalainen lähteeni on Helsingin Sanomat. Lehtiaineistoni koostuu Kiina-aiheisista 

jutuista, jotka on julkaistu Helsingin Sanomissa joulukuussa 2009. Kiinalainen lähteeni on Suomen 

Kiinan suurlähetystö ja sen englanninkieliset verkkosivut. Tämä aineisto osa koostuu teksteistä, 

jotka olivat sivustolla joulukuussa 2009. Koska melko suuri osa verkkoaineistosta on julkaistu 

joulukuussa 2009, käsitellään teksteissä paljon samoja aiheita kuin Helsingin Sanomien 

lehtijutuissa. Jo aineistoa kerätessäni havaitsin, että lähteideni näkökulma ja kirjoitustyyli eroavat 

huomattavasti toisistaan. Esimerkiksi Kööpenhaminan ilmastokokouksesta välittyi suurlähetystön 

tiedotteiden kautta aivan erilainen kuva kuin Helsingin Sanomista. Analyysin ensimmäisessä 

vaiheessa tekstien erityispiirteitä eritellään kvantitatiivisin menetelmin ja havaittuja piirteitä 

vertaillaan. Analyysin toisessa vaiheessa tekstejä tutkitaan diskurssitutkimuksen menetelmin. 

Työssä tutkitaan suomalaisen journalismin ja kiinalaisen propagandan ominaispiirteitä ja pohditaan, 

millaiset ideologiat, normit ja kulttuurit luovat nämä piirteet.
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2 KIINALAISEN YHTEISKUNNAN ERITYISPIIRTEET

2.1 Historia ja poliittinen järjestelmä
Kiinan muutos kapitalistis-sosialistiseksi valtioksi sai erikoisella tavalla pontta 1980-luvun lopulla 

alkaneesta kommunismin romahduksesta. Tätä edelsi talouden asteittainen vapautuminen ja 

ilmapiirin maltillinen liberalisoituminen Den Xiaopingin noustua Kiinan johtoon 70-luvun lopulla. 

Siinä missä Neuvostoliitossa ja Itä-Euroopan maissa alettiin vaatia vapautta ja kansan 

kuuntelemista, tukahdutti Kiina väkivaltaisesti samoja asioita vaatineen opiskelijaliikkeen vuonna 

1989. Länsimaissa ennustettiinkin, että Venäjä ja entiset Neuvostoliiton maat ohittaisivat Kiinan 90-

luvulla talouskasvussa. Kehitys oli kuitenkin täysin päinvastainen. Vuonna 2001 Kiinan talous 

arvioitiin niin vahvaksi, että se pääsi Maailman kauppajärjestön WTO:n jäseneksi. (Nojonen 2005, 

27, Kauppinen 2005, 203–216.)

Nojosen (emt.) mukaan leimallisinta Kiinan yhteiskunnalliselle murrokselle on talouden suuri 

muutos, mutta poliittisen järjestelmän jähmeys. Kommunistinen puolue on joustanut paljon 

alkuperäisestä aatteestaan omistukseen ja kaupankäyntiin liittyvissä asioissa. Kiinaan on luotu suuri 

joukko erilaisia yritysmuotoja. Yksityisyrittäjyys on nykyään sallittua. Yrittäjät saivat 2000-luvun 

alussa luvan liittyä kommunistiseen puolueeseen. Valtionyhtiöt saavat toimia aikaisempaa 

itsenäisemmin, ja niiden hankintoja ja rahankäyttöä ei kontrolloida yhtä tiukasti kuin ennen. Kiinan 

sosiaaliturva on ollut aina heikko, mutta kapitalisoitumisen myötä sitä on edelleen purettu. 

Ilmaisesta koulutuksesta ja terveydenhuollosta on siirrytty maksullisiin, yksityisiin palveluihin. 

Uudistuspolitiikka on Nojosen mukaan kuitenkin ollut hyvin suunnitelmallista ja puolue tekee 

edelleen viisivuotissuunnitelmia, vaikka ne eivät olekaan enää yhtä tarkkoja, tiukkoja ja koko 

yhteiskunnan kattavia kuin Maon aikana. Nojonen huomauttaa, että puolue peittelee parhaansa 

mukaan epäonnistuneita uudistuksiaan ja yrittää ottaa virheistään opiksi kaikessa hiljaisuudessa. 

Nojosen (emt.) mukaan itsepintainen pysyminen kommunistisessa yhden puolueen politiikassa 

hidastaa hyvinvoinnin kasvua ja maan aitoa liberalisoitumista. Korruptio ja nepotismi rehottivat 

tiukan kommunistisessa yhteiskunnassa, ja korruptio rapauttaa edelleen maan taloutta ja 

yhteiskunnallista ilmapiiriä. Nojosen mukaan korruptiota on vaikea valvoa ja kitkeä, koska maassa 

ei ole lehdistönvapautta ja itsenäistä oikeuslaitosta. Nojonen mainitsee suurena epäkohtana 

puutteellisen lainsäädännön: Laki ei velvoita valtionyrityksiä ja paikallisia viranomaisia 
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julkistamaan tietoja rakennushankkeistaan. Investointien ja rahankäytön valvominen on erittäin 

vaikeaa, ja valtio menettää vuosittain satojen miljoonien eurojen edestä rahaa korruption vuoksi. 

2.2 Asutus ja väestö
Kehitys ei ole yltänyt myöskään Kiinan muutto- ja asumispolitiikkaan. Maassa on edelleen käytössä 

50-luvulla luotu hukou-järjestelmä, joka käytännössä sitoo ihmisen synnyinseudulleen. Kansalaiset 

saavat sosiaali- ja terveyspalveluja vain siltä paikkakunnalta, jolle heidät on rekisteröity. Jos 

maalainen muuttaa työn ja paremman tulevaisuuden perässä kaupunkiin toiselle paikkakunnalle, 

hänen elintasonsa voi romahtaa, vaikka hän tienaisi enemmän kuin kotiseudullaan. Siirtotyöläiset 

ovat kuin lainsuojattomia, jotka eivät saa turvaa mistään julkisista palveluista. Hukou-järjestelmää 

on hieman lievennetty, sillä 70-luvulle asti maalaisilla ei ollut käytännössä minkäänlaista 

sosiaaliturvaa ja etuja. Myös matkustamista kontrolloitiin. Nykyään joissakin kaupungeissa 

siirtolaiset voivat ostaa itselleen väliaikaisen rekisteröitymisen, eikä junalippujen hankkimiseen 

tarvita enää lupaa työnantajalta tai viranomaisilta. Köyhät, rekisteröimättömät siirtotyöläiset ovat 

kuitenkin valtava ongelma. Heidän elintasonsa on usein reilusti köyhyysrajan alapuolella, ja myös 

työnantajat sortavat näitä työntekijöitä maksamalla huonoa palkkaa ja polkemalla heidän 

oikeuksiaan. (Luova 2005, 52–72.)

Luovan (emt.) mukaan muuttoliike on hieman yllättäen suuntautunut myös köyhään Länsi-Kiinaan, 

ei vain Shanghain ja Hongkongin kaltaisiin länsimaistuneisiin suurkaupunkeihin. Taustalla on 

keskushallinnon halu vahvistaa asemaansa poliittisesti epävakailla alueilla. Taloutta on siirretty 

länteen, ja Luovan mukaan väestöä on siirretty sinne myös pakolla. Luova luonnehtii aluetta villiksi 

länneksi, joka houkuttelee yrittäjiä ja ihmisiä, jotka haluavat aloittaa elämänsä uudelleen puhtaalta 

pohjalta. Luovan mukaan Länsi-Kiinan asuttaminen ja uudet yritykset eivät kuitenkaan ole 

kohentaneet alkuperäisasukkaiden hyvinvointia. Etnisesti puhtaina kiinalaisina pidettyjen han-

kiinalaisten muuttoliike länteen on vaikeuttanut vähemmistöjen asemaa. Esimerkiksi uiguureihin 

suhtaudutaan epäluuloisesti, eivätkä muualta tulleet yrittäjät palkkaa mielellään alkuperäisasukkaita. 

Työpaikat ovat alkaneet siirtyä han-kiinalaisille, ja lännen alkuperäisväestö on köyhtynyt 

entisestään. Tämä luo Luovan mielestä vaarallisia jännitteitä esimerkiksi Tiibetiin, missä 

alkuperäisväestö on alkanut kapinoida huonoa kohteluaan ja köyhyyttä vastaan. 

2.3 Talous ja elintaso
Kiinan länsimaistuminen ja nopea talouskasvu ovat saaneet länsimaat arvioimaan Kiinan 

taloudellisen potentiaalin suuremmaksi kuin se on. Esimerkiksi Nassimbenin ja Sartorin (2006) 
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mukaan Kiinan kehitys ja talouskasvu ovat lähes ihmeitä. He kehottavat suhtautumaan Kiinaan 

vakavasti otettavana tekijänä talouden ja politiikan kentällä, mutta kirjoittavat samalla, että Kiinan 

tulevaisuutta on todella vaikea ennustaa. Nassimbeni ja Sartor eivät löydä historiasta toista Kiinan 

kaltaista valtiota, joka olisi pystynyt tyydyttävällä tavalla yhdistämään tiukan sosialistisen politiikan 

ja melko vapaan markkinatalouden. Toisaalta tällainen yhteiskuntamalli ei ole heidän mielestään 

Kiinassa uusi keksintö. Maa on ollut tiukasti dynastioiden hallitsema jo ennen kommunismia ja 

yhden puolueen järjestelmää. Siitä huolimatta Kiina on onnistunut tuottamaan innovaatioita useilla 

eri aloilla jo tuhansia vuosia sitten. Vaikka Kiina onkin WTO:n jäsen ja maa on modernisoitunut, 

ovat puheet Kiina-ilmiöstä monen asiantuntijan mielestä liioiteltuja. Nojonen (2005, 38–46) 

huomauttaa, että kuilu vaurastuvan rannikon ja köyhän sisämaan välillä syvenee koko ajan 

talouskasvusta huolimatta. Nojosen mielestä Kiinasta ei voida puhua yhtenäisenä talousalueena, 

koska kehityserot maan sisällä ovat huomattavia. Nojonen ottaa esille myös Kiinan 

pankkijärjestelmän, joka on länsimaisten kriteerien mukaan konkurssissa. 2000-luvun alussa 

arvioitiin, että 25–35 prosenttia pankkien lainoista olisi maksukyvyttömien ihmisten ja yritysten 

hoitamattomia roskalainoja. Nojosen mukaan tilanteeseen on johtanut vanha hyvä veli -järjestelmä 

ja korruptio. Kiinan talouden tasapainoa uhkaa hänen mielestään myös vientitulojen koko ajan 

voimistuva osuus. Vaikka Kiinan talous on monessa mielessä herkällä pohjalla, on Kiinan 

uskottavuus kansainvälisillä markkinoilla silti kasvanut Nojosen mukaan huomattavasti. Kiinassa ei 

tehdä enää vain yksinkertaista halpatuotantoa, vaan entistä monimutkaisempaa elektroniikkaa ja 

suunnittelutyötä. 

Elintason noususta huolimatta Kiina on tulotilastojen perusteella kehitysmaa. YK:n 

kehitysohjelman UNDP:n selvityksen mukaan lähes puolet kiinalaisista eli noin 610 miljoonaa 

ihmistä elää alle kahden euron päivätuloilla. Kiinan esittämät tiedot kansalaisten elintasosta 

poikkeavat huomattavasti tästä arviosta. Maan virallisten tilastojen mukaan Kiinassa olisi 30 

miljoonaa köyhää. UNDP:n arvion mukaan nämä ihmiset elävät aivan äärimmäisessä köyhyydessä, 

mutta Kiinassa on heidän lisäkseen satojamiljoonia köyhiksi luokiteltavia. Kiina kärsii tyypillisistä 

köyhyyden aiheuttamista ongelmista, kuten lasten aliravitsemuksesta, kehnosta terveydenhuollosta, 

väestön puutteellisista rokotuksista ja lukutaidottomuudesta. Köyhyys on keskittynyt Länsi- ja 

Pohjois-Kiinaan, mutta myös Pekingissä 30 prosenttia väestöstä luokitellaan heikosti 

toimeentuleviksi. Vaurainta väestö on itä- ja etelärannikolla. Elintaso on noussut sen verran, että 

jääkaapit ja televisiot alkavat olla kaupungeissa joka kodin kalustoa. Kalliiden kulutustavaroiden 

markkinat ovat kuitenkin vasta avautumassa. Noin 40 prosenttia työvoimasta saa edelleen elantonsa 

maataloudesta. Kiinan hallituksella on kova tavoite kolminkertaistaa maan bruttokansantuote 

vuodesta 2000 vuoteen 2020 mennessä. Tämä merkitsisi sitä, että bruttokansantuote asukasta 
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kohden olisi 3000 Yhdysvaltain dollaria, minkä Kiinan hallitus on määritellyt tavoitteena olevan 

”pienen hyvinvoinnin” rajaksi. (Kallio 2005, 73–88) Talouskasvu on lisännyt myös 

ympäristöongelmia. Pahentunut saastuminen vaikuttaa ihmisten terveyteen ja tuleviin sukupolviin. 

Pahimmin saastuneilla alueilla syntyy selvästi enemmän kehitysvammaisia lapsia kuin muualla 

Kiinassa. Esimerkiksi Shanxin maakunnassa Pekingin länsipuolella on runsaasti hiilikaivoksia, 

mikä on lisännyt vauvojen kehitysvammoja. (Helsingin Sanomat 1.2.2009.)

2.4 Hallinto, oikeusjärjestelmä ja ihmisoikeudet
Kiina ei ole länsimaisten kriteerien mukainen oikeusvaltio. Kommunistisen puolueen ideologia ja 

kulttuurin määrittämät tavat menevät edelleen usein oikeuslaitoksen edelle, vaikka valtionhallintoa 

on uudistettu 1990-luvulta alkaen. Puolue johtaa Kiinan valtionhallintoa, ja hallintovirkamiehet 

toteuttavat puolueen ideologiaa. Virkamiesten on oltava lojaaleja puolueelle, ja lojaaliusvaatimukset 

kasvavat virkamiehen urakehityksen myötä. Korkeimmat virkanimitykset tekee puolue. 

Valtionhallintoa on uudistettu karsimalla jonkin verran julkista sektoria. Esimerkiksi ministeriöitä ja 

valtionkomissioita on yhdistetty ja lakkautettu. Hallintoa on alettu toteuttaa entistä enemmän lain, ei 

vain lojaaliuden ja politiikan sanelemana. Yksi syy tähän on virkamiesten korruptio, jonka 

massiivisuus alkoi paljastua kansalle 90-luvulla. Tyrmistys on synnyttänyt tyytymättömyyttä ja 

protesteja, jotka puolue yrittää kitkeä kontrolloimalla hallintoa lakien avulla. Kiinalaista ja 

länsimaista käsitystä oikeusvaltiosta ei kuitenkaan voi verrata toisiinsa. Vielä 70-luvulla ajatus 

oikeusvaltiosta miellettiin Kiinassa porvarilliseksi keksinnöksi. Nykyinen kiinalainen oikeusvaltion 

käsite sisältää ajatuksen, jonka mukaan lait ovat keino toteuttaa valtiojohdon politiikkaa. Hyvällä 

hallinnolla tarkoitetaan valtionhallintoa, joka on avointa, tehokasta, korruptoitumatonta ja 

taloudellisesti ja poliittisesti tehokasta ja vastuullista. Laki on kuitenkin aina alisteinen puolueen 

poliittiselle ideologialle. (Mielonen 2005, 107–129.) 

Kiinan kansantasavallan perustuslain määritelmä ihmisoikeuksista muistuttaa länsimaista 

määritelmää. Kansalaisten oikeuksia ovat sanan-, kokoontumis-, yhdistymis- ja lehdistönvapaus. 

Taloudellisia oikeuksia ovat oikeus työhön, lepoon, koulutukseen sekä taloudelliseen tukeen 

sairauden, vamman tai vanhuuden varalta. Vuonna 2004 määritelmää täydennettiin pykälällä, jonka 

mukaan ihmisoikeudet ja yksityisomaisuus ovat valtion erityissuojeluksessa. Länsimaiden Kiinan 

ihmisoikeustilanteeseen kohdistama arvostelu tyrmätään usein Kiinan sisäisiin asioihin 

sekaantumisena. Joskus kritiikin väitetään jopa olevan yritys aiheuttaa Kiinassa sekasortoa ja 

hajaannusta. Vasta-argumenttina kritiikille Kiina on käyttänyt perinteisiä aasialaisia arvoja. 

Kiinassakin vahvasti vaikuttava kungfutselainen arvomaailma ei sisällä ajatusta yksilön 
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ihmisoikeuksista. Ihmisoikeuksien perustellaan olevaan kapitalistien keksintö, jolla yritetään vain 

peittää omistavan luokan diktatuuri. Kiinan johdon asenne ihmisoikeuksia kohtaan on kuitenkin 

muuttunut hiljalleen sallivammaksi. Kansalaiset saivat vuonna 1990 luvan haastaa yksilön 

oikeuksia rikkoneen valtion virkamiehen oikeuteen. Yksittäiset kansalaiset törmäävät kuitenkin 

edelleen herkästi poliittisen järjestelmän rajoituksiin, jotka kaventavat heidän oikeuksiaan puolustaa 

ihmisoikeuksiaan. Lisäksi etenkään köyhät eivät ole edes selvillä siitä, millaisia oikeuksia heillä on. 

(Paltemaa 2005, 116–118.) 

Kiinan talouskasvu on synnyttänyt paitsi ylpeyttä ja kansallistunnetta, myös protesteja ja kritiikkiä. 

Hyvinvointi ei ole jakautunut tasaisesti, ja talouskasvu on asetettu välillä ihmisoikeuksien ja 

ympäristön edelle. Kiinassa on nykyään laillista protestoida viranomaisia vastaan. Tällainen protesti 

voi johtaa jopa poliittisiin uudistuksiin. Käytännössä kuitenkin vain 0,2 prosenttia kansalaisten 

valituksista ratkaistaan valittajien eduksi. Tämä johtuu siitä, että valituksia käsittelevillä valtion 

toimistoilla ei ole tarpeeksi resursseja tai poliittista tahtoa. Valtion valitustoimistojen lisäksi 

valituksia voidaan käsitellä oikeudessa. Oikeudenkäynnit eivät kuitenkaan ole aina tasapuolisia, 

eikä media saa kertoa niistä avoimesti. Kiinassa on melko runsaasti protestiliikkeitä, mutta ongelma 

on valituskanavien tehottomuus ja se, että Kiina ei ole samalla tavalla oikeusvaltio kuin länsimaat. 

Lisäksi etenkään köyhät siirtotyöläiset eivät ole kovin hyvin selvillä oikeuksistaan eivätkä osaa ja 

uskalla protestoida (Paltemaa 2005, 149–167, Luova 2005, 52–72.)

Ihmisoikeudet toteutuvat eri tavoin eri osissa Kiinaa. Tiibetin tilanne on vuosikymmenten ajan ollut 

räjähdysherkkä. Se, mikä on kiinalaisten mielestä Tiibetin kehittämistä ja modernisointia, on 

tiibetiläisten mukaan mielivaltaista alistamista ja poliittista sortoa. Tiukasti valvotulla alueella on 

paljon väkivaltaisia yhteenottoja ja tiibetiläiset ovat alkaneet protestoida äärimmäisillä tavoilla 

tekemällä polttoitsemurhia. Tilanne on levoton myös muualla Länsi-Kiinassa, missä asuu etnisiä 

vähemmistöjä. Kiina ei hyväksy sisäpolitiikkansa arvostelemista, ja kommunistisen puolueen 

mielestä dalai-lama on kapinoiva terroristi, ei rauhaa rakastavat munkki. (Aamulehti 25.3.2010.)

2.5 Kiinalainen nationalismi
Siirtomaajärjestelmä ei koskaan orjuuttanut Kiinaa samalla tavalla kuin esimerkiksi Afrikkaa, joka 

jaettiin kokonaan länsivaltojen kesken. Etenkin Ison-Britannian valta Kiinassa oli kuitenkin sen 

verran suuri 1800- ja 1900-luvuilla, että se synnytti vastareaktiona kiinalaisen nationalismin. 

Puolittain toteutunut kolonialismi enemmänkin vahvisti kiinalaisten yhteenkuuluvaisuudentunnetta 

ja ylpeyttä. Valloittajat eivät koskaan saaneet tukahdutettua Kiinan omaa hallintoa ja kulttuuria. 
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Oman poliittisen järjestelmän ja kulttuurin olemassaolo mahdollisti nationalismin, ja länsivaltojen 

yritykset alistaa Kiina vain ruokkivat aatetta. Nationalismi oli aluksi järjestäytymätöntä ja se alkoi 

esimerkiksi yhdysvaltalaisten tuotteiden boikotointina. 1920-luvulla Kiinaan alettiin perustaa 

järjestöjä, jotka vahvistivat kansallistunnetta, puolustivat työläisten ja naisten oikeuksia. 

(Airaksinen 2005, 171–185.)

Asikaisen (2005, 186–200) mukaan kiinalainen nationalismi on erityistä juuri siksi, että länsimaat 

eivät koskaan onnistuneet täysin valloittamaan ja alistamaan Kiinaa. Kiinalaiset ovat hyvin tietoisia 

ja ylpeitä vanhasta kulttuuristaan ja sen saavutuksista. Airaksisen luonnehdinnan mukaan 

kiinalaisessa nationalismissa yhdistyvät kansallinen ylpeys ja omanarvontunto, poliittinen ideologia 

ja ajatus Kiinan historiallisesta roolista. Airaksisen mukaan nationalismi on vain voimistunut 

Kiinassa samaa tahtia, kun tiukan kommunistinen ideologia on höltynyt. Kiinalainen nationalismi 

korostaa maan itsemääräämisoikeutta ja itsenäisyyttä. Kiinaan 1800- ja 1900-luvuilla kohdistunut 

siirtomaakaupan riisto on kansalla vielä tuoreessa muistissa. Kolonialismi nostetaan usein esille, 

kun länsimaat arvostelevat Kiinaa. Kiinaan kohdistuva kritiikki tulkitaan usein muiden maiden 

yritykseksi sekaantua Kiinan sisäisiin asioihin ja hallintoon. Airaksinen toteaa, että Kiina vaatii 

hyvitystä aikaisemmista epäoikeudenmukaisuuksista ennen kaikkea tunnustuksen muodossa. Valtio 

haluaa, että sen kasvava merkitys politiikassa ja taloudessa tunnustetaan.
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3 TEOREETTINEN VIITEKEHYS

Sananvapaus, objektiivisuus ja kriittisyys ovat suomalaisen journalismin kivijalkoja. Nämä 

periaatteet nousevat toistuvasti esiin Suomen journalistiliiton journalistin ohjeissa (2011). Ohjeissa 

todetaan, että ”journalistilla on oikeus ja velvollisuus torjua painostus tai houkuttelu, jolla yritetään 

ohjata, estää tai rajoittaa tiedonvälitystä”, ”journalisti on vastuussa ennen kaikkea lukijoilleen, 

kuulijoilleen ja katselijoilleen. Heillä on oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu” ja 

”Tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein”. Periaatteiden 

toteutumista käytännössä valvoo Julkisen sanan neuvosto, joka voi huomauttaa julkisesti 

tiedotusvälinettä, joka on neuvoston mielestä toiminut ohjeistusta vastaan. 

Julkisen sanan neuvoston antamat huomautukset koskevat usein piilomainontaa tai jutun sisällön 

vääristelyä. Journalismi halutaan pitää erillään markkinoinnista, vaikka valtaosa tiedotusvälineistä 

saa suuren osan tuotoistaan mainoksista. Myös oikeudenmukaisuutta, tasapuolisuutta ja totuutta 

halutaan varjella journalismissa. Toimittaja ei saa antaa ulkopuolisten vaikuttaa työhönsä, mutta 

toisaalta toimittaja ei saa kohdella haastattelemiaan ihmisiä mielivaltaisesti tai pimittää olennaisia 

tietoja. Journalismin julkinen itsesäätely näyttäisi toimivan hyvin. Huomattava osa JSN:n vuosina 

2011–2012 antamista päätöksistä on vapauttavia. Kanteluiden perusteet liittyvät usein 

piilomainontaan, haastateltujen yksityisyydensuojaan ja jutun sisällön vääristelyyn. Myös 

suomalainen yleisö näyttää omaksuneen journalistisen ihanteen, jonka mukaan journalismi on 

itsenäistä, totuudenmukaista ja kaupalliset kytkökset eivät vaikuta juttujen sisältöön. (Julkisen sanan 

neuvoston verkkosivut, luettu 31.10.2012). 

Markkinointiviestintää sekä suoranaista valehtelua ja vääristelyä sisältävää propagandaa voidaan 

siis pitää ihanteellisen journalismin vastakohtina. Helsingin Sanomat on suuri ja arvostettu lehti, 

joten sen voidaan olettaa noudattavan sananvapauden ja totuudenmukaisuuden periaatteita erityisen 

tarkasti. Tämä on tutkielman tärkeimpiä oletuksia, jota vasten tarkastelen lehtiaineistoani. Toinen 

lähtöoletukseni on, että Kiinan Suomen suurlähetystön tekstit eivät noudata näitä periaatteita, 

vaikka monet verkkotekstit muistuttavatkin ulkoasultaan ja rakenteeltaan journalistisia tekstejä.

Tässä luvussa perehdyn rajoituksiin ja vaikeuksiin, joita suomalainen toimittaja kohtaa 

työskennellessään Kiinassa. Haastattelu tarjoaa kuvan voimista, jotka rajoittavat ja ohjaavat 

journalismia ja tiedotusta Kiinassa kovalla kädellä. Selvitän kiinalaisen journalismin erityispiirteitä 

ja sidoksia propagandaan. Tarkastelen myös sananvapauden, markkinointiviestinnän ja propagandan 

käsitteitä ja niiden suhdetta journalismiin. Lopuksi esitän, että sananvapauden ja 
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riippumattomuuden ihanteista huolimatta journalismi ei voi koskaan olla täysin asenteista ja 

arvostuksista vapaata. Diskurssiajattelun mukaan jo sananvapauden ja objektiivisuuden 

noudattaminen tekee journalismista arvolatautunutta. Tasapuolisuus voi olla näennäistä, ja 

journalismi voi sisältää stereotypioita, yksinkertaistuksia ja etnistämistä. 

3.1 Toimittajana Kiinassa
Kiinassa pitkään asuneen toimittajan Pekka Mykkäsen (2004) mukaan vaikeinta Kiinassa 

työskentelyssä on nopea tiedonsaanti ja matkustuslupien hankkiminen. Mykkänen kuvailee 

kirjassaan Kiina rynnistää huipulle useaan otteeseen yhteenottojaan kiinalaisten viranomaisten 

kanssa. Saadakseen matkustusluvan toimittajien on selvitettävä viranomaisille, millaista juttua he 

ovat menossa tekemään ja miksi. Mykkänen on jopa pidätetty, kun hän on tutkinut viranomaisten 

arkaluontoiseksi kokemia asioita ilman lupaa. Kiellettyjen aiheiden määrä on hänen mukaansa 

kuitenkin vähentynyt, vaikka ihmisoikeus- ja talousasioista on edelleen vaikea saada tietoja.

Saadakseni laajemman kuvan siitä, millaista journalistin työ Kiinassa on, otin yhteyttä neljään 

Kiinassa työskennelleeseen suomalaiseen toimittajaan. Pyysin heitä vastamaan sähköpostitse 

teemahaastatteluuni (LIITE 1), joka käsittelee journalistin työtä Kiinassa. Neljä toimittajaa 

kieltäytyi haastattelusta työkiireisiinsä vedoten. Yksi Kiinassa useamman vuoden työskennellyt 

toimittaja vastasi kyselyyni. Vastaaja kertoo saavansa työskennellä Kiinassa melko rauhassa, vaikka 

hän joutuu muutamia kertoja vuodessa viranomaisten puhutteluun. Osaa kollegoista on jopa 

pahoinpidelty, koska he ovat kirjoittaneet liian aroista aiheista. Painostuksesta ja tarkkailusta 

huolimatta vastaaja kokee tekevänsä itsenäistä ja riippumatonta journalismia, koska hän ei ole 

taipunut Kiinan viranomaisten painostukseen:

”Noin 95-prosenttisesti juttuideat ovat omiani. Saan aiheita muun muassa muista  
tiedotusvälineistä ja omista kokemuksistani tai havainnoista. [---] Saan virallisia 
tiedotteita lähinnä vain Kiinan ulkoministeriön alaiselta pressikeskukselta. En ole niitä 
pyytänyt, vaan pressikeskus lähettää niitä automaattisesti Kiinaan akreditoituneille 
kirjeenvaihtajille.”

Vastauksesta nousee esille propagandan ja tarkkailun jatkuva läsnäolo. Toimittajan työstä ja 

liikkeistä yritetään saada tietoa myös hänen paikallisen avustajansa kautta. Toimittajan mukaan 

Kiinan viranomaiset haluaisivat, että toimittajat kirjoittaisivat maasta vain positiiviseen ja 

ylistävään sävyyn, ja kuilu valtion toiveiden ja maassa vallitsevan todellisuuden välillä on suuri:
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”Esimerkiksi hiljattain turvallisuusviranomaiset soittivat avustajalleni, ja kehottivat 
häntä muistuttamaan minua siitä että täällä on noudatettava Kiinan lakeja ja sääntöjä. 
Puhelu johtui siitä, että olin ollut seuraamassa ensimmäistä niin kutsuttua 
jasmiinimielenosoitusta (jota ei edes ollut). Kollegoitani kutsuttiin samasta syystä myös 
kuulusteluihin ja joitain viranomaiset myös pahoinpitelivät. [---] Enemmänkin 
turvallisuusviranomaiset vahtivat työtäni avustajani kautta. he pyytävät tätä aina aika 
ajoin "teelle". Tuolloin he yrittävät kysellä avustajaltani mahdollisimman paljon 
esimerkiksi siitä, keitä olen haastatellut ja mitä juttuja tehnyt. Kiinalaisviranomaisilla 
ei ole kuitenkaan mitään mahdollisuutta sensuroida tai muokata juttujani. Jos näin 
olisi, en voisi työtäni täällä tehdä. Usein viranomaiset vaativat kuvaajilta kuvia 
arkaluontoisia kuvia poistettavaksi.”

Propaganda kiinalaisissa medioissa on vastaajan mukaan välillä todella räikeää. Hän kuvailee 

kirjoittelua kansallismieliseksi ja länsimaita syyllistäväksi. Kommunistisesta puolueesta taas 

kirjoitetaan erittäin markkinointihenkiseen ja positiiviseen sävyyn:

”Sisältö on äärimmäisen tarkoin sensuroitua. Esimerkiksi toisinajattelijoita ei ääneen 
päästetä, puolueetta ei saa kritisoida, eikä esimerkiksi Tiibetistä tai Xinjiangin 
kansalaisten oikeuksien polkemisesta kirjoittaa. [---] Tiedotusvälineissä tunnutaan 
pelkäävän, että esimerkiksi länsimaiden esittämä arvostelu ihmisoikeuksien 
loukkaamisesta on vain lännen salajuoni Kiinan hajottamisesta ja että se on 
puuttumista Kiinan sisäisiin asioihin. [---] Merkillepantavaa on muun muassa se, että 
puolueesta kerrotaan tolkuttomasti, positiivisesti tietenkin.”

Vastaajan mielestä vaikeinta on saada tietoa ihmisoikeusasioista. Toimittajan mielestä Kiinan 

viranomaisten rajoitukset ja kiellot kääntyvät kuitenkin heitä itseään vastaan. Rajoitukset 

aiheuttavat usein sen, että toimittaja käsittelee aihetta erittäin negatiiviseen tai yksipuoliseen 

sävyyn. Toimittaja kertoo olevansa kiinnostunut tekemään myös kulttuuri- ja lifestyle-juttuja, mutta 

myös pehmeiden, positiivisten aiheiden käsittely on vaikeaa, koska haastateltavat ovat kiven alla:

”Esimerkiksi maaseudulla poliisi tai puolueen virkamiehet saattavat pysäyttää minut 
kun haastattelen paikallisia ihmisiä. Tämä on vastoin Kiinan omia sääöntöjä, joiden 
mukaan ulkomaiset toimittajat saavat vapaasti haastatella ketä vain. Viranomaisten 
haastatteluja on useimmiten myös lähes mahdotonta saada. [---] Olen yrittänyt tehdä 
myös ns. positiivisia juttuja, mutta tässäkään kiinalaisviranomaiset eivät ole auttaneet 
kun haastattelun saamisessa saattaa kestää viikkokausia.”

Vastaajan mukaan kiinalaiset toimittajat yrittävät kertoa asioiden todellisen luonteen välillä rivien 

välissä. Kritiikki kuitenkin vaiennetaan nopeasti. Etelä-Kiinan lehdistöllä oli aikaisemmin hieman 
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enemmän vapauksia, mutta vastaajan mukaan niitäkin on kiristetty. Nettipoliisin koneisto on suuri, 

ja kaikki negatiiviseksi koettu sisältö poistetaan verkosta todella nopeasti. Vastaajan sekä omien 

Kiinan-aikaisten kokemuksieni mukaan monille verkkosivuille ja sosiaalisiin medioihin on 

mahdotonta päästä. Esimerkiksi Facebook on suurimman osan ajasta bannattu. Vastaajan mukaan 

viranomaiset eivät puhu sensuurista, vaan käyttökatkoksia ja bannauksia perustellaan internetin 

ruuhkaisuudella. Vastaaja kertoo saavansa kuitenkin tukea ja apua painostus- ja sensuuritilanteissa 

muilta Kiinassa työskenteleviltä kirjeenvaihtajilta. 

Toimittaja kertoo Kiinan länsimaistumisen muuttaneen journalismia hiukan avoimemmaksi, vaikka 

suomalaisen silmissä muutos tuntuu todella hitaalta, jäykältä ja riittämättömältä. Viranomaisten ja 

tiedotusvälineiden kaupankäynti ja myönnytykset ilmenevät aina välillä esiin tulevissa kriittisissä 

jutuissa. Ikävistä aiheista kirjoitetaan, mutta kiinalaisten toimittajien on valittava huolellisesti 

näkökulmansa:

”Toisaalta on myös yhteiskunnallisia aiheita, joista saa kirjoittaa. Tällaisia ovat muun 
muassa ympäristötuhot, elintarvikeskandaalit ja korruptio. Niistäkään ei saa tosin  
syyttää Puoluetta.”

Asuessani Kiinassa pääsin myös vierailemaan suurehkon Shangaissa ilmestyvän sanomalehden 

päätoimittajan kotona. Päätoimittaja kertoi, että hänen puolisonsa asuu Hongkongissa ja 

työskentelee myös toimittajana. Kun kysyin, miksi perhe asuu kahdessa kaupungissa pitkän matkan 

päässä toisistaan, toimittaja vaikutti vaivautuneelta. Hän selitti lyhytsanaisesti, että hänen 

puolisonsa oli pakko lähteä Shanghaista Hongkongiin vuonna 1989. Puoliso oli kirjoittanut 

Tiananmenin verilöylystä liian kriittisen artikkelin, minkä vuoksi hän joko pakeni tai hänet ajettiin 

pois Shanghaista. Päätoimittajan mukaan hänen puolisonsa ei ole tämän jälkeen kirjoittanut 

politiikasta, vaan on nykyään urheilutoimittaja. Aihe tuntui olevan kiusallinen ja arka, joten en 

kysellyt päätoimittajalta enempää heidän perheensä tilanteesta. Puoluetta kritisoinut toimittaja oli 

ehkä tuhonnut uransa poliittisena toimittajana ja joutui asumaan vielä 20 vuoden jälkeen satojen 

kilometrien päässä perheestään ilman mahdollisuutta palata.
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3.2 Journalismin ja propagandan suhde Kiinassa
Kiina-tutkija, professori Marina Svensson luennoi Fudanin yliopistossa 9.7.2009 kiinalaisesta 

journalismista. Svenssonin mukaan tiedotusvälineet ovat Kiinassa edelleen valtion kontrolloimia 

kommunistisen puolueen sanansaattajia. 80-luvun loppuun verrattuna tilanne on muuttunut paljon. 

Tiedotusvälineiden määrä ja sisällöt ovat kasvaneet räjähdysmäisesti. Verkkouutisointi, 

kansalaisjournalismi ja keskustelupalstat ovat Svenssonin mukaan muuttaneet myös kiinalaista 

yhteiskuntaa jonkin verran avoimemmaksi ja keskustelevammaksi. Kritiikkiä annetaan kuitenkin 

yleensä anonyymin nimimerkin suojissa, ja myös internetiä yritetään valvoa sensuurilla ja 

nettipoliisin pistokokeilla. Journalistit eivät uskalla arvostella maan johtoa omalla nimellään 

virallisissa tiedotusvälineissä. Päätoimittajat ovat Svenssonin mukaan kommunistisen puolueen 

nimittämiä, ja osa heistä on työskennellyt valtion propagandakoneistossa vuosia. 

Svensson uskoo, että internet voi muuttaa kiinalaista yhteiskuntaa ja journalismia jonkin verran 

avoimemmaksi. Kiinalainen media ei kuitenkaan ole Svenssonin mukaan ensisijaisesti 

luokkataistelun ja poliittisen keskustelun areena, vaan apuväline maan modernisoimisessa ja 

edistyksen esittelyssä. Tämänhetkistä mediaa hän kuvailee ytimeltään kapitalistiseksi, mutta 

ulkokuoreltaan kommunistiseksi. Viihde ja tosi-tv ovat vallanneet myös kiinalaisen median, mutta 

yksityistenkin mediayhtiöiden on pakko hyväksyä hallituksen ohjeet, jos yhtiö haluaa harjoittaa 

liiketoimintaansa rauhassa. Esimerkiksi live-lähetyksiä kiinalaisessa televisiossa ei ole lainkaan, 

jotta mahdolliset hallituksen ohjeita rikkovat lausahdukset tai eleet ehditään sensuroida. Live-

lähetyksinä markkinoidut ohjelmat lähetetään Svenssonin mukaan todellisuudessa aina muutaman 

minuutin viiveellä. Svensson kuvailee tiedotusvälineiden ja hallituksen propagandakoneiston välistä 

työskentelyä peliksi. Tiedotusväline saa luvan julkaista jotakin kriittistä tai rohkeaa, jos se suostuu 

tekemään sen puolueen vaatimalla tavalla. Propagandalinjausten noudattamisesta voi saada 

palkkioksi luvan julkaista jotakin rohkeaa. 

Asikaisen ja Vuoren (2005, 11) näkemys kiinalaisesta sananvapaudesta on pessimistisempi. Heidän 

mielestään Maon aloittama tiedonvälityksen valvonta, sensuuri ja propaganda ovat edelleen 

voimissaan. Asikainen ja Vuori katsovat internetin vapauttaneen kiinalaista tiedonvälitystä jonkin 

verran. Tämä ei heidän mielestään kuitenkaan johdu aidosta halusta lisätä kansalaisten 

sananvapautta ja median vapautta. Asikainen ja Vuori uskovat puolueen höllentäneen hieman 

otettaan verkkomediasta, jotta maan turvallisuus olisi taattu kriisitilanteissa. Vuoden 2003 sars-

epidemia pakotti viranomaiset aikaisempaa avoimempaan tiedotukseen, koska epäviralliset tiedot ja 

huhupuheet alkoivat levitä nopeasti internetissä. Avoimemmassa tiedotuksessa on Asikaisen ja 

16



Vuoren mielestä kyse myös valtion uskottavuudesta. Kiinan viranomaiset olisivat joutuneet noloon 

tilanteeseen, jos epäviralliset tietolähteet olisivat ohittaneet sen nopeudessa ja luotettavuudessa. 

Keskustelin Fudanin yliopiston kiinalaisten opiskelijoiden kanssa propagandasta. Suuri osa heistä 

kertoi olevansa tietoisia siitä, että internetiä valvotaan, television live-lähetykset eivät ole oikeasti 

reaaliaikaisia ja toimittajat puhuvat usein kommunistisen puolueen suulla. Läpinäkyvä propaganda 

tuntui hieman huvittavan heitä, eikä median edes oletettu olevan itsenäistä ja riippumatonta. 

