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TIIVISTELMÄ

Käsittelen tutkielmassani toimittajan arviointikyvyn välttämättömien
edellytysten toteutumista, kun muuttujana on toimittajan etäisyys kuvattavasta
ilmiöstä. Keskeisiä käsitteitä ovat etäisyys, kiire, luottamus, arviointikyky, toivo
ja tahto.

Toimittajan arviointikyvyn välttämättömien ehtojen kautta pyrin lähestymään
uudesta näkökulmasta teemoja, jotka ovat tuttuja journalismietiikan
tutkimuksesta, uutistuotannon prosessien sosiologisesta tarkastelusta tai
journalismin yhteiskunnallisen roolin pohdinnoista. Näitä teemoja ovat
toimittajan vastuu yleisöä kohtaan, journalismin arvot sekä toimittajan ammatin
arkikäytäntöjen rooli renkinä ja isäntinä.

Perustan arviointikyvyn käsitteen yhteiskuntafilosofi Hannah Arendtin
ajattelun pohjalle, ja tätä kautta aivan keskeiseksi nousee toivon luomisen
näkökulma. Kansalaisen kannalta journalismin merkitys on siinä, että
journalismi tarjoaa vastapainoa niille poliitikkojen tai taloustieteilijöiden
puheille, jotka korostavat asioiden vääjäämätöntä kehitystä tiettyyn suuntaan.
Näin kysymys on sekä journalistin arviointikyvystä että kansalaisen
arviointikyvystä.

Arendt seurasi natsiupseeri Adolf Eichmannin oikeudenkäyntiä Jerusalemissa
vuonna 1961 ja pohti kirjoituksissaan Eichmannin arviointikyvyn pettämistä
sekä hänen pahuutensa luonnetta. Eichmann itse vakuutti noudattaneensa vain
esimiestensä käskyjä ja olevansa näin syytön hirmutekoihin. Arendt kuvaili
Eichmannin pahuutta arkiseksi pahaksi. Suorituspaineiden alla Eichmann
toteuttamalla käskyjä kieltäytyi käyttämästä samalla arviointikykyään, minkä
seurauksena yhteys katkesi hänen ajattelunsa ja tekojensa välillä.

Tuomo Mörä haastatteli toimittajia Suomen EU-integraatioprosessin aikana,
joka huipentui vuoden 1994 kansanäänestykseen. Mörän tutkimus välittää EU-
asioihin erikoistuneelle toimittajakunnalle tyypillisen kokemuksen toimimisesta
yhden asian eli kyllä-puolen äänitorvena. Vertaan kiireisten toimittajien
tapauksia natsibyrokratian osana toimineen Eichmannin tapaukseen.

Lopuksi pohdin tutkimuksissa käytettävien mallinnusten roolia ja arvioin
tässä tutkielmassa esiteltyjen mallien toimivuutta. Heuristiset mallit
yksinkertaistavat asioita ja ohjaavat ajattelua, mutta ne eivät välttämättä auta
ymmärtämään ilmiöitä.
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1 Paha kiire: johdanto

Uutistuotannosta voidaan piirtää inhorealistinen kuva. Tuon kuvan mukaisesti

uutistuotanto on lähinnä jatkuvaa rutiinin ja liukuhihnan juhlaa. Kärjistäen

ilmaistuna uutistyö on niin kiireistä ja epäsensitiivistä, että sen pitää reagoidakin

tapahtumiin jo etukäteen. Tuo kuva ei kuitenkaan ole koko totuus. Voidaan

alkajaisiksi esittää, että kiirettä on hyvää ja pahaa, ja jotain siltä väliltä. Tässä

tutkielmassa korostuu nimenomaan tuo ”jotain siltä väliltä”.

Journalismi-sanan etymologia viittaa päiväkohtaisuuteen. ”Ei mikään ole niin

vanha kuin eilinen uutinen” – fraasi viittaa niin ikään journalismin nopeuteen ja

ketteryyteen. Toimittajan sukkelaa jalkautumista kentälle voidaan pitää

hyvänlaatuisena kiireenä. Pahaksi kiire muuttuu sen alkaessa syödä journalismia.

Pahan kiireen seurauksena journalismi hämärtää asioita, kun sen pitäisi

päinvastoin tehdä maailmaa entistä ymmärrettävämmäksi.

Ei ole kuitenkaan lainkaan selvää, että uutistoimitusten työpaineet olisivat

lisääntyneet ainakaan niin, että nämä paineet heijastuisivat nimenomaan kiireenä.

Suomalaisten journalistien työolotutkimuksessa esimerkiksi vertailtiin

toimittajien kokemuksia erilaisista kuormittavista tekijöistä 1980- ja 1990-

luvuilla, eikä merkittävää eroa työmäärän aiheuttamissa paineissa saatu näkyviin

(Leppänen ja Tuomivaara 2002, 205–223).

En etsikään tässä tutkielmassa vastausta siihen kysymykseen, ovatko

toimitusten kiireet lisääntyneet Suomessa. Näkökulmanani on arviointikyvyn

syntymisen mahdollisuus yksittäisessä journalistisessa teossa ja tämän

mahdollisuuden suhde eriasteisiin kiireisiin.

Journalistisia työprosesseja on mahdotonta tehostaa ja kiristää loputtomiin.

Äärimmäistä rajaa voi yrittää määritellä toimittajien kokemusten ja heidän omien

arvioidensa perusteella, jolloin kiire suodattuu näkyviin esimerkiksi toimittajan
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kokemina eettisinä ristiriitoina arki- ja ihannejournalismin välillä (esim.

Heinonen 1994, 112–113).

Itse yritän etsiä tätä rajaa lähestymällä aihetta toimittajan arviointikyvyn

vähimmäisehtojen kautta.

Arviointikyvyllä on toimitustyössä luonnollisesti myös

seurannaisvaikutuksensa. Mitä paremmin toimittaja onnistuu ilmiön

monipuolisessa tarkastelussa, sitä paremmat mahdollisuudet jutun

vastaanottajalla on harjoittaa omaa arviointikykyään ilmiön suhteen ja ymmärtää

maailman toimintaa.

Haluan tutkia myös journalismin kykyä vastata arkisen pahan haasteeseen

siinä merkityksessä kuin Hannah Arendt sen esitti natsitotalitarismia koskevissa

kirjoituksissaan. Tässä tutkielmassa liikunkin limittäin kahdessa maailmassa,

jotka ovat journalismin maailma ja natsi-Saksa. Vaikka paljon puhutaan

työelämän vaativuudesta ja paineista, en sentään aio todistaa totalitarismin

voittokulusta toimituksissa.

Yhtymäkohtia työelämän paineilla ja byrokraattisella valtiokoneistolla silti

on. Toimituksissa raaka käytäntö lyö silmille journalismin sisäisiä eettisiä

ohjeistuksia. Natsitotalitarismin ristiriita oli siinä, että tottelemalla käskyjä

ihminen osallistui rikoksiin.

Pahuuden meneminen rakenteisiin eli yksittäisen toimi(tta)jan

ulottumattomiin kuulostaa paitsi yltiöpessimistiseltä myös arkisen toimitustyön

kyseessä ollen aivan liian juhlalliselta. Pahan ja hyvän akselilla tässä

tutkielmassa kuitenkin perimmältään edetään, pönäkän juhlallisuuden uhallakin.
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2 Analogia ja heuristinen malli

Tutkimuksessa voi tietoisesti tavoitella yksipuolista näkökulmaa. Kari Palonen

puolustaa weberiläisessä hengessä perspektivististä näkemystä tieteestä. Tämän

näkemyksen mukaan tiede on pelikenttä, jolla teoriakamppailua käydään ja

provosoidaan, eikä tiede niinkään ole tiettynä aikana tosiksi uskottujen

teorioiden joukko. Tiede ja politiikka kietoutuvat yhteen tieteen sisällä, ja

tutkittavat asiat voidaan politisoida problematisoimalla olemassa olevat

perspektiivit ja rakentamalla uusia. (Palonen 2002, 66–67)

Minun yksipuolinen näkökulmani on rakentaa analogia totalitarismin ja

toimituksen työkulttuurin välillä. Tutkimuksen teossa se on mahdollinen. Pertti

Alasuutarin mukaan

”tutkija voi tehdä pettävän tutun ilmiön itselleen vieraaksi ja löytää sitä kautta

miksi-kysymyksiä myös siten, että miettii mihin toiseen asiaan tutkittavaa

ilmiötä voisi verrata. Kuvitellaan esimerkiksi, että suomalaisten puhetta tv:n

katsomisesta verrataan siihen, miten saunomisesta puhutaan. Saunomisen

kyseessä ollen ei voisi kuvitellakaan, että valtaosa haastateltavista kertoisi

häpeillen tai selitellen, miten usein tai harvoin saunassa ”tulee käytyä””.

 (Alasuutari 1999, 228)

Epätodennäköisen vertailuparin avulla on tarkoituksenani siis ensinnäkin

tehdä ”ilmiö vieraaksi” eli lähestyä journalismia viistosta näkökulmasta. Toiseksi

pääsen tarkastelemaan kiireen suhdetta rakenteistuvan pahan haasteeseen.

Pertti Alasuutari kuvailee hyvin myös minunkin tutkielman tekemisen

lähtökohtaani:

”On siis vaikea erottaa toisistaan tutkimuksen ”empiiristä” ja ”teoreettista” osaa,

Kaikkein ilmeisintä tämä on tutkimuksessa, joka käsittelee vain

teoriakirjallisuutta tai muiden tekemiä tutkimuksia. Silloin erilaiset teoreettiset
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mallit ja ideat edustavat tekijälle empiiristä aineistoa, jota hän tavalla tai toisella

jäsentää ja tulkitsee, esimerkiksi rakentaakseen sen pohjalta uuden

teoriakehikon. (…) Teoreettiset kirjoitukset tai muiden tekemät tutkimuksen

ovat tekstejä siinä missä laadulliset aineistotkin. Tutkimuksen tekijälle niillä on

myös sama tehtävä: niiden pohjalta yritetään jäsentää tutkimuksen kohteena

olevaa ilmiötä.”

(Alasuutari 1999, 278–279)

Aineistoni on joukko tekstejä, joiden avulla kehitän perusteltua argumenttia

sille, miksi arvoista ei pitäisi puhua sievistellen tai ympäripyöreästi. Kehitän

myös mallia, joka tuo rautalankamaisesti näkyviin arvoista tinkimisen

kääntöpuolen.

Kiire on journalistisessa työprosessissa mielestäni selvimmin

vaihtoehdottomuutta tai mukautumisen pakkoa ilmaiseva piirre. Kiirepuhetta

tulee helposti suoltaneeksi ja kiire näyttäytyy ultimaatumina, kaiken selittävänä

syynä. Joskus kiireellä on kuitenkin myös absoluuttinen ominaisuus: radiolähetys

alkaa tai että lehti menee painoon. Kiireellä on äärimmäinen raja myös

lisääntyvien työpaineiden kautta, sillä toimittaja ei voi loputtomiin nopeuttaa tai

tehostaa omaa työprosessiaan loputtomiin. Joskus tulee väistämättä vastaan

äärimmäinen raja.

Yritän tällä tutkielmallani löytää tapaa puhua journalismin maailmassa siitä

samantyyppisestä haasteesta, johon eurooppalainen sivistyneistö ei 30-luvulla

Hannah Arendtin mukaan pystynyt vastaamaan.

Natsitotalitarismin ristiriita oli siinä, että tottelemalla käskyjä kansalainen

syyllistyi rikoksiin. Tässä tutkielmassa pyrin lähestymään sitä, kuinka journalismi

pystyy puolustamaan sisällöllisiä tavoitteitaan käytännön tuotantopaineiden

keskellä. Pelkistän kiireen journalistin ja hänen havaintojensa väliseksi

ajalliseksi etäisyydeksi siinä staattisessa asetelmassa, jossa vain journalistin

etäisyys havainnoistaan vaihtelee. Tällaista staattista asetelmaa ei tietenkään voi

tosielämässä tutkia, vaan joudun rakentamaan sitä varten mallin. Tuon

piirtämällä sananmukaisesti näkyville arviointikyvyn välttämättömiä ehtoja ja

pohdin niiden suhdetta kiireeseen.
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Tutkielmani aluksi sukellan natsitotalitarismin ja pahan rakenteistumisen

maailmaan. Hannah Arendtin tuotannosta ja Arendt-kommentaarikirjallisuudesta

haen sellaista määritelmää arviointikyvystä, jonka perusteella rakennan kiirettä ja

arviointikykyä tarkastelevan heuristisen mallin. Sukellan tässä tutkielmassa ensin

natsitotalitarismin maailmaan, josta tuon tuliaisina arviointikyvyn määritelmän ja

rakennan sen pohjalle arviointikyvyn mallin, jota kehittelen kiireen malliksi.

Toisessa osiossa käyn läpi rakentamani mallin kautta toimitustyöhön

vaikuttavia tekijöitä ja pyrin hahmottamaan toimituksen kiireestä erilaisia sävyjä.

Toimitustyön arki ja journalistinen tuotantoprosessi hahmottuu Tuomo Mörän

tutkimuksen kautta. Kiire on yksi journalistiseen tuotantoprosessiin vaikuttava

tekijä monien muiden joukossa, kuten ilmenee Mörän EU-journalismia ennen

kansanäänestystä vuonna 1994 käsittelevästä tutkimuksesta. (Mörä 1996 ja 1999)

Tuomo Mörä painottaa sitä, kuinka monet erilaiset yksilö- ja rakennetekijät

kietoutuvat toisiinsa journalistisessa tuotantoprosessissa. Mörä kuvaakin tätä

kietoutumista liaanimallin avulla. Yritän omassa mallinrakennusprojektissani

nimenomaan rimpuilla irti Mörän näkemyksestä, kun pyrin lähestymään kiirettä

arviointikyvyn vähimmäisehtojen kautta. Arvioin lopuksi molempien mallien

heikkouksia ja vahvuuksia.
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3 Arviointikyky ja rakenteistunut paha

Yhteiskuntafilosofi Hannah Arendt (1906–1975) pohti teoksissaan, kuinka

pahuus voi sopivissa oloissa rakenteistua normaaliksi osaksi arkipäivää.

Saksanjuutalaisena hän seurasi vierestä natsien nousua valtaan, ja teki huomioita

muun muassa sivistyneistön kyvyttömyydestä vastata natsitotalitarismin

voittokulkuun. Arendt pakeni Ranskaan ja jatkoi sieltä myöhemmin

Yhdysvaltoihin, jossa jatkoi vuosiksi katkennutta tieteellistä uraansa.

Arviointikyvyn ehtojen määrittelemiseksi sukellan ensin tutkimaan Hannah

Arendtin ajattelun kahta polkua. Ensimmäinen polku jäljittää arviointikyvyn

katoamisen prosessia, jota Arendt pohti ja josta hän raportoi natsiupseeri Adolf

Eichmannin oikeudenkäynnin kautta. Toinen polku jäljittää arviointikyvyn

määritelmää suhteessa Arendtin tekemistä ja ajattelemista koskevan teoreettisen

ajattelun moninaisuuteen. Tähän runsauteen en kuitenkaan voi tämän tutkielman

puitteissa kovin syvälle upota, koska olen hakemassa arviointikyvyn

määritelmästä vain työkalua, jolla pääsen jatkamaan eteenpäin kohti nykyaikaa

ja journalismin maailmaa.

Natsikontekstista ponnistavasta arviointikyvyn määritelmästä pyrin

löytämään sellaisen ihmelääkkeen, jota voi käyttää journalismin

vähimmäisehtojen määrittelemisessä. Perusteluni on, että jos arviointikyvyn

resepti on koeteltu äärioloissa, sen voi olettaa toimivan myös vähemmän

dramaattisissa tilanteissa.

3.1 Eichmann ja arkinen pahuus

Hannah Arendtin mukaan eurooppalainen tai länsimaisen sivistyneistö ei

kyennyt vastaamaan natsitotalitarismin nousuun 1930-luvulla, ja erityisen

tyytymätön Arendt oli nimenomaan filosofien rooliin. Vuoden 1929
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pörssiromahduksen jälkeisessä Euroopassa työttömyys oli kohonnut

huippulukemiin, ja kansalaisten tyytymättömyys vallanpitäjiä kohtaan oli

kanavoitunut yleisen levottomuuden lisäksi lukuisten kansalaisliikkeiden kautta.

Näille liikkeille ja sekä niistä kehittyneille uusille puolueille oli ominaista se, että

ne vastustivat perinteistä puoluepolitiikkaa. Arendtin mukaan useimmat

Euroopan maat olivat 30-luvulle tultaessa ajautuneet tilaan, joka muistutti jo

diktatuuria.

Sodasta selvinneistä eturivin ajattelijoista ei monestakaan ollut kehittynyt

pasifistia. Sodasta oli nimenomaan haettu koko kulttuurin ja elämäntyylin

puhdistusta, koska koko porvarillinen elämäntapa ja sen moraaliset arvot oli

koettu vastenmielisiksi. (Arendt 1958b, 328).