Kuultavissa on kuitenkin myös toisenlaisia äänenpainoja. Aamulehti (1.8.2012) kertoi 

Hongkongissa syntyneestä kiinalaista propagandaa vastustavasta protestiliikkeestä. Kansanliike 

vastustaa kommunistipuoluetta ylistävien tekstien opettamista koululaisille. Jutun mukaan Kiinan 

malli -nimisestä kirjasta on tulossa pakollinen osa opetussuunnitelmaa vuonna 2016. Noin 90 000 

ihmistä kokoontui heinäkuussa 2012 mielenosoitukseen, jossa vastustettiin Kiinan Hongkongiin 

suuntaamaa propagandaa. Ääneen pääsee myös Kiinaa tukevan kansalaisjärjestön jäsen Jiang 

Yudui, jonka positiivinen suhtautuminen propagandaan tuntuu suomalaisesta lukijasta 

hämmentävältä ja huvittavalta:

”Aivoja täytyy välillä pestä aivan kuin vaatteita on pestävä, jos ne ovat likaisia tai  
munuaisia huuhdeltava, jos on sairas.”

Journalismin ja pr-toiminnan sekoittumisesta ja Kiinan valtion propagandasta löytyy valaiseva 

esimerkki yllättävän läheltä. Huomasin talvella 2009, että Tampereella toimiva FutuVision-niminen 

yritys etsii kielitaitoisia toimittajia työvoimatoimiston verkkopalvelussa. Yrityksen verkkosivujen 

perusteella päättelin, että kyseessä on kiinalainen yritys, joka tekee internetiin Kiinaa käsittelevää 

markkinointiviestintää. Minulle selvisi, että eräs tuttavani työskentelee kyseisen yrityksen Radio 86 

-kanavalla ääniteknikkona. Syksyllä 2010 FutuVision kutsui Tampereen yliopiston tiedotusopin 

laitoksen henkilökuntaa tutustumaan yritykseen. Dosentti Iiris Ruoho järjesti myös minulle 

mahdollisuuden osallistua tapaamiseen. Parituntisen tutustumiskäynnin aikana selvisi, että aivan 

Tampereen yliopiston kupeessa toimii kymmeniä eri maista kotoisin olevia toimittajia työllistävä 

yritys. Tapaamisen aikana yritin kysyä yrityksen johdolta, rahoittaako Kiinan valtio yrityksen 

toimintaa ja tekevätkö he journalismia vai propagandaa. En saanut kysymyksiini suoria vastauksia 

yrityksen johdon kiinalaisilta tai suomalaisilta jäseniltä. Kysymykseni tuntui hermostuttavan ja 

ärsyttävän paikalla olleita kiinalaisia, ja lopulta kysymykseni sivuutettiin aloittamalla teeseremonia. 
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Kesällä 2012 yrityksen tytäryhtiön gbtimesin verkkosivuilla kerrottiin näin FutuVisionin 

journalistisesta toiminnasta vastavasta tytäryhtiö gbtimesista eli entisestä Radio 86:sta:

”(gbtimes) Perustettiin vuonna 2004 ja siitä on aikaa myöten tullut verkon kattavin  
Kiina-aiheisen tiedon sivusto, joka kertoo kaiken mitä sinun tarvitsee tietää Keskustan 
valtakunnasta. gbtimes kattaa laajasti eri aiheita: uutiset, matkailu, yhteiskunta, 
politiikka, ruoka, talous, historia ja viihde. Me olemme siltasi idän ja lännen välillä.”

Verkossa olevien tietojen mukaan emoyhtiö FutuVision keskittyy tarkemmin määrittelemättä 

sisällön- ja ohjelmatuotantoon, sponsorointiin, myyntiin ja markkinointiin. Verkkosivuilla ei 

kerrota, ketkä yritystä johtavat, mitkä ovat sen sidokset Kiinaan ja miten yhtiötä rahoitetaan. 

gbtimesin kerrotaan tekevän yhteistyötä 13 eri maan kansallisten radiokanavien kanssa, ja 

kansainvälinen toimittajajoukko pitää yleisön ajan tasalla Kiinan tapahtumista 11 eri kielellä. 

Kävin kesällä 2012 Radio 86:ssa aikaisemmin työskennelleen tuttavani kanssa vapaamuotoisen 

keskustelun hänen entisestä työpaikastaan. Tuttavani mukaan Kiinan valtio oli useiden vuosien ajan 

rahoittanut FutuVisionia ja sen tytäryhtiötä. Työntekijät olivat hänen mukaansa asiasta tietoisia, ja 

toimituksessa kävi välillä vieraita Kiinasta. Työntekijät kokivat nämä vierailut Kiinan valtion 

tarkistuskäynneiksi. Tuttavani arvosteli toimittajien ammattitaitoa. Hänen mukaansa hyvä kielitaito 

oli tärkein ehto yrityksessä työskentelemiseen, eikä suurimmalla osalla toimittajista ollut 

journalistista koulutusta tai aikaisempaa kokemusta alalta. Hän kertoi, että toimittajat keskittyivät 

mielellään kevyiden ja positiivisten kulttuurijuttujen tekemiseen, jotta he eivät joutuisi 

tasapainoilemaan journalistisen etiikan ja Kiinasta annettujen ohjeiden välillä. Tuttavani mukaan 

toimittajat saivat esimerkiksi kertoa negatiivisia asioita Kiinasta, jos tieto oli peräisin muusta 

lähteestä, kuten uutistoimistolta. Toimittajat eivät kuitenkaan saaneet oma-aloitteisesti kritisoida 

Kiinaa. 

Yrityksen entisen työntekijän kanssa käymäni keskustelu oli täysin vapaamuotoinen, eikä hän 

halunnut antaa minun tehdä perusteellista haastattelua, jonka olisin nauhoittanut. Hänen kertomansa 

on vain yhden yrityksessä työskennelleen henkilön näkemys FutuVisionin toimintatavoista ja 

journalismin ja propagandan sekoittumisesta. Mielestäni häneltä saamillani tiedoilla on kuitenkin 

todistusarvoa, ja päätin sisällyttää keskustelumme tutkielmaani, vaikka näihin tietoihin tuleekin 

suhtautua kriittisesti. Työntekijän kertomaa tukee Journalistin (19/2012) artikkeli, jonka mukaan 

suojelupoliisi on kuullut yrityksen työntekijöitä, koska yrityksessä työskentelisi ihmisiä pelkällä 
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turistiviisumilla, ja työntekijöiltä vaadittava vaitiolovelvollisuus sitoisi vielä työsuhteen 

päätyttyäkin. Artikkelin mukaan entiset työntekijät vahvistavat, että yritystä rahoittaa Kiinan valtion 

yleisradio, joka haluaa levittää markkinointiaan ja propagandaansa Eurooppaan. 

3.3 Ihanteet ja ideologiat aineistojen taustalla
Tarkastelen tässä tutkielmassa kahta aineistoa, joiden taustalla vaikuttavat hyvin erilaiset periaatteet 

ja ihanteet. Helsingin Sanomat kuuluu Sanoma News -konserniin, jonka verkkosivuilla (luettu 

3.7.2012) konsernin arvoja ja toimintatapoja kuvaillaan näin:

Tärkeä tehtävämme on vaalia sananvapautta ja luovuutta. Vastuullinen suhtautuminen 
yhteiskuntaan on olennainen osa konsernin toimintaperiaatteita. Sanoma on jo pitkään 
toiminut aktiivisesti yhteiskunnan hyväksi sekä edistänyt ihmisten henkistä ja 
taloudellista hyvinvointia. [---]pitkäaikainen menestys edellyttää, että toiminnan 
taloudelliset, ekologiset ja sosiaaliset ulottuvuudet otetaan huomioon.

Sanoma News tuottaa journalismia, jonka tavoitteena on olla sekä vapaata ja luovaa, mutta myös 

vastuullista. Konsernin kerrotaan haluavan osallistua yhteiskunnan toimintaan ja hyvinvoinnin 

kehittämiseen. Taloudelliset arvot eivät saa olla kehityksen ainoa mittari, vaan kehitystä arvioidaan 

myös sen sosiaalisia ja ekologisia vaikutuksia vasten. Konsernin määritelmän perusteella voidaan 

olettaa, että Helsingin Sanomat ei pyri vain objektiiviseen tiedon välittämiseen. Se pyrkii 

journalismiin, joka ottaa kantaa ja ohjaa yhteiskuntaa suuntaan, joka on konsernin mielestä eettinen.

Sanoma Newsin arvomääritelmässä on paljon yhteistä eurooppalaisen ja amerikkalaisen 

journalismin ihanteiden kanssa. Journalismin ehkä tärkein ihanne on sananvapaus. Sananvapaus 

puolestaan on osa useita kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia. Sopimusten yksityiskohdat ja 

sanamuodot vaihtelevat, mutta niiden perusperiaate on sama: Kaikilla ihmisillä on oikeus 

kokoontua, saada tietoa ja välittää sitä. Postmoderni sananvapauskäsitys laajentaa tätä oikeutta 

koskemaan yksilön persoonaa. Postmodernin käsityksen mukaan ihmisten on hyväksyttävä se, että 

kaikilla on omat mielipiteensä ja arvonsa. Yksilön arvomaailmaa on kunnioitettava, eikä ihmisiä saa 

pakottaa luopumaan mielipiteistään ja omaksumaan väkisin toisten ajatuksia ja arvoja. (Kortteinen, 

1996, 32–89.)

Sananvapauteen kuuluu olennaisesti myös poliittinen vapaus. Tiedotusväline voi halutessaan ajaa 

tiettyä poliittista linjaa, mutta sen ei ole pakko sitoutua poliittisesti tai suosia vallitsevaa poliittista 
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järjestelmää. Suomen perustuslakivaliokunnan mukaan sananvapautta saa rajoittaa vain niiltä osin 

kuin Euroopan ihmisoikeussopimus sallii sen. Rajoitukset eivät saa olla mielivaltaisia, vaan niiden 

perusteiden on oltava painavat ja yhteiskunnallisesti välttämättömät. (Manninen 1996, 28). 

Vapaaseen journalismiin liittyy myös tärkeitä vastuita. Tiedotusvälineet eivät saa yllyttää 

väkivaltaan tai vaarantaa sisällöillään ihmisiä. Kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevassa KP-

sopimuksessa taas kielletään kaikki sotapropaganda ja yllytys joukkotuhoon. (Kortteinen 1996, 79-

82). 

Poliittisen vapauden ja yhteiskunnallisen vastuun periaatteet ovat löydettävissä myös Sanoma 

Newsin määritelmästä. Konserni ilmaisee toimivansa itse määrittelemiensä periaatteiden, ei 

ulkopuolelta annettujen ohjeiden mukaisesti. Tekstissä myös myönnetään, että konsernin tavoitteena 

on ottaa osaa yhteiskunnalliseen toimintaan. Konsernin tiedotusvälineet eivät vain raportoi siitä, 

mitä tapahtuu, vaan konserni pyrkii vaikuttamaan yhteiskuntaan ja ihmisten hyvinvointiin. 

Konsernin määrittelemien arvojen perusteella tämän tutkielman lähtöoletus on, että Helsingin 

Sanomien toimittajat pyrkivät samojen arvojen edistämiseen jutuissaan. Oletukseni on, että 

artikkeleissa kritisoidaan poliittista vaputta uhkaavia asioita, kuten Kiinan valikoivaa sananvapautta 

ja kommunistisen hallinnon ylivaltaa. Vastuullisuuden mainitseminen taas antaa olettaa, että 

toimittajat tekevät työnsä tarkasti ja tasapuolisesti ymmärtäen, että heidän tekstinsä voivat vaikuttaa 

monien suomalaisten käsitykseen Kiinasta. 

Kiinan Suomen suurlähetystön tehtäviä kuvaillaan lähetystön verkkosivuilla julkaistussa 

tiedotteessa (luettu 3.7.2012) näin:

Tämä sivusto tarjoaa perustietoja Kiinan politiikasta, taloudesta, kulttuurista, 
yhteiskunnasta ym. ja raportoi uutisia sino-suomalaisista suhteista. Sivusto sisältää 
myös käytännöllistä informaatiota ja palvelee niitä, jotka aikovat matkustaa Kiinaan tai 
aikovat opiskella tai työskennellä siellä. 

Suurlähetystön sivuilla ei kerrota, millainen poliittinen ideologia tai arvomaailma ohjaa lähetystön 

työskentelyä ja tiedotusta. Sivuilla on paljon tekstejä, jotka muistuttavat ulkoisesti journalistisia 

sisältöjä. Myöskään näihin teksteihin vaikuttavista periaatteista ja säännöistä ei kerrota mitään. 

Teksti antaa ymmärtää, että suurlähetystö tiedottaa Kiinan asioista neutraalisti. Suomalaisten, 

Kiinassa työskennelleiden toimittajien kertoman, omien Kiina-kokemusteni ja Marina Svenssonin 

näkemysten (Luento Fudanin yliopistossa 9.7.2009) perusteella oletukseni suurlähetystön tiedotusta 
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ohjaavista periaatteista on kuitenkin erilainen. Oletukseni on, että suurlähetystön tiedottaminen 

myötäilee kommunistisen puolueen linjauksia. Verkkotekstien voidaan olettaa sisältävän 

voimakastakin propagandaa, koska suurlähetystö kuuluu Kiinan julkiseen hallintoon, jota puolue 

valvoo ja kontrolloi voimakkaasti.

Sananvapaus ei kuitenkaan ole täysin vieras käsite kiinalaisessa yhteiskunnassa. Kiinan 

kansantasavallan perustuslaissa vahvistetaan oikeus sanan-, lehdistön-, kokoontumis- ja 

yhdistymisvapauteen ja jopa mielenosoitusten järjestämiseen (Paltemaa 2005, 116). On kuitenkin 

huomattava, että laissa määritelty sananvapaus muotoutuu aina kulttuuriympäristön ja vallitsevan 

poliittisen järjestelmän mukaan. Esimerkiksi Afrikan ihmisoikeuksien peruskirjassa painotetaan 

ihmisen vapautta vastaanottaa tietoa sekä oikeutta luku- ja kirjoitustaitoon. Afrikassa tiedon 

välittämisellä on vahva suullinen traditio, ja modernit tiedotusvälineet ovat usein vain marginaalisen 

eliitin käytössä. Amerikan ihmisoikeussopimuksessa ilmaisunvapaus taas on määritelty erittäin 

tarkasti ja laajasti. Tämä johtuu siitä, että Etelä-Amerikan sotilasdiktatuurit ovat yrittäneet rajoittaa 

median toimintaa periaatteilla, jotka näennäisesti kannattavat sananvapautta, mutta ovat niin 

monitulkintaisia ja aukkoisia, että sananvapautta voidaan samalla rajoittaa niihin vetoamalla. 

(Kortteinen 1996, 58–60). 

Kiinan perustuslain perusteella suurlähetystöllä on siis oikeus julkaista myös virallisia linjauksia 

kritisoivia tekstejä. Käytännössä voimakas kritisointi on kuitenkin epätodennäköistä maan 

voimakkaan ja keskittyneen hallinnon vuoksi. Kiinalaisen yhteiskunnan erityispiirteiden vuoksi 

kiinalaisten käsitys sananvapaudesta lienee melko erilainen kuin suomalaisilla toimittajilla. Ennen 

analyysin aloittamista oletukseni oli, että verkkoaineiston taustalla vaikuttavat ihanteet ja säännöt 

olisivat monessa mielessä täysin päinvastaisia kuin Helsingin Sanomien journalismia ohjaavat 

periaatteet.

3.4 Markkinointiviestinnän ja journalismin suhde
Propagandaa voidaan tarkastella janana, jonka lievemmässä päässä on markkinointiviestintä, 

toisessa ääripäässä taas tietojen vääristely, valehteleminen ja tietojen pimittäminen. Tarkastelen 

seuraavaksi markkinointiviestinnän ja propagandan piirteitä ja eroja ja selvitän, millaista 

markkinoinnin tai puhtaan propagandan sävyttämä journalismi on. 
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Markkinointi ja pr-toiminta voivat kuitenkin olla aivan yhtä tehokkaita ja vielä tehokkaampia kuin 

perinteinen propaganda. Mediasisältöjä on tarjolla entistä enemmän, ja mielipiteisiin on yritettävä 

vaikuttaa entistä hienovaraisemmilla ja kekseliäämmillä tavoilla. Luostarisen (1994, 11–22 ) 

mukaan pr-toiminta on kasvanut viime vuosikymmeninä voimakkaasti. Lobbaajat ja pr-väki eivät 

enää pyri vain vaikuttamaan yleisön mielipiteisiin, vaan ennakoimaan sen reaktioita ja 

ennaltaehkäisemään asiakkaidensa mainetta vahingoittavien viestien ja mielikuvien syntymistä. 

Luostarisen mukaan organisaatioilla on oikeus pyrkiä vaikuttamaan julkisuuskuvaansa ja 

journalismiin, mutta pr-toiminnan on pysyttävä lain rajoissa. Hän sanoo arvostavansa journalismissa 

juuri sen itsekkyyttä, riippumattomuuden ja objektiivisuuden kannattamista ja irtisanoutumista 

manipuloinnista. Näin Luostarinen määrittelee selkeästi journalismin ja propagandan eron: 

Edellinen yrittää pysyä riippumattomana ja itsenäisenä, jälkimmäinen taas pyrkii horjuttamaan tätä 

itsenäisyyttä – nykyisin tosin niin kekseliäällä tavalla, että journalisti ei ymmärrä puhuvansa jonkun 

toisen suulla. 

Luostarinen (emt. 39) esittelee myös Aulan (1991, 168) tutkimustuloksia Yleisradion politiikan 

toimittajien arvoista. Tämän tutkimuksen mukaan Ylen toimittajat haluavat omaksua aidon 

journalistisen identiteetin. Määräyksiä, ohjeita ja palkintoja on soveliasta ottaa vastaan vain toisilta 

journalisteilta. Kaiken ulkopuolelta tulevan painostuksen ja lahjonnan koetaan uhkaavan 

toimittajaidentiteettiä. Luostarinen kuitenkin kyseenalaistaa Aulan tutkimustulosten kattavuuden. 

Tulokset saattavat päteä vielä Suomessa tai Yleisradion toimittajien keskuudessa, mutta monissa 

muissa maissa pr-toiminta on alkanut vaikuttaa journalismiin, eivätkä toimittajat koe sitä suureksi 

uhaksi. Luostarisen mukaan etenkin Yhdysvalloissa ja Britanniassa on havaittavissa merkkejä 

ehdottoman, itsenäisen journalisti-identiteetin rapautumisesta. Yhdysvalloissa viestinnän opiskelijat 

tähtäävät jo useammin pr-työhön kuin toimittajiksi. 

Sen lisäksi, että uusi journalistisukupolvi ei välttämättä ole yhtä ehdoton ammatti-identiteetistään 

kuin vanhemmat toimittajat, on verkkoviestintä hämärtänyt journalismin ja pr-toiminnan rajoja. 

Toimittaja ja kirjailija Nick Davies esittää Journalisti-lehden (11/2011) haastattelussa, että 

”journalismi on mätää”. Daviesin mukaan toimittajat ovat nykyään niin kiireisiä, että he eivät ehdi 

perehtyä kriittisesti lähteisiinsä. Davies uskoo, että etenkin nopeasti kirjoitetut verkkouutiset ovat 

täynnä markkinointipuhetta, valheita, vääriä tietoja ja kovaa propagandaa. Myös viestinnäntutkija 

Laura Juntusen tutkimus suomalaisten tiedotusvälineiden verkkouutisista vahvistaa tätä näkemystä. 

Tutkimuksessa ilmeni, että noin kolmannes tutkituista uutisista sisältää täysin tai lähes sanatarkkaa 

toisintoa tiedotteista (Journalisti 22/2011). Toimittajien kiireen lisääntyminen ja työn rutinoituminen 
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näyttäisi siis merkitsevän voittoa markkinointi- ja pr-teollisuudelle sekä suoranaiselle 

propagandalle. Nuoren sukupolven identiteetiltään joustava toimittaja ei välttämättä koe tämän edes 

loukkaavan itseään. Hyvin kirjoitettujen, valmiiden tiedotteiden voidaan jopa ajatella helpottavan 

työtä. 

Vaikka Helsingin Sanomien journalismi perustuu vapauden, tasapuolisuuden ja kriittisyyden 

ihanteille, ei voida olettaa, että lehden jutut olisivat täysin vapaita markkinoinnin vaikutuksilta. 

Daviesin ja Juntusen (emt.) esimerkit osoittavat, että kiire ja tulospaineet ajavat toimittajat 

tukeutumaan entistä useammin valmiiksi kirjoitettuihin tiedotteisiin. Jopa kolmannes Juntusen 

tutkimista uutisista sisälsi sanatarkkoja lainauksia lehdistötiedotteista. Näin vahvan näytön 

perusteella on syytä olettaa, että markkinoinnin ja pr:n vaikutus on jossain määrin nähtävissä myös 

Helsingin Sanomien Kiina-uutisoinnissa, vaikka jutuissa kritisoitaisiinkin propagandaa ja 

tiedotusvälineiden säätelyä.

3.5 Propaganda
Hienovaraisemmin manipuloivan pr-viestinnän rinnalla elää perinteinen propaganda, vaikka se on 

muuttanut muotoaan. Kiina-tutkimuksen ja kirjallisuuden (Ks. Asikainen & Vuori 2005, 11, 

Mielonen 2005, 107–129, Mykkänen 2004 ja Svensson 9.7.2009) perusteella on syytä olettaa, että 

tämän tutkimuksen verkkoaineistosta on löydettävissä runsaasti propagandaa. Sana propaganda luo 

helposti mielikuvia valehtelusta, tietojen salaamisesta ja raflaavista iskulauseista. Perehdyn 

seuraavaksi propagandan, erityisesti viimeisen 20 vuoden aikana levitetyn postmodernin 

propagandan piirteisiin. 

Luostarinen (1994, 173–292) on tutkinut Persianlahden sodan uutisointia neljässä brittilehdessä. 

Toimittajien työskentelyä taistelupaikoilla valvottiin tarkasti. Guardian-lehti pyrki jonkinlaiseen 

avoimuuteen ja riippumattomuuteen mainitsemalla, että jutut olivat sotilasviranomaisten tarkistamia 

tai käyneet läpi sotilassensuurin. Lehtien jutuissa alettiin kuitenkin viljellä pian propagandan 

perussanastoa. Sodan osapuolet jaettiin ”omiin poikiin” ja ”vieraisiin”. Kysymykset siviiliuhreista 

kierrettiin puhumalla ”strategisista pommituksista” ja ”rintaman sopeuttamisesta”. Uutisointi oli 

jopa kliinisen puhdasta, eikä yleisölle kerrottu ruumiskasoista, kuolleista siviileistä ja lapsiuhreista. 

Tieto jopa 100 000 siviiliuhrista mainitaan ohimennen pikku-uutisessa. Lehdissä oli myös 

virheellisiä tietoja taisteluista, eikä oikaisuja aina vaivaannuttu tekemään. Persianlahden sodan 

propagandan perusmekaniikka muodostui sodan ja kuoleman ulkoistamisesta ja teknistämisestä. 
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Tämän modernin propagandapiirteen lisäksi tiedotusvälineet tekivät klassisen jaon hyvään ja 

pahaan, meihin ja epämääräisiin niihin, jotta brittien kansallistunne vahvistuisi. Luostarinen ottaa 

tutkimuksessaan esille myös Persianlahden sodan globaalit taloudelliset vaikutukset. Guardianin 

Britannian hallituksen sodan aikana muodostamaa mediaryhmää käsittelevässä artikkelissa 

tunnustettiin, että ”huolimattomat tai ristiriitaiset sanat voivat aiheuttaa sekunneissa poliittisia 

ongelmia tai romahduksia osakemarkkinoilla”. Propaganda ei siis pyrkinyt oikeuttamaan vain sotaa, 

vaan myös itsensä vetoamalla yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen vakauteen. Moderni propaganda 

tuntuu pr-viestinnän tavoin olevan tietoinen yleisön parantuneesta medialukutaidosta, ja pyrkii 

ennakointiin. Propaganda perustelee oman välttämättömyytensä, ennen kuin tiedotusvälineitä 

aletaan syyttää propagandasta. 

Propagandan ja markkinoinnin olennainen ero ilmenee Suomen jatkosodan aikaista propagandaa 

tutkineen Jutikkalan selvityksestä (1997). Markkinoinnin yleisöä ovat kuluttajat, joille yritetään 

myydä jotakin tavaraa, palvelua tai kokonaista elämäntapaa. Jutikkalan mukaan propagandalla 

yritetään oikeuttaa valtion, poliittisen toimijan tai muun yhteiskunnallisen organisaation toimintaa, 

ja yleisö nähdään kansalaisina, yhteiskunnan osana ja poliittisena voimana. Vaikka Suomen 

sotapropaganda oli varovaisempaa kuin Saksan tai Venäjän, löytää Jutikkala suomalaisesta 

propagandasta yleisiä propagandan tunnusmerkkejä. Osa propagandan keinoista on jopa keskenään 

ristiriitaisia, mikä kertoo propagandan luonteesta. Kyseessä ei ole ehjä aatteellinen tai moraalinen 

systeemi, vaan joukko kulloistakin tarkoitusta palvelevia keinoja. 

Hanisch-Wolframin (2010, 210–213) mukaan etenkin totalitaarisissa valtioissa propagandassa 

hyödynnetään mytologiaa ja tarinoita. Valtion tai kansanryhmän johtajan ympärille voi muodostua 

henkilökultti. Johtaja on kaiken kritiikin ulottumattomissa, ja hänen toimintansa ja sanomisensa 

tulkitaan aina positiivisesti. Johtajiin liittyvän mytologisoinnin lisäksi koko kansakunta, sen 

kulttuuri ja historia esitetään erityisenä. Kansan sanotaan usein olevan jumalan suojeluksessa, ja 

myös ihmisoikeusrikkomukset ja väkivalta voidaan oikeuttaa uskontoon vetoamalla. Ajatusta 

valitusta kansasta voimistetaan esittämällä sen historia erityisessä, sadunhohtoisessa valossa. 

Uskonnon sijaan propagandassa voidaan käyttää perusteena myös luontoa, evoluutiota ja 

luonnonvalintaa. 

Postoutenko (2010, 91–121) näkee eroja henkilökulttiin ja yhteisöllisyyteen perustuvien 

yhteiskuntien propagandassa. Postoutenkon mukaan esimerkiksi Hitlerin natsi-Saksan propaganda 
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perustui voimakkaaseen henkilökulttiin. Propagandassa vedottiin usein Hitlerin tahtoon ja 

käskyihin. Propaganda perustui kansan pelotteluun ja suostutteluun voimakkaan persoonan avulla. 

Stalinin kommunismi perustui myös suurelta osin karismaan, mutta propagandan keinot olivat 

hyvin erilaisia. Stalinin puheissa ja tiedotusvälineissä vedottiin venäläisten kollektiiviseen 

omatuntoon, taistelutahtoon ja moraalikäsitykseen. Postoutenko vertailee Hitlerin ja Stalinin puheita 

myös Rooseveltin puheisiin ja amerikkalaiseen propagandaan toisen maailmansodan aikana. 

Postoutenkon mukaan Roosevelt vetosi Hitleriä ja Stalinia enemmän lakiin ja yleiseen moraaliin, ei 

omiin haluihinsa ja vain amerikkalaiseen kansakuntaan.

Propagandan yleisimpiä periaatteita ja keinoja ovat tiivistetysti nämä (Vrt. Jutikkala 1997, Hanisch-

Wolfram 2010, 210–213 ja Postoutenko 2010, 91–121):

1. Propaganda on suunnitelmallista ja organisoitua toimintaa, jolla on määritellyt 

yhteiskunnalliset tavoitteet. Pr-toiminnan ja markkinoinnin on noudatettava lakeja, mutta 

propaganda voi rikkoa lakeja, tulkita niitä mielivaltaisesti tai muuttaa lainsäädäntöä. 

2. Pr-toiminta ja markkinointi pyrkivät luomaan asiakasyrityksestään positiivisen 

julkisuuskuvan ja myymään jotakin kuluttajille. Propagandan kaupalliset tavoitteet taas 

kytkeytyvät laajempiin yhteiskunnallisiin tavoitteisiin.

3. Journalistien vapauteen puututaan perustelemalla tätä yleisellä edulla. Journalismin 

sisältöjä tarkistetaan, muokataan ja sensuroidaan. Tiedotusvälineissä julkaistaan materiaalia, 

joka on propagandaviranomaisten tekemää, mutta tätä ei kerrota yleisölle, vaan sisiältö 

naamioidaan tiedotusvälineen tekemäksi.

4. Yleisölle saatetaan kertoa propagandasta silloin, kun pelätään vastarintaa, kritiikkiä ja 

levottomuuksia. Propagandan sijaan puhutaan usein tiedottamisesta ja tiedotusvälineiden 

valvomisesta. Päätoimittajat painostetaan hyväksymään ja puolustelemaan julkisesta 

tiedotusvälineessään olevaa propagandaa. Propagandaa perustellaan yleisellä edulla ja 

yhteiskunnan järjestyksen turvaamisella poikkeusolosuhteiden aikana. 

5. Kulttuuri- ja viihdeteollisuus valjastetaan propagandan käyttöön. Viholliset esitetään 

yksinkertaistettuina, pahoina ja koomisina hahmoina. Oma kansa on moraalisesti 

ylivertainen ja sen toiminta perustellaan usein uskonnolla ja historialla. Raskaina aikoina 

yleisöä motivoidaan piristämällä ja suuntaamalla ajatukset aivan muihin asioihin. Piristävä 

ja hauskuuttava propaganda sijoittuu usein yhteiskuntaan, jonka tila on vakaa, ja käynnissä 

olevaa kriisiä ja poliittisia aiheita ei mainita.

25



6. Propagandakoneisto tuottaa tutkimuksia ja tietokirjallisuutta, joka puolustelee sen 

tavoitteita. Jotta tekstit olisivat uskottavia, palkataan, painostetaan tai pakotetaan 

kirjoittajiksi tunnettuja ja arvostettuja tutkijoita ja kirjailijoita.

7. Lapsille kirjoitetaan satu- ja oppikirjoja, joissa propaganda perustellaan hyvyydellä ja 

kiltteydellä. Vastapuoli on yksinkertainen paha, joka sotkee, valehtelee, varastelee ja on 

ilkeä. Myös aikuisille voidaan välittää sadun, vitsien tai pakinoiden muotoon verhottua 

propagandaa silloin, kun yhteiskunnallinen tilanne on erittäin kireä. Satupropagandaa 

käyttävät usein vähemmistössä olevat ryhmät, joiden toimintaa ja tavoitteita valtaväestö tai 

vallanpitäjät eivät hyväksy.

8. Vihollisen tappioita kuvaillaan yksityiskohtaisesti ja liitoitellaan, jotta mielikuva oman 

armeijan tehokkuudesta vahvistuisi. Jos yleinen mielipide on siviiliuhrien puolella, sota 

ulkoistetaan teknisiksi toimenpiteiksi, joissa tuhotaan vain sotilaskohteita. Siviiliuhreja ei 

mainita tai heistä puhutaan peitellysti. 

9. Muiden maiden sympatioita ja oman kansan taisteluhalua herätellään kertomalla 

tunteellisesti ja dramaattisesti oman maan kärsimistä menetyksistä, pakolaisista, 

nälänhädästä, säännöstelystä ja hajonneista perheistä.

10. Liittolaisista kerrotaan positiiviseen sävyyn ja liittolaismaat saavat tiedotusvälineissä 

korostuneesti huomiota. Omaa propagandaa pyritään levittään liittolaismaissa.

11. Vihollisista uutisoidaan valikoidusti ja negatiivisesti. Kansalaisten 

yhteydenpitomahdollisuudet vihollismaihin katkaistaan, ja heitä pelotellaan rangaistuksilla 

ja leimataan pettureiksi. Omaa propagandaa pyritään levittämään vihollismaissa.

12. Liittolaisten ja vihollisten propagandaa ja journalismia tarkkaillaan, säädellään ja 

sensuroidaan.

13. Kansalaisten sananvapautta rajoitetaan tarkkailemalla kirjeitä, puheluita, sähköposteja ja 

tietokoneen käyttöä. Ihmisiä vakoillaan ja salakuunnellaan, ja kansalaisia kannustetaan ja 

painostetaan tarkkailemaan ja ilmiantamaan toisiaan. 

3.6 Diskurssit ja kehystäminen 
Analyysin toisessa vaiheessa tarkastelen aineistojani diskurssianalyysin keinoin. Diskurssianalyysin 

perusajatus on, että valtasuhteista, arvoista, asenteista ja tottumuksista vapaata todellisuutta ei ole 

olemassa. Myös mediasisällöt ovat näin ollen aina näkökulmia, vaikka toimittaja pyrkisikin 

riippumattomuuteen ja tasapuolisuuteen. Tutkimuksen aineistot edustavat kahta erilaista kulttuuria, 
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ja niitä ohjailevat hyvin erilaiset pyrkimykset ja ideologiat. Perehdyn tässä luvussa diskurssien 

mekaniikkaan ja erilaisiin esittämisen tapoihin. 

Useat tutkijat ovat määritelleet diskurssin käsitettä ja sitä, mitä diskurssianalyyttinen tutkimus 

tavoittelee ja miten sitä toteutetaan. Pietikäinen (2000, 56–65) pohtii laajasti diskurssin käsitettä ja 

toteaa, että käsite on määritelty niin monella eri tavalla, että sitä ei voida palauttaa enää vain yhteen 

tiettyyn merkitykseen. Pietikäinen käyttäisikin mieluummin diskurssitutkimuksen kuin -analyysin 

termiä. Hänen englanninkielinen käännöksensä, discourse studies, ilmentää ajatusta vielä 

selvemmin. Kyse ei ole yhdestä ja yhtenäisestä metodista, vaan kokonaisesta metodi- ja 

teoriaperheestä.

Diskurssianalyyttisen näkökulman mukaan täysin objektiivista todellisuutta ei ole olemassa, vaan 

kaikki ilmiöt ovat sosiaalisia konstruktioita. Ihmiset rakentavat kuvan todellisuudesta sosiaalisessa 

kanssakäymisessä. Tekemiimme tulkintoihin vaikuttaa aina sosiaalinen viitekehyksemme, 

taustamme, kokemuksemme ja näiden pohjalta muodostunut henkilökohtainen arvomaailmamme. 

Sosiaalisessa konstruktionismissa tulkinnat rakentuvat aina suhteessa toisiinsa. Tämän ajatuksen 

mukaan esimerkiksi täysin objektiivisia ja neutraaleja lehtiartikkeleita ei ole olemassa, vaan osa 

teksteistä vain näyttäytyy objektiivisempina suhteessa joihinkin toisiin teksteihin. Sosiaaliset 

konstruktiot ovat paitsi subjektiivisia, myös kulttuurin sanelemia tulkintoja. Diskurssit rakentuvat 

yhteisön jakamien sosiaalisten totuuksien varaan. Jotta tutkija voisi eritellä elementtejä, joista 

diskurssit muodostuvat, hänen on ymmärrettävä, millainen kulttuuriympäristö on tuottanut ne. 

(Jokinen ym. 1993). Diskursseja ei siis voi tutkia laboratorio-olosuhteissa irrottamalla ne 

ympäröivästä kulttuurista, vaan diskurssianalyysi on aina jollakin tasolla myös kulttuurintutkimusta. 

Johnstone (2008, 3) tiivistää ajatuksen toteamalla, että ”diskurssit ovat totuttuja ajattelun ja 

kielenkäytön tapoja, jotka sekä pohjautuvat ajatukseen siitä, mikä on tavallista ja normaalia, että 

pitävät yllä näitä käsityksiä”. 

Diskurssianalyysi on jakautunut useiksi koulukunniksi, ja monet teoriat ja niistä johdetut metodit 

sisältävät samoja periaatteita. Kaikkia diskurssianalyyttisiä koulukuntia yhdistää ainakin jonkin 

verran ajatus, jonka mukaan sosiaaliset käytännöt ovat keskeinen tarkastelun kohde. 

Diskurssianalyysissä ei tutkita yksilöä ja hänen kognitiivisia prosessejaan, vaan yksilö on aina 

jonkin sosiaalisen ja kulttuurisen ryhmän jäsen. Diskurssianalyysissä ei pohdita, millainen motiivi 

saa ihmisen tekemään tai ajattelemaan jotakin, vaan tavoitteena on tarkastella niitä prosesseja, 

joiden avulla ihminen rakentaa minuuttaan ja roolejaan eri yhteisöissä. Tarkastelun kohteena olevat 

prosessit koostuvat usein keskusteluista, teksteistä tai erilaisista mediasisällöistä. 
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Diskurssianalyysissä kieli ja teksti eivät ole vain äänne- tai merkkijonoja, vaan identiteetin 

luomisen ja vallankäytön välineitä. Kielivalinnat sekä heijastelevat, luovat että rikkovat ideologioita 

ja totuuksia. (Jokinen ym. 1993, Johnstone 2008.) 

Blommaertin (2005, 2–15) mukaan diskurssianalyysi on hyvin lähellä semiotiikkaa, vaikka 

analyysissä ei keskitytä niinkään kieleen itseensä, vaan kielen sisältämiin merkityksiin. 

Blommaertin mielestä diskurssianalyysi eroaa semiotiikasta, koska esimerkiksi lehtitekstejä 

tutkittaessa ei keskitytä vain kieleen, vaan leipätekstistä, otsikosta ja kuvituksesta koostuvaan 

kokonaisuuteen ja sen rakenteeseen. Diskurssitutkimuksessa pitäisi Blommaertin mukaan kiinnittää 

huomiota aina myös kielen ja sen merkitysten kontekstisidonnaisuuteen. Sama ilmaisu saattaa 

merkitä eri ihmisille eri asioita, ja lauseiden merkitys voi muuttua eri tilanteissa ja ympäristöissä. 

Johnstonen (emt.) mielestä kielen, kulttuuriympäristön ja ideologioiden välinen sidos pitäisi 

huomioida aina tekstejä ja puhetta tutkittaessa, koska kieli on informaation välittäjän lisäksi 

kokonaisen elämäntavan ilmentäjä. 

Valta liittyy olennaisesti diskurssin käsitteeseen. Fornäsin (1995) mukaan media on yksi vallan, 

vallattomuuden ja vastarinnan tuottaja. Fornäs katsoo, että kaikki ihmiset ovat osallisina vallan, 

vallattomuuden ja vastarinnan kentillä. Se, kenellä on valtaa suhteessa keneen, ei ole riippuvaista 

vain faktoista, vaan myös siitä, miten tapahtumat esitetään ja millaisia tulkintoja faktoista tehdään. 

Fornäsin mukaan valtaa ja vallattomuutta voidaan rakentaa tuomalla esiin esimerkiksi tarkastelun 

kohteena olevan ihmisen etnisyys, ikä tai sosiaaliluokka. Sama ihminen tai kansa voi siis näyttäytyä 

joko vallanpitäjänä tai alistettuna riippuen siitä, millaisen tulkinnan kirjoittaja tekee kohteestaan ja 

millaisten määreiden avulla hän luokittelee tämän. Fornäs nimittääkin medioita merkityksen 

koneistoiksi, ei objektiivisiksi todellisuuden kuvaajiksi. Hänen mielestään median luonne on 

jakautunut kahtia. Toisaalta media sisältää nykyään entistä enemmän mahdollisuuksia 

vaihtoehtoisten sisältöjen levittämiseen ja vallattomien ihmisten äänitorvena toimimiseen. Toisaalta 

rahamarkkinat ja politiikka vaikuttavat edelleen paljon medioiden sisältöihin, ja tiedotusvälineet 

levittävät paljon sellaista sisältöä, jolla pyritään vahvistamaan oman maan poliittista järjestelmää ja 

kasvattamaan mediayhtiöiden tuottoja. Fornäsin mukaan kehittyneiden länsimaiden mediat eivät 

suinkaan ole niin vapaita, kuin tiedotusvälineiden journalistiset periaatteet antavat ymmärtää. 

Medioiden sisällöt ovat hänen mukaansa riippuvaisia kapitalistisista markkinoista, ja valtio säätelee 

medioiden toimintaa erilaisin säännöin ja maksuin. 

Samantyyppisen näkemyksen on esittänyt myös Bourdieu (1991). Bourdieu´n mukaan yhteiskunta 

rakentuu esimerkiksi politiikan, talouden, journalismin ja kulttuurin kentistä, jotka toimivat osittain 
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päällekkäin. Bourdieu´n mukaan journalismi ei voi olla itsenäisesti toimiva ja riippumaton kenttä, 

vaan politiikan ja talouden intressit ja kulttuurinen tausta vaikuttavat median sisältöihin. Ennakko-

oletus, jonka mukaan länsimaiset mediat kertoisivat Kiinasta objektiiviseen ja neutraaliin sävyyn ja 

vain kiinalainen media sisältäisi asenteita ja suostuttelua, ei ole Bourdieu´n ja Fornäsin näkemysten 

perusteella oikea lähtökohta tutkimukselle. Myös journalismin objektiivisuus ja neutraalius ovat 

tietyn kulttuuritaustan ja intressien tuottamia arvolatautuneita valintoja. 

Kehystäminen on osa diskurssien luomista. Horstin (2005, 64–645) mukaan kehystämisen ja 

diskurssien välinen suhde ei kuitenkaan ole journalismin tutkimuksessa aina täysin selvä. Hänen 

määritelmänsä mukaan diskurssit ovat laajempia puhetapoja, joiden sisällä tehdään erilaisia 

kehystyksiä. Kehystäminen on siis osa diskurssin luomisen mekaniikkaa. Esimerkkinä diskurssista 

hän mainitsee rasistisen puheen. Kehystäminen taas ilmenee erilaisena rasistisen alistamisen 

muotoina. Toisessa kehyksessä maahanmuuttajat saatetaan rinnastaa eläimiin tai luonnonvoimiin, 

jotka on kahlittava. Esimerkki näennäisen rationaalisesta, argumentoimaan pyrkivästä rasistisesta 

puheesta taas on maahanmuuttokriittisyys. Termiä alettiin käyttää 2000-luvun alussa erona avoimen 

vihamieliseen ja halventavaan rasismiin. Selkeä ja rasismi ja objektiivisuuteen verhottu 

maahanmuuttokriittisyys kuuluvat samaan diskurssiin, mutta ne kehystävät aiheen, ongelmalliseksi 

koetun maahanmuuton, eri tavalla. 

Kehystämisen käsitteen luoneen Erving Goffmanin (1974) kehystämisessä on kyse tapahtumien ja 

asioiden järkeistämisestä. Tilanteet sisältävät vihjeitä (cues), joiden avulla ihmiset yrittävät 

ymmärtää, mistä kyseisessä tilanteessa on kyse (Goffman 1974, 8). Goffman huomioi myös 

ihmisten aikaisemmat kokemukset ja subjektiivisen arvomaailman, joka vaikuttaa vihjeiden lisäksi 

siihen, millaisia tulkintoja teemme. Eri ihmiset saattavat tulkita saman tekstin eri tavalla riippuen 

siitä, millaiset pohjatiedot heillä on ja miten he asennoituvat aiheeseen. Saman periaatteen voidaan 

ajatella koskevan myös mediasisältöjen luojia. Toimittajan tai tiedottajan subjektiiviset kokemukset 

ja arvot vaikuttavat lopputulokseen, ja puhtaaseen objektiivisuuteen pyrkiminenkin on jo 

henkilökohtainen valinta. Goffmanin mukaan kehystämisessä on kyse paitsi subjektiivisen 

tulkinnan tekemisestä, myös rajaamisesta ja valinnoista. Useissa tilanteissa tapahtuu 

samanaikaisesti niin paljon, että ihminen ei voi huomioida kaikkia tilanteen sisältämiä vihjeitä. Osa 

asioista rajataan tulkinnan ulkopuolelle. Goffmanin mukaan käytämme kehystämisessä usein niitä 

vihjeitä, jotka sisältävät meille jo entuudestaan tuttuja elementtejä. Täysin uusi tilanne ei välttämättä 

tarjoa tulkitsijalle uutta tietoa tai muuta hänen aikaisempia asenteitaan, koska hän valitsee 

tilanteesta tutuimmat elementit ja voi rajata huomattavan määrän uutta ja ristiriitaista tietoa 

tulkintansa ulkopuolelle. Mediasisältöjen kohdalla Goffmanin teoria osoittaa, että toimittaja voi 
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tarjota lukijalle jotakin tulkintatapaa, mutta lukija tekee kuitenkin itse lopullisen tulkinnan, ja hän 

voi jättää osan sisällöstä huomioimatta. Toisaalta lehtiartikkelit ja tiedotteet tarjoavat samalla tavalla 

kehystetyn, rajatun ja valintoja sisältävän kuvan todellisuudesta. 

Mediatutkimuksessa on kiinnitetty huomiota tiettyjen kehystystapojen hallitsevuuteen. Tilanteet 

saatetaan tulkita systemaattisesti aina tietyllä tavalla, ja automatisoitunut kehystäminen pitää yllä 

tietynlaista diskurssia. Gitlinin (1980) mukaan kyse on kehystämisen hegemoniasta. Gitlinin 

mukaan kyse on arkipäiväiseksi rutiiniksi muuttuneesta tavasta tulkita tilanteita, määritellä 

valtasuhteita ja antaa ihmisille rooleja. Rutiininomainen kehystäminen tukee sitkeästi tiettyä 

esittämisen tapaa, vaikka toimittaja ei haluaisi tietoisesti toimia näin. Gitlinin mukaan kyse on 

hegemoniasta juuri silloin, kun toimittaja ei näe omien tulkintojensa ja valintojensa automaattisuutta 

ja pohdi muita esittämisen tapoja. 

Myös Hall ym. (1978, 55–57) ovat tarkastelleet uutisjournalismin hegemonioita. Heidän 

näkemyksensä mukaan toimittajat vahvistavat hegemonioita esimerkiksi käyttämällä aina samoja 

lähteitä, joiden luotettavuutta perustellaan arvovallalla tai kokemuksella. Viranomaislähteiden 

ajatellaan edustavan luotettavuutta, asiantuntemusta ja objektiivisuutta, ja osa lähteistä taas on 

helppoa ja nopeaa saada haastatteluun, mikä helpottaa toimittajan työtä. Hall ym. esittävät, että 

näillä rutiinilähteillä on suuri valta siihen, miten jokin tapahtuma kehystetään. Rutiinilähteet saavat 

usein kommentoida aihetta ensimmäisenä, ja myöhemmin haastatellut lähteet lähtevät omissa 

kommenteissaan usein liikkeelle ensimmäisten lähteiden näkemyksistä. Tässä tutkielmassa olen 

pyrkinyt käsittelemään kriittisesti teksteissä toistuvia näkemyksiä, sillä toistuvuus ei välttämättä ole 

merkki jonkin asian totuudenmukaisuudesta, vaan hegemonisoituneesta tavasta tulkita Kiinaa. 

Lisäksi kiinnitän huomiota siihen, millaiset lähteet teksteissä pääsevät ääneen ja miksi. 

Median tuottamat, vahvistamat ja purkamat diskurssit ja kehystykset ovat merkittäviä, koska ne 

vaikuttavat kansainvälisiin suhteisiin. Seppälän (2000, 52) mukaan media vaikuttaa koko ajan 

enemmän kansainväliseen politiikkaan, koska tietoa on tarjolla enemmän, nopeammin ja 

laajemmalle yleisölle. Hän perustelee näkemystään Mäkelän artikkelilla (1999), jonka mukaan 

mediaa käytetään paitsi ulkomaanuutisten levittämiseen, myös oman valtion poliittisten linjausten ja 

puolustusstrategian oikeuttamiseen. Median arvotuksiin siitä, mitkä ulkomailla tapahtuvat kriisit ja 

ilmiöt ovat merkittäviä, pitäisikin Livingstonin (1996, 68–85) mielestä suhtautua kriittisesti. 

Livingston mainitsee esimerkkinä Sudanin kriisin 1980-luvulla. Ulkomaantoimitusten agenda 

painottui hänen mielestään Sudaniin muiden vakavien kriisien ja konfliktien kustannuksella. 

Tiettyihin maihin ja aiheisiin keskittynyt journalismi ei siis välttämättä merkitse sitä, että toimittajat 
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olisivat ymmärtäneet, mitkä aiheet ovat tärkeitä. Voimakkaasti keskittynyt uutisointi saattaa kertoa 

myös uutisagendan yksipuolisuudesta ja pintapuolisesta journalismista. 

Sillanpään (2003, 100–108)  mukaan suomalaisten medioiden uutisvirta ulkomailta on kiitettävän 

runsasta, mutta journalistit ovat liian usein riippuvaisia ulkomaisista uutistoimistoista. Juttuihin ei 

etsitä omaa näkökulmaa ja tuoretta uutiskärkeä, vaan toimittajat kääntävät uutistoimistojen juttuja ja 

kokoavat niistä yhdistelemällä artikkeleita. Sillanpää ilmaisee huolensa siitä, taustoitetaanko ja 

selitetäänkö ulkomaanuutisten taustoja yleisölle tarpeeksi, ja ymmärtävätkö edes toimittajat itse 

aina ilmiöitä, joista he kertovat. Sillanpään mukaan toimituksissa olisi halua tehdä syvällisiä 

ulkomaanuutisia, joissa kerrottaisiin myös agendan reunoille tai kokonaan sen ulkopuolelle 

jääneistä aiheista. Kielitaitoisia ja asiantuntevia erikoistoimittajia on kuitenkin liian vähän, ja 

toimittajien työ on entistä kiireisempää. Ulkomaanuutiset jäävät välillä pinnallisiksi suomennoksiksi 

toimittajista riippumattomista syistä. 

3.7 Etnisyyden tuottaminen
Diskurssiajattelun mukaan puhdasta todellisuutta ei ole olemassa, on vain erilaisia esittämisen 

tapoja. Tässä tutkielmassa tarkastellaan paitsi kahta aineistoa, myös kahta erilaista kulttuuria ja 

niiden arvoja ja toimintatapoja, jotka ovat vaikuttaneet lehti- ja verkkotekstien sisältöihin ja 

tyyleihin. Keskeisiä tutkimiani diskursseja ovatkin etnisyys ja etnisyyden tuottamisen tavat.

Journalismi on yksi keskeisimmistä kentistä, jotka tuottavat etnisyyttä ja identiteettejä. 

Etnisyydestä, identiteetistä, kansasta ja kulttuurista puhuttaessa korostetaan usein ihmisryhmien 

välisiä eroja ja sitä, mikä erottaa ”meidät” ”muista”. Esimerkiksi Hallin (1999, 11–13) mukaan 

etninen identiteetti rakennetaan erottelun kautta. Eriksenin (1993, 18) mukaan etnisyyden 

tuottamisen taustalla on ”meikäläisyyden” käsite. Meikäläisyys on lähtökohta, johon muuta 

maailmaa ja kansallisuuksia verrataan. Eriksenin näkemyksen mukaan meikäläisyys symboloi 

samalla kaikkea oikeaa, normaalia ja hyväksyttävää. Se, mikä poikkeaa radikaalisti 

meikäläisyydestä, luokitellaan helposti epänormaaliksi, vääräksi ja oudoksi. 

Etnisyyden tuottamisen taustalla on paitsi ihmisen tarve tehdä maailmasta ymmärrettävä, myös 

poliittiset intressit (Jenkins 1997, 53). Etnisyys on sitä stereotyyppisempää ja yksiulotteisempaa, 

mitä vieraampi jokin ihmisryhmä meille on (Bauman 1997, 51). Kiina oli pitkään tiukan 

kommunistisesti johdettu, sulkeutunut valtio. Hallinto kontrolloi edelleen tiukasti maan internet-

viestintää. Kiinalainen kulttuuri eroaa huomattavasti suomalaisesta, ja vaikea kieli hankaloittaa 
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entisestään kiinalaiseen kulttuuriin tutustumista. Monet Kiinasta kirjoittavat toimittajat ovat 

toissijaisten lähteiden varassa, koska he eivät voi seurata kiinankielistä media ja haastatella 

paikallisia ihmisiä. Tiedon puute, kulttuurierot ja Kiinan pitkä eristäytynyt kausi saattavat siis 

tuottaa etnisiä stereotypioita, vaikka toimittaja ei tekisi tätä tietoisesti. Toimittajan kriittinen 

suhtautuminen voi olla myös poliittinen kannanotto, halua puolustaa oman kulttuurin 

arvomaailmaa.

Blommaertin (2005) mukaan niin sanotut ensimmäisen maailman valtiot (first world) dominoivat 

edelleen tapaamme tulkita maailmaa, ihmisiä ja mediasisältöjä. Kiihtyvästä globalisaatiosta 

huolimatta luokittelemme asiat normaaleiksi tai poikkeaviksi usein sen perusteella, miten ilmiöt  

sopivat teollistuneiden hyvinvointivaltioiden arvoihin ja käytäntöihin. Blommaertin mielestä 

teemme kansoista ja kulttuureista edelleen tulkintoja vuosikymmeniä vanhojen tapahtumien ja 

niiden synnyttämien stereotypioiden pohjalta, vaikka maailma on käynyt läpi valtavia poliittisia 

murroksia. Esimerkiksi Saksan natsimenneisyys ja Neuvostoliiton kommunismi vaikuttavat 

edelleen venäläisistä ja saksalaisista tehtyihin tulkintoihin. Historiallinen painolasti saattaa vaikuttaa 

merkittävästi myös siihen, miten länsimaiset toimittajat asennoituvat Kiinaan. Aikaisemmin 

autoritäärisen tiukka kommunistihallinto, ulkomaille annettujen tietojen vähyys ja sensuuri voivat 

vaikuttaa edelleen Kiinasta tehtyihin tulkintoihin, vaikka kiinalainen yhteiskunta on teollistunut ja 

tiedonsaanti helpottunut. Samoin kiinalaisten käsitykset länsimaiden asenteista heidän 

yhteiskuntaansa kohtaan voivat muuttua hitaasti. Jännitteet ja stereotypiat saattavat elää pitkään, 

vaikka todellisuus niiden ympärillä olisi muuttunut huomattavasti. 

Kansallisuus ja kulttuurit esitetään mediassa usein luonnollisina ja yhtenäisinä asioina. Horstin 

(2005, 36–37) mielestä journalismin tuottamaa, yhtenäistä ja aukotonta kansalaisuutta tulisi 

kuitenkin tarkastella kriittisesti, koska kyseessä on voimakas diskurssi. Horstin mukaan etnisyyttä 

tuotetaan paitsi mediassa, myös arkisissa rutiineissa. Stereotypioiden lähes huomaamaton luominen 

arkipuheessa vaikuttaa kuitenkin myös siihen, miten eri kansoja ja kulttuureja käsitellään 

yhteiskunnan makrotasolla, kuten politiikassa ja journalismissa. Horsti katsoo, että journalismi on 

erityisen merkittävä makrotason mielipiteiden ja tulkintojen luoja, koska julkisuus liittyy aina 

journalismiin. Toimittajat voivat tehdä merkittäviä kehystyksiä, suunnata yleisön huomion johonkin 

tiettyyn asiaan ja luoda agendoja, joista käydään keskusteluja. Samalla osa jotakin kulttuuria 

koskevista merkittävistä asioista voi jäädä täysin huomiotta.

Taylorin (1992, 25) mukaan tällainen kulttuurisen identiteetin väärinymmärtäminen tai edes 

osittainen huomiotta jättäminen on yksi vallan käytön muoto. Pahimmillaan vallan käyttö on 
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Taylorin mielestä kokonaisen ihmisryhmän alistamista väärin ymmärrettyyn, valheelliseen tai 

vaillinaiseen olemassaoloon. Goffman (199) määrittelee tällaisen alistetun ja väärin tulkitun 

ihmisen stigmatisoiduksi. Goffmanin mukaan stigmatisoitu ihminen tai ihmisryhmä alkaa edustaa 

jotakin tahrattua, väärää ja normista poikkeavaa. Yksipuolisista aiheista uutisointi ja harvoihin 

lähteisiin tukeutuminen saattaa siis pahimmillaan stigmatisoida kokonaisen ihmisryhmän. Median 

stigmatisoiva voima voi olla erittäin voimakas, koska se saa levitettyä viestinsä nopeasti ja laajalle 

yleisölle. 

Vaikka stereotypisoinnin ja stigmatisoinnin vaaroista on käyty keskustelua jo vuosikymmenien ajan, 

on kulttuuritutkimus tuottanut myös itse teoksia, jotka saattavat voimistaa stereotypioita, vaikka 

etnisten yleistysten syntymekanismit ja negatiiviset vaikutukset tunnustetaan. Hofsteden teos 

Kulttuurit ja organisaatiot – Mielen ohjelmointi (1993) on tunnetuimpia esimerkkejä tutkimuksesta, 

joka samanaikaisesti vahvistaa ja pyrkii purkamaan stereotypioita. Hofstede esittelee kirjassaan 

tunnettuja eri kulttuurien piirteitä. Usein piirteet ovat kaksinapaisen janan ääripäitä. Kulttuurit ovat 

Hofsteden mukaan maskuliinisia tai feminiinisiä ja yksilöllisiä tai kollektiivisia. Eri kulttuuriryhmät 

sietävät Hofsteden mielestä epävarmuutta eri tavalla. Hofstede esittelee kirjassa myös Itä-Aasiassa 

tehdyn arvotutkimuksen (emt. 231–252), jonka mukaan kiinalaisten arvomaailma perustuu 

kungfutselaisuuteen. Tutkimuksen mukaan kiinalainen yhteiskunta ja organisaatiot rakentuvat sen 

ajatuksen varaan, että yhteiskunnan eriarvoisuus on luonnollista. Muita kungfutselaisen 

yhteiskunnan tunnusmerkkejä ovat Hofsteden mukaan perhekeskeisyys, muiden huomioiminen, 

ahkeruus ja kohtuullisuus. Samalla kun Hofstede typistää kulttuurit piirteiksi ja muodostaa 

voimakkaita vastakohtia, hän sanoo, että itäisiä kulttuureja ei saisi tulkita länsimaisen 

maailmankuvan kautta. Hofsteden mukaan ”jokainen katselee maailmaa oman kulttuurisen kotinsa 

verhojen raosta” (emt. 337). Hofstede sanoo kirjansa tarkoituksen olevan ihmisen kulttuurisen 

ohjelmoinnin osoittaminen ja mahdollisuus kulttuuriseen uudelleenohjelmointiin (emt. 337–344). 

Vaikka Hofstede kritisoi maailman tarkastelua yhdenlaisen kulttuuritaustan ohjelmoimana, hän 

samalla vahvistaa kaksinapaista ajattelua, eikä pysty irrottautumaan orientalistisesta diskurssista. 

Tietynasteinen etnosentrismi eli voimakas kulttuurisidonnaisuus leimaa myös diskurssitutkimusta. 

Blommaertin (2005) mielestään esimerkiksi Foucault´n teoriat ovat voimakkaasti sidoksissa 

Ranskan historiaan ja maan yhteiskunnalliseen kehitykseen. Blommaertin mukaan Foucalt´ta 

ymmärtääkseen on ymmärrettävä edes auttavasti myös ranskalaista kulttuuria, ja Foucalt´n 

näkemyksiä ei voida sellaisenaan soveltaa erilaisissa kulttuuriympäristöissä tuotettuihin 

tutkimusaineistoihin. Fornäsin (1995, 269, 308–311) mukaan länsimaisissa yhteiskunnissa on 

tuotettu kahta erityisen voimakasta etnistä diskurssia, orientalismia ja afrikanismia. Orientalismin ja 
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afrikanismin piirteitä on löydettävissä myös akateemisista tutkimuksista. Ensimmäinen kuvaa itäiset 

kulttuurit stereotyyppisesti, jälkimmäinen afrikkalaiset. Fornäsin mukaan orientalismi rakentuu sen 

ajatuksen varaan, että maailma on kaksinapainen. Orientalismissa itä ja länsi asetetaan korostetusti 

vastakkain, ja niihin liitetään alkukantaisia myyttejä. Itä saatetaan liittää kaikkeen pahaan, 

alkeelliseen ja mystiseen, kun taas länsimaiden ajatellaan edustavan edistystä, hyvyyttä ja 

rationaalisuutta. Fornäs kritisoi orientalismia, koska se sivuuttaa itäisen Aasian maiden keskinäiset 

suuret kulttuurierot, ja niputtaa keskenään hyvin erilaiset kulttuurit ja kansallisuudet yhdeksi 

kokonaisuudeksi. Journalismin tuottamassa etnisyydessä ihmiset eivät ole Fornäsin mielestä 

niinkään subjekteja, vaan kliseisistä ulkoisista tunnuspiirteistä ja ominaisuuksista koottuja 

kollaaseja.  

Olen pyrkinyt välttämään tässä tutkielmassa kaksinapaisesta ajattelua ja orientalismista kumpuavaa 

tutkimusotetta. Kaksinapaisuutta ja orientalismia ei kuitenkaan voi jättää täysin huomiotta, sillä 

löysin molemmista aineistoistani näiden ajattelutapojen sävyttämiä tekstejä. Kiinalaisten luomaa 

länsimaalaisten stereotypisoimista kutsun tutkielmassani länsimaalaistamiseksi. Käsite kuvaa 

orientalismin kaltaista yksinkertaistavaa suhtautumista länsimaalaisiin. 

4. AINEISTO, TUTKIMUSKYSYMYKSET JA METODIT

4.1 Aineisto
Tutkielman aineisto jakautuu kahteen osaan. Toinen osa aineistosta koostuu suomalaisten 
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toimittajien kirjoittamista Helsingin Sanomien lehtiartikkeleista, joissa käsitellään Kiinaa. Toinen 

aineisto taas sisältää tiedotteita ja artikkeleita, jotka on julkaistu Suomen Kiinan suurlähetystön 

internet-sivuilla. Molemmat aineistot on kerätty samana ajankohtana, jotta ne olisivat 

mahdollisimman vertailukelpoisia keskenään. 

Keräsin lehtiaineiston Helsingin Sanomien artikkeleista, koska kyseessä on laajalevikkisin 

suomalainen päivälehti (Sanomalehtien liitto 2010), jota pidetään yleisesti maan tärkeimpänä 

painettuna tiedotusvälineenä. Uskoin saavani tästä lehdestä eniten ja monipuolisinta aineistoa, sillä 

Helsingin Sanomilla on oma Kiinan-kirjeenvaihtaja. Lehtiartikkelit on julkaistu joulukuussa 2009. 

Valitsin tämän ajankohdan, koska Tanskassa järjestettiin tuolloin Kööpenhaminan kansainvälinen 

ilmastokokous. Arvioin, että Kiinasta kirjoitettiin Helsingin Sanomissa tuolloin keskimääräistä 

enemmän, joten saisin kerättyä runsaasti aineistoa. Ajankohta oli mielenkiintoinen myös siksi, että 

ilmastokokous nostatti runsaasti tunteita, mielipiteitä ja kritiikkiä. Toimittajien mahdolliset asenteet 

ja arvostukset tulisivat ehkä selvemmin ilmi näistä jutuista kuin toisena ajankohtana kirjoitetuista 

teksteistä. 

Helsingin Sanomissa julkaistiin joulukuussa 2009 yhteensä 68 artikkelia, joissa käsiteltiin Kiinaa. 

Valitsin aineistooni kaikki sellaiset lehtijutut, joissa Kiina mainittiin. Suuressa osassa artikkeleista 

Kiina oli pääroolissa tai merkittävässä sivuroolissa. Vain muutamassa tekstissä Kiina mainittiin vain 

ohimennen, eikä Kiina ollut erityisen tärkeä jutun sisällön kannalta. Osa artikkeleista on laajoja 

kokonaisuuksia, joissa on leipätekstin lisäksi kainalojuttuja, faktalaatikoita, grafiikoita ja kolumneja 

Valitsin aineistoon myös sellaiset jutut, joiden leipätekstissä ei käsitellä Kiinaa, mutta joiden 

grafiikoissa, kuvateksteissä tai faktalaatikoissa mainitaan Kiina. 

Toinen osa tutkielman aineistosta koostuu teksteistä, jotka olivat Suomen Kiinan suurlähetystön 

englanninkielisillä internet-sivuilla joulukuussa 2009. Seurasin sivuilla olevaa materiaalia ja sivujen 

päivitystä aktiivisesti koko joulukuun ajan. Tulostin materiaalin heti tammikuun 2010 alussa. 

Sivuilla oli tuolloin sama materiaali kuin joulukuun lopussakin, eikä artikkeleita ollut poistettu tai 

muokattu pari päivää vuoden vaihtumisen jälkeen. Verkkoaineisto koostuu 53 tekstistä. Suuri osa 

teksteistä on tiedotteita, joissa kerrotaan Kiinan virallinen kanta ajankohtaisiin asioihin. Muutamat 

tiedotteet olivat hyvin lyhyitä ja toteavia. Niiden otsikko oli yleensä ”Kiinan kanta asiaan x” ja 

leipäteksti koostui 1–3 lauseen mittaisesta lyhyestä kannanotosta. Aineistossa on myös pitkiä 

referaatteja tiedotustilaisuuksista, joissa Kiinan ulkoministeriön edustajat vastaavat toimittajien 

esittämiin kysymyksiin. Referaatit on otsikoitu kaavan ”Kiinan ulkoministeriön tiedottaja x vastasi 

tiedotusvälineiden kysymyksiin” mukaan. Aineiston keräämisajankohtana sivuilla oli referaatteja 
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vain joulukuussa pidetyistä tiedotustilaisuuksista. Referaatit alkoivat tyypillisesti tiedottajan 

tervehdyksellä, jonka jälkeen esiteltiin vuorotellen toimittajan kysymys ja tiedottajan vastaus. 

Suurimmassa osassa referaatteja ei kerrota kysymyksiä esittäneiden tiedotusvälineiden ja 

toimittajien nimiä. Referaatit eivät muistuta rakenteeltaan lehtijuttuja, sillä niissä ei ole ingressejä, 

väliotsikoita, kainalojuttuja, faktalaatikoita, kuvia tai grafiikkaa. Sivuilla oli myös yksi erittäin pitkä 

tiedote, joka käsitteli ympäristön ja ilmaston tilaa Kiinassa. Tiedote sisälsi kokonaisuudessaan 

Kiinan ilmastonmuutoksen torjumissuunnitelman. Tiedote löytyi joulukuussa 2009 samassa 

muodossa Kiinan hallituksen virallisilta englanninkielisiltä sivuilta. 

Lähetystön sivuilla oli myös uutismaisesti kirjoitettuja juttuja, joissa kerrottiin Kiinan ja Suomen 

edustajien tapaamisista ja osallistumisista erilaisiin tapahtumiin. Suuri osa teksteissä mainituista 

edustajista on suurlähettiläitä, diplomaatteja ja poliitikkoja. Muutamissa teksteissä mainitaan myös 

taiteilijoita sekä liike-elämän ja oppilaitosten edustajia. Uutismaisissa artikkeleissa oli 

journalistiseen tyyliin otsikko, ingressi, väliotsikoita ja kuvia kuvateksteineen. Uutismaisia 

artikkeleita oli julkaistu pitkin vuotta 2009, ja hieman vanhemmatkin jutut olivat sivuilla luettavissa 

vielä joulukuussa.

Sivuilla oli myös jonkin verran linkkejä artikkeleihin, jotka on julkaistu kahden kiinalaisen 

tiedotusvälineen englanninkielisillä kotisivuilla. Toinen sivustoista on suuren kaupallisen 

kiinalaisen televisiokanavan CCTV:n sivusto, ja toinen uutistoimisto Xinhuan ylläpitämä 

Chinaview.cn-sivusto. Lähetystön sivuilla oli linkkejä näiden sivustojen juttuihin. Linkatut jutut 

käsittelivät Tiibetin levottomuuksia sekä kritisoivat sitä, miten länsimainen media käsittelee 

Tiibetiä. Nämä jutut täyttivät ulkoisesti uutisen kriteerit: niissä on otsikko, ingressi, leipäteksti 

väliotsikoineen, kuvia, faktalaatikoita ja linkkejä aiheisiin liittyviin videoihin ja muihin uutisiin. 

Teksteissä ei kuitenkaan kerrota muita mielipiteitä kuin Kiinan hallituksen virallinen näkökulma, ja 

tekstien tyyli on lähempänä propagandaa kuin journalismia.
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4.2 Metodin teoreettinen tausta
Tutkielmani lähestymistapa on diskurssianalyyttinen. En ole kuitenkaan noudattanut pikkutarkasti 

mitään tiettyä diskurssianalyyttistä menetelmää, vaan enemmänkin teoriasuuntauksen 

pääperiaatteita. Analyysiäni ohjaa ajatus, jonka mukaan tekstit eivät ole objektiivisia kuvauksia 

todellisuudesta, vaan sekä subjektiivisia että kulttuurin ohjaamia tuotteita. Tämä ajatus koskee myös 

Helsingin Sanomien juttuja, vaikka riippumattomuus ja objektiivisuus ovatkin suomalaisen 

journalismin ihanteita. 

Osa tulkinnoista on saanut aseman yleisenä totuutena tai oikeana tapana tarkastella jotakin asiaa. 

Näiden hegemonisten diskurssien lisäksi on olemassa vaihtoehtoisia tulkintatapoja ja vallitsevien 

totuuksien kyseenalaistuksia. Vaihtoehtoisten tulkintojen lisääntyessä vallitsevat diskurssit alkavat 

usein murentua, ja uudet tulkinnat korvaavat ne. Diskurssien maailmassa on kyse jatkuvasta vallan 

luomisesta, ylläpitämisestä ja murentamisesta. Tämän periaatteen mukaisesti kiinnitän työssäni 

huomiota sekä tekstien sisältämiin toistuvuuksiin että poikkeamiin, sekä hegemonioihin että 

vaihtoehtoisiin tulkintoihin. Lisäksi kiinnitän huomiota paitsi aineistosta löytyviin eksplisiittisiin 

totuuksiin, myös implisiittisiin eli kätkettyihin tai tiedostamattomiin totuuksiin ja selityksiin (ks. 

Juhila 2002, 90). 

Juhila (2002, 85–89) jakaa diskurssianalyyttisen tutkimuksen kriittiseen ja analyyttiseen 

lähestymistapaan. Kriittisen analyysin lähtöoletus on hänen mukaansa se, että tutkimuskohde 

sisältää alistus- ja valtasuhteita. Kriittinen diskurssianalyyttinen tutkimus on Juhilan mukaan usein 

myös poliittinen kannanotto johonkin aiheeseen. Esimerkiksi feministiset tutkimukset sisältävät 

usein voimakasta kriittistä tulkintaa. Analyyttinen diskurssianalyysi pyrkii Juhilan mukaan tiukkaan 

aineistolähtöisyyteen. Tutkijan tavoite on olla mahdollisimman avoin aineistolle, sen sisältämille 

hegemonioille ja poikkeavuuksille. Juhilan mukaan analyyttinen tutkija on enemmänkin aineiston 

tarkastelija, kriittinen tutkija taas tietäjä ja poliittinen keskustelija. 

Tutkielmani luokittelu joko voimakkaan kriittiseksi tai analyyttiseksi ei tuntunut mielekkäältä 

vaihtoehdolta. Pelkäsin, että liian kriittinen lähestymistapa lukitsisi tulkintani, ja kiinnittäisin liikaa 

huomiota vain niihin asioihin, joita ennakoin löytäväni aineistosta. Toisaalta täysin analyyttinen ja 

aineistolähtöinen tutkimusote ei tuntunut omalla kohdallani mahdolliselta. Olen asunut ja opiskellut 

Kiinassa, ja keskustellut kiinalaisesta mediasta ja maan sananvapaustilanteesta sekä kiinalaisten että 

muista maista tulevien toimittajien ja tutkijoiden kanssa. Näiden kokemusten ja keskustelujen 
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seurauksena olin ehtinyt jo ennen työn aloittamista muodostaa melko voimakkaita käsityksiä 

tutkimuskohteestani. Ennakkokäsitykseni oli se, että valtio kontrolloi ja sensuroi kiinalaista mediaa, 

ja mediasisällöt ovat välillä propagandan ja markkinointiviestinnän sävyttämiä. 

Tutkimusotteeni on kriittisen ja analyyttisen tutkimuksen välimaastossa. Sen sijaan, että olisin koko 

ajan kiinnittänyt huomiota kriittisyyteeni tai analyyttisyyteeni, yritin tarkastella jokaista tekstiä 

mahdollisimman tarkasti ja useista näkökulmista. Osassa päädyin kriittisempään ja 

keskittyneempään, osassa taas neutraalimpaan ja moniselitteisempään tulkintaan. Kuten tutkimani 

tekstit, myös niistä tekemäni tulkinnat ovat subjektiivisia. Jokisen ja Juhilan (1993, 106–107) 

mukaan subjektiivisuus ei kuitenkaan tee tutkijan tulkinnoista vähäpätöisiä, eikä pitäisi puhua 

”vain” subjektiivisista löydöksistä. Jokisen ja Juhilan mukaan diskurssianalyyttiset tulkinnat 

perustuvat huolelliseen taustatyöhön ja tutkimukseen. Sen sijaan arkisissa keskusteluissa tehtävät 

tulkinnat tehdään usein nopeasti ja vajavaisilla tiedoilla. Jo pelkkä tutkimustyön luonne tekee 

diskurssianalyyttisista tulkinnoista arvokkaita. Olen luottanut tähän näkemykseen ja pyrkinyt 

toteuttamaan tutkielmani mahdollisimman tarkasti ja perusteellisesti. 

Analyysimetodini koostuu kvalitatiivisesta ja kvantitatiivisesta osasta. Päädyin tähän ratkaisuun, 

koska vain toisen metodin valitseminen olisi tarjonnut paljon rajatumman näkökulman aineistoon. 

Kvantitatiivisen tutkimuksen tarkoitus on perehtyä näkyviin, konkreettisesti mitattaviin asioihin ja 

vertailla niitä (Metsämuuronen 2006, 83–90). Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkija on 

kiinnostunut aineiston hajautumisesta ja keskittymistä, mutta ei analysoi tarkemmin esimerkiksi 

aineiston poikkeamien syitä (Alasuutari 1994, 29). Sen sijaan kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

havaintojen toistuvuutta ja yleistettävyyttä tärkeämpää on se, millaisia merkityksiä ihmiset liittävät 

aineiston piirteille. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineistosta löydetyille poikkeamille, ristiriidoille 

ja keskittymille pyritään löytämään selityksiä (Alasuutari 1994, 29). Hirsjärven ja Hurmeen (2000) 

mukaan kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimusperinteen katsotaan pohjautuvan hyvin erilaisiin 

maailmankuviin ja ihmiskäsityksiin. Kirjoittajien mukaan kvantitatiivinen tutkimus perustuu 

ajatukseen, jonka mukaan todellisuus on yhteneväinen ja sitä voidaan tarkastella objektiivisesti. 

Kvalitatiivinen tutkimus taas perustuu päinvastaiseen maailmankuvaan. Hirsjärven ja Hurmeen 

mukaan kvalitatiivisessa tutkimuksessa ei pyritä tulosten vertailuun ja yleistettävyyteen, koska 

todellisuus näyttäytyy kaikille hieman erilaisena, ja objektiivisen tutkimuksen tekeminen on 

mahdotonta.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että kvantitatiivinen analyysi on luonteeltaan asioita selvittävää ja 

kvalitatiivinen analyysi tulkitsevaa. Fornäs (1995, 23) tarjoaa pelkistävän ja poissulkevan 

38



tutkimusotteen vaihtoehdoksi valokiilamalliksi nimittämäänsä metodia, joka valaisee 

tutkimuskohdetta useammasta kuin yhdestä kulmasta. Fornäsin mukaan tällainen moniulotteinen 

metodi soveltuu kulttuurituotteiden tutkimukseen paremmin kuin yhteen analyysitapaan perustuva 

tutkimus, koska inhimillisen toiminnan tulokset, kuten tekstit, sisältävät useita merkitystasoja, 

joihin ei päästä käsiksi, jos metodi on yksiulotteinen ja sulkee pois muut analyysitavat ja 

näkemykset. 

Kaksiosainen metodini muistuttaa Fornäsin (emt.) valokiilamallia. Tutkielman aineisto on niin laaja, 

että siitä voidaan löytää merkittäviä toistuvuuksia ja korrelaatioita. Pelkkä tekstien eri piirteiden 

laskeminen ja jakautumien vertailu ei kuitenkaan vastaisi tutkimuskysymyksiini tarpeeksi 

syvällisesti. Halusin paitsi tietää, kuinka paljon aineistoissa on eroja ja yhteneväisyyksiä, myös sen, 

millä keinoilla teksteihin on luotu erilaisia rooleja, sävyjä ja valtasuhteita. Jo aineiston 

keräämisvaiheessa löysin teksteistä selvästi havaittavia asenteita ja sävyjä. Halusin varmistaa 

havaintojeni luotettavuuden etsimällä kaikista teksteistä samoja muuttujia. Tekstien analysointi oli 

myös helpompaa kvantitatiivisen analyysin jälkeen, koska olin muuttujia laskiessani löysin 

aineistosta mielenkiintoisia yksityiskohtia, joihin osasin paneutua toisella analysointikierroksella 

syvällisemmin. 

4.3 Tutkimuskysymykset ja analyysin kuvaus
Olin kiinnostunut aineistoissa useista asioista. Jotta työskentelyni olisi johdonmukaista, tiivistin 

kiinnostavat asiat kolmeksi tutkimuskysymykseksi. Kysymykset ovat yläkategorioita, jotka 

auttoivat hallitsemaan laajaa aineistoa ja etsimään siitä systemaattisesti yhteneväisyyksiä, 

poikkeuksia ja leimallisia piirteitä. Tutkimuskysymykset ovat:

1. Millaisia erityispiirteitä on Helsingin Sanomien Kiina-uutisoinnilla?

2. Millaisia erityispiirteitä on Kiinan Suomen suurlähetystön tiedotteilla?

3. Löytyykö aineistoista merkkejä journalismin ihanteista, markkinoinnista tai 

propagandasta?

Ensimmäisessä vaiheessa tein aineiston kvantitatiivisen luokittelun, jonka tarkoituksena oli selvittää 

tekstien sisältämiä sävyjä, valtasuhteita, rooleja ja kehystyksiä. Etsin molemmista aineistoista 

samoja muuttujia, ja vertailin muuttujien toistuvuutta aineistoissa. Tässä vaiheessa luokittelin tekstit 

myös niiden aihepiirien sekä kirjoittajien ja lähteiden mukaan. Analyysin toisessa vaiheessa 

perehdyin tarkemmin havaintoihin, jotka tein tehdessäni kvantitatiivista luokittelua. Toisessa 
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vaiheessa syvennyin tarkemmin yksittäisiin artikkeleihin ja tiedotteisiin. Tarkastelin, millaisilla 

kielellisillä ja rakenteellisilla valinnoilla kirjoittajat luovat teksteihin diskursseja, rooleja, 

kehystyksiä, vahvistuksia ja ristiriitoja. 

Analyysin ensimmäisessä vaiheessa tekemäni päätelmät ovat luonteeltaan enemmän selvittäviä, ja 

tulokset pohjautuvat aineiston hajontaan, keskittymiin ja poikkeuksiin. Toisella analyysikierroksella 

työskentelyni oli enemmän aineiston subjektiivista tulkintaa. Kaksi erilaista metodia tukivat 

mielestäni hyvin toisiaan ja avasivat aineistoon kaksi erilaista tarkastelukulmaa. Seuraavissa 

alaluvuissa kuvailen tarkemmin molempia metodejani ja analyysin etenemistä.

4.4 Kvantitatiivisen analyysin kuvaus
Tekstien kirjoittajaa tai lähdettä lukuun ottamatta muuttujien tunnistaminen ja luokittelu perustuvat 

omaan tulkintaani. Päätin jo aineistoihin tutustuessani periaatteista, joiden mukaan luokittelisin 

tekstit. Luokitteluperiaatteiden piti olla yhteneväiset, mutta en kuitenkaan luokitellut tekstejä 

väkisin sellaisiin kategorioihin, joihin ne eivät sopineet luontevasti. Muutamissa tapauksissa 

jouduin luokittelemaan lehti- ja verkkoaineistot hieman eri tavalla. Näissä tapauksissa olen 

huomioinut sen, että aineistot eivät ole keskenään täysin vertailukelpoisia. Olen pohtinut syitä 

aineistojen eroavaisuuksiin, ja olen yrittänyt enemmänkin täydentää analyysiani näiden erojen 

huomioimisella kuin yrittää käyttää aineistoihin sellaista luokittelua, joka ei sovi niihin.