Nousevat totalitaristiset liikkeet vetosivat sekä eliittiin että suuriin

kansanjoukkoihin, jotka molemmat vastustivat tekopyhyyttä. Terrorismista

muodostui filosofia, jonka kautta saattoi ilmaista turhautumistaan, kaunaansa

sekä sokeaa vihaansa.  Sekä älymystö että mellakoivat kansanjoukot kokivat, että

totalitaristiset liikkeet tarjosivat terrorismimyönteisyytensä takia vetovoimaisen

vaihtoehdon perinteiselle poliittiselle toiminnalle. (emt., 331–332)

Arendt muistelee Günter Gausin televisiohaastattelussa 1964, että pahinta oli

lähipiirin hurahtaminen natsismiin. Arendtin mukaan älyköt lankesivat omaan

ansaansa kehitellessään normaalityyliinsä ajatusrakennelmia kaikesta

mahdollisesta. Niinpä myös Hitlerin tekemiset ja sanomiset saivat osakseen mitä

ihmeellisimpiä ja monimutkaisimpia tulkintoja. Jotkut todella uskoivat

natsismiin, vaikkakin vain lyhyen aikaa. (Arendt 1994, 11)

Natsidiktatuurin voima perustui paitsi yhteiskunnalliseen tilaukseen ja

vastavoimien puutteeseen, myös vahvaan byrokraattiseen hallintakoneistoon,

jonka kautta kansalaiset saatiin toimimaan osana järjestelmää. Pahan

arkipäiväisyys tai banaalisuus tarkoittaa Arendtin ajattelussa sitä, että pahuus

menee sisään yhteiskunnan rakenteisiin. Ihminen on siten helppo osasyyllistää

pahantekoon tekemällä itse toiminnasta normaalia ja arkista.

Tässä oli natsitotalitarismin paradoksi. Tottelemalla byrokraattisten

käskytysketjujen kautta välitettyjä määräyksiä ihmiset tekivätkin eettisesti

katsottuna väärin ja päinvastoin. Ne, jotka yrittivät noudattaa tätä kehitystä

vastaan haraavaa omatuntoaan, syyllistyivät valtion kannalta petturuuteen.
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Hannah Arendt käsittelee pahuuden teemaa muun muassa The Life of The

Mind – kirjansa esipuheessa. Samaa aihepiiriä hän pohtii Eichmann in Jerusalem

– teoksensa kahdessa viimeisessä luvussa sekä irti Eichmann-kontekstista

varsinkin Kant-aiheisessa luentosarjassaan, joka on julkaistu kirjana The

Lectures On Kant´s Philosophy. Myös kirjassaan The Origins of Totalitarianism

hän kuvailee pahan olemusta, ja toteaa pahuuden lähes poikkeuksetta ilmenevän

pinnallisuutena ja arkisuutena. Tähän liittyy sokea totteleminen ja sääntöjen

seuraaminen, velvollisuuden suorittaminen, oman toiminnan ylevöittäminen sekä

vahva byrokratia.

Arendt seurasi vuonna 1961 paikan päällä Jerusalemissa oikeudenkäyntien

sarjaa, jota käytiin natsiupseeri Adolf Eichmannia (1906–1962) vastaan.

Eichmann oli johtanut sodan aikana Gestapon juutalaiskysymysten osastoa, ja

hän oli vastannut juutalaisten kuljetuksista tuhoamisleireille ympäri Eurooppaa.

Neljä kuukautta kestäneen oikeudenkäynnin päätteeksi Eichmannille langetettiin

kuolemantuomio. Arendtin raportti oikeudenkäynnistä julkaistiin vuonna 1963

artikkelisarjana The New Yorker – lehdessä sekä myös kirjana.

Arendt kiinnitti Eichmannin oikeudenkäynnin aikana huomionsa siihen,

kuinka huippurikollisen hahmo ikään kuin kutistui syytetyn lasikopissa, kun

oikeusprosessi eteni. Arendtin lisäksi oikeudenkäyntejä seurasi lauma muitakin

toimittajia, jotka totesivat, että Eichmannin pahuus näytti todellakin hyvin

arkiselta ja mies vaikutti lähinnä kunnon perheenisältä. Eichmann todisteli

syyttömyyttään vetoamalla siihen, että hän vain suoritti velvollisuutensa eikä

voinut muuta. Syytetty ei myöntänyt olevansa vastuussa teoistaan, koska

päätökset tehtiin aina häntä ylemmällä tasolla.

Eichmann selitti lakanneensa elämästä kantilaisen velvollisuusetiikan

periaatteiden mukaisesti vuodesta 1942 lähtien, jolloin juutalaisten kuljetusten

suunnitteleminen ja toteuttaminen oli jo annettu hänen taakakseen. Kertomansa

mukaan hän oli kyllä tiedostanut tämän ja lohduttautunut sillä ajatuksella, ettei

hän ollut enää omien tekojensa herra eikä voinut myöskään muuttaa asioita.

Arendtin mukaan Eichmann ei valtion siunaamien rikosten aikakautena

ainoastaan luopunut toteuttamasta kantilaista periaatetta, vaan hän myös väärensi

sen muotoon: ”Toimi niin kuin tekojesi periaate olisi sama kuin lainsäätäjän”.

Arendt siteeraa myös toista versiota aiheesta, joka on Hans Frankin muotoilema
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”Kolmannen valtakunnan kategorinen imperatiivi”: ”Toimi siten, että jos Führer

tietäisi teostasi, hän arvostaisi sitä”.  (Arendt 1965, 135–137)

Arendtin mukaan Eichmannin versiossa ei kantilaisesta hengestä ollut jäljellä

enää muuta kuin se, että lain kirjaimen sijaan tuli etsiä lain henkeä. Eichmannin

versiossa lain hengen lähde oli kuitenkin Führerin tahto, jota Eichmann

aktiivisesti toteutti. (Arendt 1965, 135–137)

Eichmann-oikeudenkäyntiä koskeva raportti aiheutti ilmestyttyään melkoisen

kohun ja kirjoittajaa syytettiin muun muassa rakkaudettomuudesta omaa

kansaansa juutalaisia kohtaan. Arendtin mukaan rakkauden käsite kuuluu vain

ihmisten välille, eikä missään tapauksessa neuvottelupöytään – Arendtin mielestä

on suorastaan kohtalokasta sekoittaa nämä asiat keskenään (Arendt 1994, 17).

Raportin  jälkeinen  kohu  selittyy  myös  sillä,  että  Arendt  nosti  esiin

juutalaisneuvostojen roolin natsien kollaboraattoreina (Parvikko 1996, 179). Osa

juutalaisista koki Arendtin syyttävän uhreja omasta kohtalostaan, mutta Arendt

kohdisti kritiikkinsä nimenomaan natsien kanssa yhteistyötä tehneisiin

juutalaisyhteisön päättäjiin. Yhdessä natsien kanssa nämä muun muassa päättivät

leireille lähtöjärjestyksistä, ja laativat nimilistoja kunkin päivän junaan

lastattavista ihmisistä. Arendt kielsi syyttäneensä tai arvostelleensa raportissaan

tavallisia juutalaisia vastarinnattomuudesta. (Arendt 1994, 15–16).

Arendtin mukaan natsirikollisuus toimi byrokraattisten hallintaketjujen

kautta, osallisti mukaansa tavalliset kansalaiset ja löi läpi koko yhteiskunnan,

Kyse oli näin hallinnollisesta massamurhasta (Arendt 1965, 288).

Lopputulokseksi saatiin ennennäkemättömiä rikoksia, jotka kohdistuivat

Arendtin näkemyksen mukaan ei niinkään juutalaisiin kansana, vaan

nimenomaan koko ihmiskuntaa kohtaan (Arendt 1965, 255).

Juutalaisten tuhoamisessa käytettiin kansanmurhan alkuvaiheen jälkeen

teollis-byrokraattisia toimintatapoja. Persoonattoman työnjaon avulla ne

häivyttivät pois näkyvistä kokonaiskuvan tilanteesta. Täten kävi hankalaksi

arvioida, oliko yksittäisen teon toteuttaja syyllinen vai syytön. Tätä Arendt

tarkoitti sanoessaan, että natsien teot olivat syyllisyyden tuolla puolen. (Diner &

Bashaw 1977, 177)
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3.2 Arviointikyky Arendtin mukaan

Arendtin arviointikyvyn käsite on kiistanalainen ja sen tulkinnat moninaiset. On

ehkä parasta aloittaa arviointikyvyn vastakohdasta ja siirtyä vasta sen jälkeen

rakentamaan tässä tutkielmassa käytettävää mallia arviointikyvyn edellytyksistä.

Arendt näkee arviointikyvyttömyyden ja totalitarismin siemenet jo

arkielämässä niin, että itse kukin voi ensinnäkin kiinnittää huomiotaan omiin

ajatuksiinsa ja puheisiinsa. Sanavalinnoillaan voi jo aika pitkälti päättää

esimerkiksi siitä, missä seurassa itse liikkuu eli kenestä puhuu, mitä vertauksia

käyttää ja ketä ottaa vertauksiin mukaan. Välinpitämättömyys tällaisten asioiden

suhteen on Arendtin mukaan toki yleistä, mutta moraaliselta ja poliittiselta

kannalta myös vaarallista. Välinpitämättömyys sekä periaatteellinen

puolueettomuus tuottavat vähitellen sellaisia esteitä toiminnalle, että

ihmisvoimalla noita esteitä ei enää pystytä kampeamaan pois edestä. Tämä

aiheuttaa sen, että inhimilliset tai edes ihmisjärjen avulla ymmärrettävät motiivit

häviävät maailmasta. Nimenomaan se tuottaa kauhua ja arkisena ilmenevää

pahuutta.  (Beiner 1982, 113)

Arkielämän sanavalintojen merkitys avautuu vaikkapa sitä kautta, että

tutkitaan, minkä merkityksen Arendt antaa nimenomaan puheelle. Hän pitää

poliittista toimintaa (action) ihmisen luovuuden korkeimpana tasona, ja

toiminnan lajeista nimenomaan puhetta, joka parhaiten määrittelee ihmisyyttä.

Puhe on henkilöiden välistä toimintaa – vastakohtana ajattelun yksinäiselle

prosessille – joka rakentaa yhteistä maailmaa eli paikkaa, jossa ihmisten intressit

kohtaavat. (Newmann 2001, 6-7)

Arendt kirjoitti teoksensa The Life of the Mind ensimmäisen eli ajattelua

käsittelevän Thinking-osan jälkisanoissa, että teoksen kaksi jälkimmäistä osaa

käsittelevät tahtomista ja arvioimista. Kävi niin, että toinen osa Willing

valmistui. Kolmannesta osasta Judging oli Arendtin kirjoituskoneessa olevaan

paperiin ehtinyt ilmestyä ennen Arendtin kuolemaa pelkkä otsikko.

Thinking ja Willing on julkaistu erillisinä teoksina, mutta myös yksissä

kansissa. Thinking-osan jälkisanoissa Arendt määrittelee arviointikyvyn
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ihmismielen erityiseksi kyvyksi tai Kantia mukaillen lahjakkuudeksi, jota

voidaan harjoittaa mutta jota ei voi opettaa:

”I shall conclude the second volume with an analysis of the faculty of

judgement, and here the chief difficulty will be the curious scarcity of sources

providing authoritative testimony. Not till Kant´s Critique of Judgement did this

faculty become a major topic of a major thinker./ I shall show that my own main

assumption in singling out judgement as a distinct capacity of our minds

(korostus T.L.) has been that judgements are not arrived at by either deduction or

induction; in short, they have nothing in common with logical operations(...)/In

Kant judgement emerges as “a peculiar talent which can be practiced only

(korostus T.L.) and cannot be taught.”

(Arendt 1971, 215)

Samoihin aikoihin, kun Arendt veti yliopistossa Kant-aiheista luentosarjaa,

hän kirjoitti The Life of the Mind –kirjansa ensimmäisiä osia Thinking ja Willing.

Roland Beiner on toimittanut Arendtin luentosarjan muistiinpanojen perusteella

teoksen Lectures on Kant´s Political Philosophy, johon hän on liittänyt oman,

Arendtin Kant-luentosarjaa tulkitsevan esseensä. Siinä Beiner yrittää Arendtin

työprosessien ajallisen päällekkäisyyden perusteella jäljittää sitä, mitä Arendt

olisi The Life of The Mind -kirjansa kolmannessa, arviointikykyä käsittelevässä

Judgment-osassa kirjoittanut. (Beiner 1982, 91)

Kant-luentosarjan kommentaarissaan Beiner toteaa, että Arendtin tapa

käyttää Kantia poliittisen arviointikyvyn teoretisoinnin lähteenä on monin tavoin

ongelmallinen. Kant-luentosarjaa valmistellessaan Arendt oli nimittäin jo

päätynyt etsimään poliittisen arviointikyvyn teorian sijasta eräänlaista yleistä

arviointikyvyn teoriaa, jota voisi soveltaa myös politiikan maailmaan. (Beiner

1982, 138) Beinerin käsityksen mukaan Arendt oli varmasti itsekin tietoinen

siitä, että hän tulkitsi Kantia sangen vapaamielisesti (Beiner 1983, 142).

Vika-arvioinnit Arendtin Kant-tulkinnoissa johtuivat Beinerin käsityksen

mukaan myös Arendtin tuntemasta väheksynnästä yksityisyyden sfääriä kohtaan,

minkä vastapainoksi Arendt puolusti intohimoisesti julkisen aluetta. (Beiner

2001, 94)
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Arendtin julkisen sfäärin ylistystä ja sitä kautta myös arviointikyvyn käsitettä

voidaan kuitenkin lähestyä myös toisesta perspektiivistä, jolla päästään

lähemmäs Eichmann-näkökulmaa.

Tämä perspektiivi on paariamentaliteetin ja tietoisen paarian politiikan

perspektiivi. Paariatilanne viittaa Arendtilla juutalaisiin hylkiöinä, jotka oli

heitetty ulos valtaväestön poliittisista yhteisöistä, ja jotka olivat vetäytyneet

harjoittamaan elinkeinoaan ja uskontoaan omaan yksityiseen piiriinsä.

Alistustilanteessa he eivät paariamentaliteettinsa mukaisesti ottaneet osavastuuta

omasta poliittisesta kohtalosta esimerkiksi kapinoimalla avoimesti tilannetta

vastaan. (Parvikko 1996, 177)

Arendt oli omaksunut tietoisen paarian politiikan vakaumuksen, jonka hän oli

perinyt Bernard Lazarelta. Tämän vakaumuksen mukaisesti jokainen ajatteleva

ihminen on suorastaan velvoitettu merkitysarviointiin kohdatessaan esimerkiksi

natsirikollisuuden kaltaisen, tavanomaisen rikollisuuden rajat ylittävän ilmiön.

Vaikka asema olisi kuinka alistettu, osavastuu omasta kohtalosta on kiertämätön.

Virhearviointi ei Arendtin käsityksen mukaan olisi kuitenkaan syyllistänyt

tavallista juutalaista omasta kohtalostaan, koska syyllisyys on juridinen käsite,

eikä se kuulu politiikkaan. (Parvikko 1996, 179–180)

Parvikon mukaan Arendt sovelsi toisen maailmansodan jälkeisessä

konformismin kritiikissään käsitystä paarian politiikasta. Konformismi ei ole

vain mukautumisen halua, vaan siihen liittyy Eichmannin kaltaisille ihmisille

tyypillinen kyvyttömyys ajatella kriittisesti ja arvioida poliittisesti. (Parvikko

1996, 180)

Nämä Arendtin ajattelun moninaisuudesta ja tulkinnanvaraisuuksista kertovat

otteet mielessä voidaan vielä lukea Beinerin Kant-luentosarjan kommentteja

vuodelta 1982. Beiner erottaa luentosarja-esseessään kaksi Arendtin judgment-

termiä koskevaa teoriaa. Noin 1960–70-lukujen vaihteeseen asti Arendtin

näkökulma oli Beinerin mukaan painottunut vita activaan, kun taas vuodesta

1971 lähtien voidaan havaita, että painopiste kallistuu enemmän vita

contemplativan puolelle ja korostaa siten tarkkailijan näkökulmaa. Arendt ei siis

myöhäisessä vaiheessaan pitänyt arviointikykyä enää tekemisen maailmaan

kuuluvan poliittisen toiminnan (action) yhtenä ominaispiirteenä, vaan erotti sen

omaksi ajattelun lajikseen. (Beiner 1982, 93)
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Kuitenkin Arendt myös ”myöhäisvaiheessaan” painotti edelleen, että tietyssä

mielessä arviointikyky on ihmisen henkisistä kyvyistä kaikkein poliittisin. Tämä

korostuu varsinkin kriisi- ja ääritilanteissa, joissa toisinajattelusta tulee teko.

Arendt korostaa arviointikyvyn ja ajattelukyvyn eroja, sillä ne ovat aivan eri

asioita. Arvioimisessa tai arvostelemisessa ollaan aina tekemisissä

erityistapausten kanssa, eikä arviointikykyä voi palauttaa opittaviksi tai

opetettaviksi yleissäännöiksi. Kun ajattelussa on kysymys näkymättömistä

asioista ja etäällä olevien  asioiden representaatiosta, niin arvioimisessa on aina

kysymys konkreettisen maailman erityistapauksista. (Arendt 1971, Thinking-osa

192)

Varhaisissa kirjoituksissaan Arendt käsitteli ihmisiä poliittisina olentoina,

jotka voivat jakaa yhteisen maailman tekemällä arvopäätelmiä (judgement) siitä,

mitä pidetään yhdistävänä tekijänä (common). Beinerin mukaan hän muotoili

myöhemmissä kirjoituksissaan määritelmänsä judgement-termistä

kunnianhimoisemmasta näkökulmasta, joka tarjoaa ratkaisun eräästä umpikujasta

pois pääsemiseksi. (Beiner 1982, 91–93)

Tämä umpikuja esittäytyy Willing-osan loppukappaleessa ja se on ihmisen

vapauden suhde ihmisen tahtomiskykyyn. Vapauteen liittyvää vastuuta ja

umpikujaa voi paeta vaikkapa jonkin lajin fatalismiin. Arendtin mukaan vain

arviointikyky kelpaa avaimeksi tuohon umpikujaan, eikä arviointikyky siltikään

ole yhtään sen mystisempi taito kuin vaikkapa alkamisen taito, joka sekin on

henkinen kyky. Arviointikyvyn analyysin avulla voitaisiin ainakin päästä

selville, mistä onkaan kysymys silloin, kun puhutaan halusta, mielihyvästä,

toivomuksista, tahdosta sekä näiden vastakohdista (”what is involved in our

pleasures and displeasures”) (Arendt 1971, Willing-osa, 217)

Lähestynpä siis minäkin arviointikykyä purkutyöt mielessäni, analyysistä

käsin.
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4 Arviointikyvyn edellytykset

4.1 Arviointikyvyn kolmikantamalli

Beinerin tulkinnan mukaan arviointikyvyn käsite siirtyi Arendtin ajattelussa ajan

mittaan tekemisen maailmasta kohti ajattelemisen maailmaa. Arendtin

käsitteistössä tekemisen ja ajattelemisen maailmat olivat jakaantuneet kumpikin

lopulta kolmeen eri kategoriaan, jotka eivät kylläkään vastanneet toisiaan.

Arvostelemisen sijoittuessa Arendtilla osaksi ajattelemisen valtakuntaa se

samalla nivoi yhteen kolme ajattelun kategoriaa: thinking/ajatteleminen,

willing/tahtominen ja judging/arvioiminen (tai arvosteleminen). (Beiner 1983,

143–144)

Seuraava lainaus Beineriltä on tämän tutkielman kulmakivi. Nimenomaan

tämän Arendtin arviointikyvyn käsitettä koskevan tulkinnan perusteella rakennan

perustan omalle arviointikyvyn heuristiselle mallilleni, jota kehitän ja koettelen

tutkimuksen edetessä.

“For Arendt the act of judging represents the culmination of the tripartite activity

of the mind because, on the one hand, it maintains the contact with ”the world of

appearances” that is characteristic of “willing”, and, on the other hand, it fulfills

the quest for meaning that animates “thinking”. (...)The life of the mind reaches

its ultimate fulfillment not in the comprehensive vision of a metaphysics, as it

did for the ancients, but in the disinterested pleasure of the judging historian,

poet, or storyteller.”

(Beiner 1983, 144)

Ajattelemisen maailmassa arvioiminen on ensinnäkin kiinteässä yhteydessä

tapahtumien maailmaan, joka ajattelun kategorioiden mukaisesti kuuluu
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tahtomisen piiriin. Arvioiminen edellyttää, että ihmisten teot ja havainnot näistä

teoista ymmärretään nimenomaan tahtomistekojen seurauksiksi.  Arendt puhuu

ilmiöiden suoraan katsomisesta ja havaitsemisesta. Tapahtumia tulee katsoa

nimenomaan sellaisina kuin ne ilmenevät (appearances). (Beiner 1983, 143)

Toisaalta arvioiminen edellyttää merkityksen etsimistä tai punnitsemista, jota

vastaa ajatteleminen. Sen edellytyksenä on tarkkailijan tarpeellinen etäisyys itse

ilmiöstä, jotta tarkkailija voi muodostaa siitä reflektion ja mielikuvituksen kautta

tasapuolisen käsityksen ja sijoittaa ne laajempaan kontekstiin.

4.1.1 Ymmärtäminen, toivo ja tarinankerronta

Arviointikyky edellyttää sekä ilmiöiden katsomista suoraan että merkityksen

etsimistä tai punnitsemista (quest for meaning). Tätä kautta voi ymmärtää

Arendtin vastauksen esimerkiksi Günter Gausin kysymykseen Zur Person–

televisio-ohjelmassa vuonna 1964. Arendtilta kysyttiin, haluaako hän vaikuttaa.

Arendt vastasi, ettei hänellä ole halua vaikuttaa, vaan hän on kiinnostunut

nimenomaan ymmärtämisestä. Hän tarkentaa vielä, että tarkkailijan rooli onkin

itse asiassa tarinankertojan, historioitsijan tai runoilijan rooli – ei suinkaan

mikään passiivinen rooli. Sivustakatsojana, tarkkailijana eli ilmiöiden

ymmärtäjänä ja selittäjänä voi luoda toivoa maailmaan. (Arendt 1994, 3)

Arendt sanoutuu irti modernista edistysuskosta, ja pitääpä sitä suorastaan

ihmisarvon vastaisena (Arendt 1982, 77). Arendtin toivon luomisen näkökulma

perustuukin siihen, että mielettömiltä tuntuvat teot saavat ilmiöiden

ymmärtämisen kautta edes jonkinlaisen selityksen. Maailman tulkitsija ja

tarinankertoja katsoo ilmiötä suoraan ilman ideologisia silmälaseja. Hän katsoo

tarpeeksi etäältä ja jättää tarpeeksi aikaa reflektoida näkemäänsä, ja pystyy näin

muodostamaan näkemästään arviointikyvyn kautta kokonaisuuden.

Maailman traagisuus ei siis riitä hävittämään toivoa maailmasta, mutta

mielettömyys voi sen tehdä.

“Where human pride is still intact, it is tragedy rather than absurdity which is

taken to be the hallmark of human existence.”

 (Arendt 1958a, 235, n.75)
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Olivia Guaraldo valaisee Arendtin käsitystä tarinankerronnasta seuraavasti

(suomennos Tuija Parvikon):

”(…)moninaisten ja erilaisten ilmiöiden kertominen – joiden syntyhistoriaa ei

koskaan johdeta yhdestä ainoasta syystä vaan nimenomaan monien syiden

yhteenkietoutumasta – tarjoaa lukijalle rikasta materiaalia, jonka suhteen hän voi

harjoittaa arvostelukykyään.”

(Guaraldo 1997, 318)

Richard Rorty ilmaisee saman asian niin, että on kuunneltava monia erilaisia

ihmisiä, koska se tekee meistä haluttomampia aiheuttamaan kärsimystä toisille.

Rortyn mielestä nimenomaan vapaa kirjailija tai journalisti on hyvä kertomaan

kärsivien tarinaa (Ettema&Glasser 1998, 86-87).

Tässä vaiheessa esitän kaaviokuvan arviointikyvyn käsitteestä. Kaaviokuva

perustuu tulkintaani siitä, kuinka Beiner tulkitsi ”myöhäis-Arendtin” näkemystä.

Kysymys on arviointikyvyn välttämättömistä edellytyksistä (kuva 1).

Arvioiminen  (Judging)

Tahtominen (Willing) Ajatteleminen (Thinking)

Kuva 1. Arviointikyvyn kolmikantamalli

Tahtominen: havainnot eli maailma ilmiöinä, joita havainnoitsija katsoo

suoraan ja ymmärtää tapahtumat ihmisten tahtomistekojen seurauksiksi, ei

luonnonlaeiksi.

Ajatteleminen: havainto tuodaan reflektion avulla pois suoranaisesta aistien

valtakunnasta niin, että havainnon aistiperustaisuus säilyy. Etäisyys mahdollistaa

ilmiön merkityksen arvioimisen ja sen ymmärtämisen osana laajempaa

kokonaisuutta

Arvioiminen: edellyttää kahta edellistä, jotka ovat arvostelukyvyn

välttämättömät ehdot.



24

Arviointikyky on taito, jota Arendtin mukaan tulee aktiivisesti harjoittaa.

Arviointikyvyn harjoittaminen, kun sen välttämättömät ehdot toteutuvat, ei

sekään takaa onnistunutta arviota. Arviointikykyä ei voi opettaa, sitä voi vaan

harjoitella.

Pahuuden juuret sijaitsevat Arendtin mukaan nimenomaan siinä, että

kieltäydytään arvioimasta eli käyttämästä ja harjoittamasta arviointikykyä.

Kieltäytyminen merkitsee sitä, että yhteys tekemisen ja ajattelemisen välillä

katkeaa.

Tulkitsen edellistä niin, että ilmiötä arvioivan henkilön oman tahtomisen

osuus on arvion syntymisessä oleellinen. Tällöin kieltäytyminen voi tapahtua

kahdessa erityyppisessä tilanteessa. En ota kantaa nyt teknistyyppiseen

ammattitaitoon tai luonnonlahjakkuuden asteeseen.

Arviointikykyä ei haluta käyttää arvioimisen välttämättömien edellytysten

toteutuessa eli havaintojen ollessa silmien edessä niin, että niiden merkitystä

ehtisi vallan hyvin pohtia. Tekoja ei haluta katsoa suoraan sellaisina kuin ne

ilmenevät, eli menetetään aistiperustaisuus esimerkiksi itse vääristelemällä

havainnot tai katsomalla niitä ”sormien läpi”. Ei suostuta näkemään

epämiellyttävää asiaa tai vaivauduta pohtimaan sen merkitystä.

 Kieltäytyminen voi tapahtua myös arvioimisen edellytysten toteutumatta

esimerkiksi niin, että journalisti joutuu lähtemään pois tapahtumapaikalta ennen

kuin saa kerätyksi tarpeeksi havaintoja. Ei tiedä, mutta ei myöskään välitä tietää

enempää.

4.1.2 Välttämättömät ehdot, taidot ja tahto

Arendtilaisesti ymmärrettynä arvioiminen kohdistuu aina erityistapaukseen, eikä

sitä voi palauttaa säännöiksi. Arvioiminen on myös taito, jota voidaan harjoittaa.

Arviointikyvyn kehittämisessä ja kehittymisessä korostuu näin tahdon osuus.

Tätäkin kautta voi ymmärtää kieltäytymisen mahdollisuuden silloin, kun

arviointikyvyn mallin mukaiset välttämättömät edellytykset ovat kunnossa.

Koska arviointikykyä tulee Arendtin mukaan aktiivisesti harjoittaa, tämä

näkökulma pitää sisällään myös onnistumisen ja epäonnistumisen

mahdollisuudet ja ehkäpä myös luvat molempiin. Taito ja onnistuminen syntyvät
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tahdon kautta, mutta vahva tahtokaan ei takaa arviointikyvyn esiintymistä – toki

se tekee sen todennäköisemmäksi. Aina tulee uusia erityistapauksia ja aina on

mahdollisuus epäonnistua, vaikka välttämättömät ehdot olisivat kunnossa ja

vaikka arvioijana olisi kokenut ammattilainen.

Ennen reaalimaailman kuvauksiin uppoamista tarkastelen ensin kiirettä

upottamalla sen osaksi edellisessä luvussa luotua arviointikyvyn

kolmikantamallia.

4.2 Kiireen ameebamalli

Sovellan nyt journalismin maailmaan äsken luotua arviointikyvyn mallia.

Hahmotan ensin yksinkertaisen kaaviokuvan avulla journalistista työprosessia

suhteessa ajankäyttöön. Yhdistän sen jälkeen kaaviokuvan äskeiseen

kolmikantamalliin.

Arviointikyvyn mallista tulee näin osa kiireen mallia, jota kehitän eteenpäin

ja jonka kautta arvioin muun muassa kiireen asteita suhteessa uskollisuuteen

työn tavoitteita kohtaan.

Kaaviokuvan vasemmassa (kuva 2) laidassa oleva pieni ympyrä olkoon

toimittaja. Oikeassa laidassa ylhäältä alas, piirtyy ameebalta tai ulokkeiselta

etanalta näyttävä ilmiö tai ilmiötä koskevien mahdollisten havaintojen joukko.

Se on tässä yksinkertaistaen myös aihe, josta toimittaja yrittää tehdä jutun.

Toimittajan etäisyys otuksesta on tarpeeksi suuri, jotta toimittaja saa tästä ja sen

epämääräisistä ulokkeista jonkinlaisen yleiskuvan.

Toimittajasta oikealle aukeaa sektori, jonka yläreuna nappaa otuksesta pois

pikku palan ylhäältä, ja alareuna samoin alhaalta. Suurin osa otuksesta mahtuu

silti sektorin sisälle. Sektori on nyt toimittajan näköala, joka ei kuitenkaan ole

sama asia kuin jutun rajaus tai jutun näkökulma. Sektorin sisällä toimittaja voi

haluamansa rajaukset tai näkökulman valinnat, mutta sektori asettaa samalla

näiden valintatekojen rajat. Tutkan havaintosektori on tässä vaiheessa hyvä

vertauskuva, sillä sektorissa ovat toimittajan havainnot.
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Kuva 2. Toimittajan havaintosektori

Siirretään toimittaja ja hänestä lähtevä sektori yhtenä blokkina paperin

keskelle niin, että ameeba jää paikalleen. Tuolloin etäisyys toimittajan ja otuksen

välillä vähenee, melkein häviää. Sektori nappaisee sisäänsä ameebamaisesta

otuksesta enää sen keskiosan (kuva 3).

Kuva 3. Toimittajan havaintosektori kiireessä



27

Toimittajan etäisyys havainnoista eli ameebasta symboloikoon nyt aikaa.

Etäisyyden häviämisessä on kysymys nimenomaan kiireestä eli havaintojen

keruu-, taustoitus-, ja miettimisajan supistumisesta.

Etäisyyteen vaikuttaa tietysti myös havainnoijan tahto. Etäisyyden

supistumisen voi selittää ainakin silloin tahdon puutteella, kun liiallinen

läheisyys kuvattavan ilmiön kanssa ilmenee sellaisina asioina kuin laiskuus,

jatkuva kavereiden haastatteleminen, haluttomuus lähteä keräämään havaintoja

pakkaseen tai vain itselleen mieluisten näkökulmien nostaminen.  Näissä

tapauksissa toimittaja ikään kuin itse ehdoin tahdoin hilaa itsensä ja

havaintosektorinsa liki kohdettaan, ja kysymys olisi näin luvussa 4.1.1 esitetyistä

tilanteista. Arviointikykyä ei haluta käyttää joko niin, että siihen olisi

edellytysten toteutuessa mahdollisuus tai niin, että tahdon puuttumisen lisäksi

siihen ei olisi myöskään mahdollisuuksia.

 Etäisyyttä voivat vähentää myös ammattikäytännöt kuten perinteinen

luottamus tiettyihin lähteisiin tai uutisorganisaation sisäiset tuotantopaineet.

Muun muassa nämä koettelevat toimittajan tahdon voimakkuutta. Itse asiassa

erilaiset tekijät kietoutuvat monin tavoin toisiinsa, kuten tämän tutkimuksen

edetessä joudutaan vielä toteamaan.

Haluan kuitenkin tässä tutkielmassani lähestyä kiirettä nimenomaan niin, että

vastuuta arviointikyvyn edellytysten häviämisestä ei olisi aivan helppo sysätä

pelkästään toimittajan harteille. Arviointikyvyn edellytykset voivat hävitä

rakenteellisista syistä, eikä arviointikykyä sen takia saa palauttaa vain toimittajan

henkilökohtaiseksi ominaisuudeksi.

Kiire on hyödyllistä piirtää näkyviin omaksi fyysiseksi ulottuvuudekseen,

ettei tule kiusaus selittää sitä pelkästään yksilö- tai ammattitaitotekijöillä pois tai

jotta se tehdään edes vaikeaksi. Piirtämällä kiire näin on ehkä helpompi

sulkeistaa pois mielestään puhe toimittajasta, joka itse aiheuttaa oman kiireensä

ja saa kärsiä sen vuoksi huonosta omatunnosta ja eettisistä ristiriidoista. Oletan,

että kiireen kanssa elämistä ei näin voi pelkistää silkaksi insinööritaidoksi

esimerkiksi puhumalla toimittajasta töidensä huonona organisaattorina tai

juttuaan loputtomasti nysväävänä kirjoittajana. Pyrin arvioimaan arviointikyvyn

välttämättömien edellytysten häviämistä suhteessa toimittajan tahtoon ja hänen

mahdollisuuksiinsa vaikuttaa näihin välttämättömiin edellytyksiin.
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Aikaulottuvuudella on muuttujaksi piirrettynä siten ultimatumin ominaisuus,

kun juttua kohden käytettävissä oleva aika vedetään todella tiukille. Aika on

myös äärimmäinen raja, johon voi vedota eli tuotantoaikataulu tai deadline.

Aikaa ei voi vaihtaa fyysiseksi tai henkiseksi resurssiksi, eikä sen puutetta

korvaa vaikkapa luovuuden pinnistäminen äärimmilleen.

Näin arviointikyky on riippuvainen sekä välttämättömistä ehdoista että

tahdosta, eikä tahdon nimiin tai tahdosta riippuvaisiksi kuitenkaan voi upottaa

kaikkia arviointikyvyn välttämättömiä ehtoja.

4.3 Journalismin vähimmäistaso ja kiireen malli

Toimitustyön kiireen suhde arviointikykyyn voidaan kehittää malliksi, joka

perustuu

1. arviointikyvyn kolmikantamalliin

2. normaalijournalismin naiivin empiristiseen tietoteoriaan.

Haen journalismille vähimmäistasoa sen takia, että journalismin

vähimmäistason määrittelemisen kautta journalismin ihanteet poikkeavat

käytännöstä ainakin oletusarvoisesti mahdollisimman vähän. Oletan, että

toimitusten todellisuus ei tässä tutkielmassa näin kompastu heti mahdottomiin

vaatimuksiin.