Aloitin kvantitatiivisen analyysin käymällä molemmat aineistot läpi silmäillen. Kiinnitin huomiota 

sekä lehtiartikkelien että verkkotekstien rakenteisiin ja erityispiirteisiin. Ennen varsinaisen 

luokittelun aloittamista tein neljä testiluokittelua. Etsin kahdesta lehtijutusta ja kahdesta 

verkkotekstistä muuttujat, joita olin suunnitellut käyttäväni varsinaisessa analyysissa. Valitsin tähän 

testiin keskenään mahdollisimman erilaiset tekstit, jotta huomaisin metodini ongelmat ennen 

varsinaisen analyysin aloittamista. Testiluokittelu osoitti, että lähes kaikki valitsemani muuttujat 

olivat löydettävissä molemmista aineistoista ilman suuria ongelmia. Tässä vaiheessa havaitsin, että 

tekstit on luokiteltava hieman eri tavalla kahdessa tapauksessa. Ensinnäkin lehti- ja verkkotekstien 

tapa merkitä tekstin kirjoittaja tai lähde oli niin erilainen, että aineistot eivät tältä osin olisi 

vertailukelpoisia. Toisekseen huomasin, että suomalaisten lehtitekstien ja kiinalaisten 

verkkotekstien sisältämä kritiikki kohdistui eri asioihin. Helsingin Sanomien kriittisiksi 

luokiteltavissa teksteissä kriittisyys tarkoittaa useiden näkökulmien ja lähteiden huomioimista. Sen 

sijaan verkkoteksteissä ei ole juurikaan Kiinaan ja kiinalaisiin kohdistuvaa kritiikkiä, vaan kritiikki 

kohdistuu ulkopuolisiin. Huomattuani nämä erot päätin käyttää tekstien lähteen ja kriittisyyden 
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kohdalla luokittelua, joka huomioi aineistojen eroavaisuudet mahdollisimman hyvin.

Testianalyysien jälkeen kävin molemmat aineistot läpi järjestelmällisesti ja luokittelin tekstit 

seuraavien muuttujien mukaan:

1. Tekstin kirjoittaja tai lähde

2. Tekstin sisältämät aiheet (politiikka, talous, ympäristö, ihmisoikeudet, kulttuuri)

3. Tekstin sävy (positiivinen, neutraali, kriittinen)

4. Kiinalaisten toiminnallisuus (aktiivisia, passiivisia)

5. Kiinalaisten rooli (yksilöitä, nimeämätön joukko)

6. Kiinan ja muun maailman suhde (positiivinen, neutraali, negatiivinen)

7. Kiinan sisäinen tilanne (positiivinen, neutraali, negatiivinen)

Tekstin kirjoittaja tai lähde oli helposti löydettävissä kaikista lehtiartikkeleista. Luokittelin artikkelit 

sen mukaan, oliko kirjoittaja Helsingin Sanomien Kiinan-kirjeenvaihtaja Petteri Tuohinen, joku 

muu lehden toimittaja vai jokin uutistoimisto. Suurin osa suurlähetystön sivuilla julkaistuista 

teksteistä taas oli nimettömiä. Merkitsin näissä tapauksissa kirjoittajaksi suurlähetystön. Niissä 

teksteissä, joihin kirjoittaja oli merkitty, kirjoittaja tai lähde oli Kiinan ulkoministeriö tai hallitus, 

uutistoimisto Xinhua, televisiokanava CCTV, jokin suurlähetystön yhteistyökumppani tai tekstissä 

käsitellyn henkilön perhe.

Luokittelin jokaisen tekstin yleissävyltään joko positiiviseksi, neutraaliksi tai kriittiseksi. 

Luokittelun perusteita olivat kielivalinnat sekä kirjoittajan tekemät sisällölliset ja rakenteelliset 

ratkaisut. Esimerkiksi tekstit, joissa kerrottiin vain Kiinan talouskasvusta eikä pohdittu 

talouskasvun vaikutuksia ympäristöön tai kiinalaisten työläisten asemaa, luokittelin positiivisiksi. 

Jos teksti sisälsi myönteisten asioiden lisäksi myös kritiikkiä, luokittelin artikkelin neutraaliksi. 

Neutraalius ei siis merkitse tässä tutkimuksessa sitä, että teksti ei sisältäisi lainkaan kritiikkiä, vaan 

sitä, että positiivinen ja kriittinen sisältö ovat tekstissä tasapainossa. Jos taas Kiinaa käsiteltiin 

jutussa selkeästi kriittiseen sävyyn, luokittelin tekstin sävyn kriittiseksi. 

Toimijoina luokittelin kiinalaiset aktiivisiksi tai passiivisiksi. Määrittelin aktiivisuuden 

kielivalintojen ja sen mukaan, millaisessa roolissa kiinalaiset esitettiin tekstissä. Jos Kiinan 

kerrottiin esimerkiksi vaativan, hylkäävän tai haluavan jotakin, luokittelin toimijuuden aktiiviseksi. 

Määrittelin aktiivisiksi myös ne tekstit, joissa Kiinasta ei puhuttu vain yleisesti valtiona, vaan 

tekstissä mainittiin kiinalainen henkilö, joka oli selvästi toimijan roolissa. Luokittelin kiinalaiset 
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passiivisiksi, jos Kiinan kuvailtiin esimerkiksi tyytyvän, häviävän, olevan avuton tai riippuvainen 

jostakin. Luokittelin kiinalaiset passiivisiksi myös niissä teksteissä, joissa mainittiin kiinalainen 

henkilö, mutta hän on sivustaseuraaja tai jostakin riippuvainen, ei oma-aloitteinen toimija.

Luokittelin kiinalaiset toimijoina myös yksilöiksi tai joukoksi. Jaoin yksilöt kahteen ryhmään. 

Toinen ryhmä koostuu Kiinan kansalaisista, jotka edustavat teksteissä ensisijaisesti itseään ja omia 

mielipiteitään. Yksilöiden toinen ryhmä koostuu virkamiehistä, jotka edustavat Kiinan hallintoa ja 

sen mielipiteitä. Määrittelin kiinalaiset yksilöiksi teksteissä, joissa ei puhuttu vain Kiinasta tai 

kiinalaisista, vaan nimettiin kiinalainen henkilö. Jos tekstissä puhuttiin vain yleisesti kiinalaisista tai 

Kiinasta, luokittelin toimijat nimeämättömäksi joukoksi.

Kiinan ja muun maailman suhteen luokittelin positiiviseksi, neutraaliksi tai negatiiviseksi tekstin 

kielivalintojen ja roolien perusteella. Suhde oli negatiivinen esimerkiksi useissa lehtiartikkeleissa, 

jotka käsittelivät Kööpenhaminan ilmastokokousta. Etenkin lehtiteksteissä oli usein selvä roolijako, 

jossa toisella puolella olivat päästövähennyksiä vaativat länsimaat ja toisella puolella kehitysmaat. 

Suurlähetystön teksteissä suhteen negatiivisuus rakennettiin usein voimakkailla kielivalinnoilla. 

Länsimaista mediaa saatettiin syyttää Kiinan mustamaalaamisesta, valehtelusta ja maanpettureiden 

tukemisesta. Määrittelin suhteen neutraaliksi, jos tekstin kielivalinnat eivät ottaneet erityisesti 

kantaa Kiinan ja muiden maiden väleihin, ja tekstissä ei ollut vastakkainasettelua. Jos teksti käsitteli 

vain Kiinan sisäistä tilannetta, eikä siinä ollut mainintoja muista maista tai kansainvälisistä 

organisaatioista, määrittelin suhteen neutraaliksi. Luokittelin suhteen positiiviseksi, jos tekstissä oli 

Kiinan lisäksi mainittu muita maita, ja maat kuvattiin toistensa auttajina tai suhde kuvattiin 

hyödylliseksi. Esimerkiksi joissakin Helsingin Sanomien talousartikkeleissa Kiina esitettiin 

pelastajana länsimaiden autoteollisuudelle. Monet suurlähetystön julkaisemat tekstit taas kertoivat 

Kiinan ja Suomen välisestä yritys- ja koulutusyhteistyöstä sekä maiden virkamiesten ja 

poliitikkojen tapaamisista, jotka sujuivat hyvin.

Määrittelin Kiinan sisäisen tilanteen positiiviseksi, neutraaliksi tai negatiiviseksi tekstin aiheen, 

käsittelytavan ja kielivalintojen perusteella. Luokittelin positiivisiksi tekstit, joissa kuvailtiin 

esimerkiksi Kiinan talouskasvua tai kiinalaista kulttuuriperintöä. Jos teksteissä otettiin positiivisten 

asioiden lisäksi esille myös maassa olevia ongelmia tai ristiriitoja, määrittelin sisällön neutraaliksi, 

koska positiivisia ja negatiivisia asioita käsiteltiin tekstissä tasapuolisesti. Luokittelin neutraaleiksi 

myös ne tekstit, joissa Kiinan sisäisestä tilanteesta ei ollut mainintaa. Tällaisia olivat esimerkiksi 

monet Kööpenhaminan ilmastokokouksesta kertovat lehtijutut, joissa keskityttiin Kiinan ja muiden 

maiden välisiin suhteisiin. Määrittelin Kiinan sisäisen tilanteen negatiiviseksi, jos tekstissä 
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kerrottiin selvästi eniten maan ongelmista ja negatiivisista ilmiöistä. Luokittelin maan sisäisen 

tilanteen negatiiviseksi myös niissä teksteissä, joissa viranomaiset puolustelivat Kiinaa, mutta eivät 

kieltäneet maassa tapahtuneita levottomuuksia tai ympäristön saastumista. 

Tekstien aiheiden luokittelussa käytin viittä kategoriaa, joita ovat politiikka, talous, ympäristö, 

ihmisoikeudet ja kulttuuri. Valitsin nämä kategoriat, koska jokainen niistä on tarpeeksi laaja, mutta 

riittävän tarkka kuvaamaan aineistoa. Esimerkiksi politiikkakategoriaan voidaan luokitella Kiinan 

viralliset kannanotot eri asioihin, kuvaukset diplomaattisuhteiden hoitamisesta ja poliittisia 

jännitteitä käsittelevät tekstit. Kulttuurikategoriaan taas sopivat matkailua, ruokaa ja taidetta 

käsittelevät tekstit. Viisi kategoriaa riitti hyvin aiheiden luokitteluun. Esimerkiksi kulttuurijuttujen 

jakaminen erikseen matkailuun, ruokaan ja taiteeseen olisi tehnyt tämän kokoisesta aineistosta 

sirpaleisen. Useampien aihekategorioiden käyttö voisi sopia tutkimukseen, jossa aineisto on 

suurempi, ja myös harvinaisempia aiheita käsitteleviä tekstejä on enemmän. 

Aloitin luokittelun joulukuun alussa julkaistuista teksteistä ja käsittelin tekstit aikajärjestyksessä. 

Luokittelin ensin lehtitekstit ja tämän jälkeen verkkotekstit. Merkitsin luokittelut Excel-taulukkoon. 

Kun olin luokitellut aineiston, tarkistin vielä jokaisen tekstin luokittelun ja luokitteluperusteeni. 

Tämän jälkeen laadin tuloksista grafiikat, jotta aineistoja olisi helpompi vertailla. 

4.5 Kvalitatiivisen analyysin kuvaus
Tein huomioita tekstien kielestä ja rakenteista jo tehdessäni kvantitatiivista analyysia, sillä myös 

kvantitatiivinen luokitteluni perustuu suurelta osin tekstissä käytettyyn kieleen ja sen sävyihin. 

Analyysin toisessa vaiheessa perehdyin tekstien kieleen tarkemmin. Kiinnitin huomiota osittain 

samoihin asioihin kuin kvantitatiivisessa analyysissa. Tutkin, miten kirjoittajat luovat kielivalintojen 

avulla teksteihin seuraavia elementtejä:

1. Tekstin sävy (positiivinen, neutraali, kriittinen)

2. Kiinalaisten toiminnallisuus (aktiivisia, passiivisia)

3. Kiinalaisten rooli (yksilöitä, nimeämätön joukko)

4. Kiinan ja muun maailman suhde (positiivinen, neutraali, negatiivinen)

5. Kiinan sisäinen tilanne (positiivinen, neutraali, negatiivinen)

Kvalitatiivista analyysia tehdessäni kiinnitin erityistä huomiota aineistosta esiin nousseisiin 

toistuvuuksiin, poikkeuksiin ja yllättäviin havaintoihin, jotka huomasin jo tehdessäni kvantitatiivista 
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luokittelua. Tutkin tekstien kielivalintoja, kuten adjektiiveja, verbejä ja substantiiveja, niiden 

määrää ja vaihtelevuutta. Etsin teksteistä kirjoittajien käyttämiä rinnastuksia ja metaforia sekä 

erotteluja ja vastakkainasetteluja. Pyrkimykseni oli paitsi selvittää, miten kielivalinnoilla luodaan 

teksteihin edellä kuvaamani viisi elementtiä, myös tutkia millaisia diskursseja ja kehystyksiä 

teksteihin luodaan näiden elementtien avulla. 

Edellä kuvatut viisi elementtiä olivat analyysin toisessa vaiheessa enemmänkin työkaluja, joiden 

avulla erittelin tekstien merkitysavaruutta. Kvalitatiivisessa analyysissa en keskittynyt enää 

erittelemään näitä elementtejä, vaan kiinnitin huomioni merkityksiin ja teemoihin, joita löysin 

teksteistä elementtien avulla. Kiinnitin edelleen huomiota aineistosta esiin nouseviin toistuvuuksiin. 

Huomioin myös teksteissä olevat poikkeamat ja yksittäistapaukset, sillä ne laajensivat ja syvensivät 

tekstien luomaa kuvaa Kiinasta. Analyysin toisessa vaiheessa pyrin paitsi analysoimaan aineistoa 

toisella menetelmällä, myös siirtymään tulosten erittelyn tasolta itsenäisen tulkinnan tasolle. 

Ääneen sanottujen asioiden lisäksi kiinnitin huomiota siihen, mitä kirjoittajat ilmaisevat rivien 

välissä esimerkiksi vihjailevalla kirjoitustyylillä tai kielikuvilla. Tutkin lisäksi sitä, jättivätkö 

kirjoittajat mainitsematta joitain aiheeseen liittyviä asioita, joita käsiteltiin muissa medioissa, ja 

kuinka perusteellisesti he perustelivat mielipiteensä. Johnstonen (2008, 70–72) mukaan yhtä tärkeää 

kuin sanojen puheen tutkiminen, on kiinnittää huomiota vaikenemiseen. Vaikeneminen voi 

Johnstonen mielestä kertoa siitä, että kirjoittaja ei koe tarvetta sanoa joitakin asioita, koska hän 

olettaa lukijoiden pitävän sanomatta jätettyjä asioita itsestäänselvyyksinä. Hiljaisuudella voidaan 

ilmaista myös vähättelyä, alistumista, hämmennystä, kiusaantuneisuutta tai kunnioitusta. 

Kuten analyysin ensimmäisessä vaiheessakin, tein ensin neljä testianalyysia, jotta osaisin kiinnittää 

huomioni olennaisiin asioihin. Testivaiheessa huomasin, että aineisto pitää käsitellä 

yksityiskohtaisemmin kuin kvantitatiivisessa luokittelussa, sillä teksteissä oli kielellisellä tasolla 

enemmän eroja kuin yleisempien aiheiden ja rakenteiden tasolla. Testin jälkeen kävin tekstit 

yksitellen läpi. Tein teksteihin merkintöjä ja kirjoitin analyysista muistiinpanoja. 

Lähilukutekniikkani harjaantui analyysin edetessä, ja kävin kaikki tekstit varmuuden vuoksi vielä 

toiseen kertaan läpi. Toisella kerralla tein vielä uusia huomioita ensimmäiseksi tutkimistani 

teksteistä.
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5 KVANTITATIIVISEN ANALYYSIN TULOKSET

5.1 Tekstien kirjoittajat ja lähteet
Luokittelin tekstit ensimmäiseksi niiden kirjoittajan tai lähteen perusteella. Tältä osin aineistot eivät 

ole täysin vertailukelpoisia. Journalistiseen tyyliin kuuluu, että tekstin kirjoittaja tai lähde mainitaan 

lähes poikkeuksetta aina. Suurlähetystön sivuilla julkaistut tekstit taas olivat enemmänkin tiedotteita 

ja markkinointitekstejä. Tällaiset tekstit julkaistaan usein vain organisaation nimissä, eikä lukija saa 

tietää, kuka tekstin on kirjoittanut. Helsingin Sanomien kaikkiin 68 artikkeliin oli merkitty, kuka tai 

ketkä jutun ovat kirjoittaneet. Sen sijaan suurlähetystön 53 artikkelista vain 12:een oli merkitty 

kirjoittaja tai lähde, johon teksti pohjautui. 

Vaikka Helsingin Sanomilla oli tutkittuna ajankohtana Kiinassa oma kirjeenvaihtaja, lehdessä oli 

runsaasti monen muun toimittajan tekemiä Kiinaa-käsitteleviä juttuja. Kiina-uutisointi ei keskittynyt 

kirjeenvaihtajaa lukuun ottamatta kovin voimakkaasti tietyille toimittajille, vaan useat eri toimittajat 

kirjoittivat aiheesta tutkimusajankohtana. Huomattava osa Kiinaa käsittelevistä teksteistä oli lehden 

itse tuottamia, ja uutistoimistojen tuottamat jutut olivat selvässä vähemmistössä. Lehden jutuista 20 

kappaletta eli 29,41 prosenttia oli lehden Kiinan-kirjeenvaihtajan kirjoittamia. Lehden muut 

toimittajat ja avustajat olivat kirjoittaneet 38 juttua eli 55,88 prosenttia kaikista teksteistä. 

Kirjeenvaihtajan lisäksi muita Kiinasta kirjoittaneita toimittajia oli yhteensä 22. Suurin osa heistä 

oli merkitty kirjoittajaksi vain yhteen artikkeliin. Kaksi toimittajaa oli kirjoittanut viisi juttua ja yksi 

toimittaja neljä. Osa eniten aiheesta kirjoittaneiden toimittajien jutuista oli tehty yhdessä muiden 

toimittajien kanssa. Kaikkiaan noin 85 prosenttia tutkituista teksteistä oli Helsingin Sanomien 

omien toimittajien ja avustajien kirjoittamia. Lehdessä oli vain yhdeksän artikkelia joissa lähteeksi 

ole merkitty jokin uutistoimisto. Yhteen juttuun kirjoittajaksi oli merkitty uutistoimisto ja toimittaja. 

Tästä jutusta ei ilmennyt, oliko kyseinen toimittaja lehden vai uutistoimiston. 

Suurlähetystön sivuilla julkaistuilla teksteillä oli useita eri lähteitä, mutta nimetyt lähteet ovat 

kirjoittaneet alle neljänneksen kaikista sivuilla olleista teksteistä. Sivuilla oli paljon referaatteja 

lehdistötilaisuuksista sekä Kiinan virallisia kannanottoja eri asioihin. Näihin teksteihin ei ollut 

merkitty kirjoittajaa. Sivuilla julkaistuista 53 tekstistä 41kappaletta eli 77,36 prosenttia on julkaistu 

nimettöminä. Merkitsin tällöin lähteeksi pelkän suurlähetystön. Kaksi tekstiä eli 3,77 prosenttia on 

Kiinan viranomaisten tuottamia. Toisessa tekstissä lähde on maan ulkoministeriö ja toisessa maan 

hallitus. Yksi suurlähetystön tuottama teksti perustuu suurelta osin uiguuriaktivisti Rebiya Kadeerin 

sukulaisten kirjoittamaan kirjeeseen. Jutussa kerrotaan, että Kadeerin sukulaiset pyytävät 
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kiinalaisilta anteeksi Kadeerin lietsomaa terrorismia. Jutussa on runsaasti lainauksia mainitusta 

kirjeestä, joten merkitsin lähteeksi suurlähetystön ja muun tahon. Yksi Lhasan levottomuuksia 

käsittelevä juttu on merkitty Eirik Granqvistin kirjoittamaksi. Kiinaa puolustavan Granqvistin 

titteliksi on merkitty ulkomaalainen asiantuntija. Hänen kerrotaan vierailleen Shanghaissa vuonna 

2006, mutta Granqvistin suhdetta Kiinaan, suurlähetystöön tai muihin Kiinan viranomaisiin ei ole 

määritelty tarkemmin. Sekä Rebiya Kadeerin sukulaisten kirjoittamaan kirjeeseen pohjautuvan 

tekstin että Granqvistin kirjoituksen osuus koko aineistosta on 1,89 prosenttia. Loput kahdeksan 

tekstiä eli 15,09 prosenttia aineistosta on televisiokanava CCTV:n ja sanomalehti People´s Dailyn 

toimittajien sekä uutistoimisto Xinhuan tuottamia. 

Kuvia 1a. ja 1b. vertailtaessa ilmenee, että Helsingin Sanomien jutut jakautuvat tasaisemmin eri 

lähteiden kesken kuin suurlähetystön sivuilla olleet tekstit. Nämä luokittelut eivät kuitenkaan ole 

keskenään täysin vertailukelpoisia, koska lehtiaineisto koostuu vain toimittajien ja uutistoimistojen 

kirjoittamista journalistisista teksteistä. Verkkoaineistossa taas on sekä journalismia muistuttavaa 

sisältöä että tiedotteita ja markkinointitekstejä. Verkkotekstit ovat useampia tahoja edustavien 

kirjoittajien tekemiä, ja monissa teksteissä kirjoittajaa ei ole mainittu.

Kuva 1a. Helsingin Sanomien Kiina-aiheisten artikkelien kirjoittajat ja lähteet
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Kuva 1b. Suomen Kiinan suurlähetystön internetsivuilla julkaistujen tekstien kirjoittajat ja lähteet

5.2 Tekstien aiheet
Molemmissa aineistoissa useat tekstit sisälsivät monia aiheita. Sama teksti saattoi olla 

luokiteltavissa niin talous-, ympäristö- kuin politiikkakategoriaankin. Tästä johtuen en määritellyt 

tekstejä vain yhteen kategoriaan kuuluvaksi, vaan luetteloin kaikki teksteissä käsitellyt aihepiirit. 

Etenkin suurlähetystön julkaisemat tekstit sisälsivät useita eri aihepiirejä. Esimerkiksi sivuilla 

julkaistuissa lehdistötilaisuuksista tehdyissä pitkissä referaateissa käsiteltiin niin monia aiheita, että 

tekstiä ei voinut luontevasti sijoittaa vain yhteen kategoriaan. Helsingin Sanomien artikkelit olivat 

lyhyempiä ja usein tiukemmin rajattuja. Lehtiaineistossakin oli kuitenkin sellaisia artikkeleita, jotka 

olisivat sopineet useammalle lehden osastolle. 

Helsingin Sanomien artikkeleissa yleisin aihe oli talous. Taloutta käsiteltiin 31 tekstissä eli 45,59 

prosentissa kaikista jutuista. Toiseksi eniten lehtiaineistossa oli politiikkaa käsitteleviä tekstejä. 

Politiikkajuttuja oli 29 kappaletta eli 42,65 prosenttia aineistosta. Ympäristöaiheita käsiteltiin 23 

tekstissä eli 33,82 prosentissa. Toiseksi vähiten teksteissä käsiteltiin ihmisoikeuksia. 

Ihmisoikeusaiheisia juttuja oli 12 kappaletta eli 17,65 prosenttia. Ihmisoikeusjuttujen vähäisyys oli 
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melko yllättävää. Kiinan ihmisoikeustilannetta, kuten tehdastyöläisten asemaa ja sananvapauden 

tilaa, kritisoidaan toistuvasti suomalaisessa julkisessa keskustelussa, joten oletin, että aihetta 

käsiteltäisiin lehdessä enemmän. Vähiten aineistossa oli kulttuuriaiheisia artikkeleita. Kulttuuria 

käsiteltiin vain seitsemässä jutussa, mikä on 10,29 prosenttia koko lehtiaineistosta. 

Suurlähetystön verkkosivujen teksteissä yleisin aihe oli politiikka. Peräti 50 tekstissä eli 94,34 

prosentissa kaikista teksteistä käsiteltiin jollakin tavalla politiikkaa. Toiseksi yleisin aihe oli 

ihmisoikeudet, joita käsiteltiin 15 tekstissä eli 28,30 prosentissa koko aineistosta. Yllättävää oli, että 

ihmisoikeuksia käsiteltiin suhteellisesti enemmän kuin Helsingin Sanomien artikkeleissa. Tämä 

poikkesi alkuoletuksestani, jonka mukaan ihmisoikeuksia käsiteltäisiin Helsingin Sanomien jutuissa 

huomattavasti enemmän kuin suurlähetystön sivuilla. Aiheen käsittelytapa ja näkökulmat olivat 

kuitenkin huomattavan erilaisia lehti- ja verkkoaineistossa. Helsingin Sanomien kritisoitiin 

mielipidevankien pitkiä tuomioita ja huonoa kohtaloa, Kiinan työttömyyttä ja tehdastyöläisten 

huonoja palkkoja. Suurlähetystön teksteissä samoja mielipidevankeja syytettiin kansankiihottajiksi, 

jotka yrittävät aiheuttaa maassa sekasortoa ja terrorismia. Lisäksi verkkoteksteissä arvosteltiin 

länsimaista mediaa siitä, että se on automaattisesti mielipidevankien puolella eikä suhtaudu 

kriittisesti näiden lausuntoihin. Kolmanneksi eniten teksteissä käsiteltiin ympäristöä ja taloutta. 

Molempia aiheita käsiteltiin 11 artikkelissa. Molempien aiheiden osuus koko aineistosta on 20,75 

prosenttia. Vähiten käsitelty aihe oli yllättäen kulttuuri. Kulttuuriaiheisia tekstejä oli kuusi 

kappaletta eli 11,32 prosenttia. 

Kuten kuva 2 havainnollistaa, jakautuvat eri aiheet huomattavasti tasaisemmin Helsingin Sanomien 

jutuissa kuin suurlähetystön julkaisemissa teksteissä, joissa politiikka on selvästi eniten käsitelty 

aihe. Helsingin Sanomien jutuissa käsitellään myös huomattavasti enemmän taloutta ja jonkin 

verran enemmän ympäristöä. Ihmisoikeusaiheisia juttuja on suurlähetystön teksteissä suhteessa 

enemmän kuin Helsingin Sanomien jutuissa. Pelkkä aihe ei kuitenkaan kuvaile aineistoa tässä 

tapauksessa tarpeeksi hyvin. Suurlähetystön julkaisemissa ihmisoikeusaiheisissa artikkeleissa 

suhtaudutaan kriittisesti ja jopa avoimen negatiivisesti kiinalaisiin ihmisoikeusaktivisteihin. 

Helsingin Sanomien jutuissa taas arvostellaan lähes poikkeuksetta Kiinaa ja puolustetaan 

aktivisteja. Yhteistä molemmille aineistoille oli kulttuurijuttujen vähäinen määrä. Tulokset 

poikkeavat myös tältä osin hypoteesista. Kulttuuriperintö on vahva osa Kiinan brändiä, joten 

alkuoletus oli, että suurlähetystön teksteissä kulttuuria käsiteltäisiin huomattavasti enemmän. 
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Kuva 2. Vertailu eri aiheiden osuuksista Helsingin Sanomien Kiina-aiheisissa artikkeleissa ja 

Suomen Kiinan suurlähetystön verkkoteksteissä

5.3 Tekstien sävyt ja asenteet
Lehtijutut ja verkkoaineisto eroavat huomattavasti toisistaan tekstien sävyn ja näkökulmien suhteen. 

Suurin osa Helsingin Sanomien artikkeleista on sävyltään kriittisiä. Täysin positiivisia ja 

kritiikittömiä lehtijuttuja on vain muutamia. Suurlähetystön teksteistä lähes 40 prosenttia oli 

sävyltään neutraaleja, ja positiivisia juttuja oli lähes saman verran. Kriittisiä juttuja oli noin 

viidennes, ja ne poikkesivat erittäin paljon Helsingin Sanomien kriittisistä teksteistä. Lehtijutuissa 

toimittajan kritiikki kohdistuu Kiinaan ja sen hallintoon. Toimittajat pyrkivät kuitenkin kriittisyyden 

lisäksi teksteissään tasapuolisuuteen ja useisiin näkökulmiin. Vaikka toimittaja olisi aiheesta eri 

mieltä kuin kiinalainen virkamies, kerrotaan jutussa myös virkamiehen näkemys. Suurlähetystön 

kriittisissä teksteissä ei juuri kritisoida oman valtion tilaa ja hallintoa, vaan kritiikki kohdistuu 

pääosin länsimaiseen mediaan, Tiibetin munkkeihin ja Kiinan mielipidevankeihin. Kritiikki on 

voimakasta, eikä kritiikin kohteiden näkemyksiä oteta esille samalla tavoin kuin lehtijutuissa. Lehti- 
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ja verkkoaineiston kriittiset tekstit eivät siis ole keskenään täysin vertailukelpoisia, koska niiden 

kritiikki kohdistuu eri asioihin.

Luokittelin lehtiartikkeleista yleissävyltään positiiviseksi kuusi tekstiä eli 8,82 prosenttia koko 

aineistosta. Kaikki positiivisiksi määriteltävät artikkelit olivat kulttuurijuttuja. Koko aineiston 

seitsemästä kulttuurijutusta vain yksi oli kriittinen. Neutraaleiksi luokiteltavia kulttuuriaiheisia 

tekstejä ei ollut. Ainoan kriittisen tekstin aiheena oli Kiinan talouskasvun tuhoisa vaikutus maan 

kulttuuriperintöön. Loput kulttuurijutut kertoivat matkailusta, ruoasta, kiinan kielestä, taiteesta ja 

joulunvietosta. Positiivisissa teksteissä aihetta ei ollut kytketty muihin yhteiskunnallisiin ilmiöihin 

tai jännitteisiin, vaan aihe oli rajattu tiukasti kulttuuriin. 

Sävyltään neutraaleja tekstejä oli 13 kappaletta eli 19,12 prosenttia. Monissa neutraaleissa teksteissä 

Kiinaa kohtaan esitetään kritiikkiä, mutta teksteissä myös pohditaan, miten länsimaat ovat 

edesauttaneet omalla toiminnallaan Kiina-ilmiön syntymistä ja teollistuvien kehitysmaiden 

vastahakoisuutta sitoutua päästörajoitteisiin. Neutraaleista teksteistä kahdeksan oli talousaiheisia. 

Etenkin Kiinan kiinnostuksesta vaikeuksissa olleita länsimaalaisia autotehtaita kohtaan kirjoitettiin 

neutraaliin sävyyn. Näissä teksteissä pääroolissa olivat vaikeuksissa olevat autotehtaat ja se, miten 

esimerkiksi Ruotsin autoteollisuus kriisiytyi ja miten tämä vaikuttaa maan työllisyyteen. Kiinaa 

käsiteltiin mahdollisena ostajaehdokkaana, mutta Kiinan rooli on teksteissä loppujen lopuksi melko 

vähäinen. Loput neutraaleiksi määriteltävät tekstit olivat lyhyehköjä perusuutisia, joiden aiheet voisi 

määritellä väljästi poliittisiksi. Neutraalit tekstit kertoivat muun muassa Suomen ja Kiinan välisestä 

koulutusyhteistyöstä, Kiinan ja Turkmenistanin välisestä kaasuputkesta sekä Somalian merirosvojen 

kaappaamasta kiinalaisaluksesta. Näissä uutisissa aiheita käsiteltiin klassisen mitä, missä, milloin, 

miten ja millä seurauksella -kaavan mukaan, eivätkä kirjoittajien näkemykset ja mielipiteet käy 

jutuista juurikaan ilmi. 

Sävyltään kriittisiä tekstejä oli 49 kappaletta eli 72,06 prosenttia lehtiaineistosta. Kriittisissäkin 

jutuissa on kuitenkin yleensä huomioitu Kiinan viranomaisten näkökulma. Valtaosa ympäristöä ja 

ihmisoikeuksia käsittelevistä teksteistä oli kriittisiä. 11 ihmisoikeuksia ja 22 ympäristöä käsitelleistä 

teksteistä oli kriittisiä, ja kirjoittajien näkemykset tulivat selvästi ilmi näistä teksteistä. Kirjoittajat 

olivat vankilatuomioilla uhattujen poliittisten aktivistien puolella ja kritisoivat maan 

oikeusjärjestelmää, joka langetti kuolemantuomion huumekaupasta kiinni jääneelle britille. 

Kriittiset ympäristöaiheiset tekstit käsittelevät suurimmaksi osaksi Kööpenhaminan 

ilmastokokousta. Näissä teksteissä Kiinaa kritisoidaan itsekkyydestä, koska talouskasvu on maalle 

tärkeämpää kuin päästörajoituksiin sitoutuminen. Ympäristöjutuissa kritiikki kohdistuu ennen 
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kaikkea Kiinan hallintoon. Kahdessa jutussa kerrotaan siitä, miten paljon tavalliset kiinalaiset 

kärsivät elinympäristönsä saastumisesta. Vain yksi ihmisoikeuksia ja yksi ympäristöä käsitelleistä 

teksteistä olivat neutraaleja. Myös suuri osa politiikkaa käsitelleestä 29 tekstistä oli sävyltään 

kriittisiä. Vain neljä politiikkaa käsitellyttä tekstiä oli neutraaleja eikä yksikään ollut positiivinen. 

Myös 20 talousjutun käsittelytapa oli kriittinen. Tämä on noin kaksi kolmasosaa kaikista 

lehtiaineiston talousaiheisista teksteistä. 

Suurlähetystön sivuilla julkaistuista teksteistä 20 kappaletta eli 37,74 prosenttia koko 

verkkoaineistosta oli sävyltään positiivisia. Näistä teksteistä 18 käsitteli kokonaan tai osittain 

politiikkaa. Suuri osa positiiviseen sävyyn kirjoitetuista teksteistä kertoi Kiinan ja Suomen 

diplomaattisuhteista ja niihin liittyvistä vierailuista. Viidessä positiivisessa tekstissä käsiteltiin myös 

kulttuuria. Koko aineistossa oli vain yksi kulttuurijuttu, jonka sävy ei ollut täysin positiivinen. Tämä 

yksi uiguuriaktivisti Rebiya Kadeerin osallistumisesta australialaisille elokuvafestivaaleille 

kirjoitettu juttu on sävyltään erittäin kriittinen, mutta kritiikki ei kohdistu lainkaan Kiinaan, vaan 

Kadeeriin ja länsimaiseen mediaan. Neljässä positiiviseen sävyyn kirjoitetussa tekstissä käsitellään 

politiikan lisäksi myös taloutta, yhdessä ympäristöä ja yhdessä ihmisoikeuksia. Ihmisoikeuksia 

käsitellään positiivisesti tekstissä, joka kertoo Kiinan Tiibetissä aikaan saamasta edistyksestä. 

Ympäristöasioita käsitellään positiivisesti vain yhdessä tekstissä, joka kertoo pääministeri Wen 

Jiabaon osallistumisesta Kööpenhaminan ilmastokokoukseen. Jiabaon toimintaa kokouksessa 

kuvaillaan vain positiiviseen sävyyn, eikä kokouksen riitoja ei mainita juuri lainkaan.

Teksteistä neutraaliin sävyyn kirjoitettuja oli 21 kappaletta eli 39,62 prosenttia. Jokaisessa 

neutraalissa tekstissä käsiteltiin jossain määrin politiikkaa. Neutraaleista teksteistä 17 on 

referenssejä Kiinan ulkoministeriön järjestämistä tiedotustilaisuuksista tai Kiinan viranomaisten 

kannanottoja eri asioihin. Tekstin luokittelu neutraaliksi ei kuitenkaan tarkoita sitä, että reilu 

kolmannes verkkoteksteistä ei sisältäisi minkäänlaista kritiikkiä tai asenteita. Referaattien yleissävy 

on neutraali, koska tiedottajien käyttämä kieli on usein vaikeissakin kysymyksissä erittäin 

diplomaattista ja tekstit ovat pitkiä. Tiedottajat ottavat välillä erittäin voimakkaasti kantaa Kiinaa 

koskeviin asioihin, puolustavat maataan ja kritisoivat länsimaita. Nämä tiukkasanaiset, usein 

ihmisoikeus- ja ympäristöasioihin liittyvät kannanotot jäävät monissa teksteissä kuitenkin 

yksittäisiksi, sillä tiedottajien vastaukset muihin samassa tekstissä esitettyihin kysymyksiin 

sisällöltään ja kielivalinnoiltaan hyvin asiallisia ja tasapainoisia. Ympäripyöreää diplomaattipuhetta 

on monissa teksteissä niin paljon, että tekstien yleissävy jää neutraaliksi muutamista terävän 

kriittisistä lauseista huolimatta. 
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Suurlähetystön verkkosivuilla julkaistujen kriittisten tekstien kritiikki suuntautuu Kiinan 

ulkopuolelle. Kriittisiä artikkeleita on 12 kappaletta eli 22,64 prosenttia aineistosta. Kiina ja jokin 

muu toimija asetetaan näissä teksteissä vahvasti vastakkain. Tästä johtuen suurlähetystön 

artikkeleiden kolmas aihekategoria ei ole kriittinen, vaan kriittinen muita kohtaan. Toisia toimijoita 

ovat länsimaat ja länsimaiden media sekä poliittiset aktivistit. Länsimaat niputetaan kriittisissä 

teksteissä usein kokonaisuudeksi, eikä maita ja tiettyjä medioita yksilöidä. Kiinalaiset 

sananvapausaktivistit esitetään pettureina, vihollisina tai valehtelijoina, jotka eivät enää ole 

kunnollisia kiinalaisia. Tekstit, joissa käsitellään Kiinan sisäisiä ongelmia, sisältävät myös niin 

runsaasti positiivista ja neutraalia sisältöä, että tekstien kriittisyys jää hyvin vähäiseksi. 

Kymmenessä tekstissä kritiikki liittyy ihmisoikeuksiin, mutta käsittelytapa on täysin päinvastainen 

kuin Helsingin Sanomien jutuissa. Suurlähetystön tekstien mukaan Tiibetissä tapahtuneet 

mielenosoitukset ovat dalai-laman johtamien terroristien organisoimia. Kiinalaiset esitetään 

teksteissä uhreina, jotka yrittävät epätoivoisesti ylläpitää alueella rauhaa ja yhteiskuntajärjestystä. 

Teksteissä moititaan myös länsimaista mediaa, joka uskoo kritiikittömästi terroristien valheelliset 

tiedot levottomuuksista ja kirjoittavat tiibetiläisistä kiinalaisten sorron uhreina. Uiguuriaktivistia ja 

liikenaista Rebiya Kadeeria käsitellään myös terroristina ja valehtelijana. Dokumentaristi Jeff 

Danielsin Kkadeerista tekemää elokuvaa kuvaillaan negatiiviseen sävyyn, ja elokuvan kerrotaan 

aiheuttaneen hämmennystä ja vaivaantuneisuutta Melbournen elokuvafestivaaleilla. Kiinan 

kerrotaan lopulta boikotoineen festivaaleja vastalauseena Kadeerille. 

Kuva 3a. Helsingin Sanomien Kiina-aiheisten artikkelien sävyt ja asenteet
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Kuva 3b. Kiinan Suomen suurlähetystön internet-sivuilla julkaistujen tekstien sävyt ja asenteet

5.4 Kiinalaisten toiminnallisuus 
Selvittäessäni kiinalaisten kuvaamistapoja teksteissä määrittelin ensin, esitetäänkö kiinalaiset 

teksteissä aktiivisina toimijoina vai passiivisina toimenpiteiden kohteina ja sivustaseuraajina. 

Kiinalaiset esitetään molemmissa aineistoissa huomattavasti useammin aktiivisina kuin passiivisina. 

Suurlähetystön teksteissä aktiivisia toimijoita on jonkin verran enemmän kuin Helsingin Sanomien 

artikkeleissa. Ero lehti- ja verkkotekstien aktiivisen ja passiivisen kuvailun määrässä ei kuitenkaan 

ole huomattavan suuri.

Helsingin Sanomien jutuissa kiinalaiset olivat aktiivisissa rooleissa 55 tekstissä, mikä on 80,88 

prosenttia koko aineistosta. Artikkeleissa, joissa kiinalaiset ovat aktiivisia, on nimeltä mainittuja 

henkilöitä ja siteerauksia heidän sanomisistaan. Erityisen aktiivisia kiinalaiset ovat jutuissa, jotka 

käsittelevät vain Kiinaa ja joihin on haastateltu useita kiinalaisia henkilöitä, sekä virkamiehiä että 

kansalaisia. Toisaalta kiinalaisilla on aktiivisia rooleja myös joissakin sellaisissa teksteissä, jotka 

eivät keskity vain Kiinaan ja joissa ei mainita kiinalaisia henkilöitä nimeltä, vaan puhutaan vain 
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Kiinasta ja kiinalaisista. Näissä teksteissä aktiivisuutta rakennetaan ennen kaikkea kielivalinnoilla. 