Normaalijournalismin ideaalityypin mukaisesti määritelty journalismin

vähimmäistaso saadaan Ilkka Rentolalta, joka tutki yhdysvaltalaisia journalismin

oppikirjoja. Rentolan mukaan näistä kirjoista välittyvä normaalijournalismin

ideaalityyppi pohjautuu naiivia empirismiä muistuttavaan tietoteoriaan, jossa

kaikki tieto voidaan lopulta pelkistää aistipohjaisiksi havainnoiksi. (Rentola

1983, 52–53)

Rentolan tekemä tulkinta oppikirjojen esittämästä normaalijournalismin

ideasta tekee eron arvostusten ja tosiasioiden välillä. Uutiset kuuluvat olemisen

eli tosiasioiden maailmaan, kun taas kolumnit ja pääkirjoitukset ovat osa
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pitämisen maailmaa. Mikäli uutisjutussa esitetään arvostuksiksi luokiteltavia

seikkoja, ne on sijoitettava lainausmerkkien väliin. (emt., 52)

Michael Schudsonin mukaan tämä naiivin empiristinen journalismikäsitys

kyllä hylättiin yhdysvaltalaisessa journalismissa jo 1900-luvun alussa (Schudson

1995, 61). Toimittajien ammatillisessa itseymmärryksessä tämä käsitys kuitenkin

jatkaa virkeästi eloaan niin, että toimittajat esimerkiksi ilmoittavat hyvin

hanakasti tähtäävänsä objektiiviseen totuuteen tai pystyvänsä sulkeistamaan

oman arvomaailmansa pois tuottamiensa juttujen syntyprosesseista ja

lopputuloksista (ks. esim. Ettema & Glasser 1998, 131 tai Rosen 1999, 54).

Normaalijournalismin määritelmä tarjoaa oman tutkielmani kannalta ja

nimenomaan kiireen mallin rakentamista silmällä pitäen käyttökelpoisen

esityksen journalismin perustilanteesta. Määritelmä sisällyttää itseensä

kokemusperäisen tiedon hankkimisen eli toimittajan havainnot maailmasta, jotka

ovat myös toinen kolmikantamalliin sisältyvistä arvioimisen perusedellytyksistä.

Malli ei ota kantaa siihen, kuinka monen väliportaan läpi havainnot ovat

seuloutuneet. Tätä teemaa sivuan seuraavassa pääluvussa 5, jossa peilaan

kuvauksia journalistien kiireisestä työprosessista toimituksen ulkopuolisia

tekijöitä kohtaan osoitettuun luottamukseen.

Tarkastelen mallin kautta, miten journalisti pystyy hyödyntämään yksittäisen

jutun aistiperustaisuutta, kun reflektioon käytettävä aika eli etäisyys

havaittavasta kohteesta muuttuu eli toteutuvatko journalistisessa prosessissa

arviointikyvyn välttämättömät ehdot.

Tulkintani arviointikyvyn välttämättömistä ehdoista journalistisen

työprosessin perustilanteessa voidaan pelkistää seuraavasti:

journalisti  +  suora havainto  =  journalismin perustilanne

perustilanne + tarpeellinen etäisyys tarkasteltavasta ilmiöstä  =

arviointikyvyn välttämättömät edellytykset

Tulkintani ei ensinnäkään aseta kyseenalaiseksi totuuden olemassaoloa tai

journalistin mahdollisuutta päästä selvyyteen tuosta totuudesta, eikä se

toisekseen kyseenalaista journalistin tekemien havaintojen vastaavuutta totuuden
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kanssa. Eikä se myöskään aseta kyseenalaiseksi journalistin tulkinnan oikeutusta

tai oikeellisuutta muuten kuin suhteessa mallin muuttujaan eli toimittajan

ajalliseen etäisyyteen ilmiötä koskevista havainnoista.

Muuttujana on siis journalistin etäisyys havainnoista. Etäisyys havainnoista

määrittelee kiireen asteen aika-akselilla (kuva 4).

Journalisti < Havainnot

(Arvioiminen)                   (Tahtominen)

          K1=ideaalipiste K2=ilmipiste

aika  --------------/---------------------------------/-------------------------à

etäisyys eli reflektion mahdollisuus (Ajatteleminen)

Kuva 4. Kiireen ideaalipisteestä ilmipisteeseen

K1 eli Kiire1 on hyvän kiireen ihannepiste.  Etäisyys-akselilla pistettä

vastaa /-merkki. Journalistin ja havaintojen välissä on sopivasti aikaa, jotta juttu

ehditään toimittaa ja tiedot tarkistaa.

Kun journalisti liikkuu kuvion asemastaan (vasen yläkulma) oikealle kohti

K1:ä, hänen havaintosektorinsa pysyy koko ajan (kuvioon valitussa) 60 asteessa

ja se aukeaa hänestä suoraan oikealle. Ennen K1:n saavuttamista hänen

etäisyytensä havainnoista on uutisjournalismin kannalta liiankin suuri. Journalisti

käyttää niin paljon miettimisaikaa, että esimerkiksi radion uutislähetys ehtii tulla

ulos ilman hänen juttuaan. Seuraavaan lähetykseen hänen havaintonsa ovat jo

liian vanhoja.

K2 eli Kiire2 on romahtamisen ja kelvottoman lopputuloksen

ilmitulopiste. K2:n oikealla puolella on journalismin romahdus. Journalistin

siirtyessä aika-akselilla K2:n ja havaintojen väliin juttu voidaan esimerkiksi

hylätä ilmiselvien virheiden tai kunnianloukkausten takia.

K1:n ja K2:n välinen alue on kaikkineen journalistisen tuotantoprosessin

aluetta. Alueen vasemmassa laidassa toimitaan journalismin perustilanteessa,

joka on suhteellinen kiire lisättynä väliaikaisilla ylikuormituksilla.



31

Arviointikyvyn välttämättömät edellytykset ovat kuitenkin olemassa. Alueen

oikea laita kärsii jatkuvasta ylikuormituksesta sekä pahoista ongelmista.

Arviointikyvyn välttämättömät edellytykset häviävät lähestyttäessä K2:a.

4.4 Kiireen malli toimituksessa

Luon tässä kappaleessa hypoteesin kiireen asteista toimitustyössä, ja kehitän tätä

hypoteesia kiireen mallin avulla eteenpäin. Oletukseni siitä, että kiireen voi jakaa

eri asteisiin, perustuu journalistista tutkimusta koskevaan yleistietoon sekä omiin

työkokemuksiini radioasemilla, lehdissä ja internet-uutispalvelussa. Kriteerit

kiireiden asteiden erottelemiseksi eivät näin ole aivan mielivaltaisia, vaan

perusteltuja valintoja. Esittelen kiireen asteita tarkemmin luvussa 4.5.2.

Koettelen hypoteesini sopivuutta varsinaiseen tutkimustietoon seuraavassa

pääluvussa. Peilaan arviointikyvyn välttämättömiin ehtoihin pohjautuvaa kiireen

malliani suhteessa Tuomo Mörän tulkintoihin niistä tekijöistä, jotka vaikuttivat

suomalaiseen EU-journalismiin.

Oletan kiireen ihannepisteen määritelmäni perusteella, että uutisten tuoreuden

ja luotettavuuden kannalta K1:n ja havaintojen välinen matka on journalistin

ihanne-etäisyys havainnoista. K1 -pisteessä journalistista oikealle suuntautuva

havaintosektori kohdistuu suoraan kohti havaintoja ja kattaa havainnoista niin

suuren osan, että havaintojen takana olevasta ilmiöstä on mahdollista reflektion

avulla (ja journalistin harjaantuneella arviointikyvyllä, joka ei kuulu mallin

komponentteihin) rakentaa tasapuolinen kuva.

K1–pisteestä on mahdollista siirtyä jonkin matkaa oikealle jutun sisällön

juurikaan kärsimättä. Tämä perustuu siihen, että standardoidut toimintatavat

antavat toimituksissa ajallista liikkumavaraa: havaintoja koskevat lähde-, keruu-

ja esitystaparutiinit auttavat tekemään hyvän arvauksen siitä, kuinka päästään

kelvolliseen lopputulokseen ilman, että pohtimista täytyisi aloittaa aina uudelleen

alusta (Luostarinen 1994, 51).
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4.4.1 Rutiinit sektoria levittävänä linssinä

Oletan, että journalistista lähtevä sektori on mallin K1-pisteessä vaikkapa 60

astetta, ja että se esimerkiksi kattaa 90 % juttua varten tarvittavasta empiriasta ts.

oikeassa laidassa olevista havainnoista.

K1-pisteessä eli ihannetilanteessakaan ei asioita voida yksittäistä juttua

varten tarkistaa ja perustella esimerkiksi tieteen vaatimusten mukaisesti.

Nopeuden hintana tähän journalistisen työprosessin perus- tai ihannekiireeseen

kuuluu jo oletusarvoisesti pienten virheiden mahdollisuus, esimerkiksi

vaihtuneet nimet tai väärinkuullut luvut.

Journalistin joutuessa tekemään juttua ihannekiirettä tiukemmassa

tuotantotahdissa hänellä on joustonvaraa kuviossa oikealle. Hän voi

journalististen rutiinien hallitsemisen, kuten lähteiden tehokkaan käyttämisen

(Luostarinen 1984, 50) ansiosta liikkua pisteestä K1 jonkin matkaa kohti pistettä

K2 ilman, että hänen sektorinsa kattaisi havainnoista oleellisesti vähemmän kuin

ennen. Sektorin kattavuus havainnoista todistaa kuvioksi piirrettynä ammatin

rutiinien toimivuudesta toivon perspektiivissä. Rutiinit toimivat ikään K1:stä

lähtien ikään kuin havaintojen matkaa taittavana linssinä, magneettina tai

imurina. Journalisti voi siirtyä aika-akselia pitkin lähemmäksi havaintoja ilman,

että hänen havaintosektorinsa kattaisi vähemmän osan havainnoista. Sektorin

täytyy siis levetä.

Journalistinen työprosessi muuttuu samalla kuitenkin haavoittuvammaksi,

koska havaintojen miettimisaika vähenee. Ammattitaitoon kuuluvat rutiinimaiset

toimintatavat korvaavat (ammattikunnan sisällä vallitsevan käsityksen mukaan)

etäisyyden puutetta, mitä kuvaa sektorin leveneminen etäisyyden kaventuessa eli

ajan vähetessä (kuva 5).
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Kuva 5.  Rutiinit säästävät aikaa ja levittävät havaintosektoria.

Korostan vielä, että havaintosektori ei sisällä toimittajan käsittelemättömiä

aistihavaintoja. Sektori kuvaa ja sen sisään mahtuvat vain ne havainnot, jotka

journalisti jollain tapaa prosessoi juttua rakentaessaan, eli jotka hän voi päättää

saman tien vaikkapa hylätä. Sektorissa eivät näy siis ne havainnot, jotka menevät

reflektion suhteen ikään kuin hukkaan esimerkiksi välimatkan lyhyyden takia.

Niiden voidaan mieltää heijastuvan näkymättöminä havainnoista poispäin

vasemmalle, mutta sektorin ulkopuolella ja journalistin ohi eli tässä

kaksiulotteisessa mallissa journalistin yli ja ali.

4.4.2 Etiikka joustaa ja tinkiminen alkaa

Journalistin lähestyessä pistettä K2 käy linssin taittopaine tuotantoprosessissa

liian suureksi. Eettisesti hyväksyttävä keinovalikoima ei enää riitä taittamaan

havaintoja kattavasti tai sektoria oikein suuntaavasti. Oletan, että silloin voi

tapahtua vahingossa seuraavat asiat tai näiden vaihtelevat yhdistelmät. Otan

kuvitteelliseksi esimerkiksi jutut Suomessa asuvista ulkomaalaisista:
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1. Sektori voi kääntyä poispäin havainnoista eli ei tarkastella enää oikeaa

ilmiötä. Kirjoitetaan esimerkiksi pakolaisten määrästä viittaamalla

siirtolaisia koskeviin lukuihin.

2. Linssi taittaa väärin, jolloin juttu voi perustua esimerkiksi vanhoihin tai

vääriin tietoihin sekä ennakkoluuloihin.

3. Linssin teho ei riitä, joten sektori ei kata enää tarpeellista määrää

havaintoja. Sektori voi kaveta entiselleen 60 asteeksi tai sitäkin

kapeammaksi, esimerkiksi 30 asteeksi.  Haastatellaan kiireessä yhtä tai

kahta pakolaista ja tehdään tämän perusteella yleistäviä johtopäätöksiä

pakolaisten asemasta ja kokemuksista Suomessa.

Kun K2-piste ohitetaan, jutusta tulee viimeistään tässä niin

epäammattimainen tai ennakkoluuloinen, että juttu jää ainakin lakituvan pelossa

julkaisematta.

Tämän tutkielman kannalta olennaista on, että jossakin vaiheessa jo K1:n ja

K2:n välillä arviointikyvyn välttämättömätkin edellytykset häviävät. Sitä

havainnollistaa sektorin kapeneminen, vääntyminen tai kääntyminen.

4.4.3 Hallitusti kohti romahdusta

Oletan, että journalistisen prosessin ajansäästökykyä voi myös tietoisesti

kasvattaa keinoin ja päätöksin, syövät arviointikyvyn edellytyksiä. Niiden avulla

voidaan parantaa tuotantoprosessin hallittavuutta sekä ennustettavuutta ja siirtyä

näin toimimaan jatkuvasti lähempänä K2:a.

Juttuun käytettävää aikaa voi säästää luovuttamalla tietoisesti, olemalla

ottamatta laadullisia paineita. Hyväksytään arviointikyvyn edellytysten

katoaminen journalistisista teoista joko osittain tai kokonaan, ja lasketaan

tietoisesti alemmaksi journalistisen suorituksen rimaa. Keskitytään esimerkiksi

juttujen ulkoasuun ja tekstin journalistiseen tyyliin ja määrään sisällön

kustannuksella. Näin saadaan minimoitua sellaisen esimerkiksi sellaisen

”turhan” pohjatyön osuus, joka ei näkyisi sellaisessa jutussa, jonka näkökulma

olisi etukäteen tiukasti päätetty ja rajattu. Kirjataan suosiolla kaikki

lausuntoautomaattien sanomiset ja julkaistaan ne sellaisenaan.
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Toimittaja ei koe olevansa vastuussa yleisölleen, vaan esimerkiksi median

talousjohdolle. Tästä journalismin ulkopuolisesta näkökulmasta jutut ovat

ilmoitusmyyntiä helpottavaa ja luotettavuutta lisäävää tukimateriaalia.

4.5 Ammattien arvot ja onnistunut suoritus

4.5.1 Toivon näkökulma

Arendtin mukaan maailman tarkkailijan tehtävä on tehdä maailmaa

ymmärrettäväksi ja käytettävä siihen koko arvostelukykynsä laajaa skaalaa.

Mielettömyys voi hävittää maailmasta toivon, mutta traagisuus ei.

Pahemmin oikaisematta voikin vetää yhtäläisyysmerkit toimittajien eettisen

koodiston sekä Arendtin toivon näkökulman välille. Tulkitsen toimittajien

kuuluvan esimerkiksi yhteiskuntatieteilijöiden ja kirjailijoiden ohella maailman

aktiivisten tarkkailijoiden joukkoon ja heidän vastuunsa yleisöään kohtaan

heijastavan nimenomaan arendtilaisittain ymmärrettyä toivon näkökulmaa – ei

siis esimerkiksi Arendtin vastustamaa kehitysoptimismia.

4.5.2 Kiireen lajit, arvot ja vastuut

Ammatilliset ihanteet ja arki eroavat toisistaan, ja ihannesuoritus jää useimmiten

enintään pyrkimykseksi. Näin on minkä tahansa ammatin sisällä – ajatellaan

vaikkapa taloudellisen tulosyksikön osana työskentelevää terveyskeskuslääkäriä,

joka varttitunnissa käsittelee potilaan kuin potilaan pulmat. Kiireisen lääkärin

näkökulmasta saattaisi toimiva sovellus lääkärietiikan vaatimusten suhteen olla

jotain sellaista kuin ”vaikka kiirettä pitää enkä aina ehdi syventyä ongelmaan

tarpeeksi, en sentään pahenna potilaani tilaa. Lähetänpä hänet siis tutkimuksiin

tai erikoislääkärille.” Toimitusmaailmassa vastaava käytännön sovellus voisi olla

”deadline painaa päälle ja aihe on hankala. Enpä kuitenkaan anna jutussani
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virheellisesti ymmärtää, että asia olisi yksinkertainen. Seuraan asiaa ja palaan

siihen tarvittaessa.”

Työn onnistumisen edellytykset riippuvat ainakin osittain kiireen asteesta.

Mahdollisuus tai todennäköisyys siedettävälle, riittävälle tai mainiolle

suoritukselle voidaan piirtää näkyviin osaksi edellä luotua kiireen mallia. Tähän

mennessä malliin sisältyvät kuitenkin vain työn onnistumisen ideaalipiste K1,

jossa kiireen aste on ihanteellinen, sekä työn epäonnistumisen ilmitulopiste K2.

Kehitetään siis mallia eteenpäin. Kelvollisen tai välttävän työsuorituksen

paikantamiseksi tarkastellaan tarkemmin kiireen ideaalipisteen K1 ja kiireen

ilmipisteen K2 välistä aluetta (kuva 4, s.31). Zoomataan sisään kuvan

keskiosaan, jolloin K1 ja K2 siirtyvät laitaan (kuva 6).

K1=ideaalipiste         Kpusku1     Kpusku2         K2=kiireen ilmipiste

aika  /-------------------------/---------------------/-----------------/-----------------à

hyvä kiire---------------/vaarakiire---------/paha kiire-----/romahdus-----

Kuva 6. Kiireen lajit ammatinharjoittajalla

Ammatinharjoittajan kiireet ilmentävät nimellään työn onnistumisen

mahdollisuuden astetta arviointikyvyn välttämättömien edellytysten suhteen:

hyvä kiire, vaarakiire sekä paha kiire. Työn onnistuminen mitataan kunkin

ammattikunnan sisällä vallitsevien arvojen mukaan, jotka kertovat kenelle

ammatinharjoittaja on työstään vastuussa. Ainakin suomalaistoimittajille lankeaa

journalistin ohjeisiinkin kirjattu vastuu kansalaisia kohtaan. Kysymys on siis

maailman tekemisestä ymmärrettäväksi, eli toivon näkökulmasta.

Kuvan selvyyden vuoksi olen tässäkin jättänyt pois ammatinharjoittajasta

oikealle päin aukeavan havaintosektorin. Mitä kauemmaksi oikealle

ammatinharjoittaja siirtyy aika-akselia pitkin, sitä todennäköisempää on, ettei

ammattimaisuuden linssi enää jaksa taittaa tarpeeksi havaintoja. Sektorin

kattavuus havainnoista ilmentää arviointikyvyn välttämättömien ehtojen

ilmenemisen astetta, ja näihin ehtoihin kuuluvat niin havaintojen

vastaanottaminen kuin niiden prosessointi.
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Professionaalisuutta ei ole palautettu tässä tekniseksi insinööritaidoksi, vaan

professionaalisuus palvelee toivon näkökulmaa ainakin lähtökohtaisesti eli

kiireen ihannepisteessä.

Hyvä kiire: väliaikaista arvoista tinkimistä

Työn onnistuneen suorituksen ideaalipisteestä K1 alkaa ammatillisen

normaalisuorituksen puskurivyöhyke, jonka päätepiste on Kpusku1. Tämä

ensimmäinen puskurivyöhyke on päivittäistä tasapainoilua raadollisen arjen ja

ylevien ihanteiden välillä. Lääkäri esimerkiksi joutuu välillä tekemään talouden

sanelemia kompromisseja, mutta kokee silti lojaaliutta enemmän oman

ammattikuntansa sisäisiä arvoja kuin tulosyksikön säästötavoitteita kohtaan.

Vaarakiire: arvot vaarassa

Toisen puskurivyöhykkeen sisällä pisteestä Kpusku1 pisteeseen Kpusku2

ammatilliset tavoitteet alkavat yhä lisääntyvien joustovaatimusten seurauksena

hämärtyä ja työn perustavoite on vaarassa kadota. Lojaalius työn ulkopuolisia

tekijöitä kohtaan kasvaa ja ne pääsevät määrittelemään työn sisältöä ja

tavoitteita.

Paha kiire: arvovallankumous

Ammatinharjoittajan arvomaailma on muuttunut siirryttäessä eteenpäin pisteestä

Kpusku2. Potilaat ovat lääkärin näkökulmasta ennen muuta tuloksentekoväline ja

lääkäri kokee olevansa enemmän vastuussa laitoksen talousjohdolle kuin

asiakkailleen.

Pahan kiireen alueella mäkihyppääjä ei muista enää nauttia urheilusta. Hän

epäonnistuu suorituksen rentoudessa, kun ajattelee hypätessään vain voittoautoa.

Romahdus: kiire loppuu

Linssin ei tarvitse enää taittaa mitään. Ammatin harjoittamisen mahdollisuudet

häviävät: lehti lopetetaan, aivotutkija joutuu syytteeseen väärinkäytöksistä

potilaitaan kohtaan ja menettää virkansa, urheilijan mitalit ja valmennustuki

viedään kakkosnäytteen varmistuttua positiiviseksi, tennishallin katto romahtaa

lumen painosta eikä materiaalikuluja säästellyt rakennusyhtiö saa enää tilauksia.
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4.6 Eichmannin arvot ja sektorit

Arendtin arviointikyvyn käsitteen tulkintaan perustuva kiireen malli on tiukasti

arvosidonnainen. Arviointikyky palvelee toivon näkökulmaa eli ymmärryksen

lisäämistä monimutkaisesta maailmasta ja palvelee sitä kautta kansalaisten

poliittisen vaikuttamisen mahdollisuuksia.

Voidaan pohtia kiireen mallin arvosidonnaisuuksien havainnollistamiseksi,

mihin kohtaan edellä luotua ammatinharjoittajan kiireiden mallia Adolf

Eichmannin voisi upottaa osana omaa toimintaympäristöään natsi-Saksaa.

Eichmann työskenteli osana tiukasti organisoitua käskytysketjua, jonka ylin

piste oli Führer eli Adolf Hitler. Eichmann työskenteli 1940-luvulla Hitleristä

alaspäin laskettuna noin viidennellä portaalla. Vaikka Eichmannin asema ei

organisaatiohierarkiassa muodollisesti ollut kovin korkea, juutalaiskysymyksen

merkityksen korostuminen sodan loppuvaiheessa teki hänen asemastaan

tärkeämmän kuin se oli teknisesti tai organisatorisesti tarkasteltuna. (Arendt

1965, 70–71)

Totalitaarisen valtion sisällä pohdinta arviointikyvyn välttämättömistä

ehdoista ja niiden suhteesta onnistuneeseen työtulokseen siirtyy tietysti eri

vaativuusluokkaan kuin länsimaisen demokratian suojeluksessa olevassa, vaikka

hektisessäkin työympäristössä. Jälkimmäisessä itse kukin voi ainakin teoriassa

pyrkiä muuttamaan työolojaan tai viimeisenä keinona sanoutua irti

työpaikastaan. Valtiosta on valtion sisällä mahdotonta irtisanoutua, ja valtiosta

pois lähteminen voi osoittautua hengenvaaralliseksi.

4.6.1 Rivikansalaisen ja johtajan asema

Eichmann väitti, ettei hänellä ollut muuta vaihtoehtoa kuin toteuttaa ylhäältä

saamiaan käskyjä. Voidaan tämän jälkeen kysyä, mikä oli puolueuskollisuuden

minimisuorituksen raja huippuunsa viritetyssä natsibyrokratiassa.

Natsi-ideologiaa ei voinut yhden puolueen valtiossa paeta. Arviointikyvyn

mallin kautta tarkasteltuna puolue ikään kuin työnsi kansalaisia aika-akselia

pitkin jatkuvasti lähemmäksi havaintoja. Pysyäkseen hyvän kiireen alueella
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rivikansalaisen olisi pitänyt totalitaarisen valtion oloissa olla perheetön ja

tarkkasilmäinen peluri, jonka ei olisi tarvinnut välittää kuin enintään omaan

henkilöönsä kohdistuvasta uhasta.

Havaintosektorin kavetessa kansalainen osallistettiin arkisten tekojen kautta

osaksi byrokraattista hallintojärjestelmää. Mahdollisuus ajatella havaintojen

merkitystä väheni oleellisesti vastavoimien puuttumisen takia. Esimerkiksi

nuorisojärjestöt säännönmukaisesti organisoitiin osaksi ainoaa sallittua puoluetta.

Voidaan tulkita, että osallistaminen tapahtui vaarakiireen alueella, jossa kaksi

arvomaailmaa kohtasi ja jossa epänormaali muuttui vähitellen normaaliksi.

Rivikansalaisen mahdollisuudet vaikuttaa asemaansa ja sektorinsa kattavuuteen

olivat totalitaarisen hallintobyrokratian sisällä vähäiset. Minimisuorituksen rajan

alittaminen ja ylipäänsäkin etsiminen oli vaikeaa ja hengenvaarallista, ja arkiset

teot oli järjestään valjastettu tukemaan suurta järjestelmää. Eivätkä

arviointikyvyn välttämättömät ehdot varmaankaan useimpien rivikansalaisten

kohdalla edes toteutuneet.

Arendt korostikin nimenomaan johtajien vastuuta. Tuomitessaan

juutalaisneuvostojen yhteistoiminnan natsien kanssa hän selitti, että johtajien

näköala ja sitä kautta vaikutusmahdollisuudet olivat aivan eri luokkaa kuin

rivikansalaisten.

 Sijoitan nyt Eichmannin osaksi kiireen mallia. Ensin täytyy kuitenkin

tarkentaa, minkä arvojen mukaan määrittyy hyvin tehty työ.

Nykyisen länsimaisen journalismietiikan tai esimerkiksi lääkärietiikan arvot

ovat kutakuinkin vastakkaiset Eichmannin toimintaympäristön arvoille 1940-

luvun alkupuoliskolla. Hyvän työsuorituksen kriteerien sekä arvomaailmojen

vastakohtaisuuksien vuoksi Eichmannille onkin selvintä piirtää kaksi kuviota,

joita kutsun eichmannilaiseksi sekä epä-eichmannilaiseksi näkökulmaksi.

Aloitan jälkimmäisestä, joka muistuttaa länsimaista ihmisoikeusnäkökulmaa ja

joka voidaan tulkita arendtilaiseksi toivon ja ymmärryksen näkökulmaksi.

Tarkastelen näiden näkökulmien kautta työn tavoitteita vastaavan

arvomaailman yhteyttä kiireen eri lajeihin. Tämän vuoksi kirjoitan malliin

näkyviin myös uskollisuuden arvomaailmaa kohtaan ja jaan ne kiireen lajeja

vastaaviksi vyöhykkeiksi: enintään väliaikainen arvoista tinkiminen hyvän
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kiireen alueella, jatkuva arvoista tinkiminen vaarakiireen alueella sekä

arvovallankumous pahan kiireen alueella.

4.6.2 Epä-eichmannilainen näkökulma

Viimeistään sodan loppuvaiheessa Eichmann oli siirtynyt jo pahan kiireen

alueelle. Tuolloin hän jopa uhmasi Heinrich Himmleriä sekä puolueen maltillista

siipeä ja pyrki vaikuttamaan siihen, että juutalaisten kuljetukset tuhoamisleireille

suoritetaan entistä tehokkaammin. Hän koki Arendtin tulkinnan mukaan

omatunnon asiaksi sen, että juutalaiskysymys ratkaistaan Führerin tahdon

mukaisesti (Arendt 1965, 146–147).  Kuviossa tämä sijoittuu liki K2:a,

romahduksen alkamispistettä (kuva 7).

K1=ideaalipiste          Kpusku1      Kpusku2      K2=kiireen ilmipiste

aika /-----------------------------/-----------------------/-----------------/---------------à

----hyvä kiire---------------/vaarakiire-----------/paha kiire-----/romahdus-----

väliaik. arvoista tinkim.--/jatkuva tinkiminen-/arvovallankumous------------

Kuva 7. Epä-eichmannilainen näkökulma

Juutalaisten kuljetusoperaatioista vastanneella Eichmannilla oli taatusti

näköalapaikka, muun muassa jatkuvan raportoinnin ja omien vankileireillä

vierailujensa vuoksi. Siten hänen havaintosektorinsa voi olettaa pysyneen

leveänä ja kohdistuneen suoraan havaintoihin.

Eichmannin asema sekä sen suoma valta toimivat ikään kuin linssinä,

havaintosektoria levittävänä voimana. Lähestyikö Eichmann

juutalaiskysymyksen ”Lopullisen Ratkaisun” aikana – kuten kuului

kansallissosialistien kielenkäyttösäännöstön mukainen koodinimi (Arendt 1965,

85) juutalaisten tappamiselle - K2:a ja kohdistuiko sektorin linssiin liian kovia

taittovaatimuksia? Toteutuivatko arviointikyvyn perusedellytykset romahduksen

edellä?

Arendtin tulkinta oli, että Eichmann kieltäytyi käyttämästä arviointikykyään.

Hän ei siis ollut typerä eikä tyhmä, mutta sen sijaan ajattelematon. Hän ei
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ajatellut eli ei käyttänyt hyväkseen sitä etäisyyttä eli ajattelun tilaa, joka oli

hänen itsensä sekä hänen havaintojensa välissä. Kieltäytyessään näin näkemästä

yhteyttä tekojensa ja niiden seurausten välillä Eichmann ei siis Arendtin mukaan

käyttänyt arviointikykyään, vaikka olisi voinut sen tehdä.

Kieltäytyminen tapahtui Arendtin tulkintaa malliin soveltaen niin, että

perusehtojen täyttyessä Eichmann kieltäytyi käyttämästä näitä arviointikyvyn

välttämättömiä komponentteja, jotka hänellä oli. Sektori oli siis suunnattuna

kohti havaintoja ja näistä se kattoi vallan hyvin sen osuuden, jota hyvin suoritettu

työ edellytti.

Epä-eichmannilaisesta näkökulmasta katsottuna Eichmann toimi pahan

kiireen alueella ja kävi läpi arvovallankumouksen – määriteltiinpä onnistuneen

työn kriteeriksi melkein mikä tahansa kuviteltavissa oleva ihmisyyden puolustus.

4.6.3 Eichmannilainen näkökulma

Toinen tapa piirtää Eichmannin asema osana kiireen mallia on sijoittaa hänet

ensin osaksi Hitlerin käskyjen kautta välittynyttä arvomaailmaa, josta käsin

määrittyy myös työn onnistunut suoritus. Tämä eichmannilaiseksi nimittämäni

näkökulma irtautuu arendtilaisesta toivon näkökulmasta ja myös mittaa työn

tekijän arviointikyvyn toteutumisen mahdollisuuksia toisin kriteerein, samoin

kuin itse arviointikykyä.

Tämä näkökulma perustuu selvimmin vuosien 1941–1944 väliseen

tilanteeseen, jolloin Eichmann oli sisäistänyt Führerin tahdon toteuttamisen

omaksi tehtäväkseen. Ikävä totuus oli Arendtin mukaan sellainen, että Eichmann

ei missään nimessä ollut fanaatikko. Nimenomaan Eichmannin omatunto tuotti

hänen kompromisseihin taipumattoman asenteensa sodan viimeisinä vuosina, ei

fanaattisuus (Arendt 1965, 146).

Eichmannin arvomaailma tuki natsien hallussa oleman valtiokoneiston

tavoitteita, eikä omatunto siis vaatinut Eichmannia siirtymään pois

ensimmäiseltä puskurivyöhykkeeltä. Hän saattoi päinvastoin keskittyä hiomaan

työsuoritustaan yhä tehokkaammaksi aina vuoteen 1944, jolloin hän teollaan

uhmasi Himmleriä ja joutui rangaistukseksi siirtymään vähäpätöisiin tehtäviin

(Arendt 1965, 146–147). Eichmannin asema oli tuohon asti taannut hänelle
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arviointikyvyn edellytysten toteutumiseksi tarvittavat havainnot.  Sektori oli

pysynyt kohdallaan ja kattanut suurimman osan havainnoista (kuva 8).

K1=ideaalipiste Kpusku1      Kpusku2      K2=kiireen ilmipiste

aika /-----------------------------/-----------------------/-----------------/---------------à

----hyvä kiire---------------/vaarakiire-----------/paha kiire-----/romahdus-----

väliaik. arvoista tinkim.--/jatkuva tinkiminen-/arvovallankumous------------

Kuva 8. Eichmannilainen näkökulma

Eichmann pyrki sekä pystyi toteuttamaan työssään itselleen sisäistämiä

kansallissosialistisia arvoja ja tekemään työnsä vastuullisesti sitä kohtaan, jolle

hän koki viime kädessä olevansa vastuussa eli Führerille. Hänet voi tässä toivon

tavoitteesta irtautuvassa ”epä-toivon” perspektiivissä sijoittaa hyvän kiireen

alueelle.

4.6.4 Arvovallankumous käänsi mallin nurin kuukaudessa

Eichmann vieraili vankileireillä, ja vaikka hän koki näkemänsä vastenmieliseksi

hän näki tarpeeksi ymmärtääkseen, kuinka tuhokoneisto toimi (Arendt 1965, 88–

90). Eichmann ratkaisi omat arvoristiriitansa niin, että sodan loppuvaiheessa hän

teki juutalaiskysymyksen ratkaisemisesta Hitlerin tahdon mukaisesti itselleen

omatunnon kysymyksen.

On kuitenkin kyseenalaista väittää, että edes Eichmannin kohdalla

takinkääntö olisi ollut puhtaat 180 astetta. Eikä voi myöskään väittää, että hänen

takinkääntönsä olisi tapahtunut puhtaasti teknisen insinööritaidon varassa niin,

että arvot olisivat menettäneet merkityksensä ja pelkkä arvovapaa, hyvän

työsuorituksen ihanne olisi jäänyt arvovallankumouksen tukipisteeksi.

Eichmannin kohdalla arvot eivät menettäneet merkitystään, vaan sen sijaan yhdet

arvot korvautuivat toisilla arvoilla.

Arendt kysyy, kuinka kauan tavalliselta ihmiseltä menee aikaa siihen, että

hän voittaa luontaisen vastenmielisyytensä rikolliseksi ryhtymistä kohtaan.



43

Arendtin käsityksen mukaan Eichmannin tapaus tarjoaa kysymykseen aivan

selvän ja täsmällisen vastauksen (Arendt 1965, 93).

Eichmann organisoi juutalaisten ensimmäisiä massakuljetuksia syyskuussa

1941. Hieman aiemmin samana vuonna hän oli vieraillut Puolassa ja Venäjällä

sijaitsevissa tuhoamiskeskuksissa.