Kiinan kuvataan esimerkiksi vaativan, jyräävän, ponnistavan, rynnistävän ja olevan maailman 

kärkeä. Teksteissä kuvaillaan kiinalaisten saavutuksia, kuten talouskasvua ja poliittista voimaa. 

Kiinalaiset on kuvattu passiivisina 13 lehtitekstissä eli 19,12 prosentissa jutuista. Passiivisuus ei 

näytä liittyvän artikkelin aiheeseen, sillä kiinalaisilla on passiivisia rooleja niin kulttuuri-, 

politiikka-, talous- kuin ympäristöjutuissakin. Passiivinen rooli liittyy enemmänkin artikkelin 

näkökulmaan ja rakenteeseen. Teksteissä, joissa kiinalaiset ovat passiivisia, ei käsitellä yleensä 

pelkkää Kiinaa, vaan jotain laajempaa, globaalia aihetta, kuten Nokian ongelmia, taloustaantumaa 

ja Kööpenhaminan kansainvälisiä ilmastoneuvotteluja. Passiivisissa teksteissä Kiinasta puhutaan 

vain valtiona. Kiinan toimintaa ja intressejä ei liitetä tiettyyn henkilöön tai hänen sanomisiinsa. 

Kiinaa ja kiinalaisia ei esitetä näissä teksteissä erityisesti avuttomina tai uhreina. Kiina on 

enemmänkin globaaleissa aiheissa yksi taustatekijä, joka mainitaan yhdellä tai muutamilla lauseilla, 

ja jonka osallisuutta aiheeseen ei eritellä yksityiskohtaisesti.

Suurlähetystön teksteissä kiinalaisia kuvataan aktiivisiksi 47 tekstissä eli 88,68 prosentissa koko 

aineistosta. Aktiivisten roolien suurta määrää selittää se, että teksteissä on paljon nimettyjä 

toimijoita, etenkin valtion virkamiehiä. Aktiivisuuden määrä on erityisen suuri 

lehdistötilaisuusreferaateissa. Näissä teksteissä aktiivisin toimija on Kiinan ulkoministeriön 

tiedottaja, jonka puheesta teksti on referoitu. Tiedottaja kuvailee Kiinaa kaikissa näissä teksteissä 

toimijaksi, joka tahtoo, vaatii, hyväksyy, tyrmää, kasvaa ja tekee yhteistyötä. Tiedottaja vahvistaa 

toiminnallisuutta mainitsemalla useita poliitikkoja ja virkamiehiä ja vetoamalla heidän 

mielipiteisiinsä ja linjauksiinsa. 

Kiinalaisilla on passiivinen rooli vain kuudessa verkkotekstissä, mikä on 11,32 prosenttia 

aineistosta. Passiivisista teksteistä kaksi on lyhyitä diplomaattitiedotteita. Toisessa Suomen 

pääministeri Matti Vanhanen esittää surunvalittelunsa Kiinassa tapahtuneen maanjäristyksen ja 

sen vaatimien kuolonuhrien johdosta. Toisessa suurlähetystö kiittää Vanhasta surunvalitteluista. 

Yksi teksti kertoo neutraaliin sävyyn japanilaisesta munkista, joka puhuu uskonnostaan ja halustaan 

tulla haudatuksi Kiinaan Xinjiangiin. Neljä muuta passiivista tekstiä ovat sävyltään kriittisiä. 

Kiinalaisten passiivisuus johtuu tekstissä valitusta näkökulmasta. Kolmessa näistä teksteistä 

kritisoidaan voimakkaasti kiinalaisia toisinajattelijoita ja länsimaista mediaa, jota kritisoidaan 

puolueellisesta ja negatiivisesta Kiina-uutisoinnista. Kritiikki ulkopuolisia kohtaan on niin 

voimakasta, että Kiina ja kiinalaiset jäävät taka-alalle ja ovat vain taustana tekstin kritiikille.
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Kuva 4a. Kiinalaisten toiminnallisuus Helsingin Sanomien Kiina-aiheisissa artikkeleissa

Kuva 4b. Kiinalaisten toiminnallisuus Kiinan Suomen suurlähetystön internet-sivuilla julkaistuissa 

teksteissä
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5.5 Kiinalaisten roolit 
Selvitin kiinalaisten toimijuutta teksteissä myös määrittelemällä, millaisissa rooleissa he esiintyivät 

teksteissä. Rooleja olivat kansalaiset, virkamiehet ja nimeämätön joukko. Aineistoissa oli 

merkittäviä eroja roolien suhteen. Ero oli huomattavasti suurempi kuin ero kiinalaisten 

passiivisuudessa ja aktiivisuudessa. Yli puolessa Helsingin Sanomien artikkeleista kiinalaiset 

esitettiin yksilöimättömänä joukkona, josta puhuttiin vain kiinalaisina. Puolessa suurlähetystön 

teksteistä kiinalaiset taas esitettiin nimettyinä yksilöinä. Vaikka yksilöitä esiintyy Helsingin 

Sanomien jutuissa huomattavasti vähemmän, yksilöt ovat lehtiartikkeleissa useammin tavallisia 

kiinalaisia ja virkamiehet ovat selvässä vähemmistössä. Suurlähetystön teksteissä suuri osa 

yksilöistä sen sijaan on virkamiehiä, ja tavallisia kansalaisia on näissä teksteissä vähän. 

Helsingin Sanomien artikkeleissa kiinalaiset ovat nimeämätön joukko 41 jutussa, mikä on 60,29 

prosenttia koko aineistosta. Merkittävää on se, että nimeämättömät kiinalaiset eivät kuitenkaan ole 

automaattisesti passiivisia. Kiinalaiset ovat aktiivisia yli puolessa niistä artikkeleista, joissa heidät 

esitetään määrittelemättömänä joukkona. Vaikka teksteissä puhutaan vain Kiinasta tai kiinalaisista, 

luodaan kielivalinnoilla kuva aktiivisesta toimijuudesta. Kiinalaiset kuvataan nimeämättömänä 

joukkona useimmiten muiden kuin lehden Kiinan–kirjeenvaihtajan teksteissä. Sen sijaan 

kirjeenvaihtajan artikkeleissa esiintyy paljon yksilöityjä kiinalaisia. 

Kiinalaiset kuvataan yksilöinä yhteensä vain 27 lehtijutussa eli 39,71 prosentissa kaikista 

artikkeleista. Näistä teksteistä 18 eli 26,47 prosenttia on sellaisia, joissa kiinalaiset on kuvattu 

kansalaisina, ei virkamiehinä. Yksilöt ovat Helsingin Sanomien teksteissä usein kansalaisia, kuten 

tehdastyöläisiä, myyjiä, kauppiaita, liike-elämän edustajia, poliiseja sekä toisinajattelijoita. Suurin 

osa tällaisista teksteistä on lehden Kiinan-kirjeenvaihtajan kirjoittamia. Yhdeksän lehtijuttua eli 

13,24 prosenttia oli sellaisia, joissa yksilöt ovat virkamiehiä tai poliitikkoja. Näiden tekstien 

kirjoittajissa oli enemmän hajontaa. Merkittävää on se, että lähes kaikki tekstit, joissa kiinalaiset 

kuvataan yksilöinä, heidät kuvataan myös aktiivisiksi. 

Suurlähetystön sivuilla kiinalaiset kuvataan yksilöinä peräti 38 tekstissä, mikä on 71,69 prosenttia 

koko aineistosta. Suurin ero lehtijuttuihin on se, että suurlähetystön teksteissä yksilöt ovat 

useimmiten virkamiehiä, kuten suurlähettiläitä, diplomaatteja ja kiinalaisia ministereitä. Kiinalaiset 

kuvataan virkamiehinä peräti 27 tekstissä eli 50,94 prosentissa teksteistä. Kiinalaiset esitetään 

tavallisina kansalaisina vain 11 tekstissä eli 20,75 prosentissa koko aineistosta. Virkamiesten suuri 
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osuus teksteissä selittyy osittain sillä, että suurlähetystön funktio näyttäisi olevan maan virallisten 

tiedonantojen ja kannanottojen välittäminen, positiivisen Kiina-kuvan levittäminen sekä 

viisumiasioiden hoitaminen. Sivuilla ei kerrota suurlähetystön toimintaperiaatteista ja 

viestintäsuunnitelmasta. Useiden Euroopassa toimivien Kiinan suurlähetystöjen sivut ovat kuitenkin 

sisällöltään hyvin samankaltaiset. Esimerkiksi Ison-Britannian Kiinan suurlähetystön sivut 

muistuttavat visuaalisesti huomattavan paljon Suomen suurlähetystön sivuja. Tämän perusteella 

voidaan päätellä, että Kiinan suurlähetystöjen on noudatettava kaikkialla samaa sisällöllistä 

linjausta, joka näyttäisi perustuvan poliitikkojen lausuntojen välittämiseen.

Suurlähetystön teksteissä, joissa kiinalaiset esitetään kansalaisina, on paljon hajontaa. Yksilöitä 

mainitaan nimeltä esimerkiksi kuuluisia toisinajattelijoita käsittelevissä teksteissä. Eräässä tekstissä 

kerrotaan tavallisesta uiguuriviljelijästä, ja toisessa tekstissä haastatellaan Tiibetin kapinointiin 

osallistunutta miestä, joka on tullut katumapäälle ja haluaa pyytää anteeksi Kiinan valtiolta. 

Tekstit, joissa yksilöt ovat virkamiehiä tai poliitikkoja, liittyvät yleisimmin politiikkaan ja 

diplomatiaan. Nämä tekstit ovat tyyliltään hyvin virallisia. Verkkoaineistossa on vain yksi teksti, 

jossa kiinalainen poliitikko tapaa tavallisen kansalaisen, ja tekstissä on tarinallinen sävy. 

Poliitikkoja ja virkamiehiä ei esitetä edustusrooliinsa kuulumattomissa tehtävissä, eikä heidän 

yksityiselämästään tai henkilökohtaisista mielipiteistään kerrota.

Kuva 5a. Kiinalaisten roolit Helsingin Sanomien Kiina-aiheisissa artikkeleissa
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Kuva 5b. Kiinalaisten roolit Kiinan Suomen suurlähetystön internet-sivuilla julkaistuissa teksteissä

5.6 Kiinan suhde muuhun maailmaan
Tutkin kirjoittajien tapaa tulkita Kiinaa poliittisena toimijana selvittämällä, millaisena Kiinan ja 

muiden maiden väliset suhteet kuvataan teksteissä. Luokittelin suhteen joko positiiviseksi, 

neutraaliksi tai negatiiviseksi. Aineistot erosivat tältä osin huomattavasti toisistaan. Puolessa 

Helsingin Sanomien artikkeleista suhde esitettiin negatiivisena. Sen sijaan noin puolessa 

suurlähetystön artikkeleista suhde esitetään positiivisena. Molemmissa aineistoissa noin kolmannes 

teksteistä esittää Kiinan ja muiden maiden välisen suhteen neutraalina.

Helsingin Sanomien artikkeleissa suhdetta kuvattiin positiiviseksi 14 jutussa eli 20,59 prosentissa 

koko aineistosta. Artikkelit, joissa suhde esitetään positiivisena, käsittelevät usein taloutta. 

Yhdeksän tekstiä käsittelee taloutta joko kokonaan tai osittain. Kiinan ja muiden maiden suhdetta 

kuvaillaan positiiviseen sävyyn esimerkiksi yrityskaupoista ja koulutusviennistä kerrottaessa. 

Jutuissa, joissa kerrotaan vaikeuksissa olevista eurooppalaisista ja amerikkalaisista autotehtaista, 

Kiina esitetään tehtaiden ja työpaikkojen mahdollisena pelastajana. Positiivista suhdetta kuvaavissa 

artikkeleissa mainitaan usein myös Kiinan talouskasvu ja ostovoima.
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Suhde esitetään neutraalina 20 jutussa, mikä on 29,41 koko lehtiaineistosta. Suhdetta neutraaliksi 

kuvailevat tekstit käsittelevät eniten politiikkaa, taloutta ja ympäristöä. Useissa neutraaleissa 

teksteissä Kiina mainitaan hyvin lyhyesti, eikä Kiinan ja muun maailman välistä suhdetta kuvailla 

erityisen paljon. Neutraalien tekstien joukossa on myös objektiiviseen sävyyn kirjoitettuja lyhyitä 

uutisia, joissa kerrotaan, mitä on tapahtunut ottamatta kantaa siihen, miten kyseinen tapahtuma 

vaikuttaa Kiinan ja muiden maiden väleihin. 

Kiinan ja muiden maiden välistä suhdetta kuvaillaan negatiiviseksi peräti Helsingin Sanomien 34 

jutussa eli tasan 50 prosentissa kaikista lehtiartikkeleista. Noin puolet negatiivisista jutuista 

käsittelee sekä ympäristöä että politiikkaa. Suurin osa näistä artikkeleista käsittelee Kiinan 

kannanottoja ja toimintaa Kööpenhaminan ilmastokokouksessa. Kiina esitetään useissa artikkeleissa 

itsepäisenä neuvotteluiden jarruttajana, joka pitää talouskasvua tärkeämpänä kuin 

ilmastonmuutoksen hillitsemistä. Noin kolmannes negatiivisista jutuista käsittelee taloutta, kuten 

kiinalaisia piraattituotteita ja Kiinan työttömyyttä. Hieman yllättäen vain kolmessa ihmisoikeuksia 

käsittelevässä jutussa Kiinan ja muun maailman suhde esitettiin negatiivisena. Ihmisoikeusaiheita 

käsitellään kriittisesti, mutta ihmisoikeusrikkomuksia käsiteltiin jutuissa enemmänkin Kiinan 

sisäisenä ongelmana. Kulttuurijutuissa Kiinan ja muun maailman suhdetta käsitellään vain 

positiivisesti.

Suurlähetystön julkaisemista teksteistä 26 kappaletta eli 49,06 prosenttia esittää Kiinan ja muun 

maailman välisen suhteen positiivisena. Kaikissa positiivisissa teksteissä käsitellään 

verkkoaineiston yleisintä aihetta, politiikkaa. Suhdetta positiivisesti kuvailevissa teksteissä 

kerrotaan usein Kiinan ja Suomen välisistä hyvistä diplomaattisuhteista ja maiden edustajille 

järjestetyistä tilaisuuksista. Tiedotustilaisuusreferaateissa tiedottaja käsittelee kansainvälisiä kriisejä 

ja konflikteja korrektiin sävyyn, etenkin, jos kriisin osapuolet eivät ole Kiinan naapurimaita. 

Tiedottaja korostaa usein, että Kiina haluaa kunnioittaa jokaisen maan omia lakeja ja käytäntöjä, 

eikä halua sekaantua konflikteihin, jotka eivät kosketa sitä. Mielenkiintoista on se, että yhdessäkään 

tekstissä, jossa Kiinan ja muiden maiden välinen suhde esitetään positiivisena, ei kerrota Kiinan 

sisäisestä tilanteesta negatiiviseen sävyyn. 

Verkkoteksteistä oli neutraaleja 16 kappaletta eli 30,19 prosenttia. Suhdetta neutraaliin sävyyn 

kuvailevien tekstien suhteellinen osuus molemmissa aineistoista on siis lähes sama. Suhdetta 

neutraaliin sävyyn käsittelevät suurlähetystön tekstit sisältävät usein myös kritiikkiä. Tällaiset 

tekstit sisältävät usein tasapainoilua diplomatian ja puolustautumisen välillä. Tiedotustilaisuuksissa 

tiedottajalle esitetään kriittisiä kysymyksiä esimerkiksi Kiinan haluttomuudesta sitoutua 
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Kööpenhaminan ilmastokokouksen päästötavoitteisiin. Tiedottajan vastaukset sisältävät välillä 

hyvin tiukkasanaista vastakritiikkiä, mutta jo seuraavan kysymyksen kohdalla hänen vastauksensa 

muuttuu hyvin kohteliaaksi ja muodolliseksi. Etenkin pitkät referoidut tiedotustilaisuudet luovat 

kuvaa neutraalista suhteesta, sillä tiedottaja lieventää usein yhtä tiukkasanaista vastaustaan useilla 

diplomaattisilla lauseilla. 

Kiinan ja muiden maiden välinen suhde esitettiin negatiivisena 11 suurlähetystön tekstissä, mikä on 

20,75 prosenttia. Tekstit, joissa suhde esitettiin negatiivisena, välittivät kuitenkin kuvaa Kiinan 

sisäisestä tilanteesta neutraalina tai positiivisena. Muihin maihin negatiivisesti suhtautuvat tekstit 

sisälsivät runsaasti kritiikkiä länsimaista mediaa kohtaan. Mediaa syytettiin Kiinan sisäisten 

levottomuuksien paisuttelusta ja valehtelusta. Näissä teksteissä kirjoittaja joko puolustaa Kiinaa 

erittäin voimakkaasti tai keskittyy enemmän kritisoimaan muita maita ja niiden tiedotusvälineitä. 

Lukijan huomio käännetäänkin usein pois Kiinasta. 

Kuva 6a. Kiinan ja muun maailman suhde Helsingin Sanomien Kiina-aiheisissa artikkeleissa
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Kuva 6b. Kiinan ja muun maailman suhde Kiinan Suomen suurlähetystön internet-sivuilla 

julkaistuissa teksteissä

5.7 Kiinan sisäinen tilanne
Tutkin paitsi Kiinan ja muun maailman välistä suhdetta, myös sitä, millaisena Kiinan sisäinen 

tilanne esitettiin teksteissä. Luokittelin maan sisäisen tilanteen positiiviseksi, neutraaliksi tai 

negatiiviseksi. Hieman yllättäen Kiinan tilanne kuvataan yli puolessa Helsingin Sanomien 

artikkeleista neutraaliksi. Noin kolmannes artikkeleista kuvasi tilanteen negatiiviseksi, mutta oletin 

negatiivisten tekstien määrän olevan suurempi, koska lehti käsitteli maan ihmisoikeustilannetta 

kriittisesti. Myös suurlähetystön teksteissä Kiinan sisäpolitiikkaa käsiteltiin pääosin neutraalisti. 

Yllättäen verkkoteksteissä oli paljon olettamaani vähemmän positiivista kuvailua Kiinan 

sisäpolitiikasta. Aiheen neutraali kuvailu oli verkkoteksteissä yleisintä. 

Kiinan sisäinen tilanne esitettiin positiivisena vain kolmessa Helsingin Sanomien artikkelissa, mikä 

on 4,41 prosenttia kaikista lehtijutuista. Yhdessä jutussa kerrotaan kiinalaisesta kotiruuasta, toisessa 

joulun odotuksesta Kiinassa ja kolmannessa Kiinan menestyksestä 2000-luvun ensimmäisellä 

vuosikymmenellä. Ruoka- ja joulujuttu ovat sävyltään positiivisia kulttuurijuttuja, eikä näissä 

artikkeleissa käsitellä muita aiheita. Muiden kulttuurijuttujen tapaan artikkelin aihe on rajattu irti 

muusta yhteiskunnasta ja ympärillä olevista jännitteistä. Kolmas positiivinen teksti taas käsittelee 
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taloutta ja politiikkaa. Kiinalaiset esitetään jutussa nimeltä joukkona, joka on aktiivinen ja puhaltaa 

yhteen hiileen. Kiinan tahdonvoiman katsotaan olevan maan talouskasvun salaisuus, eikä tekstissä 

ei käsitellä maan sisäisiä konflikteja. 

Kiinan tilanne esitetään neutraalina peräti 45 jutussa, mikä on 66,18 prosenttia kaikista 

lehtiartikkeleista. Neutraali esittämistapa jakautuu melko tasaisesti politiikkaa, ympäristöä, taloutta 

ja kulttuuria käsittelevien juttujen kesken. Maan sisäinen tilanne esitettiin useimmiten neutraalina 

talous- ja kulttuuriaiheisissa jutuissa. 31 talousartikkelista 23:ssa maan tilanne kuvattiin vakaaksi. 

Neljässä kulttuurijutussa eli hieman yli puolessa kaikista kulttuurijutuista tilanne kuvattiin 

neutraaliksi. Neutraalius luotiin näissä tapauksissa enemmänkin yhteiskunnallisen tilanteen hyvin 

vähäisellä käsittelyllä kuin ottamalla kantaa siihen. 

Kiinan sisäinen tilanne esitetään selvästi negatiivisena 20 lehtijutussa eli 29,41 prosentissa koko 

lehtiaineistosta. Negatiivisimpana tilanne esitettiin ihmisoikeuksia käsittelevissä teksteissä. 

Ihmisoikeusaiheisia juttuja aineistossa oli 12, ja näistä 11:ssä Kiinan sisäinen tilanne kuvattiin 

negatiiviseksi. Vain yhdessä jutussa maan tilannetta käsiteltiin neutraalina. Kyseinen juttu kertoo 

Suomeen muuttaneesta kiinalaismiehestä, joka on tuomittu kiinalaisten laittoman maahantulon 

järjestämisestä. Teksti on lyhyt uutismainen sähke, jossa on kerrottu tapauksen kulku, mutta jutussa 

ei oteta kantaa esimerkiksi siihen, miksi kiinalaiset pyrkivät pois kotimaastaan ja kuinka paljon 

Kiinasta lähtee vuosittain laittomia siirtolaisia. Muut jutut, joissa Kiinan tilanne esitetään 

negatiivisena, ovat melko tasapuolisesti ympäristö-, politiikka- ja talousjuttuja. Poikkeuksen tekee 

jälleen kulttuuri. Vain yhdessä kulttuuriartikkelissa kritisoidaan tapaa, jolla Kiina kohtelee vanhoja 

kulttuuriaarteitaan. 

Suurlähetystön sivuilla olevissa teksteissä Kiinan sisäinen tilanne esitetään täysin positiivisena 

kuudessa tekstissä, mikä on 11,32 prosenttia koko verkkoaineistosta. Oletin aluksi, että Kiinan 

sisäpolitiikkaa kuvailtaisiin positiiviseksi huomattavasti useammassa tekstissä. Negatiivisia 

kuvauksia on kuitenkin yksi enemmän, ja maan sisäinen tilanne esitettiin pääosin neutraalina. 

Tekstit, joissa maan sisäinen tilanne kuvattiin positiiviseksi, ovat enemmänkin asenteellisia 

mainostekstejä kuin tiedotteita. Positiivisten tekstien sisältö vaihtelee taloudesta politiikkaan ja 

kulttuuriin, mutta niiden tyyli on samanlainen. Teksteissä kerrotaan Kiinan kansantasavallan 60-

vuotisjuhlasta ja kommunismin aikaansaamasta kehityksestä, uudesta huippunopeasta junasta sekä 

Kiinan ponnistelusta Tiibetin hyvinvoinnin ja kehityksen eteen. 

Kiinan sisäistä tilannetta kuvailtiin neutraaliksi 40 tekstissä eli 75,47 prosentissa koko aineistosta. 
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Neutraaliutta selittää osittain se, että aineistossa on muodollisia ja informoivia tekstejä, kuten 

Kiinan surunvalitteluita muiden maiden poliitikkojen kuoleman ja luonnonkatastrofien johdosta. 

Näissä teksteissä ei ole juurikaan viittauksia Kiinan sisäiseen tilanteeseen, minkä vuoksi luokittelin 

tekstit neutraaleiksi. Kiinan sisäistä tilannetta käsitellään niukasti myös niissä teksteissä, jotka 

koskevat sellaisia maailmanpoliittisia tapahtumia, joihin Kiina haluaa ottaa kantaa, mutta joissa sen 

osuus on vähäinen. Toisaalta Kiina esitetään vakaana ja yhtenäisenä kansakuntana myös sellaisissa 

teksteissä, joissa puolustetaan Kiinaa ja kritisoidaan muita maita. Näissä teksteissä Kiinasta 

puhutaan jopa persoonana, josta käytetään ilmauksia Kiinan tahto, Kiina paheksuu ja Kiina ei 

hyväksy. Kansallisen yhtenäisyyden ja harmonian korostaminen vaikuttaisi olevan yksi keino, jolla 

puolustaudutaan kritiikkiä vastaan.

Maan sisäpolitiikkaa kuvaillaan negatiiviseksi vain seitsemässä tekstissä eli 13,21 prosentissa 

kaikista verkkosivujen teksteistä. Tekstien aiheet ovat vaihtelevia. Kaksi tekstiä käsittelee useita 

uhreja vaatinutta Setsuanin maanjäristystä. Näissä teksteissä kuvaillaan sekasortoa, epävakautta ja 

hätää, jonka luonnonkatastrofi on aiheuttanut. Epävakaus ei kuitenkaan ole lähtöisin kiinalaisista 

itsestään, vaan tekstit kuvailevat sen johtuvan ulkopuolisesta luonnonmullistuksesta. Yksi teksti 

käsittelee Kiinan ympäristöongelmia. Tekstissä kerrotaan melko avoimesti hiilenkäytön 

aiheuttamista ongelmista ja hyvinvoinnin epätasaisesta jakautumisesta maassa. Tekstin mukaan 

köyhyys on yksi syy siihen, miksi kiinalaisia on vaikea motivoida luopumaan hiilivoimasta. Loput 

neljä negatiivista tekstiä käsittelevät Tiibetin levottomuuksia. Kuten maanjäristystä käsittelevissä 

teksteissä, myös näissä teksteissä sekasorto kuvataan ulkopuolisen pahan aiheuttamaksi. Tässä 

tapauksessa ristiriidat ja levottomuudet ovat kapinoivien tiibetiläismunkkien ja puolueellisen 

länsimaisen median aiheuttamia. 

Kuva 7a. Kiinan sisäinen tilanne Helsingin Sanomien Kiina-aiheisissa artikkeleissa
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Kuva 7b. Kiinan sisäinen tilanne Kiinan Suomen suurlähetystön internet-sivuilla julkaistuissa 

teksteissä

5.8 Yhteenveto 
Helsingin Sanomien artikkelit ja suurlähetystön verkkotekstit olivat usein eri kirjoittajien tekemiä. 

Lehtijutuissa kirjoittaja tai lähde oli aina mainittu, mutta suurin osaa verkkoteksteistä oli julkaistu 

ilman kirjoittajan tai lähteen nimeä. Aineiston aiheet jakautuivat lehtiteksteissä tasaisemmin. 

Politiikka, talous ja ympäristö olivat yleisimmät aiheet, ja kulttuurijuttuja oli vähiten. 

Suurlähetystön teksteissä politiikkaa oli huomattavasti enemmän. Lähes kaikissa verkkoteksteissä 

politiikkaa käsiteltiin jonkin verran. Myös verkkoaineistossa kulttuurijuttuja oli vähiten. Oletin 

ennen aineistoon perehtymistä, että suurlähetystön sivuilla olisi ollut huomattavasti enemmän 

kulttuuria käsitteleviä tekstejä. 

Useimmat lehtiartikkelit olivat sävyltään kriittisiä. Täysin positiiviset lehtijutut olivat selvässä 

vähemmistössä. Verkkoteksteissä yleisin kirjoitus- ja lähestymistapa oli neutraali. Seuraavaksi 

eniten oli selvästi positiivisia tekstejä. Tämä tulos oli yllättävä, sillä oletin löytäväni 

verkkoaineistosta selvästi enemmän tekstejä, joissa Kiinaa ja kiinalaisia käsiteltäisiin positiiviseen 

ja markkinointihenkiseen sävyyn. Aineistojen kriittisyydessä ilmeni mielenkiintoinen ero. 

Kriittisissä lehtiteksteissä kirjoittaja pyrkii ottamaan esille useita näkökulmia. Myös länsimaihin ja 

niiden toimintaan suhtaudutaan kriittisesti. Sen sijaan verkkotekstien kritiikki suuntautuu aina 

Kiinan ulkopuolelle. Kritiikin kohteita ovat etnisiin vähemmistöihin kuuluvat, terroristeiksi 

luokitellut kapinalliset, länsimaat ja länsimaalainen media.
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Kiinalaiset esitetään aktiivisina toimijoina sekä suurimmassa osassa lehti- että verkkoaineistoa. 

Verkkoteksteissä aktiivisuutta oli hieman enemmän. Sen sijaan kiinalaisille annetuissa rooleissa on 

merkittävämpiä eroja. Yli puolessa lehtiteksteistä kiinalaiset esitetään yksilöimättömänä joukkona, 

josta puhutaan kansana, Kiinana tai kiinalaisina. Noin kolmanneksessa artikkeleista on mainittu 

nimeltä yksilöityjä kiinalaisia. Harvinaisin rooli lehtiteksteissä on virkamiehen tai poliitikon rooli. 

Verkkoteksteissä nämä taas ovat yleisimpiä rooleja. Yli puolessa suurlähetystön teksteistä toimija 

on virkamies, poliitikko tai diplomaatti. Kolmanneksessa verkkoteksteistä kiinalaiset esitetään 

nimeämättömänä joukkona, ja vain viidenneksessä nimettyinä kansalaisina. Kiinalaisille teksteissä 

annettujen roolien ero selittyy osittain aineistojen erilaisuudella. Suurlähetystön tiedotuksen tärkein 

tavoite lienee Kiinan poliittisten linjausten esittely. Sivuilla on paljon referaatteja maan 

ulkoministeriön järjestämistä tiedotustilaisuuksista. Teksteissä esiintyvät nimetyt henkilöt ovat usein 

valtion virkamiehiä tai poliitikkoja, eivät tavallisia kansalaisia. Kiinalaisten esittäminen lehtijutuissa 

nimeämättömänä joukkona voi johtua siitä, että suomalaisilla toimittajilla ei ole mahdollisuutta 

haastatella kiinalaisia, vaan he joutuvat käyttämään uutistoimistoja tai kiinalaisia englanninkielisiä 

medioita lähteenään. Eniten nimettyjä henkilöitä ja kansalaisia onkin lehden Kiinan-

kirjeenvaihtajan artikkeleissa. 

Kiinan suhde muuhun maailmaan esitetään puolessa lehtiartikkeleista negatiivisena. Kiina esitetään 

vaikeana yhteistyökumppanina ja kapinallisena etenkin ympäristöaiheisissa jutuissa. Suhde on 

neutraali kolmasosassa ja positiivinen vain viidesosassa lehtijutuista. Verkkoteksteissä suhdeluvut 

ovat täysin päinvastaiset. Kiinan suhde muihin maihin esitetään positiivisena puolessa teksteistä. 

Suhde on kolmanneksessa aineistosta neutraali ja vain viidenneksessä selvän negatiivinen. 

Kiinan sisäinen tilanne esitetään neutraalina reilusti yli puolessa Helsingin Sanomien artikkeleista. 

Tilannetta kuvaillaan negatiiviseksi noin kolmanneksessa jutuista. Tulos oli yllättävä, sillä oletin 

ennen analyysiä, että maan tilanne kuvattaisiin huomattavasti negatiivisemmin. Suurlähetystön 

teksteissä maan tilanne kuvattiin pääosin neutraaliksi. Hieman yllättävää oli se, että tilanteen 

positiivisena ja negatiivisena kuvaavia tekstejä oli lähes yhtä paljon, vaikka luulin aluksi 

negatiivisen kuvailun jäävän verkkoaineistossa selvään vähemmistöön. 
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6 KVALITATIIVISEN ANALYYSIN TULOKSET

Tarkastelen tässä luvussa ensin Helsingin Sanomien lehtiartikkeleita ja tämän jälkeen Kiinan 

Suomen suurlähetystön verkkosivujen tekstejä. Olen luokitellut aineistot teksteistä löytämieni 

merkitysten perusteella ryhmiksi. Olen nimennyt ryhmät otsikoilla mukaan, jotka kuvaavat 

merkitysjoukkoa mahdollisimman hyvin. 

6.1 Lehtiaineiston merkitykset

6.1.1 Kiukutteleva ilmastokapinallinen
Kiina kuvataan useissa Helsingin Sanomien artikkeleissa kapinallisena, joka rikkoo 

ihmisoikeuslakeja eikä kunnioita ympäristöä. Kiina on oppositiossa erityisesti jutuissa, jotka 

kertovat Kööpenhaminan ilmastokokouksesta. Jutuissa kerrotaan, kuinka kehitysmaat Kiinan 

johdolla vastustivat päästörajoituksiin sitoutumista ja vaativat oikeuttaan talouskasvuun ja 

hyvinvointiin ympäristön kustannuksella. Ensimmäisissä ilmastokokousta käsittelevissä 

artikkeleissa tulevista neuvotteluista kirjoitetaan vielä neutraaliin sävyyn. Kiinan kerrotaan olevan 

yksi niistä maista, joiden uskotaan vastustavan sopimustekstiä, jossa päätetään puolittaa 

kasvihuonekaasupäästöt vuoteen 2050 mennessä (HS 1.12.2009 ja HS 3.12.2009). Aluksi Kiinaa 

kuvaillaan yhdeksi maailman suurimmista saastuttajista (HS 8.12.2009), mutta juttujen kielivalinnat 

ovat melko neutraaleja, eikä teksteissä luoda kovin voimakkaita vastakkainasetteluja ja 

taistelupareja. Kiinan-kirjeenvaihtaja Petteri Tuohinen kritisoi myös kokoukseen osallistuvia 

länsimaita Merkintöjä-kolumnissaan (HS 7.12.2009):

”Länsi nauttii halvoista tavaroista, joiden tuottamisesta syntyneistä myrkyistä kärsivät 
kiinalaiset verenkierrossaan. Samalla Kiina on tietysti myös vaurastunut globalisaation 
myötä. [---]Samalla länsimaiden kannattaisi kuitenkin muistaa esimerkiksi 
tuomionpäivän kuvat Ruhrin laaksosta vuosikymmeniä sitten. Osattiin meillä 
Euroopassakin.”

Kokouksen alettua tekstien kielivalinnat muuttuvat huomattavasti asenteellisemmiksi. Kiinan ja 

kehitysmaiden kuvataan ”jarruttaneen ilmastoneuvottelujen loppukiriä”, ja Kiinan kerrotaan 

”hiertävän Yhdysvaltain senaattia” (HS 17.12.2009). Toimittajien mielikuva neuvottelujen 

osapuolista on selvä. Kiinan kerrotaan liittoutuneen kehitysmaiden kanssa ja vaarantavan yksin 

koko kokouksen etenemisen (HS 17.12.2009). Kiinan kerrotaan puolustavan voimakkaasti 

kehitysmaiden oikeutta talouskasvuun, mutta Kiinan motiivien ei uskota olevan vilpittömiä, vaan 

sitä kuvaillaan peluriksi. Laajassa artikkelissa on haastateltu Suomen hallituksen ilmastopoliittista 

asiantuntijaa Oras Tynkkystä, joka ei usko, että Kiina olisi tosissaan kiinnostunut köyhien maiden 

66



hyvinvoinnista (HS 17.12.2009):

”Kiinan ääni saattaa kuulua taustalla, kun köyhät kehitysmaat puhuvat, Tynkkynen 
arvioi. - On vähän lohdutonta katsoa, miten jotkin Afrikan maat liittoutuvat Kiinan 
kanssa. Hälytyskellojen pitäisi nyt soida, sillä osa köyhistä kehitysmaista päätyy 
puhumaan itseään vastaan.”

Kiinan ja Yhdysvaltojen kerrotaan olevan ”suurimpia ilmastopäättäjiä”, mutta 60 maan vertailussa 

Kiina on ilmaston hyväksi tekemiensä toimenpiteiden puolesta vasta sijalla 52 ja Yhdysvallat sijalla 

53 (HS 15.12.2009). Jutuissa kerrotaan jonkin verran Yhdysvaltojen haluttomuudesta tehdä 

lupauksia päästövähennyksistä. Kiinan haluttomuus sitoutua ilmastosopimuksiin kuvataan kuitenkin 

paljon ongelmallisemmaksi asiaksi kuin Yhdysvaltojen jättäytyminen tiettyjen ilmastolupausten 

ulkopuolelle. Muutamien artikkeleiden perusteella Kiina ja Yhdysvallat ovat yhtä ongelmallisia 

saastuttajia, mutta Yhdysvallat kuvataan tästä huolimatta jonkinlaiseksi ilmastosankariksi. 

Yhdysvaltojen kerrotaan ”saaneen Kiinan suostumaan päästötoimien valvontaan” ja otsikon 

mukaan ”Kiina motitettiin myönnytyksiin” (HS 18.12.2009). Jutun huomio on kapinoivassa ja 

lopulta nurkkaan ahdistetussa Kiinassa, vaikka teksti sisältää aineistoa myös muunlaisiin 

näkökulmiin ja vastakkainasetteluun. Yhdysvaltojen ulkoministerin Hillary Clintonin kerrotaan 

luvanneen, että Yhdysvallat on mukana myöntämässä kehitysmaille ilmastotukea, jos 

ilmastosopimus syntyy. Toimittaja mainitsee yhdellä lauseella, että Clinton ei kuitenkaan antanut 

lupauksia Yhdysvaltojen myöntämistä tukisummista. Lisäksi kerrotaan, että ”Yhdysvalloilta 

odotetaan nyt ennen kaikkea lupauksia uusista päästörajoituksista”. Toisen suuren 

ilmastovaikuttajan lupausten pitävyyttä ei kuitenkaan pohdita, vaan Yhdysvallat kuvataan 

enemmänkin pelastajana, joka ahdistaa kurittoman Kiinan nurkkaan. Kirjoittajat kertovat, että 

Yhdysvaltain presidentti Barack Obama ei loppujen lopuksi luvannut itsekään mitään, vaikka 

Yhdysvallat painosti voimakkaasti Kiinaa suostumaan ulkopuolisten ilmastotarkkailijoiden 

valvontaan. (HS 19.12.2009). Yhdysvaltain lipsumista konkreettisista lupauksista käsitellään 

neutraalein kielivalinnoin. Kiina sen sijaan inhimillistetään paikoin vaikeaksi lapseksi. Kiinan ja 

kehitysmaiden kerrottiin ”kerjänneen huomiota” (HS 19.12.2009) ja Heli Saavalainen kirjoitti 

kolumnissaan, että ”Kiina sekä Intia kiukuttelevat” (HS 18.12.2009). 

Vaikka Kiinaa kuvataan inhimillistävillä sanoilla, jotka luovat kuvan huonosti käyttäytyvästä 

lapsesta, myönnetään artikkeleissa Kiinan merkitys, joka muiden maailmanpolitiikan toimijoiden on 

pakko tunnustaa. Lehden pääkirjoituksessa kerrotaan, että Barack Obama sai aikaan laihan sovun 

käytyään sisäpiirin neuvotteluja Kiinan, Etelä-Afrikan, Brasilian ja Intian edustajien kanssa (HS 

20.12.2009). Samassa pääkirjoituksessa huomautetaan, että EU:n edustajia ei kutsuttu lainkaan 
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näihin puolisalaisiin istuntoihin. Toisessa jutussa toimittaja kuvailee Kiinan ja Yhdysvaltojen 

käyvän kulisseissa ”kahden kauppaa” (HS 19.12.2009). 

6.1.2 Laskelmoiva talousmahti
Kiinan talouskasvu mainitaan useissa eri aiheita käsittelevissä jutuissa. Talousartikkeleissa 

käsitellään Kiina-ilmiötä, mutta se ei ole talousjuttujen yleisin näkökulma. Joissakin teksteissä 

Kiina-ilmiöön viitataan epäsuorasti. Esimerkiksi Nokian matkapuhelinbisneksestä kertovassa 

jutussa Kiinaa ei mainita lainkaan tekstissä, vaan suuressa juttuun liitetyssä kuvassa (HS 

12.12.2009). Jutussa kerrotaan, että Nokia karsii tuotantoaan Salossa. Kuvassa olevaan 

maailmankarttaan on merkitty Nokian tehtaat maailmalla. Kiinassa on kaksi keskikokoista tehdasta, 

toinen Pekingissä ja toinen Dongguangissa. Rikkaissa maissa matkapuhelintehtaita ei ole, vaan 

suuret tehtaat sijaitsevat Intiassa, Etelä-Koreassa ja Unkarissa. Kuvan vieressä on grafiikka, joka 

kertoo Nokian puhelinmyynnin ja liikevoiton laskeneen vuonna 2009. Tekstissä kerrotaan, että 

Salossa tehdään kalleimpia ja teknisesti vaativimpia puhelimia, joiden kysyntä on laskenut, kun taas 

halpamaissa tehtyjä puhelimia myydään enemmän. Kiina siis niputetaan jutussa halpamaihin, joissa 

tuotanto on kannattavaa, koska työvoima on halpaa, ja yksinkertaiset bulkkituotteet riittävät 

kuluttajille. Kiina esitetään huonolaatuisen sarjatuotannon halpamaana monissa muissakin jutuissa, 

osassa suoremmin ja osassa epäsuorasti. 