Syytetyn omatunto toimi oletetulla tavalla neljän viikon ajan, jonka jälkeen

se alkoi toimia toisella tavalla. Arendt viittaa niihin syyskuun 1941 tapahtumiin,

jolloin Arendtin mukaan Eichmann ensimmäisen ja viimeisen kerran yritti

omasta aloitteestaan pelastaa ihmisjoukon varmalta kuolemalta. Eichmann itse

kielsi aloitteellisuutensa ja väitti, että hänen näkökulmastaan kysymyksessä oli

puhdas valintatilanne. (emt., 93–95)

Himmler oli välittänyt Eichmannille Hitlerin ”toiveen” hävittää juutalaiset

valtakunnasta mahdollisimman pian. Eichmannin järjestämään ensimmäiseen

kuljetuserään kuului kaksikymmentä tuhatta reininmaalaista juutalaista sekä viisi

tuhatta romania, ja Arendtin kertoman mukaan tässä yhteydessä sattui outo

tapaus. Eichmann oli näkemänsä perusteella varmasti tietoinen siitä, että junan

määränpäässä Riiassa ja Minskissä ihmiset ammuttaisiin heti. Eichmann

määräsikin kuljetuksen määränpääksi Lódzin gheton. Hän tiesi, ettei tarvittavia

valmisteluja ihmisten massoittaiseksi tuhoamiseksi ollut Lódzissa vielä tehty.

Ghettovastaava valitti ylimääräisestä vaivasta, joka hänelle aiheutui tästä

yllättävästä saapumiserästä. Eichmann joutui kuulemaan haukut teostaan, mutta

Himmler ja kumppanit painoivat välikohtauksen muuten villaisella. Eichmann

suhtautui asiaan toisin, sillä Arendtin mukaan hän pyrki pontevasti todistamaan

vielä oikeussalissakin Lódzin olleen vain yksi hänelle annetuista vaihtoehtoisista

määränpäistä. Näin hän kielsi sen vähäisenkin määräysten vastaisen

aloitteellisuutensa, joka hänellä koskaan oli ollut keskellä käskyjen ja

tottelemisen maailmaa. (emt., 93–95)

Kolme viikkoa myöhemmin Prahassa pidettiin kokous, jossa Eichmann esitti,

että venäläiskommunistien tuhoamisleireille voitaisiin vallan hyvin ottaa sisään

myös juutalaisia.(emt., 93–95)

Arvoristiriitojensa aikoihin aina vuoteen 1941 asti Eichmann työskenteli

jatkuvasti kahden arvomaailman ristipaineessa eli vaarakiireen alueella. Tämän

tulkinnan voi tehdä sekä eichmannilaisesta että epä-eichmannilaisesta
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näkökulmasta. Arvojen vallankumous pohjustetaan tällä alueella, mutta

viimeistään se alkaa pisteessä Kpusku2, jossa entiset arvot alkavat menettää

loputkin merkityksensä. Tavoitteiden muuttuessa arvot korvautuvat uusilla.

Kysynkin kohta, voiko tämä tapahtua myös passiivisesti, tavoitteita asettamatta

tai tarkistamatta.

Malli oikaisee totuutta ja sen tarkoitus on tässä havainnollistaa sitä, että

arvovallankumousta edeltävä ja sitä seuraava muuttuneita arvoja mukaileva

näkökulma mittaavat aivan eri kriteerein työn onnistumisen ja arviointikyvyn

edellytyksiä.

Siirtymisen vaarakiireen alueelta pahan kiireen alueelle eli Eichmannilla

tapahtuneen arvovallankumouksen voi epä-eichmannilaisesta perspektiivistä

tulkita niin, että Eichmann päästi tietoisesti irti hänellä olevista arviointikyvyn

edellytyksistään. Tässä mielessä tapahtuikin juuri sama arvioimisesta

kieltäytyminen kuin Arendt väitti Eichmannin kohdalla tapahtuneen.

Toinen perspektiivi kääntää kuvion osittain ympäri. Malli yksinkertaistaa

totuutta ja olettaa arvovallankumouksen olevan 180 astetta. Arvot eivät häviä,

mutta ne muuttuvat peilikuvikseen, ja hyvän työsuorituksen ihanne jää pohjalle.

Eichmannilaisesta perspektiivistä ei voida vetää sellaista johtopäätöstä, että

Eichmann olisi nimenomaan kieltäytynyt käyttämästä arviointikykyään, vaikka

hänellä olisi ollut siihen mahdollisuus. Sen sijaan voidaan väittää, että Eichmann

arvioi toisin ja teki arvionsa eri kriteereillä kuin ennen. Haluan tarkentaa tässä,

että eichmannilainen perspektiivi oikaisee totuutta myös niin, että se sivuuttaa

Adolf Eichmann –nimisen historiallisen henkilön eettiset kamppailut eikä siten

voi olla yksi yhteen Adolf Eichmannin perspektiivin kanssa. Ymmärtääkseni se

jää arvoitukseksi vielä Jerusalemin sotasyyllisyysoikeudenkäynnin jälkeenkin.

Oleellista on kysyä, voiko pahan kiireen alueelle päätyä ilman aktiivista eli

tietoista arvovallankumousta. Samoin tulee kysyä, voiko arvovallankumous

tapahtua pahan kiireen alueella sekä tietoisesti että tiedostamattomasti. Tulee

myös pohtia, mikä määrittelee tekijän sijoittumisen pahan kiireen alueelle:

tekojen seuraus vai tekijän arvomaailma. Onko pahan kiireen alueelle ylipäätään

edes mahdollista edetä ilman omaa aktiivista ja tietoista yritystä? Onko pahan

kiireen alueella erotettavissa sekä arvovallankumouksen alue että sitä edeltävä

alue?
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Eichmannin pahuus oli Arendtin mukaan banaalia eli arkisena ilmenevää

pahuutta. Banaalin pahan Arendt taas määritteli pahuuden menemisenä

rakenteisiin niin, että tavalliset ihmiset osallistetaan arkisten tekojen kautta

pahantekoon. Kuitenkaan Eichmann ei ollut tavallinen ihminen rivikansalaisen

mielessä, ja silti hänen pahuutensa oli banaalia. Kysynkin, miten tulee tällöin

ymmärtää Eichmannin aktiivinen osuus arvovallankumouksessa eli oman

arvomaailman muokkaamisessa sellaiseksi, että tekojen seurausten ja ihanteiden

välillä on mahdollisimman pieni ristiriita. Eichmannin auktoriteetteja ja sääntöjä

kunnioittavan luonteen vuoksi olisi ilmeisesti ollut parempi, ettei Eichmann olisi

pyrkinyt oikeuttamaan tekojaan eikä myöskään kuuntelemaan omatuntoaan.

Joudun jättämään nämä Eichmannia koskevat kysymykset avoimiksi.

Oikeudessa Eichmann joka tapauksessa joutui vastaamaan epä-eichmannilaisen

arvomaailman mukaisesti teoistaan, jotka aikoinaan tapahtuivat maailmassa,

jonka arvot muistuttivat eichmannilaista perspektiiviä. Eichmannilaisesta

perspektiivistä katsottuna kävi niin, että entinen tehokas työsuoritus muuttui

rikokseksi ihmiskuntaa kohtaan.

Siirryn sen sijaan tarkastelemaan samoja kysymyksiä toimitusmaailmaan.

Seuraavassa luvussa pohdin muun muassa sitä, määritteleekö jo pahan kiireen

alueelle joutuminen jo itsessään arvovallankumouksen tapahtuneeksi vai

tarvitaanko siihen myös toimittajan omatunnon perusteellista remonttia. Onko

hyvillä aikomuksilla mitään painoa pahassa maailmassa?
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5 Arviointikyky toimitustyössä

Tässä luvussa peilaan edellä luotua kiireen mallia siihen, mitä toimitusten arjesta

tiedetään. Keskityn Tuomo Mörän tutkimukseen (Mörä 1996 ja 1999), joka

käsitteli suomalaisen EU-uutisoinnin syntyprosessiin vaikuttaneita tekijöitä

ennen vuoden 1994 EU-kansanäänestystä. Mörä haastatteli EU-asioihin

erikoistuneita toimittajia ja heidän esimiehiään tärkeimmistä suomalaisista

medioista ja etsi vastausta siihen, miksi jotkut näkökulmat ja henkilöt korostuivat

EU-journalismissa ja mitkä prosessit tähän vaikuttivat.

Nostan Mörän tekemistä tulkinnoista esiin muutamia teemoja, joita tulkitsen

kiireen mallin läpi. Koettelen näin edellisessä luvussa kehittelemäni mallin

soveltuvuutta ja selitysvoimaa siihen, voiko esimerkiksi mediarutiinien osuutta

tai toimittajien ja juttulähteiden vuorovaikutusta edes eritellä suhteessa

arviointikyvyn välttämättömiin ehtoihin, ja tuottaako tämä erittely uusia

näkökulmia verrattuna Mörän nostamiin tulkintoihin.

Pyrin näin arvioimaan arviointikyvyn ehtojen toteutumista EU-asioihin

keskittyneiden toimittajien, ja varsinkin Brysselin kirjeenvaihtajien työssä.

5.1 EU-journalismi Mörän tutkimuksessa

5.1.1 Rakenteen kaksitahoisuus ja liaanimalli

Mörä käytti 113 toimittajahaastattelun pohjana kysymysrunkoa, joka toimittajien

osalta sisälsi seuraavat pääkohdat: lähteet, oman organisaation rooli,

suhtautuminen EY-prosessiin, journalistin roolin arviointi sekä käsitys yleisöstä

(Mörä 1999, 263).
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Mörä pyrki saamaan selville, painostettiinko toimittajia raportoimaan EU-

myönteisesti ja jos, niin kuka painosti. Toimittajilta kyseltiin myös, oliko heillä

mahdollisuus haastatella tasapuolisesti sekä kyllä- että ei-puolen väkeä, miten

uutisten määrittely-, keruu- ja käsittelyrutiinit vaikuttivat EU-journalismin

sisältöön, mitä nämä rutiinit aivan täsmällisesti kuvailtuina olivat ja oliko

Brysselissä työskentelevillä kirjeenvaihtajilla aikaa tai jaksamista ideoida sekä

toteuttaa infojuttujen lisäksi myös omia juttujaan.

EU-asioihin erikoistuneiden journalistien vastauksia tulkitessaan Mörä nojaa

etupäässä Anthony Giddensin rakenteistumisteoriaan, ja Mörä myös

allekirjoittaa Giddensin ajatukset rutiinien ja rituaalien synnystä yleensä.

Journalismin käytäntöjä yritetään Mörän mukaan yleensä selittää joko rakenteilla

tai yksilöllisillä tekijöillä. Yhtäältä korostetaan toimituskulttuurin sosiaalistavaa

vaikutusta toimituksessa työskenteleviin yksilöihin ja heidän työtapoihinsa,

toisaalta taas yksilön rooli nähdään ensisijaisena.

Giddensin mukaan rakenne sisältyy toimijoiden muistijälkiin, ja tässä

Giddensin teoria poikkeaa Mörän mukaan muista rakenneteorioista ja pystyy

kestävästi ylittämään tämän joko-tai –asetelman. Dualismi rakenteen ja

yksilöiden ensisijaisuuden välillä onkin Mörän mukaan aivan keinotekoinen,

koska vastakkainasettelun osapuolet eli yksilö ja rakenne ovat jatkuvassa

vuorovaikutuksessa keskenään. Yksilö vaikuttaa rakenteisiin ja päinvastoin. Tätä

tarkoittaa rakenteen kaksitahoisuus.  (Mörä 1999, 29–33).

Mörä luo EU-journalismiin vaikuttavista rakenne- ja yksilötekijöistä

liaanimallin, jossa nämä tekijät kietoutuvat tiiviisti toisiinsa. Esimerkiksi

rutiinien asema vaihtelee uutistuotannon tilanteittain ja vaiheittain. Joskus rutiinit

hallitsevat  toimittajan  työtä,  joskus  taas  muut  tekijät  ovat  määräävämpiä.  Toki

hierarkkisia tendenssejä voidaan havaita, mutta lukuisat poikkeukset puoltavat

Mörän mielestä jäykkien selitysmallien purkamista (emt., 57 ja 222).

Giddensin teoriaa ei Mörän käsityksen mukaan ole ennen sovellettu

journalismin tutkimukseen. Vaikka esimerkiksi Pamela J. Shoemaker ja Stephen

D. Reese ovat analysoineet tutkimuksessaan journalismin sisältöön vaikuttavia

tekijöitä, ja vaikka heidänkin mallinsa yhdistää yksilö- ja rakennetason,

ongelmana on Mörän mielestä tämänkin mallin hierarkkisuus. Mörä käy läpi

muitakin teoreetikkoja, joiden näkemyksiä yhdistää rakenteen ensisijaisuus.
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Rakenne määrittelee yksipuolisesti yksilöä, ja kaiken yläpuolella on ideologia.

Tämä on rakennesosiologisen lähestymistapa, jossa yksilö Mörän mukaan

nähdään jonkinlaisena ”päätöksentekoidioottina”.(emt., 34–35)

 Nostan Mörän kritisoimista rakennetta korostavista malleista esiin vain

yhden, Shoemakerin ja Reesen mallin. Siinä sisäkkäiset ympyrät ovat kaikki

tekijöitä, jotka vaikuttavat journalismin sisältöön. Sisempi kehä on aina

alisteinen ulommalle. Koska mallin kehät sisältä ulospäin lueteltuina ovat yksilö,

mediarutiinit, organisaatio, ekstramedia (eli median ulkopuoliset tekijät) ja

ideologia, määritelmän mukaan esimerkiksi yksilölliset ja mediarutiineihin

liittyvät tekijät ovat aina alisteisia organisaatioon liittyville tekijöille. Kaikkein

uloimpana on ideologian kehä, johon kaikki muut kehät ovat siis viime kädessä

palautettavissa (emt., 33). Mörä kritisoi mallia jäykäksi, eikä se hänen mielestään

aina vastaa empiirisiä kokemuksia (emt., 220–221).

Giddensin rakenteistumisteoriaan nojaten on Mörän mielestä mahdollista

luoda journalismin sisällön muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä kuvaava malli,

joka ylittää keinotekoiset hierarkiat. Shoemakerin ja Reesen mallin elementtejä

eli sisäkkäisiä kehiä soveltaen ja myös sisällöllisesti muunnellen hän luo

Giddensin kaksitahoisen rakenteen hengessä oman liaanimallinsa, joka kuvaa

journalismia orgaanisena prosessina. (emt., 222–223)

Sisäkkäiset kehät muuntuvat Mörän teoriassa liaanin säikeiksi, jotka

punoutuvat ja kietoutuvat toistensa ympärille. Liaanin poikkileikkaus kuvaa yhtä

tilannetta, ja liaanin mitta kuvaa tilanteiden vaihtelevuutta. Säikeiden paksuus eli

tilannekohtainen merkitys sekä sijoittuminen suhteessa toisiin säikeisiin

vaihtelevat. (emt., 225–226)

5.1.2 Arviot EU-journalismin onnistumisesta

Tuomo Mörän mukaan journalististen ideaalien tavoitteleminen kohtasi EU-

journalismissa normaaleja suurempia vaikeuksia. Kun tasapuolisuutta ja

eturistiriitojen ulkopuolella pysyttelemistä tavoitellaan normaalisti niin, että

haastatellaan eri näkemyksiä edustavia tahoja tai puolueettomina pidettyjä

asiantuntijoita, tämä menetelmä ei taannut asioiden monipuolista käsittelyä EU-

kysymyksessä. (Mörä 1999, 239)
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Keskeiset toimijat olivat Mörän mukaan poikkeuksellisen yksimielisiä siitä,

että Suomen tulee liittyä unioniin. EU-prosessin peruskysymyksestä, siis

liittyäkö mukaan vaiko ei, ei konfliktia juurikaan syntynyt. Kun

vastakkainasetteluja ei mediassa syntynyt, törmäyksiä rakennettiin sivuasioista

kuten maataloustukipaketeista. (Mörä 1999, 229)

Politiikan uutisoinnissa ovat useimmiten äänessä viranomaiset, poliitikot ja

etujärjestöjen johtajat. Kuitenkin EU-kansanäänestyksen edellä näistä keskeisistä

toimijoista - MTK:n johtajia lukuun ottamatta - lähes kaikki edustivat kyllä-

puolen näkemyksiä. Ei-puolen poliitikot eivät useimmiten kuuluneet

puolueidensa johtoon, ja toimittajat kokivat ei-puolen edustajat omituisina eikä

kovinkaan vakavasti otettavina henkilöinä tai ryhminä, koska näiden virallinen

status oli heikko. Nämä asiat vaikuttivat Mörän mukaan siihen, että

”journalismin valtavirta tuli pitäneeksi kyllä-puolen tilannemäärittelyjä esillä

selvästi enemmän ja näkyvämmin kuin ei-puolen näkemyksiä”.  (emt., 239–240)

Ongelmallista oli se, että kansalaisten keskuudessa kyllä- ja ei-puolen

kannatusten ero kuitenkin oli minimaalinen. Toimittajien ja mediassa esiintyvien

EU-toimijoiden mielipidejakauma poikkesikin suuresti kansalaisten

mielipidejakaumasta.  Mörä kysyykin, onko journalismin tehtävä käännyttää

kansalaisia päättäjien kannoille vai tarjota foorumi kansan äänille. Jos hyväksyy

logiikan, jonka mukaan journalismin tehtävä on heijastella mediatoimijoiden

määrittelemää todellisuutta – joka tässä sattui painottumaan kyllä-puolelle -

hyväksyy myös median liittoutumisen enemmän eliittien kuin yleisön kanssa.

(emt., 240)

Mörän mukaan journalistien normaalit ammatilliset käytännöt tulivat

edistäneeksi toisen osapuolen etuja. Vika oli hänen mukaansa journalistisessa ja

poliittisessa kulttuurissa eikä niinkään yksittäisissä journalisteissa.  (emt., 240–

241)

Tuomo Mörä keskittyi rakentamaan kuvaa EU-journalismista uutistuotannon

prosessiin vaikuttavien tekijöiden kautta ja hänen painopisteensä oli

toimittajahaastatteluissa. Ulla-Maija Kivikuru arvioi suomalaista EU-julkisuutta

liittymisprosessin aikana myös kokonaisuutena, jossa journalismi oli yksi tärkeä

tekijä ja keskustelun mahdollinen virittäjä. Aatteellinen keskustelu ei Kivikurun

mukaan ole ollut ainakaan suomenkieliselle medialle ennenkään tyypillistä, eikä
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media saanut sitä EU-integraatioprosessin kuluessakaan viritetyksi. Media valitsi

sen sijaan rutiiniuutisoinnin ja protokollan raportoinnin tien (Kivikuru 1996,

358–359). Kivikuru luonnehtiikin tylysti suomalaista mediaa EU-asiassa

”periferian rutiinialttiiksi julkisuuskoneistoksi” (ema, 361).

5.2 Toivon vaatimuksen minimointiyritys

Luvuissa 3 ja 4 kehittelemäni arviointikyvyn malli ja siihen perustuva kiireen

malli nojaavat molemmat arendtilaiseen toivon näkökulmaan. Siinä politiikan

maailma näyttäytyy ihmisten tekoina, tahtoina sekä näiden seurauksina - ei siis

luonnonlakeina. Tarkastelen EU-toimittajien esitystä tästä perspektiivistä.

Arviointikyky palvelee näin maailman ammattitarkkailijoiden työskentelyssä

nimenomaan maailman tekemistä ymmärrettäväksi.

Tämä perspektiivi on tietoinen valinta. Edellisessä luvussa esitellyt

eichmannilainen ja epä-eichmannilainen malli Eichmannin tekojen

tulkitsemiseksi pyrkivät havainnollistamaan sitä, kuinka on mahdollista

tietoisesti irtautua toivon luomisen oletusarvosta. Eichmannilainen ”epä-toivon”

näkökulma ei sisältänyt olettamusta, että arviointikyvyn pitäisi palvella

maailman ymmärtämistä. Tästä perspektiivistä Eichmannin toiminta voitiin näin

lukea hyvän kiireen alueelle, jossa tapahtui enintään väliaikaista arvoista

tinkimistä. Avoimeksi jäi, olisiko Eichmannin toimintaa ollut mielekästä

tarkastella eichmannilaisesta perspektiivistä, mikäli hän ei olisi pyrkinyt

aktiivisesti toteuttamaan Führerin tahtoa ja kokenut sitä omatunnon asiakseen.

Journalistisen työn tarkastelu toivon luomisen kannalta ei välttämättä käy

yksiin journalistien ammatillisen itseymmärryksen ja mediarutiinien hallitseman

arjen määrittelemien tavoitteiden kanssa (ks. esim. Mörä 1999, 240).

Journalisteilla on taipumus nähdä itsensä passiivisina maailman tarkkailijoina ja

sivustakatsojina, jotka pystyvät oman käsityksensä mukaan erottamaan

jutuissaan mielipideaineiston puolueettomasta aineistosta muun muassa eri

juttutyyppien avulla (vrt. Arendtin ”spectator”, jolla sen sijaan on aktiivinen

rooli). Kuitenkin jo aiheiden ja näkökulmien valinnat vaikuttavat juttujen
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sisältöön ja sitä kautta myös juttujen vastaanottajien maailmankuvan

muotoutumiseen.

Arviointikyvyn ja toivon luomisen näkökulma muistuttaakin enemmän

esimerkiksi kansalaisjournalismiguru Jay Rosenin näkemystä, joka

kyseenalaistaa journalistien tyypillisen ammatillisen itseymmärryksen. Rosen

korostaa journalistien asemaa reilusti poliittisina toimijoina. (Rosen 1999, 54–

55)

EU-integraatioprosessin aikana korostuivat tietyt journalismin tutkimuksesta

tai journalismieettisistä pohdinnoista tutut teemat, kuten Mörän tutkimuksesta

ilmeni. Näitä olivat muun muassa journalismin vastuu kansalaisia kohtaan,

journalistien lähderiippuvuus, vahvojen tiedottajien valta, infovetoisuus sekä

ristiriita ihanne- ja arkijournalismin välillä. Ongelmiksi muuttuneina nämä

teemat hyppäsivät integraatioprosessin kuluessa aivan uusiin ulottuvuuksiin.

Tämän tietäen - olinhan jo lukenut Mörän tutkimuksen - ja tämän vuoksi yritin

ensin mukauttaa omaa kiireen mallini yhteensopivaksi tähän tutkimusaineistoon

ja soveltaa mallia jonkinlaisten minimitason vaatimusten mukaan. Pelkäsin, että

malli on muuten erottelukyvytön siihen sisältyvien kiireen asteiden suhteen,

jotka ovat normaali kiire, vaarakiire ja paha kiire.

Tuodakseni teoreettiset pohdiskelut mahdollisimman lähelle raadollista arkea

olin jo rakentanut arviointikyvyn ehtojen määritelmänkin pelkästään

välttämättömien ehtojen varaan (täytyy olla mahdollisuus tehdä havaintoja sekä

pohtia näiden merkitystä) ja siirtänyt tämän määritelmän vielä eräänlaisen

journalismin vähimmäistason päälle (normaalijournalismin ideaalityyppi

Rentolan mukaan). En kuitenkaan onnistunut enää jatkamaan samalla

minimalistisella linjalla.

Minimalistista arvostelu- tai tulkinta-asteikkoa etsiessäni yritin olla

kyselemättä niin ylevien tavoitteiden kuin toivon luomisen tai demokratian

vahvistamisen perään.  Yrittäessäni määritellä ”minimalistisen toivon”

näkökulmaa otin lähtökohdaksi, ettei journalisti ainakaan tekisi maailmaa enää

entistä hankalammaksi ymmärtää.

Jouduin kysymään, mikä olisi EU-journalismin kyseessä ollen kohtuullista

tasapuolisuutta niin, että ennen vaaleja olisi unioniin liittymisen eduista ja

haitoista mahdollista saada median välityksellä vertailukelpoinen kuva.
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Osoittautui, että toivon näkökulmasta oli mahdoton tinkiä. Se olisi nimittäin

edellyttänyt journalismin kannalta sellaista alkutilannetta, jossa yleisöltä tai

kansalaisilta odotetaan likimain täydellistä ymmärtämättömyyttä sellaisista

asioista kuin Suomen historia, talouselämä, kansallis- ja liittovaltioiden erot,

sosiaalipolitiikka tai vaikkapa turvallisuuspolitiikka. Kuitenkin tiedollinen

lähtötaso on ollut Suomen kaltaisessa länsimaisessa edustuksellisessa,

vakiintuneessa demokratiassa jo pitkään niinkin korkea, että kansalaisille oli

uskallettu uskoa vuodeksi 1994 harvinaisen järeän luokan ”ota tai jätä” –

tyyppinen valintatehtävä. Nimenomaan tämän valintatehtävän tueksi medialta

kaivattiin aihepiirin ymmärrystä lisäävää tietoa.

Tinkiminen ei ollut mahdollista, sillä journalismilta todella odotettiin

perusteltuja argumentteja liittymisen puolesta ja sitä vastaan – ei yhtään

vähempää. Arvelenkin, ettei normaalikiireen eli väliaikaisen arvoista tinkimisen

alueelle  tule  kiireen  mallissa  kovin  pahaa  ruuhkaa,  kun  kysymys  on  EU-

journalismista toivon perspektiivissä.

Toinen mahdollisuus olisi ollut luopua journalismin kohdalla koko toivon

näkökulmasta. Itse asiassa sekin olisi ollut hyvin perusteltua esimerkiksi

verrattaessa journalistisen prosessin nopeutta vaikkapa tieteellisen

tutkimusprosessin vauhtiin. Olisin voinut reippaasti tukeutua naturalistiseen

virhepäätelmään ja perustella journalismin roolia sen vakiintuneista käytännöistä

käsin. Toivon näkökulmasta en kuitenkaan luopunut, vaikka pidätänkin itselleni

oikeuden irtautua tarpeen tullen tästä perspektiivistä ja katsoa sitä ikään kuin

ulkoa päin.

Toivon näkökulman voi edelleenkin kyseenalaistaa vaikkapa vertaamalla sitä

kiintiönäkökulmaan - voihan kyllä- ja ei-puolen esittelyjä koskevissa

tasapuolisuusvaatimuksissa nähdä eräänlaisen kiintiökiistan. Noin puolet

suomalaisista suhtautui vuoden 1994 EU-vaalien alla sekä myös vaalien aikoihin

myönteisesti unioniin liittymiseen ja vastaavasti puolet vastusti integroitumista.

Voidaan kysyä, asettiko tämä toivon kontekstissa eli kansalaisten maailman

ymmärtämisen tarpeesta mediaa kohtaan todellakin sellaisen

tasapuolisuusvaatimuksen, että ei- ja kyllä-puolen kantojen sekä niiden

perustelujen tuli näkyä likimainkaan yhtä vahvasti? Samaahan kysyi myös Mörä

tutkimuksensa lopussa, kun hän pohti tuleeko median palvella kansan äänten
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foorumina vai eliittien äänitorvena. Kiintiöperiaatteellahan voitaisiin perustella

myös maailman tulkitsijoiden joukon sukupuolijakaumaa. Voitaisiin vaatia nais-

ja miestoimittajien tasapuolista edustusta EU-toimittajien joukossa, ja vielä

pitemmälle vietynä perustella nais- ja mieskiintiöitä journalismin alan

koulutuspaikoissa.

En valinnut tinkimistä toivon näkökulmasta enkä myöskään siitä luopumista.

Jatkoin arendtilaisella linjalla ja pidin journalismin kulmakivenä edelleen sen

kykyä arvioida ilmiöiden merkitystä. Tätä kautta journalismin tehtävänä on

edelleen myös luoda kansalaisille entistä paremmat mahdollisuudet harjoittaa

omaa arviointikykyään, ja parantaa ymmärrystä varsinkin politiikan maailmassa

tapahtuvista ilmiöistä. Tämä tarkoittaa ymmärrystä nähdä ne nimenomaan

ihmisten tahtojen toteutumisina ja kamppailuina, eikä ainoana mahdollisena

asiaintilana.

5.3 Paha kiire

5.3.1 Luottamus ja kiire veivät liki lähteitä

Mörän haastattelemien toimittajien kertomuksista käy ilmi, että luottamus

ulkopuolisiin lähteisiin saavutti Brysselissä eräänlaisen journalistisen

kipurajansa. Riippuvuus EU-koneistosta tiedonlähteenä oli silmiinpistävää.

Sisällölliset tai journalismin vaatimuksista lähtevät tekijät jäivät taustalle,

kun uutisjuttujen aiheet määrittyivät vaikutusvaltaisen median aloitteesta tai

tiedotustilaisuuksien aiheiden perusteella. Varsinkin aloittelevat kirjeenvaihtajat

olivat epävarmoja ja riippuvaisia komission päivittäisistä tiedotustilaisuuksista,

joiden tietojen kautta he elivät alussa lähes kädestä suuhun. He kokivat

infotilaisuudet samalla kertaa välttämättömiksi ja turhauttaviksi. (Mörä 1999;

108–110, 122 ja 168)

Kiire ja resurssien puute aiheuttivat riippuvuutta lähteiden aloitteista ja

aiheenmäärittelyistä. Myös viitseliäisyyden puute tai perinteen voima saattoi ajaa

toimittajaa toimimaan kollegoidensa tavoin. Kotitoimitusten painostus vaikutti
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toimittajiin niin, että he juttuaiheen menettämisen ja siitä aiheutuvien torujen

pelossa kävivät kiltisti infoissa. Turhautumisestaan huolimatta he raportoivat

samat asiat kuin kollegansa. (emt., 123–126)

Ulkoministeriön briifaukset ja viranomaisvuodot antoivat toimittajalle

tärkeää taustatietoa. Samalla ne kuitenkin siirsivät valtaa toimittajilta lähteille ja

vastuuta lähteiltä toimittajille. Toimittaja esimerkiksi lupautui olemaan

mainitsematta lähdettä, kun hän käytti tältä saamiaan tietoja juttujensa

rakentamisessa. Tuntematon lähde jäi näin jutun vastaanottajalle hämäräksi eikä

lähde joutunut itse vastuuseen sanomisistaan. Toimittajien sosiaaliset taidot ja

heidän jutuissaan osoittama myötämielisyys lähteen mielipiteille vaikuttivat

oleellisesti siihen, kenestä ylipäätään tuli sellaisia luottotoimittajia, että heille

uskallettiin briifata tai vuotaa asioita nimettöminä. (emt., 113–115)

Lähderiippuvuus ja siitä aiheutuvat ongelmat kyllä tiedostettiin, mutta

poispääsyä ei näkynyt ja kiire ratkaisi (emt., 123). Aikatauluihin liittyi myös se,

että abstraktit juttuaiheet koettiin vaikeiksi toteuttaa ja hankaliksi kuvittaa, joten

ne jäivät helposti jalkoihin (emt., 132).

5.3.2 Hyvä kiire ja vaarakiire: luottoa lähteille

Kiireen mallin kautta tulkittuna Brysselin kiire ja pakkotahti toivat useimmat

haastatellut journalistit ainakin vaarakiireen eli jatkuvan yliluoton, ellei jopa

pahan kiireen alueelle eli lähteiden vietäviksi. Havaintosektori supistui jo

jutunteon määrittely- ja keruuvaiheessa (kuva 9), kun toimittajat totesivat

kuuntelevansa tai haastattelevansa jatkuvasti huipputason kyllä-puolen

virallislähteitä (Mörä 1999, 226).

K1=ideaalipiste         Kpusku1     Kpusku2         K2=kiireen ilmipiste

aika  /-------------------------/---------------------/-----------------/-----------------à

väliaikainen yliluotto--/jatkuva yliluotto--/lähteet vievät----------------

hyvä kiire---------------/vaarakiire---------/paha kiire-----/romahdus-----

Kuva 9. Arviointikyky ja luotonanto lähteille
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Mitä sitten Brysselin oloissa tarkoittaisi normaali eli hyvä kiire suhteessa

lähteisiin? Mikä vie vaarakiireen alueelle? Jätän pahan kiireen käsittelyn hieman

tuonnemmaksi, samoin kuin arvovallankumouksen pohdinnan.

Hyvä kiire: enintään väliaikaista yliluottoa

Hyvän kiireen alue joustaa ja sallii väliaikaista ylikuormitusta. Journalisti joutuu

joskus tinkimään esimerkiksi lähdekritiikistään ja osoittamaan siten väliaikaista

yliluottoa lähteitään kohtaan, mutta se ei ole tapana.

Ne harvinaiset jutut, joissa konflikti pyrittiin ja onnistuttiin rakentamaan ei-

ja kyllä-puolen välille ja joissa kummankin osapuolen näkemyksiä pyrittiin ja

onnistuttiin valaisemaan, kuuluvat tästä näkökulmasta hyvän kiireen eli enintään

väliaikaisen yliluoton alueelle.

Yksittäisten juttujen sijasta olisi mahdollista tarkastella esimerkiksi yhden

toimittajan kuukauden aikana kirjoittamien juttujen kokonaisuutta, ja tutkia

niiden kertoman tarinan kokonaisuutta.  Vahvojen tiedottajien sanoma voi

kiireessä mennä yksittäisessä jutussa yksipuolisena ja sellaisenaan läpi, mutta

toisen osapuolen näkemyksiin voidaan palata myöhemmin entistäkin

pontevammin. Tässäkin tapauksessa journalistin havaintosektori suuntautuu

havaintoja kohti eli maailman ymmärrettäväksi tekemisen kannalta olennaisiin

asioihin. EU-journalismin kyseessä ollen tämä tarkoittaa, että kansalaisten

harteille annetta äänestyspäätöstä tuetaan tarjoamalla vankkaa ja monipuolista

taustatietoa. Jutuissa eri osapuolten näkemysten penkomiseen, pohtimiseen ja

juttujen rakentamiseen käytetään tarpeeksi aikaa.

Tällä alueella toimiessaan journalisti pitää määritelmällisesti yllä sellaista

tasoa, että kansalaisten mahdollisuudet eivät ainakaan entisestään heikkene

ymmärtää poliittisia kysymyksiä ja EU-liittymisprosessia puoltavia ja vastustavia

tekijöitä. Vähempää ei käsittääkseni ole ainakaan toivon kontekstissa mielekästä

vaatia.