Kiinaa ei kuitenkaan esitetä pelkkänä halpatuotantomaana. Ruotsalaisen autovalmistajan Saabin 

kriisiä käsittelevissä artikkeleissa kiinalaisen Beijing Auton kerrotaan olevan kiinnostunut Saabista. 

Mielenkiintoisinta autouutisissa on se, että Ruotsi esitetään pelinappulana, joka on riippuvainen 

Saabin omistajasta, yhdysvaltalaisesta General Motorsista ja Beijing Autosta. Ruotsalaiset eivät saa 

tietoja kiinalaisten kiinnostuksesta suoraan, vaan he lukevat Wall Street Journal -lehdestä, että 

Beijing Auto on saattaa ostaa osan Saabin tuotantovälineistä ja autotekniikasta (HS 14.12.2009). 

Beijing Auto ei kuitenkaan jatkaisi Saabin tuotantoa, vaan ainoastaan hyödyntäisi osia sen 

kehittämästä tekniikasta omissa automalleissaan. Ajatus siitä, että Saab sellaisenaan ei kelpaisi 

kiinalaisille, on ruotsalaisista epäuskottava. Saabin edustajien kerrotaan kiistäneen tiedon 

välittömästi. Lisäksi yhtiön kerrotaan uskovan, että ”koko Saabille voi edelleen löytyä ostaja. 

Seuraavana päivänä julkaistussa pikku-uutisessa (HS 15.12.2009) Beijing Auto vahvistaa 

”Ostavansa osia Saabista”. Saabin johto on kääntänyt kelkkansa pikavauhtia, ja Saab Automobilen 

toimitusjohtaja kuvailee osittaista kauppaa ”erinomaiseksi järjestelyksi kummallekin osapuolelle 

nyt ja tulevaisuudessa”. Kaupan yksityiskohdat ovat salaiset, mutta kiinalaisten tekemä tarjous on 

ilmeisesti ollut niin hyvä, että ruotsalaisten on nieltävä sen edessä nopeasti kansallinen ylpeytensä.
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Taloussivuilla on muutaman päivän kuluttua laaja artikkeli Saabin historiasta (HS 19.12.2009). 

Jutussa nimeltä ”Saabin tarun loppu” on haastateltu Saabin tehtaalla työskentelevää Ritva Nikkaa, 

jonka kerrotaan työskennelleen tehtaalla 24 vuotta. Nikka suree sitä, että ”hyvä automerkki Saab 

katoaa. Se on niin hyvä auto”. Suomalainen autoharrastaja taas kertoo ihailevansa auton ”nerokasta 

yksinkertaisuutta”. Beijing Auto ei kuitenkaan ole kiinnostunut säästämään ruotsalaisten 

työpaikkoja ja nerokasta tekniikkaa. General Motors paloittelee Saabin tuotannon ja tekniikan 

paketteihin, jotka kiinnostavat ostajaehdokkaita. Ruotsi menettää kansallisomaisuutensa kahden 

suuren talousmahdin kaupankäynnissä, jossa raha ja tekninen osaaminen merkitsevät enemmän kuin 

kansankodissa luotu perinteillä ladattu brändi ja pienen Ruotsin työmarkkinat. Toisessa 

autoaiheisessa jutussa (HS 8.12.2009) toisen kiinalaisen autontekijän Geelyn kerrotaan etsivän uutta 

ostettavaa. Yhtiön toimitusjohtaja Lawrence Ang myöntää suoraan, että Kiinan nousu maailman 

suurimmaksi automarkkinaksi perustuu Euroopan ja Yhdysvaltojen heikentymiseen:

”Ongelmissa painivat Euroopan ja Yhdysvaltain automarkkinat tarjonnevat meille  
hyviä ostomahdollisuuksia.”

Vuonna 2009 kirjoitetuissa jutuissa Kiinan rooli talouselämässä ei siis ole enää pelkkä 

halpatuotantomaa, johon länsimaat siirtävät tuotantoaan parempien voittojen toivossa. Kiinasta on 

tullut varteenotettava talouspeluri, joka hyödyntää länsimaissa kehitettyä teknologiaa omiin 

tarkoituksiinsa. Kiinaan ei voida suhtautua enää vain passiivisena tuottajana, joka on hyvillään vain 

saadessaan maahansa muiden valmistajien suuria tehtaita. Länsimaiden kannattaa ottaa Kiina 

vakavana yhteistyökumppanina ja kilpailijana, ja Kiinaa luonnehditaankin ”kultakaivokseksi 

kituville autotehtaille” (HS 4.12.2009). 

Kiinan johto näyttää olevan tietoinen halpatuotantomaineen haitallisuudesta ja haluaa tehdä 

Kiinasta varteenotettavan kilpailijan brändimarkkinoille. Kiinan-kirjeenvaihtaja Petteri Tuohinen 

kirjoittaa kolumnissaan, että ”Made in China -maine hiertää Kiinassa”, ja ”Kiinan hallitus haluaa 

eroon Made in China -leiman huonosta maineesta” (HS 3.12.2009). Tuohinen suhtautuu kuitenkin 

kriittisesti Kiinan hallituksen kampanjaan, jonka avulla yritetään parantaa kiinassa valmistettujen 

tuotteiden huonoa mainetta. Tuohisen mukaan kiinalaisten tuotteiden suurin ongelma on edelleen 

niiden kehno laatu. Laadun parantaminen merkitsisi kuitenkin tuotantokustannusten nousua, johon 

Kiina ei hänen mielestään ole vielä valmis. Helsingin Sanomien Kiinalle tarjoama rooli on siis 

jossakin halpatuotantomaan ja vallakkaan kapitalistin välissä.

Vaikka Kiinasta luodaan kuvaa koko ajan merkittävämpänä talousmahtina, sitä ei kuitenkaan oteta 
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lehtiartikkeleissa länsimaisen bisneskulttuurin sisäpiiriin. Kiina esitetään usein persoonattomana, 

vieraana ja osittain tämän vuoksi uhkaavana. Yhdysvaltain ja Euroopan autoteollisuuden kriisiä 

käsittelevissä jutuissa amerikkalaiset ja eurooppalaiset autotehtaat henkilöidään lähes aina tehtaan 

johtoportaassa työskentelevään henkilöön. Jutuissa esitellään tehtaiden työntekijöitä ja 

autoharrastajia. He saavat kertoa tunteistaan, ja kirjoittaja pohtii, miten alan kriisi vaikuttaa tietyn 

kaupungin työmarkkinoihin. Kiinalaisista autotehtaista sen sijaan puhutaan useimmiten vain 

yrityksen nimellä. Jutuissa ei esitellä yritysten johtajia, eikä aihetta sidota samalla tavalla tavallisiin 

kiinalaisiin, autotehtaiden työntekijöihin ja paikallisiin työmarkkinoihin. Toisen osapuolen käsittely 

henkilökohtaisella ja toisen kasvottomalla tasolla luo asetelman, jossa vastakkain ovat jokin kotoisa 

ja inhimillinen sekä vieras, kasvoton ja pelottava. Toisaalta valinta luo Kiinasta kuvan vaikuttajana, 

johon suhtaudutaan pelonsekaisella kunnioituksella. Toisaalta se viestii, että Kiina on ulkopuolinen 

länsimaisessa kulttuurissa, eikä kirjoittaja ehkä vaivaudu personoimaan kiinalaista autoteollisuutta 

samalla tavalla kuin ruotsalaista tai amerikkalaista.

6.1.3 Nuori juppikulttuuri
Toinen talousartikkeleissa toistuvasti esiintyvä aihe on tavallisten kiinalaisten ostovoiman 

parantuminen. Kiina on paitsi globaali talousmahti, myös maa, jossa kansalaiset ovat alkaneet 

rakentaa omaa identiteettiään tuotemerkeillä ja ostamisella. Kommunistinen systeemi tuntuu olevan 

entistä enemmän pelkkä periaate, jota sovelletaan joustavasti ja valikoivasti. Tavalliset kiinalaiset 

elävät markkinatalouden määrittelemässä todellisuudessa, josta poliittinen ja taloudellinen idealismi 

ovat kaukana. Kiinaan on syntynyt ensimmäinen juppisukupolvi, joka elää samanlaisessa 

kulutushuumassa kuin länsimaat 1980-luvulla. Sami Sillanpää tunnustaa kolumnissaan (HS 

20.12.2009) länsimaiden erehtyneen, kun ne ennustivat, että Kiina ei voisi onnistua kapitalismin ja 

kommunismin yhdistämisessä. Sillanpään mukaan Kiina on onnistunut niin hyvin, että 

kaupungeissa asuvien kiinalaisperheiden tulot ovat kolminkertaistuneet kymmenessä vuodessa, ja 

tätä voidaan pitää maailmanhistorian suurimpana talouskasvuna. 

Vaikka keskivertokiinalainen esitetään paljon keskimääräistä eurooppalaista tai amerikkalaista 

köyhempänä, on myös Kiinaan syntynyt kasvava rikkaiden joukko. Guangzhoun automessuista 

kertovan jutun otsikko julistaa, että ”kaupunkimaasturi on Kiinassa pop”, ja messukävijät olivat 

kiinnostuneempia tyylistä kuin autojen vähäisestä kulutuksesta tai ympäristöstä (HS 4.12.2009). 

Artikkelissa esitellään ihmisiä, joille kuluttaminen ja tavarat ovat enemmänkin elämäntapa kuin 

välttämättömyys:
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”27-vuotias yrittäjänainen Lili Liang tutkii automessuilla tarkasti Hondan 
kaupunkimaasturia. [---] Lilille hinta (auton) ei ole kuitenkaan ongelma. Hän sanoo 
ostavansa auton 2,4 litran moottorilla, koska tarvitsee tehokasta autoa työmatkoihinsa.  
–Minulla on nyt sedan, mutta haluan muuttaa tyyliäni, ja siksi tämä auto olisi minulle  
sopiva, Lili sanoo. [---] –Enemmänkin se on ikään liittyvä juttu. Menettäisin kasvoni,  
jos ajaisin nyt Volkswagenilla. Sitten taas, kun olen nelikymppinen, minulle voisi sopia  
joku BMW.”

Jutussa esitellään myös liikemies Yu Yan, joka ei ole huolissaan kaupunkimaasturien kulutuksesta:

”– Tiedän hyvin, että kaupunkimaasturi kuluttaa enemmän bensaa, mutta ei se niin 
haittaa. Haluan elämältä parempaa laatua ja olen valmis maksamaan siitä, Yu sanoo.”

Myös automessuilla haastateltu, vaatebisneksessä omaisuutensa luonut Chen Shuntong sivuuttaa 

ympäristönäkökulman toteamalla, että ”kun sähköautoja ei oikein vielä ole, niin joillakinhan 

meidän on ajettava”. Artikkelista huokuvaa pinnallisuutta ja hedonismia vahvistaa vielä valokuva, 

jossa tummaan pukuun sonnustautunut mies ja minihameeseen pukeutunut kaunis nainen nojaavat 

suuren kaupunkimaasturin kylkeen. Haastatellut puolustavat oikeuttaan yksityisautoiluun, koska 

heidän on ”liikuttava jollakin”, eikä tarjolla ole merkittävästi vähempipäästöisiä autoja. He 

perustelevat kuluttamistaan kuitenkin enemmän kuluttamisen tuomalla nautinnolla. Kuluttaminen ja 

suuri, näyttävä auto liittyvät haastateltujen puheessa parempaan elämänlaatuun ja imagoon. 

Kulutusvalinnoilla voidaan vahvistaa tai heikentää omaa identiteettiä ja imagoa. Kaupunkimaasturi 

vahvistaa pari–kolmekymppisen, hyvin toimeentulevan kaupunkilaisen identiteettiä. Lähempänä 

keski-ikää taas BMW on sopivampi vaihtoehto. Stereotypian vahvistaminen koetaan 

mielekkäämmäksi ja helpommaksi kuin erilaisten valintojen tekeminen. Vääränmerkkisellä autolla 

ajaminen on Lili Liangille niin vaikea ajatus, että hän pelkää väärän valinnan johtavan kasvojen 

menetykseen. Haastateltujen itsetunto tuntuu olevan sidoksissa statussymboleihin, kuten 

länsimaissa. Kiinalainen piirre taas on huoli kasvojen menettämisestä. Kiinalainen kuluttaja ei halua 

kapinoida ja erottua joukosta erilaisten tuotteiden ja symbolien avulla, vaan hän noudattaa 

mieluummin joukon sääntöjä ja on huolissaan maineestaan. 

Löysin aineistosta myös toisen jutun, joka tiivistää lyhyesti, mutta osuvasti kuvan kiinalaisista 

kuluttajista, joiden maailmankuva on sekoitus kiinalaisia perinteitä ja länsimaista kulutusjuhlaa. 

Jouluaattona 2009 julkaistu, kuvista ja lyhyistä teksteistä koostuva kollaasi kertoo, kuinka joulua 

vietetään eri puolilla maailmaa. Kollaasissa on valokuva ja haastattelu kiinalaisesta joulukoristeiden 

myyjästä Wang Yingista. Nainen kertoo viettävänsä joulua ravintolassa ystäviensä kanssa. He 

viihdyttävät itseään laulamalla karaokessa kiinalaista poppia ja vanhoja vallankumouslauluja. Ying 

harmittelee sitä, että juhla saattaa kuitenkin jäädä tänä vuonna väliin, koska hän on töissä 
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iltakymmeneen asti. Joululla ei ole Yingille erityistä merkitystä, vaikka hän ansaitsee elantonsa 

joulukoristebisneksellä ja juhlii sitä perinteisesti ystäviensä kanssa:

”–En ole varma, mutta eikös Jeesus syntynyt jouluna? En tosin ymmärrä, miten 
joulupukki siihen liittyy, hän ihmettelee.”

Kuvassa hymyilevä Ying pitää kädessään joulupukkinukkea. Taustalla on kimaltava, 

tavarantäyteinen joulukatu christmas-teksteineen. Kokonaisuudesta muodostuu kuva, joka 

kiinalaisista kuluttajista välitetään muutamissa muissakin artikkeleissa. Kiinalainen yhteiskunta on 

maallistunut ja länsimaistunut. Kiinalaiset ovat omaksuneet länsimaisia tapoja ja juhlia, vaikka 

niillä ei ole heille samanlaista merkitystä kuin eurooppalaisille ja amerikkalaisille. Kommunismi on 

maallistunut lähes populaarikulttuurin tasolle. Vanhoja vallankumouslauluja lauletaan iloisesti 

karaokessa pop-kappaleiden lomassa. Kiinalaiset hyödyntävät länsimaisen kulttuurin tarjoamat 

elämys- ja rahantekomahdollisuudet, ja sekoittavat ne joustavasti omaan kulttuuriperintöönsä. 

Mielenkiintoinen piirre talouskasvua ja kuluttamista käsittelevissä teksteissä on se, että kiinalaiset 

esitetään niissä useammin yksilöinä kuin ympäristöä ja politiikkaa käsittelevissä jutuissa. 

Talousjutuissa haastatellaan kiinalaisia yrittäjiä ja kuluttajia, jälkimmäisissä puhutaan vain yleisesti 

kiinalaisista, Kiinasta, kansasta, poliitikoista ja virkamiehistä. Näin Helsingin Sanomat vahvistaa 

Kiinan roolia kuluttamisesta nauttivana talousmahtina, jossa ihmiset luovat itselleen identiteetin 

tavaroilla. 

6.1.4 Länsimaalaistuneet ongelmat
Kiinan talouskasvuun ja kiinalaisten kulutusmahdollisuuksien parantumiseen liittyy myös ongelmia. 

Petteri Tuohisen kulttuurijutussa ”Kiinan kehitys tuhoaa maan kulttuuriaarteita” (21.12.2009) 

kritisoidaan kovin sanoin kiinalaisten yritysten ahneutta. Paikallisen kultakaivosyhtiön kerrotaan 

tuhonneen sadan metrin matkalta Kiinan muurin yli 2000 vuotta vanhaa osaa. Yhtiön kerrotaan 

jatkaneen tuhotöitään viranomaisten varoituksista huolimatta. Jutussa ei kerrota tarkemmin, miksi 

viranomaiset eivät ole voineet puuttua yhtiön toimintaan. Jutussa on haastateltu myös Liu Xiahoeta, 

joka on varajohtaja tutkimuksessa, jossa on kartoitettu Kiinan kulttuuriperinnön tuhoutumista. 

Xiahoe vihjaa, että valtio ei välttämättä edes halua puuttua pontevasti kulttuurikohteiden 

tuhoamiseen, vaan se asettaa talouskasvun kulttuurin edelle:

”Suurin osa historiallisista kohteista on jäänyt rakennushankkeiden kuten tietöiden tai 
patoaltaiden alle. [---] Voimme yrittää parhaamme merkittävien kohteiden kuten 
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Kesäpalatsin suojelemiseksi. Vähemmän tärkeiden kohteiden osalta pelkään, että 
meidän on annettava tilaa taloudelliselle kehitykselle.”

Saastuminen on Kiinan kasvaneen hyvinvoinnin hinta. Ympäristön tuhoutumiseen liittyy myös 

muita ilmiöitä, joita parantuneet elinolot ja kommunistisen aatteen lieventyminen ovat synnyttäneet. 

Tavalliset kiinalaiset ovat uskaltaneet alkaa kapinoida saastumista vastaan, eivätkä he halua 

kasvattaa maan varallisuutta oman terveytensä kustannuksella. Artikkeli ”Nimby-ilmiö leviää 

Kiinassa” (5.12.2009) kertoo Guangzhoun tehdaskaupungin asukkaista, jotka ovat saaneet 

tarpeekseen lähiympäristönsä saastumisesta. Jutussa haastatellaan 62-vuotiasta Ou Minghuaa, joka 

aikoo muuttaa pois alueelta, jos suunnitteilla oleva jätteenpolttolaitos rakennetaan. Satojen 

paikallisten asukkaiden kerrotaan osoittaneen mieltään rakennussuunnitelmaa vastaan. Alue on 

kehittynyt niin paljon, että kasvavia jätevuoria on vaikea käsitellä, ja viranomaiset haluavat rakentaa 

laitoksen, jossa poltettaisiin päivittäin 2000 tonnia jätteitä. Artikkelin kirjoittaneen Petteri Tuohisen 

mukaan kiinalaiset ovat alkaneet pitää talouskasvua arvottomana, jos oma terveys on sen hinta. 

Tuohisen mukaan maassa järjestetään koko ajan enemmän ympäristömielenosoituksia, vaikka 

viranomaisilta on turha pyytää lukuja mielenosoitusten määrästä. Kansan suuttumuksesta kertoo 

jotakin Tuohisen arvio, jonka mukaan ”pieniä kahakoita” syntyi vuonna 2008 noin 128 000 ja yli 

sadan hengen mielenosoituksia järjestettiin yli 5000 kappaletta. Syöpäkuolemien määrän kerrotaan 

räjähtäneen paikkakunnilla, joille on rakennettu jätteenpolttolaitoksia. Viranomaiset yrittävät kiistää 

laitosten olevan vaarallisia, ja paikalliset uskovat, että jäteyrittäjät ovat lahjoneet viranomaiset 

vähättelemään ympäristöhaittoja. Vakavan konfliktin ainekset ovat valmiit. Kasvanut 

kansalaisrohkeus ja -aktivismi ovat länsimaistumisen ja kommunismin lieventymisen merkkejä 

siinä missä juppikulttuurikin. 

Helsingin Sanomien juttujen perusteella Kiina ei ollut enää vuonna 2009 halpatuotannon luvattu 

maa. Jutussa ”Maailman tehtaat tyhjenivät” (15.12.2009) kerrotaan Etelä-Kiinan ongelmista. 

Alueella on paljon paikallisten ja länsimaisten yritysten tehtaita. Kun 2000-luvun talouskriisi 

tyrehdytti Kiinan viennin, jäi 20 miljoonaa kiinalaista työttömiksi. Suuri osa heistä oli köyhiä 

siirtotyöläisiä, jotka palasivat takaisin kotikyliinsä. Jutun kirjoitusajankohtana Kiinan vienti on 

alkanut jälleen elpyä, ja Etelä-Kiinan tehtaissa oli jo työvoimapula. Halvat siirtotyöläisetkään eivät 

kuitenkaan palanneet tehtaisiin hinnalla millä hyvänsä. He ovat nähneet, miten herkästi globaalit 

kriisit vaikuttavat Kiinan talouteen, ja miten nopeasti työpaikat voivat kadota. Artikkelin mukaan 

talouskriisi on ajanut Kiinan erikoiseen tilanteeseen, joka saattaa johtaa lopulta siihen, että Kiina 

menettää ulkomaalaisten yritysten tehtaat, ja ne siirretään vielä halvempiin maihin. 

Työvoimapulasta kärsivillä paikkakunnilla väkeä yritetään houkutella töihin hieman aiempaa 

paremmilla palkoilla. Toimittaja uumoilee, että palkkojen nousu johtaa joko tavaroiden hintojen 
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kallistumiseen maailmanlaajuisesti. Taloudellisen kriisin ainekset ovat jutussa iduillaan. 

Kapitalismin ja kommunismin yhdistäminen voi käydä vaikeaksi, kun työntekijät rohkaistuvat 

vaatimaan parempaa palkkaa ja työolosuhteita. Jos halpatuotanto lähtee kokonaan Kiinasta, maan 

on keksittävä uusi strategia ylläpitääkseen talouskasvuaan, sillä se ei voi enää kilpailla todella 

alhaisilla työvoimakustannuksilla ja vähään tyytyväisellä työvoimalla. 

Toisaalta kiinalaisten yritykset vaatia oikeuksiaan eivät ole vielä johtaneet kovin merkittäviin 

saavutuksiin, vaikka tehdastyöläisille on alettu maksaa hieman parempaa palkkaa ja aktivistit 

uskaltavat järjestää mielenosoituksia. Lehtijuttujen perusteella viranomaiset ohjaavat maan 

työvoimapolitiikkaa edelleen tiukalla otteella, vaikka akuutit ongelmat on yritetty ratkaista pienillä 

myönnytyksillä. Katja Kuokkanen kertoo artikkelissa ”Kiinan työsopimuslaki loi hampaattoman 

tiikerin” (3.12.2009) Kiinan työsopimuslaista, joka on käytännössä kuollut kirjain. Vuonna 2009 

Kiinassa laadittiin uusi työsopimuslaki, joka velvoittaa työnantajia tekemään kirjallisen 

työsopimuksen. Lain tarkoitus on hillitä laittomien siirtolaisten käyttöä halpatyövoimana. 

Kiinalaisilla ei kuitenkaan ole ay-liikettä, joka valvoisi lain noudattamista työpaikoilla. Tekstissä ei 

kritisoida vain sitä, että työntekijöillä ei ole Kiinassa omaa edunvalvonta- ja neuvotteluelintä. 

Länsimaiset suuryritykset saavat osansa toimittajan kritiikistä. Jutussa haastateltu ay-aktiivi Han 

Dongfang kertoo, että kansainväliset suuryritykset eivät neuvottele työsuhteen ehdoista ja 

työolosuhteista kenenkään kanssa, ellei niiden ole aivan pakko. Samassa jutussa kerrotaan myös 

muista uudistuksista, joilla on ainakin nimellisesti yritetty parantaa työläisten oloja. Maaseudulta 

kaupunkeihin tulevat siirtotyöläiset saavat puolen vuoden työskentelyn jälkeen oikeuden 

työttömyyskorvaukseen ja muihin sosiaalietuihin. Han Dongfangin mukaan työläiset ovat kuitenkin 

huonosti tietoisia oikeuksistaan, ja he palaavat usein maaseudulle jäätyään työttömiksi.

Olemattoman ay-liikkeen lisäksi lapsityövoima on Kiinassa edelleen vakava ongelma. Petteri 

Tuohinen kertoo ilotulitebisnestä käsittelevässä jutussaan (31.12.2009) lapsityövoimaa käyttäneestä 

tehtaasta, joka räjähti. Ainakin kaksi lasta kuoli onnettomuudessa ja noin kymmenen loukkaantui 

vakavasti. Jutussa referoidaan South China Postin haastattelua, jossa viranomaiset perustelivat, 

miksi uhrien tarkasta lukumäärästä vaiettiin:

”Meidän pitää keskittyä enemmän positiiviseen propagandaan, koska lisäuhreista 
kertominen tekisi ihmisistä tyytymättömiä.”

Virkamiehen asenne on se, että ihmisiä pitää suojella heiltä itseltään. Virkamiehet ja tavalliset 

kansalaiset ovat yhteiskunnan eri laidoilla, eikä näiden puolien kohtaaminen tunnu olevan edes 

poliittisen johdon tavoite. Tyytymättömyyden ei ajatella voivan synnyttää keskustelua, joka voisi 
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ohjata yhteiskuntaa tyydyttävämpään suuntaan. Ainoa keino pitää kansa tyytyväisenä on pitää se 

pimennossa omista oikeuksistaan ja työpaikoilla tapahtuvista väärinkäytöksistä.

6.1.5 Kasvoton johto ohjaa ja tuomitsee
Vaikka kommunistisen johdon ehdottomuus ja tiukka kuri on monien talousuutisten perusteella 

lieventynyt, näyttäytyy tilanne täysin päinvastaisena etenkin kaikissa ihmisoikeuksia käsittelevissä 

jutuissa. Kiina on niiden perusteella valmis äärimmäisen jyrkkiin kieltoihin ja rangaistuksiin, jos 

kansalaiset rohkaistuvat kyseenalaistamaan liikaa poliittisen johdon toimintaa. Lisäksi Kiina 

muistuttaa muita maita voimastaan rankaisemalla ulkomaalaisia tuntuvasti Kiinassa tehdyistä 

rikoksista. Kiinan poliittinen johto näyttäytyy virkamiesten ja päättäjien kasvottomana, mutta 

erittäin voimakkaana joukkona.

Kieltoja, kuritusta ja sensuuria perustellaan kansalaisten ja Kiinan suojelemisella. Tämä ilmenee 

selvästi uutisesta ”Kiina kielsi yksityisiltä ihmisiltä nettisivujen perustamisen” (HS 16.12.2009). 

Kiinan internetiä valvoja toimielin CNNIC on ilmoittanut, että yksityishenkilöt eivät saa enää 

perustaa cn-päätteisiä verkkosivuja. Sivujen perustaminen on sallittua vain yrityksille ja Kiinan 

hallituksen hyväksymille järjestöille. Kirjeenvaihtaja Petteri Tuohisen mukaan tämä tarkoittaa 

käytännössä sitä, että CNNIC aikoo sulkea myös jo olemassa olevat yksityishenkilöiden sivut. 

Sulkemista aiotaan perustella sivujen vajavaisella rekisteröinnillä ja väärennöksillä. Virallinen syy 

internetoikeuksien rajulle kaventamiselle on nettipornon torjuminen. Tuohisen mukaan taustalla on 

kuitenkin Kiinan viranomaisten pelko levottomuuksista, joita liiallinen tiedonsaanti ja mielipiteiden 

levittäminen voivat synnyttää. Myös perinteisempää mediaa sensuroidaan. Ulkomaalaisista 

sanomalehdistä on revitty Tuohisen mukaan kokonaisia sivuja, joissa käsiteltiin Tiananmenin 

aukion verilöylyä. 

Kiinan johdon harjoittama sensuuri näyttäytyy vielä mielivaltaisempana Tuohisen laajassa 

artikkelissa ”Kiinalaisten kielletyt sanat” (HS 24.12.2009). Jutussa kerrotaan kiinalaisesta Liu 

Xiabaosta, jota syytetään vakavista rikoksista. Xiabao on syyllistynyt syyttäjän mukaan valtiovallan 

vastaiseen toimintaan kiihottamiseen. Hän on kirjoittanut internetiin tekstejä osallistunut Peruskirja 

08 -manifestin laatimiseen. Hän on käyttänyt molemmissa teksteissä sanoja ja ilmaisuja, jotka ovat 

Kiinassa kiellettyjä. Esimerkiksi Tiibetin itsenäistymisestä tai etnisten vähemmistöjen oikeuksista 

puhuminen katsotaan separatistiseksi terrorismiksi. Monipuoluejärjestelmästä puhuminen ja 

kommunistisen puolueen keskittyneen vallan kritisoiminen on myös rangaistava teko. Kiinan 

perustuslaissa luvataan kuitenkin sanan- ja lehdistönvapaus sekä oikeus kokoontua, järjestäytyä ja 
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järjestää mielenosoituksia. Tuohisen mukaan kommunistisen puolueen käsitys sananvapaudesta on 

kuitenkin erittäin valikoiva. Kaikki negatiiviset aiheet eivät kuitenkaan ole kiellettyjä, sillä 

joidenkin kiusallisten aiheiden käsittely voidaan kääntää kommunistisen puolueen eduksi. 

Esimerkiksi poliitikkojen korruptiosta puhuminen on sallittua, koska korruptoituneiden henkilöiden 

syvä julkinen paheksunta on puolueen tapa saattaa petturit häpeään ja koota kansa paheksunnan 

avulla yhtenäiseksi rintamaksi. 

Kolme päivää myöhemmin Tuohinen raportoi Kiinasta jutussa ”Demokratia-aktivistille ankara 

Tuomio Kiinassa” (HS 27.12.2009). Liu Xiabao on tuomittu 11 vuodeksi vankeuteen. 

Oikeudenkäynti käytiin suljetuin ovin, eikä syytetyn vaimoa ja diplomaatteja päästetty oikeussaliin. 

Saksan liittokansleri Angela Merkel tuomitsee tapauksen ja kertoo olevansa tyrmistynyt. EU:n 

puheenjohtajamaan Ruotsin virallisessa kannanotossa todetaan, että ”tuomio lisää huolia 

ilmaisunvapauden kunnioittamisesta sekä oikeudesta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin 

Kiinassa”. Tapausta käsittelevissä jutuissa ääneen pääsevät Liu Xiabao, hänen vaimonsa Liu Xia, 

puolustusasianajaja Shang Baojung ja Kiinaa kritisoivat maat ja järjestöt. Kiina näyttäytyy 

kasvottomana oikeuslaitoksena, hallituksena ja virkamiehinä. Näiden tahojen edustajat eivät anna 

tapauksesta lausuntoja omilla nimillään. Myös muissa Kiinan ihmisoikeustilannetta käsittelevissä 

lehtijutuissa asetelma on sama. Oikeusjärjestelmän uhrit ovat nimettyjä henkilöitä, ja heidän 

tuomiostaan päättävät tahot persoonattomia vallanpitäjiä. Yksittäiset poliitikot tai virkamiehet 

esiintyvät teksteissä vain silloin, kun he haluavat puolustaa maan poliittista ja oikeusjärjestelmää 

(HS 24.12.2009):

” – Tällaisia syytöksiä on mahdotonta hyväksyä, tulistui Kiinan ulkoministeriön 
edustaja Jiang Yu, kun häneltä kysyttiin lehdistötilaisuudessa kommenttia EU:n ja 
Yhdysvaltojen vaatimukselle Liun vapauttamisesta.”

Kiinan oikeuslaitos on yhtä kasvoton ja autoritäärinen suhteessa ulkomaalaisiin. Helsingin Sanomat 

kertoo useissa jutuissa Kiinan ja Ison-Britannian välejä kiertäneestä tapauksesta. Englantilainen 

mies jäi Kiinassa kiinni huumekaupasta, ja hänet tuomittiin kuolemaan. Petteri Tuohinen kertoo 

neljännessivun kokoisessa jutussaan, että kyseessä on harvinainen tapaus, sillä eurooppalainen on 

saanut kuolemantuomion Kiinassa viimeksi vuonna 1951 (HS 29.12.2009). Tuohinen kertoo Ison-

Britannian pääministerin Gordon Brownin vedonneen kuolemaan tuomitun Akhmal Shaikhin 

puolesta. Myös Shaikhin serkku pääsee jutussa ääneen. Kiinan oikeuslaitosta ei edusta kukaan 

nimeltä mainittu henkilö, vaan tekstissä puhutaan vain kiinalaisviranomaisista. Kiinalaiset 

näyttäytyvät lähes yhtä persoonattomina Shaikhin teloituksen jälkeen julkaistussa artikkelissa 

”Britin teloitus kuumensi Britannian ja Kiinan suhteita” (HS 30.12.2009). Gordon Brown puhuu 
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myös tässä jutussa edelleen Shaikhin puolesta ja kauhistelee sitä, että Kiinan oikeuslaitos ei pitänyt 

Shaikhin mielenterveysongelmia merkkeinä hänen syyntakeettomuudestaan. Ainoa tekstissä nimeltä 

mainittu kiinalainen on Kiinan ulkoministeriön edustajana esitelty Jiang Yu. Yu puolustaa maansa 

oikeuslaitosta vetoamalla valtion suvereniteettiin ja tuomion rationaalisuuteen:

”Kellään ei ole oikeutta puhua pahaa Kiinan juridisesta suvereniteetista. Olemme 
äärimmäisen pettyneitä brittien perusteettomiin syytöksiin. Toivottavasti britit voisivat 
katsoa tätä asiaa rationaalisesti ilman että he synnyttäisivät uusia vaikeuksia 
kahdenvälisiin suhteisiimme.”

Kiinan viranomaisten toimintaa kuvaillaan heti seuraavassa kappaleessa asenteellisena ja 

epärationaalisena. Shaikhin kohtalon ratkaisseen oikeudenkäynnin kerrotaan kestäneen vain puoli 

tuntia. Teloituksen kerrotaan tapahtuneen myrkkyruiskeilla, jotka korkein oikeus hankki teloitusta 

varten. Samassa kappaleessa Shaikhin toimintaa ja lausumia kuvaillaan tavalla, joka välittää kuvan 

erittäin vaikeista mielenterveysongelmista kärsivästä, todellisuudentajunsa menettäneestä ihmisestä. 

Kuvaus oikeuslaitoksen julmasta toiminnasta ja myrkkyruiskeista tuntuu lähes makaaberilta, ja 

lukijan on vaikea olla asettumatta Shaikhin puolelle. Kiina ja Iso-Britannia asetetaan jutussa 

otsikkoa ja ingressiä myöten vastakkain. Toimittaja ei kuitenkaan pohdi Kiinan toiminnan 

motiiveja. Teloituspäätös tehtiin vain pari viikkoa Kööpenhaminan riitaisan ilmastokokouksen 

jälkeen. Eurooppalaisen teloitus lähes 60 vuoden tauon jälkeen on saattanut olla Kiinan tapa kostaa 

länsimaille, jotka esittivät Kiinan olevan ilmastoneuvotteluiden hankala kiukuttelija. 

6.1.6 Kulttuurin kehto
Yllättävintä lehtiaineistossa oli kulttuuriuutisten vähäinen määrä. Oletin aluksi, että aineistossa olisi 

enemmän artikkeleita, joissa kerrottaisiin Kiinan taiteesta, kulttuurista ja maan sivistyksen 

historiasta. Tällaisia artikkeleita oli kuitenkin vain muutamia. Latautunein kulttuurijuttu oli Kiinan 

kulttuuriaarteiden tuhoutumista käsittelevä artikkeli (HS 21.12.2009). Tekstissä esitellyt luvut maan 

kulttuuriperintökohteiden määrästä ovat vakuuttavia. Vuonna 2007 tehdyn kartoituksen mukaan 

maassa on peräti 776 000 historiallista kulttuuriperintökohdetta. Artikkelissa kerrotaan yrityksistä, 

jotka ovat tuhonneet arvokkaita kulttuurikohteita tehdessään rakennustöitä. Jutussa suhtaudutaan 

toisaalta kriittisesti myös tahoihin, jotka valittavat kulttuurikohteiden tuhoutumisesta. 

Kulttuuriperintösuojelun asiantuntija Sun Yexin arvelee, että Kiinan paikallishallinnon viranomaiset 

yrittävät liioitella oman alueensa tuhojen määrää, jotta ne saisivat valtiolta lisää rahaa kohteiden 

suojeluun. Tätä artikkelia lukuun ottamatta kulttuurijutut ovat neutraalin toteavia. Kiinan kerrotaan 

olevan Aasian johtava nykytaidemaa (31.12.2009) ja mandariinikiinan kerrotaan olevan niin tärkeä 

kieli, että sen voi valita A-kieleksi Meilahden ala-asteella Helsingissä (6.12.2009).
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Kulttuurijutuille tyypillinen piirre on niiden erillisyys muusta yhteiskunnasta. Artikkeleissa 

esitellään kieliopintoja, kiinalaista ruokaa ja taidetta, mutta kirjoittajat eivät juuri ota jutuissaan 

esille esimerkiksi talouden tai politiikan vaikutuksia ja suhdetta kulttuuriin. Länsimaalaiset 

esitellään jutuissa usein opiskelijoina, jotka yrittävät ymmärtää rikasta ja vaikeaa kiinalaista 

kulttuuria. Minna Nalbantoglun artikkeli ”Kurkistus kiinalaiseen kotiruokaan” (HS 11.12.2009) on 

tästä hyvä esimerkki. Jutussa kerrotaan, miten kokki Zhou Chunyi opettaa länsimaalaisia tekemään 

kiinalaista ruokaa. Chunyi moittii oppilaitaan hitaiksi wokkaajiksi ja ihmettelee, miksi 

länsimaalaiset eivät ymmärrä syödä eläimistä parhaita, rasvaisimpia osia, vaan ainoastaan fileosat. 

Kömpelöt, mutta kiinalaisesta ruokakulttuurista vilpittömän innostuneet opiskelijat eivät pahastu 

opettajan käskytyksestä, sillä he haluavat oppia valmistamaan oikeaoppista kiinalaista ruokaa.

Toinen Kiinaan liittyvä ruokajuttu ”Näin syntyy sushi” (HS 31.12.2009) sisältää hämmentävän, 

todennäköisesti tahattoman virheen. Hanna Jensenin teksti käsittelee perinteistä japanilaista ruokaa, 

sushia. Sushi on kuitenkin kirjoitettu jutun otsikkoon kiinalaisin kirjaimin, ja jutun lopussa 

kerrotaan, että kyseinen merkkiyhdistelmä on kiinaa ja tarkoittaa sushia. Todennäköisesti tahaton 

lipsahdus on mielenkiintoinen. Kirjoittajan voidaan ajatella niputtavan kaikki Aasian kulttuurit 

mielessään yhdeksi ja samaksi kulttuurialueeksi, jolloin myös Kiina ja Japani sekoittuvat. 

6.2 Verkkoaineiston merkitykset

6.2.1 Ilmastokokouksen sankari
Yksi merkittävin ero lehtiartikkeleiden ja verkkotekstien välillä on tapa, jolla ne käsittelevät 

Kööpenhaminan ilmastokokousta. Helsingin Sanomat esittää Kiinan neuvotteluita vaikeuttaneena 

kapinallisena, joka ei suostu sitoutumaan päästövähennyksiin, vaan pitää teollistumista ja 

talouskasvua tärkeämpänä. Joissakin lehtiteksteissä Kiinan kerrotaan tukeneen 

päästövähennystavoitteita vastustavia kehitysmaita vain saadakseen tukea itselleen, ei siksi, että 

Kiina olisi aidosti kiinnostunut köyhien maiden elintasosta. Suurlähetystön julkaisemissa teksteissä 

Kiinan rooli on täysin päinvastainen. Neuvotteluiden tunnustetaan olleen vaikeat, mutta tekstien 

mukaan syy ei ollut Kiinassa, vaan muissa maissa, jotka eivät päässeet keskenään 

yhteisymmärrykseen. 

Yhteistä lehti- ja verkkoaineistolle on se, että Kiinan ja muun maailman esitetään edustavan eri 

puolia. Helsingin Sanomien teksteissä kirjoittajat kuvailevat Yhdysvaltoja ja Euroopan maita 

rauhanrakentajiksi, jotka yrittävät tehdä yhteistyötä vastahakoisen Kiinan kanssa. Suurlähetystön 
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teksteissä Kiinan kuvaillaan olleen diplomaatti ja kaitsija, joka ponnisteli kovasti saadakseen 

eripuraiset maat keskenään sopuun. Maan ulkoministeriön tiedottajan Jiang Yu´n kerrotaan 

kuvailleen ilmastokokousta ”hedelmälliseksi, kokous saavutti laajan konsensuksen ja voitti useiden 

kehitysmaiden luottamuksen” (22.12.2009). Kiinaa ylistävän tekstin mukaan maa ”suojeli 

kehitysmaiden intressejä ja ”näki merkittävästi vaivaa viedäkseen prosessia eteenpäin”. Tiedotteessa 

viitataan myös englantilaisiin medioihin, jotka ovat uutisoineet Kiinan kidnapanneen neuvottelut 

itselleen. Jiang Yu`n mukaan kyseessä on vain yhden englantilaisen poliitikon panetteleva 

mielipide, jolla ei ole minkäänlaista todellisuuspohjaa. Kidnappausväitteiden kerrotaan olevan 

suunnattu kehitysmaita vastaan, koska Iso-Britannia ei ole Kiinan tavoin kiinnostunut köyhien 

maiden tulevaisuudesta, vaan haluaa kylvää hämmennystä ja epäluuloa näihin maihin. Tiedotteen 

lopussa vaaditaan, että Ison-Britannian on välittömästi oikaistava Kiinaa loukkaavat perättömät 

väitteensä kokouksen kulusta. 

Useissa ilmastokokousta käsittelevissä verkkoteksteissä toistellaan sanasta sanaan samoja lauseita. 

Kokouksen todetaan ”tuottaneen tärkeän ja positiivisen lopputuloksen kaikkien osapuolten 

ansiosta” (21.12.2009, 22.12.2009). Kiinan pääministerin Wen Jiabaon roolia korostetaan 

ratkaisevaksi koko konferenssin onnistumisen kannalta. Teksteissä annetaan ymmärtää, että muut 

maat riitaantuivat niin pahasti, että Kiinan oli puututtava tilanteeseen, jotta tilanne ei olisi muuttunut 

kaoottiseksi. Jiabaolla kerrotaan olevan ”voimakas vastuuntunto kiinalaisista, maailman 

kansalaisista ja ihmiskunnan tulevaisuudesta”, ja hänen kerrotaan pitäneen konferenssissa erittäin 

tärkeän puheen, jossa hän peräänkuulutti muiden osapuolien välistä yhteistyötä. Wen Jiabaon 

kuvaillaan olleen nahistelevien osapuolten yläpuolella ja nähneen lähes ainoana, että kokouksessa 

olisi toimittava diplomaattisesti (21.12.2009):

”Hän pyysi muita osapuolia pitämään mielessään laajemmat intressit, voimistamaan 
luottamusta, kunnioittamaan toisiaan ja käymään tasapuolista keskustelua. Hän vetosi 
kaikkia rakentamaan yhteisymmärrystä, etsimään yhteisiä puitteita ja pidättäytymään 
erimielisyyksistä ja ponnistelemaan saavutusten eteen ”yhteisten mutta eriävien 
vastuiden” periaatteen mukaisesti ja pitämään yllä win-win -yhteistyön henkeä. [---] 
Kiinalla oli aktiivinen ja rakentava rooli sen työntäessä konferenssia takaisin oikeille 
raiteille.”

Kiinan vuolaan ylistämisen lisäksi toinen tekniikka, jota ilmastokokousta käsittelevissä teksteissä 

käytetään, on muiden maiden saattaminen epäluotettavaan valoon. Ulkoministeriön tiedottaja Qin 

Gang kieltää tiukasti toimittajan esittämän väitteen, jonka mukaan Kiina ei olisi aidosti ajanut 

kehitysmaiden asiaa kokouksessa, ja maa olisi käynyt Yhdysvaltojen kanssa suljetuissa kabineteissa 

salaisia neuvotteluita. Tiedottaja toteaa, että ”nämä kommentit eivät pidä yhtä faktojen kanssa ja ne 
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ovat vastuuttomia ja niiden takana on kätkettyjä motiiveja” (21.12.2009). 

Sama kieltämisen, syyllistämisen ja ylistämisen tekniikka toistuu muissakin tiedottajien 

kommenteissa, jos Kiinan esitetään toimineen epärehellisesti tai epäeettisesti. Kritiikkiä sisältävä 

tietolähde teilataan aluksi valehtelijana, joka yrittää jostakin tuntemattomasta syystä asettaa Kiinan 

huonoon valoon. Tämän jälkeen seuraa usein pitkä tekstikappale, jossa toistellaan mekaanisesti 

samantyyppisiä lauseita, kuten ”Kiina on aina osallistunut neuvotteluihin ja konsultaatioihin 

yhteistyöhaluisessa, vastuullisessa ja rakentavassa hengessä ja on ylläpitänyt läheisiä viestinnällisiä 

välejä ja tehnyt yhteistyötä kaikkien osapuolten kanssa” (21.12.2009). Samantyyppisiä ilmauksia ja 

lauseita käytetään useissa tiedotteissa, vaikka ne käsittelisivät eri aiheita. Kritiikki tyrmätään erittäin 

tiukasti ja jopa aggressiivisesti, mutta tekstin vaikutelmaa pehmennetään tämän jälkeen fraaseilla, 

joissa toistuvat sanat yhteistyö ja vastuullisuus. 

6.2.3 Suvereniteetin puolustaja
Kiinan päätöksiä, tekoja ja periaatteita perustellaan verkkoteksteissä toistuvasti maan 

suvereniteetilla. Itsenäisen valtion oikeus päättää omista asioistaan katsotaan usein tärkeämmäksi 

asiaksi kuin kansainväliset sopimukset. Tämä koskee Kiinan lisäksi myös muita maita. Kiinan 

kannanotot kansainvälisiin konflikteihin ja muiden maiden tilanteisiin ovat melko maltillisia. 

Tiedotustilaisuusreferaatissa toimittaja kysyy Kiinan ulkoministeriön tiedottajalta, tukeeko Kiina 

Kambodzaa, koska maa on karkottanut Kiinan uiguureja (23.12.2009). Tiedottaja kieltää 

spekulaation perättömänä ja vetoaa jokaisen maan oikeuteen toimia omia lakiensa mukaan. 

Tiedottajan mukaan Kambodza on karkottanut uiguurit, koska näitä epäillään Kiinassa rikoksista, 

eikä Kambodzalla ole velvollisuutta antaa turvapaikkaa heille. Lisäksi tiedottaja korostaa, että ”se, 

miten näiden ihmisten (uiguurien) kanssa toimitaan, on täysin Kiinan sisäinen asia, eikä Kiina 

kaipaa sormella osoittelua muilta mailta”. Samassa tiedotustilaisuudessa toimittaja kysyy 

tiedottajalta, miten Kiina suhtautuu siihen, että Romaniassa juhlitaan pian kommunistisen 

diktaattorin Nicolae Ceausescun vallastasyöksyn 20-vuotispäivää. Tiedottajan mukaan ”Kiina 

kunnioittaa kansan oikeutta valita oma yhteiskunnallinen järjestelmänsä ja kehitystiensä sen 

perusteella, millaiset kansalliset olosuhteet maassa vallitsevat”. Tiedottaja ei kritisoi Romaniaa siitä, 

että luopui kommunistisesta ideologiasta, vaan vakuuttaa maiden olevan pitkäaikaisia ystäviä, 

joiden välillä vallitsee kunnioitus ja yhteistyöhalukkuus. 

Kiina vetoaa maan lakeihin, demokratiaan ja suvereniteettiin myös ihmisoikeuskysymyksissä. Kun 

toimittaja kysyy ulkoministeriön tiedottajalta toisinajattelija Liu Xiabaon oikeudenkäynnistä, 
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vastaus on tiukka (24.12.2009). Toimittaja ihmettelee, miksi ulkomaalaisia diplomaatteja ei 

päästetty valvomaan oikeudenkäyntiä. Tiedottajan vastauksessa korostuu maan 

itsemääräämisoikeus, joka on Kiinalle tärkeämpi kuin kansainvälisen yhteisön hyväksyntä tai 

kritiikki:

”Haluan painottaa sitä, että Liu Xiabao on Kiinan kansalainen. Kiinan 
oikeusviranomaiset käsittelevät tapauksen itsenäisesti noudattaen lakia. Tämä tapaus 
on täysin Kiinan sisäinen asia. Tiettyjen ulkomaiden lähetystöjen viranomaisten niin 
sanottu kannanotto on iljettävää sekaantumista Kiinan sisäisiin oikeuskäytäntöihin ja 
loukkaus Wienin konvention diplomaattisuhteita koskevaa sopimusta vastaan.”

Tiedottajan kanta on yhtä tiukka ja hän käyttää samoja argumentteja toisessa tiedotustilaisuudessa, 

jossa toimittaja pyytää kommenttia Kiinassa teloitetusta englantilaisesta Akmal Shaikhista 

(29.12.2009). Tiedottaja välttää ilmauksia, joissa hän ottaisi henkilökohtaisesti kantaa tapaukseen. 

Tiedottajan mukaan oikeusviranomaiset olisivat parhaita lähteitä vastaamaan Shaikhin tuomiota 

koskeviin kysymyksiin. Tiedottaja kertoo ”huomanneensa, että oikeus reagoi median kysymyksiin 

ja selventää tapauksen yksityiskohtia tiedotusvälineille”. Tiedottaja perustelee 

huumausainerikoksista kuolemaan tuomitun britin teloitusta sillä, että huumeongelma on koko 

kansainvälisen yhteisön tunnustama vakava sosiaalinen ongelma. Lisäksi hän vetoaa useaan 

otteeseen Kiinan omiin lakeihin ja maan oikeuteen toimia itsenäisesti lainsäädäntönsä mukaan. 

Suvereniteetin vaatimus ei kuitenkaan koska niitä Kiinan alueita ja naapurimaita, joiden 

itsenäisyyttä Kiina ei hyväksy. Kun toimittaja pyytää tiedottajalta lausuntoa Yhdysvaltain ja 

Taiwanin asekaupasta, tiedottajan kanta on erittäin jyrkkä (10.12.2009). Hänen mukaansa Kiina 

vastustaa tiukasti maiden välistä asekauppaa ja vaatii Yhdysvaltoja lopettamaan asekaupan 

Taiwanin kanssa, jos se haluaa pysyä ystävällisissä väleissä Kiinan kanssa. Kiina tuomitsee myös 

useissa teksteissä omien etnisten ryhmiensä itsenäistymispyrkimykset. Uiguuriaktivisti Rebiya 

Kaideer on Kiinan ulkoministeriön mukaan terroristi, joka yrittää aiheuttaa sekasortoa ja saada 

huomiota (17.9.2009). Kiina on pahastunut siitä, että Australia on antanut Kaideerin esittää 

tekemänsä dokumenttielokuvan Melbournen elokuvafestivaaleilla. Tämän katsotaan olevan 

Australialta loukkaus Kiinan itsemääräämisoikeutta kohtaan ja osoittaa arvostelukyvyn puutetta, 

koska Kaideerin väitteet uiguurien huonosta kohtelusta eivät pidä paikkaansa. 

Suurlähetystön sivuilla on julkaistu myös sellaisten kiinalaisten tiedotusvälineiden sisältöjä, jotka 

tukevat Kiinan poliittista linjaa. Sivuilla on linkki Chinaview.cn-verkkosivuston artikkeliin, jossa 

puolustetaan Kiinan oikeutta Tiibetiin (31.12.2009). Tekstissä esitellään edistystä, jota Kiina on 

saanut Tiibetissä aikaan. Jutun mukaan Kiinan kommunistihallinto itse asiassa antoi tiibetiläisille 
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demokraattiset oikeudet ja vapautti orjina pidetyt köyhät ihmiset. Tiibetin elintason ja asukkaiden 

koulutuksen ja varallisuuden kerrotaan kohentuneen huomattavasti sen jälkeen, kun Kiina miehitti 

alueen. Itsemääräämisoikeus on Kiinalle tärkeä periaate, kunhan se saa päättää, mitä termillä 

tarkoitetaan. Taiwanin, Tiibetin ja uiguurien tapauksessa suvereniteetista puhuminen on vähintään 

loukkaus Kiinaa kohtaan, pahimmillaan tuomittavaa terrorismia. 

6.2.4 Propagandan ja terroristien uhri
Suurlähetystön verkkosivuilla annettu kuva Kiinan ihmisoikeustilanteesta ja toiminnasta 

kansainvälisessä ympäristöpolitiikassa on todella erilainen kuin Helsingin Sanomissa. Siinä missä 

Helsingin Sanomat kirjoittaa Kiinasta kriittiseen sävyyn, puolustelevat verkkotekstit Kiinaa ja 

esittävät maan olevan vääristelyn ja valehtelun uhri. Kiina halutaan kuvata rationaalisena ja 

eettisesti toimivana valtiona, jolla on oikeutetut syyt teloittaa toisinajattelijoita ja kieltäytyä 

sitoutumasta päästövähennyksiin. Etenkin tiedot maan ihmisoikeustilanteesta ovat varsin erilaisia 

Helsingin Sanomissa ja suurlähetystön teksteissä. Länsimaisen median faktatiedot ja toimintatavat 

kyseenalaistetaan erittäin aggressiiviseen sävyyn monissa verkkoteksteissä. Median väitetään 

vääristelevän asioita, jotta Kiina joutuisi mahdollisimman epäedulliseen valoon. Lisäksi 

länsimaisten toimittajien vihjataan uskovan liian helposti uhreina esiintyvien terroristien valheet. 

Henkilöt, joista Helsingin Sanomat puhuu ihmisoikeusaktivisteina ja toisinajattelijoina, ovat 

suurlähetystön teksteissä terroristeja, valehtelijoita ja rikollisia, joiden lausuntoihin pitäisi suhtautua 

kriittisemmin. Mediakritiikkiä sisältävät tekstit sisältävät myös voimakasta länsimaalaistamista. 

Teksteissä puhutaan vain länsimaista ja länsimedioista yksilöimättä maita ja tiedotusvälineitä. 

Eurooppa ja Yhdysvallat sekoittuvat teksteissä yhdeksi ja samaksi länneksi, joka vaatii Kiinalta 

avoimuutta ja totuutta, mutta ei kuitenkaan noudata näitä periaatteita omassa journalismissaan. 

Yksi erikoisimmista länsimediaa kritisoivista teksteistä on ulkomaalaisena asiantuntijana esitellyn 

Eirik Granqvistin mielipidekirjoitusta muistuttava kannanotto, joka oli aineiston 

keräämisajankohtana ollut verkkosivuilla lähes kahden vuoden ajan (julkaistu 3.4.2008). Granqvist 

arvostelee tekstissään länsimaista mediaa sen tavasta käsitellä Tiibetissä tapahtuneita 

levottomuuksia. Granqvist kertoo länsimedioiden väittäneen, että mellakoiden aikaan Kiina katkaisi 

monet informaatiokanavat ja sensuroi levottomuuksia käsitteleviä lehtitekstejä. Granqvistin mukaan 

väitteet eivät pidä paikkaansa, mutta kun hän yritti tarjota länsimaisille medioille vastakkaista 

näkökulmaa Kiina-uutisointiin, nämä eivät olleet kiinnostuneita hänen teksteistään. Mielipiteensä 

vakuudeksi Granqvist on ottanut valokuvia, joissa hän poseeraa rauhallisessa Tiibetissä 

nähtävyyksien luona vaimonsa ja hymyilevien paikallisten kanssa. Granqvistin mukaan länsimainen 
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media ei kuitenkaan hyväksy tällaista kuvaa Kiinasta:

”Raivostuin vääristellyn informaation vuoksi ja kirjoitin tämän artikkelin ja kaksi 
vastaavaa, vaikka en olekaan journalisti, mutta en vain voinut sietää kaikkia pahoja 
asioita, joita Kiinasta kerrottiin. Lähetin ne (artikkelit) sähköpostitse ilmaan 
minkäänlaisia ongelmia (Kiinasta) ja ne saapuivat perille, mutta kaksi sanomalehteä ei 
vastannut minulle eikä julkaissut kirjoittamaani. [---] Dalai Laman puheita uutisoitiin 
laajasti joka päivä todellisen anti-Kiina propagandan kera. Se, mitä minä kirjoitin, oli 
ilmeisesti liian Kiina-ystävällistä vapaalle lehdistölle.”

Ulkomaalaisen kirjoittaman Kiinaa puolustavan tekstin on ilmeisesti ajateltu tekevän 

mediakritiikistä uskottavampaa. Suurlähetystön sivuilla on julkaistu myös japanilaisen 

buddhamunkin Yasutaka Kojiman haastattelu, jossa hän ylistää Xinjiangin uiguurialueen kehitystä 

ja rauhallisuutta (17.9.2009). Kojima nimittää aluetta toiseksi kodikseen ja kertoo haluavansa tulla 

haudatuksi alueella olevaan Taklamakanin autiomaahan. Kojima kertoo ”olevansa ylpeä siitä, että 

häntä ylistetään henkilöksi, joka on nähnyt Xinjiangin alueen hyvinvoinnin ja kehityksen 

kasvamisen”. Tekstissä myös kerrotaan, että ”Kojima sanoo Xinjiangin olleen osa Kiinan aluetta 

ammoisista ajoista lähtien”. Kojima perustelee mielipidettään sillä, että alueella on tehty 

arkeologisia löydöksiä, joiden mukaan kiinalaiset hallitisivat aluetta jo Silkkitien kukoistuksen 

aikaan. Tekstissä ei mainita sanallakaan alueen etnisistä vähemmistöistä ja monikulttuurisuuden 

synnyttämistä jännitteistä. Ulkomaalaisen haastateltavan ajatellaan ilmeisesti olevan lukijalle todiste 

objektiivisuudesta, vaikka lyhyt teksti on täynnä markkinointihenkisiä ylistyslauseita. Lisäksi 

Kojiman lausunnot ovat epätarkkoja. Hän ei kerro, milloin kiinalaiset tarkalleen ottaen ovat 

asuttaneet alueen ja kuinka vanhoja alueelta löydetyt kiinalaismiehitykseen viittaavat esineet ovat. 

Ehkä kaikkein radikaalein esimerkki ulkopuolisten todistajien käyttämisestä on tapa, jolla sivuilla 

kerrotaan uiguuriaktivisti Rebiya Kadeerista. Kadeerin tapausta käsitellään kahdessa artikkelissa. 

Toisen tekstin kerrotaan pohjautuvan Kadeerin sukulaisten kirjoittamaan kirjeeseen, jossa he 

pyytävät Kiinalta anteeksi sukulaisensa pahoja tekoja (17.9.2009). Kirjoittajien kerrotaan olevan 

Kaideerin poika, tytär ja Kadeerin pikkuveli. Sukulaiset tunnustavat kirjeessä, että heidän 

sukulaisensa, äitinsä ja sisarensa Rebiya Kadeer on osallistunut järjestelmällisen terrorismin ja 

välikohtausten lietsomiseen Xinjiangin uiguurialueella. Perhe kertoo irtisanoutuvansa sukulaisensa 

aatteista ja toiminnasta ja olevansa syvästi pahoillaan. Sukulaiset kertovat Kadeerin luvanneen 

lopettavan separatistisen toiminnan, mutta pettäneen lupauksensa ja aiheuttaneen surua monille 

viattomille ihmisille, jotka joutuivat hänen terroritekojensa uhreiksi:

”Sinun vuoksesi niin monet viattomat ihmiset menettivät henkensä 5. heinäkuutta 
Urumqin mellakassa, ja monet kodit, kaupat ja autot poltettiin tai niitä vaurioitettiin. 
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Etnisten ryhmien välistä harmoniaa ja yhteenkuvaisuutta torpedoitiin. [---]Xinjiang on 
onnellinen koti eri etnisiin ryhmiin kuuluville ihmisille. Haluamme vakaan elämän. Älä 
tuhoa meidän onnellista elämäämme täällä. --- Me emme ottaneet osaa mellakkaan. 
Myös me olemme uhreja. Hänen perheenjäseninään olemme hyvin vihaisia äitimme 
järjestämien, maan erotteluun tähtäävien mielenosoitusten vuoksi.”

Kadeer asetetaan tekstissä yksin vastapuolelle. Toisella puolella asetelmassa on hänen oma 

perheensä ja viattomat uhrinsa, jotka ovat menettäneet läheisiään, kotinsa ja omaisuutensa, koska 

pahantahtoinen Kadeer on organisoinut tavallisesti rauhallisella alueella väkivaltaa. Uiguurialueiden 

etniset jännitteet kielletään, ja Kadeer esitetään tunnekylmänä ihmisenä, joka lähes huvittelee 

aiheuttaessaan levottomuuksia etnisten ryhmien kesken. Tekstin mukaan jännitteitä ei ole ollut 

ennen Kaideerin lietsomia levottomuuksia, ja yhteenottojen taustalla ei ole pitkää poliittista ja 

kulttuurista historiaa. Propagandasävytteisellä tekstillä perustellaan Kiinan oikeutta hallinnoida ja 

kontrolloida aluetta. Uiguurialueen asukkaat esitetään uhreina, jotka ovat kuitenkin helposti 

manipuloitavissa mellakoihin, joilla he aiheuttavat tuhoa itselleen. Kiinan on siis suojeltava ihmisiä 

paitsi Rebiya Kadeerilta, myös ihmisiltä itseltään. Sukulaisten kirjeen uskottavuus on kuitenkin 

heikko, sillä tekstissä ei esitetä minkäänlaisia todisteita kirjeen aitouden tueksi.

Kadeerin terroristista agendaa ja hänen valheitaan todistellaan käyttämällä myös ulkomaalaisia 

lähteitä. Suurlähetystön verkkosivuilla on julkaistu kokonainen pitkä artikkeli ”Kuka tukee Rebiya 

Kadeerin kulisseja” (17.9.2009). Tekstin tarkoitus on esitellä todisteita, jotka osoittavat Kadeerin 

olevan itsekäs ja pahantahtoinen ihminen, joka ei halua ajaa uiguurien asiaa, vaan omia etujaan ja 

aiheuttaa sekasortoa. Artikkelissa kerrotaan, että Kadeer kertoi tarinoita uiguurien huonosta 

kohtelusta vierailullaan Japanissa, mutta ”merkittävimmät japanilaiset mediat eivät uskoneet hänen 

tarinoitaan, ja tilastoja, joita hän esitteli, ei koskaan julkaistu sanomalehdissä luotettavina lähteinä”. 

Tekstissä kerrotaan myös Kadeerin vierailusta Melbournen elokuvafestivaaleilla, jossa esitettiin 

hänen dokumenttinsa. Uutistoimisto Xinhuan haastattelema australialainen yliopiston professori 

”Catherine” kertoo pitävänsä Kadeerin elämäntarinaa epäuskottavana. Hänen mielestään Kadeerista 

ei olisi voinut tulla Kiinan rikkainta naista, jos etnisiä vähemmistöjä syrjittäisiin. Artikkelin mukaan 

elokuva sai laimean vastaanoton, ja ”sekä Japanin että Australian hallitukset kielsivät olevansa 

osallisia Kadeerin kutsumiseen maahansa, ja Australian ulkoministeri Stephen Smith sanoi maansa 

kunnioittavan Kiinan alueellista yhtenäisyyttä ja suvereniteettia”. Kadeer esitetään tekstissä paitsi 

valehtelijana, myös häirikkönä, joka aiheuttaa hämmennystä Kiinaa tukevissa naapurimaissa. 

Verkkotekstit luovat hänestä kuvan henkilönä, jota eivät halua ymmärtää niin oma perhe, kotimaa, 

naapurimaat kuin akateemiset asiantuntijatkaan.

Suurlähetystön sivuilla julkaistut ihmisoikeusaktivisteja arvostelevat tekstit pyrkivät näennäiseen 
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objektiivisuuteen, vaikka tekstien sanoma ja tavoitteet ovat selvät. Aktivisteja ei kuitenkaan 

arvostella suurlähetystön taholta, vaan teksteihin on koottu ulkopuolisia lähteitä ja eri ihmisten 

näkökulmia, joiden viesti on yksimielinen. Sivuilla on kuitenkin linkkejä paljon aggressiivisempiin 

teksteihin, jotka eivät edes pyri minkäänlaiseen objektiivisuuteen tai näennäisesti useiden 

näkökulmien tarjoamiseen. Chinaview.cn-sivustolle vievän linkin takaa löytyy Ye Xiaowen 

-nimisen toimittajan artikkeli, jossa hän arvostelee länsimaita kiihkeään sävyyn (17.4.2008). 

Toimittajan mielestä länsimaiden mediat uskovat tiibetiläisten terroristien propagandan ja levittävät 

valheellista tietoa Lhasassa tapahtuneista mellakoista ja Kiinan tavasta hallinnoida Tiibetiä. 

Toimittaja on erityisen vihainen siitä, että tilanne oli johtaa Pekingin olympialaisten mittavaan 

boikotointiin. Ye Xiaowen syyttää paitsi tiibetiläisiä separatisteja väkivallasta ja länsimedioita 

hyväuskoisuudesta, myös useita länsimaita tavallisten kiinalaisten loukkaamisesta:

”Ymmärsivätkö he, että he olivat boikotoimassa 1,3 miljardin ihmisen panostusta tulla 
vahvemmaksi ja saavuttaa edistystä. Lisäksi he vahingoittivat näiden kaikkien 
kiinalaisten ihmisten tunteita ja arvokkuutta. Tajusivatko he olevansa boikotoimassa 
rauhan, harmonia ja yhtenäisyyden olympiahenkeä ja maailman kuuden miljardin 
ihmisen tunnustamaa ystävyyttä?”

CCTC-televisiokanavan verkkosivuille vievän linkin takaa puolestaan löytyy erittäin suorasanainen 

Xiong Qu´n artikkeli ”Länsimedia antaa meille opetuksen” (29.4.2008). Toimittaja kirjoittaa 

vihaiseen sävyyn Tiibetin levottomuuksista ja siitä, miten länsimedia on uutisoinut tapahtumista. Qu 

luokittelee Lhasan tapahtumat rikolliseksi toiminnaksi, jossa monet viattomat ihmiset saivat 

surmansa. Toimittaja kritisoi ranskalaisia, saksalaisia ja englantilaisia medioita ja uutistoimistoja 

tavasta, jolla ne ovat käsitelleet tapahtumia. Toimittajan mukaan jopa ulkomaalainen yleisö on 

hämmästynyt siitä, miten heidän tiedotusvälineensä voivat kutsua väkivaltaisia terroritekoja 

rauhallisiksi protesteiksi. Qu kertoo tavallisten kiinalaisten olevan loukkaantuneita tavasta, jolla 

heidät esitetään länsimedioissa. Tässäkin henkilökohtaisessa näkökulmakirjoituksessaan toimittaja 

päätyy lopulta perustelemaan kantaansa tavallisilla kiinalaisilla, joita on loukattu:

”CNN:n uutisankkuri Jack Cafferty hyökkäsi pahantahtoisesti kiinalaisen teollisuuden 
kimppuun nimittämällä tuotteita roskaksi ja ja kiinalaisia samaksi rosvojen ja 
kovanaamojen porukaksi, joita he ovat olleet viimeisen 50 vuoden ajan. [---] Tämän 
vuoksi tavalliset kiinalaiset ihmiset eivät voi enää sietää sitä, mitä länsimainen media 
tekee, joten he keräävät ja lajittelevat itsekseen valtavat määrät raudanlujia todisteita 
ja esittävät ne voimakkaiden vastaväitteiden kera paljastaen länsimedian valheelliset 
reportaasit, joita internetissä on. [---]”Länsimaissa journalismin parissa työskentelevät 
ihmiset ovat väittäneet, että länsimaissa vallitsee lehdistönvapaus, mutta Kiinassa 
tällaista vapautta ei ole. [---] Onko lehdistönvapaus vapautta levittää juoruja, vapautta 
kertoa valheita, vapautta vääristellä tai vapautta panetalla tai levittää herjauksia?”
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Tekstin lopussa toimittaja kertoo opettaneensa journalismia yliopistossa. Hän kertoo omia 

näkemyksiään journalismin periaatteista ja tekstin sävy muuttuu lopussa neutraalimmaksi. 

Kirjoittaja toimii siis kaksoisroolissa. Hän on toisaalta kiinalainen toimittaja, joka kertoo 

mielipiteensä käyttäen värikästä kieltä ja tuoden omat asenteensa selvästi esille. Toisaalta hän on 

journalismin asiantuntija, joka on opettanut omaa alaansa akateemisella tasolla, ja jolla voidaan 

olettaa olevan kyky tarkastella asioita objektiivisesti ja totuudenmukaisesti. Mainitsemalla 

akateemisen taustansa kirjoittaja tuo tekstiinsä saman ulkopuolisen, riippumattoman näkökulman. 

Ulkomaalaisten lähteiden lisäksi akateemiset asiantuntijat näyttävät olevan kiinalaisten teksteissä 

melko yleisesti käytetty keino tuoda asenteelliseen tekstiin objektiivisuuden tuntua. 

Argumentoivien ja näkökulmatekstien lisäksi lähetystön sivuilla on linkkejä CCTV-kanavan 

lyhyisiin, uutismaisiin verkkojuttuihin. Lhasan levottomuuksia käsittelevissä jutuissa kerrotaan 

lyhyesti ja toteavaan sävyyn väkivaltaisuuksien vaatimista uhreista. Teksteissä kuvaillaan 

yksityiskohtaisesti mutta kiihkottomasti, kuinka moneen luodin aiheuttamaan haavaan uhri on 

kuollut tai kuinka monen ihmisen joukko on pahoinpidellyt poliisin sairaalakuntoon. Sähkeet ovat 

lyhyydessään ja toteavuudessaan lähes inhorealistisia. Luettelomaiset väkivaltakuvaukset on 

kuvitettu valokuvilla sairaalasängyissä makaavista ihmisistä, joiden kasvot ovat vielä veriset ja 

joilla on tuskainen ilme. 

Esimerkiksi poliisin kuolemaan johtaneesta ampumisesta kertova uutinen noudattaa ulkoisesti 

journalistisia periaatteita (30.4.2008). Kirjoittaja kertoo, että ”poliisi ammuttiin mellakkajohtajaksi 

epäillyn henkilön takaa-ajossa luoteis-Kiinassa Qinghain provinssissa, kertoivat paikalliset 

viranomaiset tiistaina”. Toimittaja kertoo poliisin kuolleen kuuteen ampumahaavaan, kun Tiibetin 

itsenäisyyttä vaativa joukko tulitti häntä. Tekstin sävy pysyy neutraalina loppuun asti. Kirjoittaja 

puhuu koko ajan epäillystä ampujasta ja epäillystä mellakkajohtajasta ja kertoo, että ampujaksi 

epäilty henkilö pidätettiin kuukauden kestäneen tutkinnan jälkeen. Toimittaja ei anna samalla 

tavalla valtaa omille tunteilleen ja mielipiteilleen kuin suuri osa levottomuuksia ja 

ihmisoikeusaiheita käsittelevistä kirjoittajista. 

Näennäisestä objektiivisuudestaan huolimatta teksti sisältää vahvoja jännitteitä ja kutsuu lukijan 

tulkitsemaan tapahtumia tietyllä tavalla. Uhrin kerrotaan olleen virantoimituksessa ollut poliisi, joka 

on yrittänyt ottaa kiinni väkivaltaisuuksien lietsomisesta epäillyn henkilön. Poliisin ammattitaitoa 

vahvistaa se, että hänen kerrotaan vain yrittäneen tavoittaa epäiltyä, koska se on hänen 

velvollisuutensa poliisina. Poliisin toimintaan ei kuitenkaan liity minkäänlaista asenteellisuutta tai 

kiihkoa. Epäillyn ampujan raakuuden todisteeksi riittää maininta siitä, että hän ampui poliisia kuusi 
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kertaa. Yksi luoti ei riittänyt, koska ampuja sai ehkä nautintoa tappamisesta tai halusi osoittaa 

voimaansa brutaalilla tavalla. Kirjoittaja ei kuitenkaan kuvaile epäiltyä minkäänlaisilla 

adjektiiveilla. Kuvaus kuuden luodin ampumisesta on riittävän vahva synnyttämään konnotaation 

lukijan mielessä. Kun lukijalle kerrotaan, että kuutta luotia ampuneesta miehestä puhutaan 

kuitenkin epäiltynä niin kauan, kunnes oikeusviranomaiset ovat päättäneet hänen syyllisyydestään, 

syntyy mielikuva poliisin eettisyydestä ja toimittajan objektiivisuudesta. Ajatus lain mukaan 

toimivasta, perusteellisesta ja puolueettomasta poliisista vahvistuu edelleen, kun toimittaja kertoo 

esitutkinnan kestäneen kuukauden. Tekstin asenteellisuus on esitetty niin taitavasti, että sitä on 

vaikea havaita. Oikeudenmukaisuutta ja objektiivista journalismia arvostavalle lukijalle ei anneta 

muita vaihtoehtoja kuin luottaa tekstin kirjoittaneeseen toimittajaan ja asettua poliisin puolelle. Jos 

tekstin lukee nopeasti, lukija saattaa kuitenkin luulla tekevänsä tämän päätöksen itse rationaalisen ja 

eettisen järkeilyn lopputuloksena. 

6.2.5 Diplomaattinen kehitysihme
Useissa verkkosivujen tiedotteissa ja artikkeleissa kerrotaan Kiinan savutuksista ja kehityksestä. 

Teksteissä korostetaan Kiinan merkitystä globaalina mahtivaltiona, mutta luodaan samalla kuvaa 

yhteistyöhaluisesta kumppanista. Kiinan kuvaillaan arvostavan suuresti sekä muita valtioita että 

oman maansa etnisiä vähemmistöjä. Lähetystön sivuilla on runsaasti tiedotteita, jotka sisältävät 

melko vähän merkittävää informaatiota, kuten kuvauksia suomalaisten ja kiinalaisten virkamiesten, 

poliitikkojen tapaamisista. Tiedotteissa kerrotaan usein vain muutamalla lauseella henkilöiden x ja y 

tapaamisesta tietyssä paikassa tiettynä ajankohtana. Näiden tekstien tavoite vaikuttaa olevan 

enemmänkin positiivisten mielikuvien luominen Kiinasta kuin hyödyllisen tiedon jakaminen.

Osapuolten kerrotaan yleensä kehuneen vuolaasti toisiaan sekä Suomen ja Kiinan välistä 

yhteistyötä. Jutuissa on useimmiten suurehko kuva hymyilevistä osapuolista, jotka kättelevät 

toisiaan. Eniten palstatilaa saavat Suomen korkeimman johdon tapaamiset kiinalaisten 

diplomaattien kanssa. Teksteissä kerrotaan Tarja Halosen, Matti Vanhasen ja Alexander Stubbin 

tapaamisesta Kiinan pääministerin Wen Jiabaon kanssa ja Suomen valtiojohdon osallistumisesta 

Kiinan kansantasavallan 60-vuotisjuhlan vastaanotolle. Tekstit noudattavat yleensä samaa kaavaa. 

Alussa luetellaan pitkä lista suomalaisia poliitikkoja ja virkamiehiä, jotka ovat osallistuneet 

tapaamiseen. Seuraavaksi molemmat osapuolet kehuvat toisiaan ja lopuksi Suomen ja Kiinan välisiä 

suhteita. 

Teksteissä ei mainita sanallakaan kiusallisista aiheista, joita tapaamisissa on saatettu käsitellä. Sen 
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sijaan suurlähettiläs Huangin kerrotaan ”ylistäneen sino-kiinalaisia suhteita ja ilmaisseen 

vilpittömän kunnioituksensa Suomen hallitusta ja Suomen kansalaisia sekä Kiinan yhteisöä, Kiinan 

ulkomaalaisia kumppaneita, suomalaisia tiedemiehiä ja opiskelijoita kohtaan” (10.5.2009). Matti 

Vanhasen kerrotaan sanoneen, että ”kahdenväliset siteet nauttivat pitkistä perinteistä ja poliittisista 

suhteista maiden välillä” (12.9.2009) ja Halosen kerrotaan ”ilmaisseen tyytyväisyytensä kahden 

maan välisen pitkäaikaisen ystävyyden johdosta” (12.9.2009). Samantyyppisiä ylisanoja käytetään 

artikkeleissa, joissa kerrotaan Kiinan ja EU:n huippukokouksesta. Kiinan ja EU:n kerrotaan olevan 

”maailman kaksi tärkeää mahtia” ja EU-johtajat ”ovat tyytyväisiä EU:n ja Kiinan välisten 

strategisten suhteiden kehittymiseen” (10.9.2006). 

Diplomaattisuus ja ystävyys tuodaan esille myös teksteissä, jotka käsittelevät Kiinan kehitystä maan 

köyhillä ja syrjäisillä alueilla, joilla asuu paljon etnisiä vähemmistöjä. Selvin esimerkki tästä on 

artikkeli, joka kertoo pääministeri Wen Jiabaon ja uiguuriviljelijä Dawut Hashimin tapaamisesta 

(17.9.2009). 57-vuotiaan Hashimin kerrotaan olleen erittäin liikuttunut tapaamisesta, koska hän oli 

odottanut pääministerin tapaamista yli viiden vuoden ajan. Hashimin kerrotaan tavanneen Wen 

Jiabaon ensimmäistä kertaa vuonna 2003, kun Jiabao vieraili Hashimin kotikylässä, joka tuhoutui 

pahoin rajussa maanjäristyksessä. Hashim liikuttui pääministerin eleestä vierailla alueella, ja hän 

kävi Pekingissä osallistuakseen järistyksen uhrien muistoksi järjestettyyn seremoniaan ja 

tavatakseen pääministerin uudelleen. 

Jutun kuvissa viljelijä ja pääministeri halaavat toisiaan ja juovat hymyillen teetä. Wen Jiabao 

lohduttaa perheenjäseniään järistyksessä menettänyttä Hashimia sanomalla, että ”nyt sinä olet 

kaikkien kiinalaisten perheenjäsen, myös minun”. Mallikansalaiseksi kutsutun Hashimin taas 

kerrotaan kutsuvan itseään Wen Jiabaon pikkuveljeksi. Valtio esitetään huolehtivana isänä tai 

isoveljenä, joka pitää huolta mallikansalaisistaan. Kuuliainen ja uskollinen kansalainen on paitsi osa 

suurta kiinalaista perhettä, myös yksilö, jonka itse pääministeri huomioi ja muistaa. Yksittäiselle 

kansalaiselle voi artikkelin mukaan kehittyä läheinen ja jatkuva suhde yhden maan tärkeimmän 

poliitikon kanssa. Jutussa kuvataan paitsi uskollisen kansalaisen ja huolehtivan johtajan välistä 

suhdetta, myös uiguurin ja kiinalaisen lähentymistä. Uiguurialueiden jännitteitä ei mainita jutussa 

sanallakaan. Sen sijaan kahden eri maailmaa ja etnisyyttä edustavan henkilön välisen suhteen 

lämmintä ystävyyttä kuvaillaan monisanaisesti. Valokuvissa Dawut Hashim on kaikkea muuta kuin 

köyhä tai syrjitty pienviljelijä. Hän on pukeutunut juhallisemmin kuin tuttavallisesti pelkässä 

kauluspaidassa ja kravatissa poseeraava pääministeri. Hashimin olohuone on ylellinen, ja teehetkeä 

vietetään koristeellisilla nahkasohvilla tumman puupöydän ääressä. Todennäköisesti Hashim on 

vauras viljelijä, jolla on varaa palkata alaisia pelloilleen. Kuvista välittyy mielikuva hyvinvoivista 
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uiguureista, jotka ovat vaurastuneet, koska kiinalainen yhteisö pitää heistä hyvää huolta. 

Kiina esitetään vielä selvemmin rajaprovinssiensa ja etnisten vähemmistöjen pelastajana 

Chinaview-sivustolta linkitetyssä jutussa ”Facts, figures about Tibet´s development 4” (17.4.2008). 

Artikkelissa käydään kohta kohdalta läpi tiibetiläistä yhteiskuntaa ja sen kehittymistä Kiinan 

miehityksen jälkeen. Tekstin mukaan Tiibetin väkiluku on kasvanut huomattavasti vuodesta 1950 

lähtien, mutta väkiluvun kasvu ei ole merkinnyt kurjistumista, vaan väestön hyvinvointi, 

koulutustaso ja vauraus ovat kasvaneet samaa tahtia. Kirjoittajan mukaan jopa 90 prosenttia 

tiibetiläisistä asui tilapäisasumuksissa ennen kuin Kiina miehitti alueen, mutta ”nykyään kaikki 

tiibetiläiset asuvat pysyvissä asunnoissa”, ja ”hallituksen tukema ohjelma on auttanut rakentamaan 

taloja 114 000 kotitaloudelle eli 570 000 maanviljelijälle vuodesta 2006 alkaen”. Tekstin lopussa 

kirjoittaja esittää, että tiibetiläiset saivat demokraattiset oikeudet vasta Kiinan miehityksen myötä. 

Kiinan ansiosta myös Tiibetissä on perustuslaki, ja kansalaisilla on oikeus valita edustajansa 

demokraattisissa vaaleissa. Viimeisessä kappaleessa kirjoittaja muistuttaa, että Kiinan hallitus tukee 

Tiibetin kulttuuria vuosittain noin 100 miljoonalla dollarilla. 

Kiinan mahdollistamaa modernisaatiota esitellään myös tiedotteessa, joka kertoo Peking-Lhasa-

junareitin avaamisesta (julkaisupäivämäärää ei merkitty). Tiedotteen mukaan kyseessä on maailman 

korkeimmalle rakennettu junarata, jota pitkin matka maan pääkaupungista Tiibetiin taittuu vajaassa 

kahdessa vuorokaudessa. Tekstissä on kaksi kuvaa, toinen pilvettömän taivaan alla kiitävästä 

junasta ja toinen junaradan varrella olevasta miehestä. Mies hymyilee leveästi ja puhuu samalla 

kännykkään. Kuvien viesti vahvistaa ajatusta Kiinan aikaansaamasta edistyksestä, joka parantaa 

ihmisten hyvinvointia. 

6.3 Yhteenveto
Lehtitekstit käsittelevät monipuolisesti eri aiheita. Toimittajien äänenpainot ovat välillä erittäin 

kantaaottavia ja kriittisiä. Artikkeleista on kuitenkin havaittavissa kielimuurin, Kiinan kaukaisuuden 

ja kiireen vaikutukset. Jutuissa käytetään melko runsaasti virkamieslähteitä, joista osa jää 

epäselväksi. Jonkin tiedon kerrotaan olevan peräisin kiinalaiselta tiedottajalta tai virkamiehiltä, 

mutta toimittaja ei mainitse lähteiden nimiä ja titteleitä. Eniten kritiikkiä, erilaisia näkökulmia ja 

tarkkoja, nimettyjä lähteitä on Kööpenhaminan ilmastokonferenssista kertovissa jutuissa sekä 

Kiinan-kirjeenvaihtajan artikkeleissa. Toimittajan oleminen paikan päällä näyttäisi tuottavan 

monipuolisinta ja tarkinta uutisointia. 
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Yksi lehtiaineistosta voimakkaimmin esille nousevista Kiinalle annetuista rooleista on 

ilmastokapinallinen. Kiina kuvataan useissa Kööpenhaminan ilmastokokousta käsittelevissä jutuissa 

vastarannan kiiskenä, joka ei ole valmis päästövähennyksiin ja kansainvälisiin sopimuksiin. 

Helsingin Sanomien toimittajat kirjoittavat Kiinan ja kehitysmaiden liittoutumisesta kriittiseen 

sävyyn. Kirjoittajat eivät usko, että Kiina olisi aidosti huolissaan köyhien maiden talouskasvusta, 

vaan sympatia on pelkkää esitystä, jolla Kiina yrittää syyllistää päästövähennyksiä vaativia rikkaita 

länsimaita.

Kiina esitetään myös talousmahtina, joka alkaa olla varteenotettava peluri kansainvälisessä 

talouspelissä. Talousuutisten Kiina on usein anonyymi toimija, joka ostaa ahdingossa olevia 

länsimaisia autofirmoja. Kiinalaiset ostajat esiintyvät jutuissa harvoin omilla nimillään ja 

kasvoillaan. Sen sijaan tutut länsimaiset autovalmistajat, kuten ruotsalainen Saab, inhimillistetään ja 

personoidaan voimakkaasti. Saabin ahdinkoa kuvataan kertomalla ruotsalaisista, jotka ovat olleet 

koko elämänsä töissä Saabin tehtaalla, ja jotka pelkäävät nyt joutuvansa työttömäksi ja perinteisen 

automerkin katoavan. Kiinalaisyritykset eivät näyttäydy jutuissa pelastajina, vaan kasvottomina 

pörssiyhtiöinä, joita kiinnostaa vain ostaa halvalla konkurssiuhan alla olevia yrityksiä. Toisaalta 

Kiina esitetään osittain kehitysmaana, joka pystyy tuottamaan vain halpoja, mutta huonolaatuisia 

kopiotuotteita tai tarjoamaan alipalkattua työvoimaa länsimaisten yritysten tehtaisiin. 

Yksitoikkoista tehdastyötä tekevien köyhien rinnalla esitellään myös täysin toisenlaisessa 

todellisuudessa eläviä rikkaita kiinalaisia. He elävät kulutusyhteiskunnassa ja kärsivät toisaalta sen 

mukanaan tuomista ongelmista. Auto on merkittävä identiteetin jatke, ja vääränmerkkisellä autolla 

ajaminen voi leimata ihmisen negatiivisella tavalla. Muutamissa artikkeleissa esitetään, että Kiina 

on vaurastunut niin paljon, että se ei voi rakentaa kansantalouttaan enää halpatuotannon varaan. 

Vaurastumisen synnyttämä hyvinvointi on rohkaissut myös köyhiä ihmisiä vaatimaan itselleen 

oikeuksia. Joissakin Kiinan osissa tehdastyöläisille on jo maksettava niin korkeaa palkkaa, että 

länsimaiset yritykset ovat alkaneet siirtää tuotantoaan vielä halvempiin maihin, kuten Vietnamiin. 

Kiinalaiset esitetään persoonina, kun he ovat kuluttajia, mutta etenkin ihmisoikeuksia käsittelevissä 

jutuissa esiintyvät persoonattomat tiedottajat tai passiivimuotoon kirjoitettu yleinen mielipide. 

Kiinasta puhutaan näissä jutuissa vain Kiinana, oikeuslaitoksena tai viranomaisina. 

Ihmisoikeusaktivistit ja poliittiset mielipidevangit esitellään persoonina, mutta heidät tuomitseva 

maan johto pysyttelee piilossa. Oikeusistuimien tai maan hallituksen toimintaan ottaa usein kantaa 

vain tiedottaja, jonka kommentit vaikuttavat ulkoa opetelluilta. Vallanpitäjien ja oikeuslaitoksen 

asenne kansalaisia kohtaan on holhoava. Länsimaisella asteikolla mielivaltaista sensuuria, 
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rajoituksia ja rangaistuksia perustellaan kansalaisten suojelemisella. Toimittajat kyseenalaistavat 

viranomaisten ratkaisuja asettamalla oikeuslaitoksen ja kansalaiset vastakkain. Kansa saa sorretun 

massan roolin, ja oikeuslaitos näyttäytyy kasvottomana hirmuhallitsijana. Tekstien sävyt vaihtelevat 

voimakkaan kantaaottavista ja kritisoivista ironisiin, mustan huumorin sävyttämiin pohdintoihin. 

Tekstien taustalla on ajatus länsimaisen demokratia- ja ihmisoikeuskäsityksen paremmuudesta. 

Kiinalaista kulttuuria ja historiaa käsitellään lehtijutuissa hyvin vähän. Kulttuurijuttujen aiheet 

vaihtelevat kiinalaisesta ruoasta kiinankieleen, matkailuun ja taiteeseen. Joukossa on myös pari 

erittäin kriittistä artikkelia, jotka käsittelevät maan taideaarteiden tuhoamista. Näissä jutuissa 

toimittaja esittää, että talouskasvua ahnehtiva Kiina asettaa teollisen tuotannon etusijalle 

suojelualueiden kustannuksella. Näitä juttuja lukuun ottamatta kulttuuriartikkelit ovat sävyltään 

neutraaleja ja esitelmöiviä. Kulttuurielämä kuvataan muusta yhteiskunnasta erilliseksi alueeksi, jota 

ihmisoikeus- ja ympäristökysymykset eivät kosketa. Kiinalaiset ovat teksteissä usein opettajan 

roolissa, ja länsimainen toimittaja yrittää oppia kiinankieltä tai perinteisiä keittotaitoja. 

Suurlähetystön verkkotiedotteita luonnehtii ennen kaikkea lähteiden epäselvyys. Sivuilla oli 

huomattava määrä tekstejä, joihin ei ole merkitty kirjoittajaa tai muita lähteitä. Tekstistä toiseen 

samanlaisina toistuvat lauserakenteet ja argumentit viittaavat siihen, että tekstit on kirjoitettu 

ylemmän tason tiedotusorganisaatiossa, ja ne on tarkoitettu eri maissa toimivien Kiinan lähetystöjen 

käyttöön. Sivuilla oli jonkin verran myös kiinalaismedioiden englanninkielisiä artikkeleita sekä 

linkkejä kiinalaismedioiden sivuille. Näistä jutuista kirjoittaja ja lähteet oli helpompi löytää. 

Sivuilla olleet kiinalaismedioiden jutut käsittelevät pääosin Tiibetin levottomuuksia, etnisten 

ryhmien asemaa ja ihmisoikeuksia. Kiinalaismedioiden mukaan länsimaat vääristelevät Kiinan 

tilannetta, ja ihmisoikeusaktivistit ovat todellisuudessa terroristeja ja valehtelijoita. Se, että 

suurlähetystön sivuille on valittu tällaisia juttuja, kertoo lähetystön kannan Tiibet-kysymykseen ja 

ihmisoikeuskysymyksiin, vaikka kukaan lähetystön työntekijä ei ole kirjoittanut sivuille näitä 

aiheita käsitteleviä tekstejä omalla nimellään.

Kööpenhaminan ilmastokokousta kuvaillaan verkkoteksteissä täysin eri tavalla kuin lehtijutuissa. 

Verkkotekstien mukaan Kiina ei vaikeuttanut neuvotteluja, vaan toimi diplomaatin roolissa muiden 

maiden riidellessä keskenään. Helsingin Sanomien mukaan Kööpenhaminan konferenssin ainoa 

tulos oli laiha pakkosopu. Verkkoteksteissä taas ylistetään neuvotteluissa saavutettuja merkittäviä 

tuloksia ja yhteisymmärrystä. Teksteissä annetaan ymmärtää, että ilman Kiinaa koko konferenssi 

olisi luisunut kaaokseen ja jäänyt hedelmättömäksi. Lehdistötilaisuusreferensseissä Kiinan 

tiedottajan vastaukset ovat kuitenkin lähes aggressiivisia, kun toimittajat kysyvät, miksi Kiina ei 
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halua sitoutua päästövähennyksiin, ja onko totta, että Kiina ja USA neuvottelivat kaksin muilta 

mailta suljetussa tilaisuudessa. Tiedottajat ja viranomaiset toistelevat väitösten olevan 

pahantahtoista panettelua. Vastaustekniikka on kysymyksen vältteleminen kovasanaisella kritiikillä 

ja tämän jälkeen pitkä, tunteellinen puhe, jossa tiedottaja kertoo Kiinan pyrkivän 

yhteisymmärrykseen muun maailman kanssa. Maan kanta tulee kuitenkin selväksi: Kiina ei aio 

luopua oikeudestaan talouskasvuun. Ympäristöarvot ovat toisella sijalla.

Kiinan voimakas talouskasvu ja kehitys toistuu useissa teksteissä. Sivuilla on paljon tiedotteita, 

joissa kerrotaan informoivaan sävyyn uuden junaradan rakentamisesta, lukutaitoisten määrän 

kasvusta ja Kiinan investoinneista köyhille alueilleen. Monissa tiedotteissa kerrotaan vain Kiinan ja 

Suomen diplomaattien tapaamisista. Suomalaisten kerrotaan kehuneen Kiinan talouskasvua ja 

maiden hyviä suhteita. Diplomaattisuhteita kuvailevissa teksteissä esiintyy eniten yksilöityjä 

henkilöitä. He ovat kuitenkin pääosin virkamiehiä ja poliitikkoja, eikä teksteissä ole juurikaan 

tavallisia kansalaisia. Kasvuun ja kehitykseen liitetään aina Kiinan hyväntahtoisuus ja 

suvereniteetti. Kiinan kerrotaan tavoittelevan talouskasvua, jotta maa olisi kansalaisilleen parempi 

paikka elää. Pelkkää rikastumista ei esitetä tavoittelemisen arvoisena asiana, vaan kirjoittaja vetoaa 

kansalaisten hyvinvointiin. Muilla mailla ei ole oikeutta riistää Kiinan kansalaisilta tätä oikeutta 

vaatimalla päästövähennyksiä tai arvostelemalla tehdastyöläisten oloja. 

Samoja argumentteja käytetään, kun tekstit käsittelevät etnisiä vähemmistöjä ja erityisesti Tiibetiä. 

Kiinan kerrotaan vain haluavan kohentaa tavallisten tiibetiläisten elinoloja. Länsimaisten medioiden 

ihailemat ihmisoikeusaktivistit ovat valehtelevia terroristeja, jotka eivät todellisuudessa aja 

tiibetiläisten asiaa. Terroristien kerrotaan nauttivan väkivallasta ja aiheuttamastaan sekasorrosta. 

Tavalliset uiguurit ja tiibetiläiset kuvataan lapsenkaltaisina henkilöinä, jotka terroristien on helppo 

houkutella varastelemaan ja pahoinpitelemään ihmisiä. Joissakin teksteissä länsimediaa syytetään 

valehtelusta ja journalististen periaatteidensa unohtamisesta. Syytöksistä välittyy myös ajatus 

lapsenomaisesta yleisöstä, joka nielee pureksimatta länsimedian valheet ja valikoivan uutisoinnin.

Kansalaiset kuvataan nöyrinä ja kritiikittöminä myös positiivisissa teksteissä. Nämä tekstit kertovat 

usein tavallisten kiinalaisten ja Kiinan johtavien poliitikkojen tapaamisista. Kansalaisen ja 

poliitikon kerrotaan tuntevan toisiaan kohtaan veljeyttä, tai kansalainen esitetään poliitikon lapsena 

tai perheenjäsenenä, josta poliitikko pitää huolta. Vastineeksi huolenpidosta kansalainen on 

tottelevainen, lojaali ja ahkera. Perhesuhteisiin vedotaan myös negatiivisissa ihmisoikeusjutuissa. 

Länsimaissa ihailtu uiguuriaktivisti kuvataan terroristiksi, jota hänen oma perheensäkin häpeää. 

Aktivistin saavutuksia elokuva-alalla vähätellään, ja myös japanilaisten ja australialaisten kerrotaan 
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suhtautuneen kylmäkiskoisesti hänen elokuvaansa, joka oli suuri pettymys. Tiibetiläisten 

terroristimunkkien värväämät nuoret taas katuvat syvästi tekojaan. He kertovat munkkien 

houkutelleen heidät tekemään rikoksia, ja he haluavat pyytää julkisesti anteeksi perheiltään, joille 

he ovat aiheuttaneet surua ja häpeää. 

7 DISKUSSIO

Kaksiosainen, runsas aineisto tarjosi kaksi melko erilaista kuvaa Kiinasta. Aiheen käsittely olisi 

jäänyt yksipuoliseksi ja suppeaksi, jos työssä olisi analysoitu vain suomalaista tai kiinalaista 

lähdettä. Molemmat aineistot olivat tarpeeksi laajoja, jotta niistä välittyvä kuva Helsingin Sanomien 
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ja Suomen Kiinan suurlähetystön Kiinaa käsittelevistä teksteistä on kattava ja luotettava. Kahden 

erilaisen aineiston vertaileminen tarjosi näkökulmia, joita en ehkä olisi löytänyt, jos olisin käyttänyt 

vain suomalaisia tai kiinalaisia tekstejä. Tutkielmassa perehdytään kahteen kulttuuriin, niiden 

arvoihin ja normeihin sekä sananvapauskäsitykseen. Jos olisin analysoinut vain suomalaisen 

tiedotuslähteen materiaalia, olisi kuva kiinalaisesta kulttuurista ja mediasta jäänyt todennäköisesti 

stereotyyppisemmäksi ja kapeammaksi. Perehtyminen myös kiinalaisen lähteen tuottamiin 

teksteihin osoitti, että kiinalainen propaganda on paljon monipuolisempaa ja vivahteikkaampaa kuin 

aluksi oletin. Lisäksi suomalaisen journalismin tutkiminen rinnakkain kiinalaisen tiedotuksen ja 

propagandan kanssa osoitti, että viime aikojen kriittisestä mediakeskustelusta huolimatta ainakin 

Helsingin Sanomat pyrkii olemaan journalismissaan itsenäinen, monipuolinen ja kriittinen. 

Myös kaksiosainen metodi avasi aineistoista näkökulmia, jotka olisivat jääneet huomioitta, jos 

analyysi olisi tehty vain kvalitatiivisella tai kvantitatiivisella menetelmällä. Kvantitatiivinen metodi 

tarjosi hyvän yleiskuvan siitä, miten aineistot jakautuivat. Jakautumia kuvaavat grafiikat 

konkretisoivat aineistojen erojen ja yhteneväisyyksien määrää. Pelkkä kvantitatiivinen analyysi olisi 

kuitenkin vastannut vain kysymykseen kuinka paljon. Kvalitatiivisessa analyysissä tutkin 

yksityiskohtaisesti tekstien kieltä ja rakennetta. Pyrin selvittämään, millaisilla metaforilla, 

kielivalinnoilla ja lähteillä teksteihin luodaan näkökulmia ja sävyjä. Pohdin myös rivien välistä 

välittyviä sävyjä ja väittämiä, mutta pyrin perustelemaan johtopäätökseni mahdollisimman tarkasti. 

Kvantitatiivinen analyysi helpotti kvalitatiivisen analyysin tekoa. Aineistojen luokitteleminen ja 

grafiikat paljastivat mielenkiintoisia keskittymiä ja poikkeuksia, joita kannatti tutkia tarkemmin. 

Ilman kvantitatiivista esityötä kvalitatiivinen diskurssianalyysi olisi voinut jäädä hajanaisemmaksi. 

En olisi ehkä havainnut etenkään merkittäviä poikkeamia yhtä hyvin kuin kaksiosaisessa 

menetelmässä. Huolellisen laskenta- ja taulukointityön ansiosta tutkijaluentani analyysin toisessa 

vaiheessa oli rohkeampaa ja vertailevampaa kuin pelkässä kvalitatiivisessa tutkimuksessa. 

Tutkielman eettisyyttä tukee se, että käyttämäni aineistot ovat julkisia. Julkistaessaan tekstinsä 

lähteet sitoutuvat myös hyväksymään tekstien kriittisen tarkastelun. Opiskellessani Fudanin 

yliopistossa kerroin opettajilleni, kiinalaisille kurssitovereilleni ja muille tapaamilleni paikallisille 

työskenteleväni toimittajana ja tekeväni Kiina-aiheista gradua. Olen käyttänyt työssäni 

luentomateriaalin lisäksi omia havaintojani vaihtoajaltani. Olen pyrkinyt kuvailemaan subjektiiviset 

havaintoni mahdollisimman tarkasti. Havaintoni, muistoni ja muistiinpanoni ovat enemmänkin 

tutkielmaani täydentävää materiaalia kuin keskeistä teoria-aineistoa. Vieraillessani FutuVision 

-yrityksessä tiedotusopin laitoksen henkilökunnan kanssa kerroin olevani tiedotusopin opiskelija. 

Kerroin myös yritystä esitelleille henkilöille graduni aiheen. Esitin kysymyksiä ja kirjoitin 
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muistiinpanoja avoimesti koko vierailun ajan, eikä yrityksen henkilökunta puuttunut tähän. 

Keskustellessani yrityksessä työskennelleen tuttavani kanssa kerroin vierailustani ja graduni 

aiheesta. Hän suostui keskustelemaan kanssani yrityksen toiminnasta, vaikka ei halunnut antaa 

minulle nauhoitettua, pidempää haastattelua. Olen pyrkinyt kuvailemaan vierailuni ja tuttavani 

kanssa käymäni keskustelun olosuhteet ja sisällön mahdollisimman tarkasti. Vierailu ja keskustelu 

ovat mielenkiintoista lisämateriaalia, mutta niiden perusteella ei voida tehdä kovin kattavia 

johtopäätöksiä FutuVisionin toiminnasta tai Kiinan propagandasta eurooppalaisessa mediassa. 

Haastatellessani Kiinassa työskennellyttä suomalaistoimittajaa lupasin käsitellä hänen vastauksensa 

anonyyminä, jotta hän uskaltaisi kertoa työstään ilman pelkoa siitä, että haastattelu vaikeuttaisi 

hänen työskentelyään. Koska haastattelu toteutettiin sähköpostitse, ovat käyttämäni sitaatit 

sanatarkkoja. Puolistrukturoitu haastattelulomake on tutkielman liitteenä (LIITE 1). 

Tutkielma osoittaa, että Helsingin Sanomien Kiinaa käsittelevät artikkelit ovat kriittisiä ja aiheet 

monipuolisia. Toimittajat osaavat lukea kiinalaista propagandaa, joka on enemmänkin kohteliasta ja 

monisanaista kuin yksinkertaisia iskulauseita. Lehtiartikkelit on kirjoitettu ajankohtana, jolloin 

Kööpenhaminassa järjestettiin ilmastokokous, jossa Kiina oli näkyvästi esillä. Ilmastokokousta 

käsiteltiin jutuissa runsaasti ja eri näkökulmista, mutta kokous ei syönyt tilaa muilta uutisaiheilta. 

Monipuolisuus näyttäisi olevan suurelta osin lehden oman Kiinan-kirjeenvaihtajan ansiota. 

Kirjeenvaihtajan jutut toivat vaihtelua ilmastopainotteiseen Kiina-sisältöön. Pelkkien 

uutistoimistojen jutut olivat vähemmistössä. Useissa artikkeleissa, joiden yhtenä lähteenä mainitaan 

jokin uutistoimisto, on myös lehden omaa toimituksellista sisältöä. Selvässä vähemmistössä olivat 

matkailumainoksia muistuttavat kulttuurijutut, joissa keskitytään vain Kiinan pitkään 

kulttuuriperinteeseen tai kieleen. 

Lehtijuttujen suurin journalistinen ongelma näyttäisi olevan tavallisten kansalaisten äänien 

vähäisyys. Lehtijutuissa on selvää etnisyyden tuottamista, vaikka toimittajat eivät käytä kovin 

karkeita stereotypioita. Tyypillinen etnistämisen tapa on esittää Kiina ja länsimaat vastakohtina, 

jotka edustavat täysin erilaisia intressejä. Juttujen objektiivisuus ja moniäänisyys jää usein melko 

pinnalliselle tasolle. Yksittäisten kiinalaisten sijaan toimittajat puhuvat Kiinasta usein 

yksilöimättömänä käsitteenä tai valtiona. Kaikki kiinalaiset niputetaan ajoittain samaan, 

kasvottomaan joukkoon, jonka piirteet ja pyrkimykset ovat usein ristiriidassa länsimaiden ja niiden 

arvojen kanssa. Helsingin Sanomat esittää kiinalaiset aktiivisina toimijoina, mutta lähteet ovat usein 

virkamiehiä tai epämääräisiä, yksilöimättömiä tahoja. Jutuissa puhutaan usein Kiinasta personoituna 

toimijana erittelemättä tarkemmin, kenen mielipiteistä, teoista ja päätöksistä on kyse. Taustalla 

saattavat olla toimitustyön käytännölliset ongelmat ja haasteet: aika ei riitä, toimittajat eivät osaa 

95



kiinaa, on käytettävä toissijaisia lähteitä ja haastateltava niitä, jotka suostuvat ilman pitkää ja 

hankalaa taivuttelua. Lehdistötiedotteiden ja pr-työn vaikutusta juttuihin on vaikea arvioida, mutta 

toimitustyön kiireellisyys näkyy jutuissa. Moniäänisyyden luominen Kiina-journalismiin on paljolti 

ulkomaankirjeenvaihtajan harteilla. Muiden toimittajien kritiikki perustuu usein heidän omiin 

mielipiteisiinsä ja länsimaiseen etiikkakäsitykseen. Sen sijaan Kiinan-kirjeenvaihtaja perustelee 

kriittisen näkökulmansa huomattavasti useammin tavallisten kiinalaisten mielipiteillä ja 

kokemuksilla. 

Alkuperäislähteiden vähyys saattaa vaikuttaa myös siihen, että Suomessa työskentelevien 

toimittajien näkemykset Kiinasta jäävät välillä yksipuolisiksi ja pinnallisiksi. Jutuissa käytetään 

toistuvasti samoja mielikuvia ja metaforia, eivätkä toimittajat tutki ja kyseenalaista mielikuviensa ja 

kielivalintojensa paikkansapitävyyttä. Kiinasta puhutaan talousmahtina pureutumatta tarkemmin 

maan taloustilanteeseen. Nojonen (2005, 38–46) osoittaa, että Kiinan kansantalous ja pankit ovat 

monelta osin heikkoja. Lehden Kiinan-kirjeenvaihtaja käsittelee Kiinan työttömyyttä ja 

halpatuotannon siirtymistä vielä halvempiin Aasian maihin. Muut toimittajat suhtautuvat Kiinaan 

useammin kasvavana taloutena, joka ostaa eurooppalaisia ja amerikkalaisia konkurssipesiä, kopioi 

länsimaisia tuotteita ja vie yksinkertaiset tehdastyöt eurooppalaisilta ja amerikkalaisilta. Kiinan 

sisäistä siirtolaisuutta ja siihen liittyviä sosiaalisia ongelmia ja jännitteitä ei käsitellä jutuissa juuri 

lainkaan. Länsi-Kiinan levottomuuksista kirjoitetaan, mutta toimittajat eivät kerro 

väkivaltaisuuksien taustalla olevasta muuttoliikkeestä. Lukija saa käsityksen, että tiibetiläiset ja 

uiguurit kapinoivat valtaa pitäviä han-kiinalaisia poliiseja ja virkamiehiä vastaan. Jutuissa ei kerrota 

etnisten vähemmistöjen työttömyydestä ja han-kiinalaisten muuttoaallosta länteen ja sen 

aiheuttamasta epätasa-arvosta, joka on voimistunut viime vuosina.

Aiheiden taustoittaminen Helsingin Sanomien jutuissa on usein puutteellista. Jutut ovat usein 

uutisia, jotka vastaavat peruskysymyksiin mitä, missä, milloin ja millä seurauksella. Sen sijaan 

kysymykseen minkä vuoksi ei vastata joskus lainkaan. Kiinan historia viimeisen sadan vuoden ajalta 

sisältää useita kehitys- ja taantumisvaiheita, yhteiskunnallisen ilmapiirin kiristymistä ja 

vapautumista. Toimittajat kuitenkin yksinkertaistavat Kiinan historian usein loisteliaaseen 

muinaisaikaan, lähihistorian kommunistiseen terroriin ja parikymmentä vuotta kestäneeseen 

modernisaation ja hyvinvoinnin aikaan. Tätä yksinkertaistettua kuvaa Kiinan historiasta ei 

läheskään aina kirjoiteta auki, vaan lukijan oletetaan ajattelevan Kiinan tilanteesta samalla tavalla. 

Tekstien rakenteissa puutteellinen taustoittaminen näkyy faktalaatikoiden ja taustoittavien 

kainalojuttujen vähäisyytenä. Kainalojutut ovat melko usein toimittajan omia kommentteja tai 

pääuutiseen liittyviä pienempiä uutisia. 
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Suurlähetystön sivuilla julkaistut tekstit ovat sävyltään neutraalimpia ja maltillisempia kuin oletin 

ennen aineistoon perehtymistä. Neutraalius on kuitenkin usein näennäistä, ja objektiivisen 

tuntuisetkin tekstit sisältävät usein voimakasta propagandaa. Kärkevät ja ehdottomat kannanotot 

kätketään suureen tekstimassaan, jossa käsitellään useita aiheita, monia kiihkottomaan sävyyn. 

Lähetystö käyttää myös toisen käden propagandaa. Sivuille on linkitetty kiinalaisten medioiden 

tekstejä, joissa esimerkiksi ihmisoikeuksia käsitellään erittäin mustavalkoiseen, osoittelevaan ja 

rasistiseen sävyyn. Kätketty propaganda ja virkamieslähteiden suuri osuus näyttäisivät liittyvän 

toisiinsa. Voimakkaita henkilökohtaisia mielipiteitä ja kansalaisten ääniä teksteissä on melko vähän. 

Usein viestintuojana on tiedottaja tai virkamies, jonka vastaukset ovat pitkiä ja ulkoa opetellun 

kuuloisia. Virkamiesten propagandapuheet ja -kirjoitukset eivät ole alleviivatun aggressiivisia, eikä 

lukijan älykkyyttä aliarvioida. Propaganda esitetään hyvin kiinalaiseen tapaan. Sekä lähettäjän että 

vastaanottajan kasvot pyritään säilyttämään, asioita sanotaan rivien välissä ja tiukkoja kannanottoja 

pehmennellään pitkillä, muodollisilla fraaseilla. 

Kiinalainen propaganda ei näyttäydy erityisen henkilösidonnaisena. Kukaan nykypoliitikko ei nouse 

teksteissä Maon kaltaiseksi henkilökultiksi. Teksteissä vedotaan enemmänkin Kiinan 

suvereniteettiin, kansallistunteeseen ja lakeihin. Asikaisen (2005, 186–200 ) näkemys kiinalaisen 

nationalismin voimistumisesta näyttäisi pitävän paikkansa tämän aineiston perusteella. Kiina 

esitetään suurlähetystön teksteissä väärin kohdeltuna, mutta ylpeänä ja vahvana maana, joka ei aio 

nöyrtyä länsimaiden painostuksen edessä. Lukijoita ei pakoteta ajattelemaan propagandan 

mukaisesti uhkailemalla ja pelottelemalla. Propagandassa vedotaan enemmänkin lukijan omaan 

itsetuntoon ja moraalikäsitykseen. Tavoitteena on saada vastaanottaja kokemaan, että hän ei taivu 

propagandan edessä, vaan tekee itsenäisiä ja rationaalisia päätelmiä. Vastaanottajan ei oleteta olevan 

pelokas, tyhmä tai infantiili, vaan enemmänkin älykäs ja herkkä liian itsesäänselvälle ja räikeälle 

propagandalle. 

Suoranaisen valehtelun sijaan verkkoteksteissä käytetään usein lukijan huomion suuntaamista 

toisaalle. Huomio pyritään kääntämään pois ihmisoikeusrikkomuksista ja ympäristöaiheista Kiinan 

ja länsimaiden välisiin jännitteisiin. Verkkotekstien mukaan länsimaisen median vääristely ja 

länsimaiden penseä suhtautuminen Kiinaan ovat merkittävämpiä ongelmia kuin Kiinan sisäiset 

levottomuudet. Näissä jutuissa esiintyy voimakasta länsimaalaistamista. Yhdysvallat ja Euroopan 

maat niputetaan yleistävästi länsimaiksi. Länsimaiden mediaa kritisoidaan voimakkaasti, mutta 

medioita ja kritiikin kohteena olevia juttuja ei yksilöidä ja esitellä tarkemmin. Tosin 
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ulkomaanpolitiikkakin esitetään välillä ristiriitaisesti. Joissakin teksteissä Kiinan ja muiden maiden 

välisiä hyviä suhteita ylistetään, toisissa teksteissä ystävämaihin suhtaudutaan yhtäkkiä epäilevästi 

ja aggressiivisesti. 

Propagandan lisäksi verkkoteksteissä on runsaasti merkkejä markkinoinnista ja pr-työstä. 

Suurlähetystön sivuilla on paljon informaatioarvoltaan melko vähäisiä tiedotteita kiinalaisten ja 

suomalaisten poliitikkojen tapaamisista. Poliitikkojen ja virkamiesten käymien keskustelujen sisältö 

ja mahdolliset erimielisyydet sivuutetaan, ja teksteissä keskitytään maiden hyvien suhteiden ja 

onnistuneen tapaamiseen hehkuttamiseen. Tekstit eivät sisällä juurikaan relevantteja tietoja Kiinasta 

ja maiden diplomaattisuhteita. Tekstien tarkoitus näyttäisi olevan vain säännöllinen, positiivinen 

tiedottaminen Kiinasta ja Kiinan Suomi-suhteista. 

Jatkotutkimuksissa voitaisiin perehtyä vielä laajempiin aineistoihin. Suomalaisten 

tiedotusvälineiden Kiina-aiheisten sisältöjen vertailu antaisi kattavamman kuvan median 

välittämästä Kiina-kuvasta. Oletukseni tämän tutkielman perusteella on, että ne suomalaiset mediat, 

joilla on oma Kiinan-kirjeenvaihtaja, tarkastelevat Kiinaa monipuolisemmin ja syvällisemmin kuin 

mediat, jotka käyttävät pääosin toisen käden lähteitä. Suomalaista media-aineistoa voitaisiin 

vertailla myös kansainväliseen aineistoon, jolloin saataisiin tietoa paitsi eri maiden 

tiedotusvälineiden Kiina-uutisoinnin piirteistä, myös journalististen käytäntöjen, sääntöjen ja 

ihanteiden välisistä eroista. Samanlaista vertailua voitaisiin tehdä Kiinan kansainvälisestä 

tiedotuksesta ja pr:stä. Suomen suurlähetystön julkaiseman materiaalin lisäksi olisi aiheellista tutkia 

muissa maissa julkaistuja tiedotteita ja pohtia, muokataanko suurlähetystöjen ja edustustojen 

viestintää kohdemaan mukaan. Tällainen tutkimus antaisi tietoa Kiinan kansainvälisen tiedotus- ja 

propagandatoiminnan tavoitteista ja Kiinan ulkomaanpolitiikasta. Laajojen aineistojen vertailu 

tarjoaisi vielä monipuolisemman kuvan länsimaalaisen ja kiinalaisen sananvapauskäsityksen sekä 

vapaan journalismin ja propagandan välisistä eroista ja jännitteistä.

Journalismia ja propagandaa tarkasteleville Kiina-aiheisille jatkotutkimuksille on tarvetta. Suuri osa 

suomalaisista saa Kiinasta eniten tietoa tiedotusvälineiden kautta. Median rooli on merkittävä 

mielipiteiden ja tulkintojen muodostuessa. Kiina on tärkeässä roolissa globaalissa taloudessa, 

ilmastopolitiikassa ja ihmisoikeuskysymyksissä. On erittäin tärkeää, että suomalaiset toimittajat 

haastattelisivat nykyistä enemmän kiinalaisia lähteitä eivätkä turvautuisi vain kansainvälisten 

uutistoimistojen materiaaliin. Toimittajien pitäisi perehtyä kiinalaiseen yhteiskuntaan, sen historiaan 
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ja monimuotoisuuteen ennen voimakkaiden, kriittisten kannanottojen julkaisemista. Tämän 

tutkielman lehtiaineistossa oli toistuvasti voimakasta kritiikkiä Kiinaa kohtaan, mutta Kiinaa 

käsiteltiin usein persoonattomana käsitteenä. Kiinan, kiinalaisten ja Kiinan johdon kerrottiin 

toimivan jollakin tavalla, mutta toimittaja ei nimennyt lähteitään tai kritiikkinsä kohteita tarkemmin. 

Tarkkuus, lähteiden monipuolisuus ja konkreettiset esimerkit kuitenkin tekevät journalismista 

luotettavampaa kuin pelkkä toimittajan yksityinen ajattelu, joka pohjautuu toisen käden lähteisiin tai 

mututuntumaan.

Havaitsemani puutteet kertovat myös toimitustyön hektisyydestä. Paikan päältä raportoiva 

kirjeenvaihtaja voi syventyä aiheisiinsa, etsiä lähteitä ja tehdä tutkivaa journalismia. Todellisuus 

uutisdeskissä voi kuitenkin olla aivan erilainen. Työ on kiireistä, tutkimustyölle ei jää aikaa ja on 

tehtävä juttu siitä materiaalista, mitä on saatavilla ilman suurta vaivaa, toimituksesta poistumista ja 

matkustelua. Laajat jatkotutkimukset voisivat saada myös mediatalot pohtimaan tulosajattelun 

vaikutusta journalistisiin sisältöihin ja yleiseen mielipiteeseen. Tutkielma osoittaa myös paikan 

päältä raportoivien ulkomaankirjeenvaihtajien tarpeellisuuden. Ilman Kiinan-kirjeenvaihtajan 

juttuja ja kolumneja Helsingin Sanomien tarjoilema Kiina-kuva jäisi paljon yksipuolisemmaksi ja 

ohuemmaksi, joiltain osin myös virheelliseksi. 

Myös taustamateriaalina käyttämäni tiedot Tampereella toimivasta gbtimes-yrityksestä ja sen 

tytäryhtiöstä FutuVisionista kaipaavat tarkempia lisäselvityksiä. Jo se, että Suomessa toimii 

Euroopan laajuinen Kiina-aiheista ohjelmaa tuottava mediayhtiö, on merkittävää. Etenkin, jos 

työntekijöiden kertoma yrityksen kytköksistä Kiinan hallitukseen ja sen propagandakoneistoon sekä 

turistiviisumeilla työskentelevistä toimittajista pitää paikkansa. 
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LIITE 1

Sähköpostitse tehty teemahaastattelu Kiinassa työskentelevälle suomalaistoimittajalle.

Vastaa seuraaviin kysymyksiin mahdollisimman tarkasti omin sanoin. Anna konkreettisia 

esimerkkejä työstäsi, kokemuksistasi ja tilanteista, joissa olet ollut. Vastaus käsitellään anonyymisti. 

1. Kerro urastasi Kiinassa. Millaisissa tehtävissä olit/olet, kuinka kauan työskentelit/olet 

työskennellyt maassa ja millä alueella?

2. Saatko itse valita aiheet, joista kirjoitat, vai saatko juttuaiheet työnantajaltasi? Miten juttujen 

ideoiminen tapahtuu, mistä saat tiedotteita, virikkeitä ja ajatuksia työhösi?

3. Saatko tiedotus- tai pr-materiaalia joltakin kiinalaiselta taholta? Jos saat, niin miltä taholta ja 

oletko pyytänyt sitä itse vai lähettävätkö he tiedotteita oma-aloitteisesti?

4. Miten saat tietoa siitä, mitä maassa tapahtuu? Pystytkö seuraamaan paikallisia medioita omin 

avuin vai käytätkö tulkkia tai tukeudutko sellaisiin ulkomaalaisiin medioihin ja uutistoimistoihin, 

joilta saa tietoa Kiinasta kielellä, jota ymmärrät?

5. Ovatko Kiinan viranomaiset olleet sinuun yhteydessä työsi vuoksi? Jos ovat, millaisiin asioihin 

liittyen? Onko juttujasi esimerkiksi yritetty sensuroida tai muokata?

6. Jos Kiinan viranomaiset ovat ottaneet sinuun yhteyttä työsi vuoksi, miten usein tätä on 

tapahtunut?

7. Koetko saaneesi työskennellä Kiinassa vapaasti, riippumattomasti ja itsenäisesti? Perustele.
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8. Millainen maan mediajärjestelmä on? Kerro omia tietojasi ja kokemuksiasi siitä, millaisia 

valtiollisia medioita Kiinassa on, entä kaupallisia? Millainen suhde valtiollisilla ja kaupallisilla 

tiedotusvälineillä on? (Voit kertoa kaikista mediavälineistä, kuten televisio, radio, lehdet, internetin 

mediakanavat jne.)

9. Millaista sisältöä kiinalaiset mediat tarjoilevat ja mitä mieltä olet tästä sisällöstä? Painottuvatko 

tietyt aiheet mediassa, vältelläänkö joitakin aiheita? Saako media tietoa nopeasti? Vaikuttaako 

sisältö sensuroidulta tai jollakin tavalla käsitellyltä? Onko sisällössä jotain erityisen 

merkillepantavaa?

10. Millaista kuvaa Kiinasta uskot itse välittäneesi toimittajana? Onko sinulla ollut tiettyjä aiheita, 

joiden esiin nostamisen olet kokenut erityisen tärkeäksi ja miksi?

11. Millaista kuvaa suomalainen media mielestäsi välittää Kiinasta?

12. Millaisen kuvan luulet Kiinan toivovan välittyvän itsestään muissa maissa? 
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