Rutiinien rengit vaarakiireen alueella: jatkuvaa yliluottoa

Vaarakiireen alueelle päätymistä voi arvioida siitä näkökulmasta, että etenkin

vasta aloittaneet kirjeenvaihtajat olivat enemmänkin rutiinien renkejä kuin

isäntiä. EU-toimittajat valittivat jatkuvaa kiirettä ja tunsivat olevansa jopa
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rutiinien vankeja. Kiireessä he lykkäsivät omia juttuaiheitaan yhä tuonnemmaksi.

Vaikka suurin osa toimittajista koki, että viralliset infotilaisuudet hallitsivat ja

tahdittivat liikaa EU-uutisointia, niistä ei uutisaiheen menettämisen pelossa

uskallettu olla poiskaan, mikä vei mahdollisuuksia toteuttaa omia juttuideoita

(Mörä 1996, 222; Mörä 1999, 87–88).

Toimittajahaastatteluista saa sen kuvan, että varsinkin Brysseliin

raportoimaan siirtyneet toimittajat kokivat infovetoisuuden ja uutisoinnin

pakkotahtisuuden yllätyksenä. EU-journalismin arki oli raskaasti ristiriidassa

toimittajien ihanteiden kanssa. Kotitoimituksissa oli kyllä jo ennen EU-

integraatioprosessia totuttu kompromisseihin, ja oli opittu elämään kiireen sekä

rutiinien kanssa.  Brysselissä nämä näyttäytyivät vielä potenssiin kaksi.

Jopa päälliköt kokivat rutiinien ylittämisen vaikeaksi. Toimitusten johdon

käsitysten mukaan uutisten ja yleisön maailma ajautuivat erilleen toisistaan.

Päälliköiden mielestä EU-politiikan uutisointia hallitsi valtapeli asiakysymysten

sijaan, ja toimitusten johto totesi olevansa itse kyvytön parempaan uutisointiin.

(Mörä 1999, 94–95)

Tekniikan ja rutiinien ylivalta eli aloittelevan EU-kirjeenvaihtajan

alkukankeudet ja tiedotusjärjestelmän outous pilasivat monen hyvät aikomukset.

Brysseliin lähtiessään toimittajat vielä kuvittelivat tekevänsä EU-kysymyksiä

valaisevia juttuja, mutta raaka arki karisti useimmilta moiset haaveet. EU-

journalistien tekninen taito kyllä karttui ajan mittaan ja monet pystyivät

muuttamaan rutiinit ainakin osittain isännistä rengeiksi. He pystyivät näin

palaamaan - ellei aivan hyvän kiireen alueelle - ainakin vaarakiireen vasempaan

laitaan.

Vaarakiireen alueella käy niin, että joko juttujen sisältö tai tekniikka alkaa

pettää. Journalisti tuntee jatkuvaa ristiriitaa journalismin ihanteiden ja arjen

välillä ja työtaakasta yritetään vain rutiinien avulla jotenkin selvitä.

 Tehdään seuraavaksi, Mörän välittämien silminnäkijäkertomusten jälkeen,

ekskursio rutiinien tyypittelyihin, jälleen Mörän johdolla. Sijoitetaan rutiinit sen

jälkeen osaksi kiireen mallia ja pohditaan sen jälkeen rutiinien, lähteiden ja

eriasteisten kiireiden suhdetta.
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5.3.3 Rutiinien suunnat ja väite karhunpalveluksesta

Journalistien täytyy tehdä jatkuvasti valintoja juttuaiheista ja juttujen

näkökulmista. Tietotulvan keskelle tuovat järjestystä rutiinit, jotka helpottavat

teollista juttutuotantoa. Rutiinien avulla voidaan melko automaattisesti ja

nopeasti arvioida esimerkiksi jutun uutisarvo, tuotantoaika, kustannusten suhde

hyötyyn sekä käytettävissä olevan tiedon luotettavuus. (Mörä 1999, 86)

Mörä jakaa mediarutiinit kolmeen osaan. Määrittelyrutiineihin kuuluu mm.

uutisaiheiden ja näkökulmien valitseminen. Keruurutiinit (tai keräysrutiinit, ks.

Mörä 1996) auttavat toimittajia uutisten raaka-aineiden hankkimisessa.

Esitystaparutiineihin kuuluvat mm. objektivointistrategiat ja juttujen

rakentamisperiaatteet (Mörä 1999, 9). Esimerkiksi sitaattijournalismi voidaan

nähdä reagointina kiireeseen ja epävarmuuteen, jonka keskellä journalistit

jatkuvasti toimivat. Vastuu mahdollisista virhearvioinneista saadaan näin

siirrettyä pois toimittajalta itseltään (Mörä 1996, 228).

Valitsemalla aihe sen perusteella, että se istui helposti rutiinityöskentelyyn,

rutiinit toimivat siinä mielessä uutiskriteereinä, että ne ohjasivat sisältöratkaisuja

jopa enemmän kuin perinteiset uutiskriteerit (Mörä 1999, 9).

Implisiittiset määrittelyrutiinit ovat lähinnä sopeutumista käytännön

vaatimuksiin. Kun eksplisiittiset määrittelyrutiinit ovat suunnilleen yksi yhteen

uutiskriteerien kanssa (tärkeys, ajankohtaisuus, läheisyys, epätavallisuus jne.),

implisiittiset määrittelyrutiinit ovat niitä ääneen lausumattomia sääntöjä, joiden

mukaan usein kiireessä toimitaan. (emt., 87–93)

EU-journalismin sisältöön vaikutti se, että kyllä-puolen haastatteleminen ja

siteeraaminen ei leimannut toimittajaa kantaaottavaksi. Sen sijaan ei-puolen

näkemysten esittäminen olisi sujunut implisiittisten uutisrutiinien vastaisesti, ja

se olisi vaatinut toimittajaa perustelemaan näkökulmansa tarkemmin sekä

uutistekstissä että uutisorganisaation sisällä. Ei-puolen (eksplisiittisten

määrittelyrutiinien mukainen) tasapuolinen haastatteleminen olisi koettu ja

koettiinkin käytännössä keinotekoiseksi ja kantaaottavaksi. (emt., 87–93)

Uutistuotanto suosi virallislähteitä kaikissa vaiheissaan ja uutistoimittajien

todellisuus muistutti kyllä-puolen todellisuutta. Esitystaparutiinit suosivat

asioiden esittämistä poliittisen eliitin kautta. Määrittely- ja keruurutiinien



58

yhteydessä korostui puolestaan virkamiesten osuus. Virkamieskunnan ja

poliitikkojen vahva rooli mediarutiineissa perustui Mörän mukaan neljään

seikkaan: tiedon monopoliin, aseman legitiimisyyteen, tehokkaaseen

materiaalituotantoon sekä kulttuuriseen läheisyyteen journalistien kanssa. (Mörä

1999, 186).

Toimittajien kuvausten ja Mörän yhteenvetojen perusteella rutiinien

vaikutukset voidaan kiireen mallissa esittää seuraavasti (kuva 10).

K1=ideaalipiste         Kpusku1     Kpusku2         K2=kiireen ilmipiste

aika  /-------------------------/---------------------/-----------------/-----------------à

hyvä kiire---------------/vaarakiire---------/paha kiire-----/romahdus-----

ekspl. määr.rutiinit -------àI

impl. määr.rutiinit-----------------------------------à

keruurutiinit------------------------------------------à

esitystaparut:t                     ?ß--------------------à  ?

Kuva 10. Rutiinien suhde kiireen asteisiin

Rutiineihin kuuluu jo määritelmällisesti taipumus tehostaa ja nopeuttaa

toimintoja laadun siitä kärsimättä. Kiireen mallissa rutiinit vetävät näin

toimittajaa oikealle aina hyvän kiireen alueen oikeaan laitaan, pisteeseen

Kpusku1 asti. Tällöin rutiinit toimivat vielä käyttökelpoisena linssinä. Ne

taittavat havaintoja toimittajan havaintosektorin sisälle niin, että tämä pystyy

pohtimaan havaintojensa merkitystä. Näin toteutuvat arviointikyvyn

välttämättömät edellytykset etäisyys ja kattavuus.

Kiireen mallin kautta tulkittu EU-journalisti näyttäytyy melkeinpä

voimattomana olentona, jonka pitäisi hyvän kiireen alueella pysyäkseen kehittää

itselleen jostakin jättiläisen voimat. Kuviossa varsinkin kirjeenvaihtajille käy

niin, että heitä hilataan Brysselin-komennuksen alkuaikana kohti havaintoja,

kenties jopa pahan kiireen alueelle. Havainnot syötetään pakkotahdilla

(komission infotilaisuudet), sektori ei jaksa taittaa aikapulassa tarpeeksi

voimakkaasti (yksipuolisesti kyllä-puolen todellisuus), jotta aiheesta olisi
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mahdollista muodostaa tarpeeksi kattava kuva. Sektori nappaisisi kohteena

olevasta ameebasta vain pienen osan, jos se piirrettäisiin kuvioon näkyville.

 Nimenomaan uutisten määrittely- ja keruurutiinit vievät toimittajaa liian

lähelle havaintoja, kun ne suosivat virallislähteitä ja infotilaisuuksia.

Implisiittiset määrittelyrutiinit hallitsevat eli se, kuinka kiireessä käytännössä

toimitaan. Uutiskriteerimäiset eksplisiittiset määrittelyrutiinit saavat kiireessä

yleensä väistyä.

EU-journalistien joukossa poikkeuksena olivat rutiineista irtautuneet ja

lähteistään autonomisen aseman saavuttaneet toimittajat tai ne jutut, joissa

pystyttiin toimimaan journalistisin kriteerein.

Vaarakiireen rajalle tultaessa päivänvalon kestävät (eksplisiittiset) rutiinit

ikään kuin ilmoittavat kantokykynsä toimivan jo äärirajoillaan ja rupeavat

jarruttamaan etenemistä oikealle. Nämä rutiinit kuuluvat maailmaan, jossa

tehdään tietoisia valintoja tiettyjen arvojen mukaan.

Sen sijaan implisiittiset rutiinit työntävät journalistia vielä entistä lähemmäksi

havaintoja. Ne ikään kuin kehottavat luottamaan lähteisiin yhä enemmän, jolloin

sektori kääntyy sivuun tai kapenee. Vaarakiireen alueella arvomaailma jo horjuu.

Jos journalisti ehtisi, hän joutuisi jatkuvasti puntaroimaan suhdettaan yleisöönsä:

kenen kannalta esimerkiksi on väärin tukeutua liikaa valmiisiin materiaaleihin ja

aloitteisiin. Vaarakiireen myötä työsuoritus kärsii paitsi sisällöllisenä, myös

teknisenä suorituksena. Virheet lisääntyvät ja tyyli ontuu.

Vasta jutun koostovaiheessa, ja silloinkin vain ihannetapauksessa,

vakiintuneet lähteet saattoivat joutua journalistiseen käsittelyyn siinä

merkityksessä kuin Heikki Luostarinen tarkoitti puhuessaan journalismista

taitona saada eri puhetavat samaan julkisuustilaan (Luostarinen 1994, 33).

Ironian ja eriävien mielipiteiden vastakkainasettelun avulla toimittajat pystyivät

kyseenalaistamaan lähteidensä sanomaa. Uutisaiheiden määrittely ja aineiston

kerääminen sujui enimmäkseen kuitenkin lähteiden aloitteesta, heidän ehdoillaan

ja aikatauluillaan. (Mörä 1999, 150) Muokatessaan aineistoa jutuiksi eli

soveltaessaan esitystaparutiineja käytäntöön toimittajat ottivat tavallaan takaisin

omaa tilaansa ja valtaansa, jota olivat määrittely- ja keruuvaiheessa menettäneet

tai luovuttaneet pois.
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Mörän  tutkimusta  lukiessa  vaikutti  ensin  siltä,  että  journalisti  pystyisi

teknisen ammattitaitonsa, yleistietonsa ja (synnynnäisenä tai hankittuna

ominaisuutena ymmärretyn) arviointikykynsä avulla palauttamaan itseään jonkin

verran kuviossa vasemmalle varsinkin, kun kysymys oli esitystaparutiinien

hallitsemisesta. Jutun työstövaiheessa toimittaja näytti olevan vahvimmillaan ja

pystyi varmistamaan teknisellä taidollaan ainakin oman selustansa.

Näin ainakin esitystaparutiinit näyttivät sisältävän aika-akselilla oikealle

siirtymistä jarruttavan voiman. Esitystaparutiineilla ikään kuin pystyttiin

paikkaamaan uutistuotannon prosessin aikaisempien vaiheiden heikkouksia,

jotka johtuivat muun muassa lähteiden ylivallasta.

 Uutistyön tekninen hallinta ja esitystaparutiinien merkitys korostuu

suhteessa sisältöön sitä enemmän, mitä kauemmaksi mallissa edetään oikealle.

Teknisellä näppäryydellä joudutaan paikkaamaan sisällöllisiä puutteita, ja se

näkyy esimerkiksi konfliktin rakentamisessa EU-asioissa äänestyspäätöksen

tekemisen kannalta epäoleellisen maatalousasian ympärille. Toivon

näkökulmasta juttujen tekninen paikkaaminen tekee kuitenkin

karhunpalveluksen kansalaiselle. EU-asioiden ymmärtämisen kannalta reilusti

yksipuolinen tiedottaminenkin toimisi paremmin kuin näköis- tai muka-

journalismi. Toivon perspektiivissä esitystaparutiinit eivät näin pelastaisikaan

juttua pois pahan kiireen alueelta, vaikka siltä saattoi ensin vaikuttaa.

Toki esitystaparutiinit voivat toimia myönteisesti myös toivon näkökulmasta

eli viedä kuviossa vasemmalle. Näin käy, jos esimerkiksi toimittajan ironinen

sanankäyttö tai havainnollinen, ilmiöitä valaiseva vertailupari saa yleisössä

aikaan aidon ahaa-elämyksen.

Nimenomaan ironisointi on kuitenkin vaarassa toimia myös ennakkoluulojen

luojana tai vahvistajana, jolloin taas liikuttaisiin oikealle. On vaarana, että

perusteettomat ennakkoluulot korvaavat jutun rakennusvaiheessa ikään kuin

ensiapuna sitä puutteellista etäisyyttä ja perspektiiviä, joka journalistilla on

havaintoihin. Tullakseen paikkailluksi esitystaparutiinien avulla kuntoon juttu

vaatisi journalistilta ennestään vankkaa asiantuntemusta aihepiiristä. Hänen

arviointikykynsä muodostuukin tällöin nimenomaan jo aiemmin hankituista

tiedoista. Vanhan taustatiedon merkitys korostuu sitä enemmän, mitä vähemmän
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on mahdollista hankkia nimenomaan varmennettuja ja tuoreita, edelleenkin

paikkansapitäviä havaintoja.

Brysselissä näkyi Mörän kuvausten perusteella selvästi, että nimenomaan

vastikään saapuneet kirjeenvaihtajat olivat eniten lähteiden armoilla. Heillä oli

vähiten taustatietoa tai kokemusta, ja he tunsivat orpoutta oudossa ja

byrokraattisessa maastossa, jonka toimintatapaa eivät aluksi tunteneet.

Tässä mielessä Arendtin kuvaus arviointikyvystä taitona, jota voi harjoittaa ja

joka kohdistuu aina yksittäistapaukseen, näyttäytyy kiiretilanteessa melko

kiinnostavassa valossa. Toimittajan kokemuksen merkityksen ja arviointikyvyn

keskinäisen suhteen voi ymmärtää niin, että toimittaja joutuu suuntautumaan sitä

enemmän kohti vanhoja havaintojaan eli mennyttä maailmaa, mitä suuremmassa

kiireessä hän joutuu juttujaan suoltamaan. Kun ei ole aikaa penkoa

yksittäistapausta (johon arviointikyky aina kohdistuu) koskevia taustatietoja tai

etsiä uusia näkökulmia, toimittaja joutuu turvautumaan melko yksipuolisesti

ikään kuin vanhoihin säästöihinsä pysyäkseen irti lähteiden liekanarusta tai

tiedottajan roolista. Näin käy, mikäli toimittaja yrittää varmistaa, ettei hän toimi

kiiretilanteessa vaarakiireen tai pahan kiireen alueella. Tilanne on aika hankala,

jos talletuksiakaan ei ole ehtinyt kertyä eikä uusia ehdi hankkia. Ollaan lähellä

kerjuulle joutumista ja armopaloihin turvautumista.

5.3.4 Paha kiire: lähteet luottavat toimittajiin eli arvovallankumous

EU-toimittajien kertomuksia voi edelleen sijoittaa kiireen malliin, kun siirrytään

kuviossa vaarakiireen alueelta vielä aste oikealle. EU-toimittajan vastuu

yleisöään kohtaan vähenee entisestäänkin, ja kasvaa edelleen nimettöminä

pysytteleviä virkamieslähteitä kohtaan. Myös vastuu omaa organisaatiota

kohtaan korostuu varman päälle pelaamisena ja virheiden välttämisenä, kun raja

vaarakiireen ja pahan kiireen välillä lähestyy ja ylittyy.

Itse asiassa EU-journalismissa kävikin niin, että ylenpalttinen luottamus

lähteisiin muuttui lähteiden luottamukseksi median suopeuteen. Suuri osa

toimittajista myös koki, että kansalaisia eivät EU-asiat kiinnosta. He tunsivatkin

raportoivansa lähinnä omille lähteilleen ja kollegoilleen. (Mörä 1999, 226)
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Kysyn seuraavaksi, miten ymmärryksen lisääminen maailmasta ja toivon

virittäminen pitäisi ymmärtää tässä kontekstissa.

Lojaliteetti ja arvot muuttuvat pahan kiireen alueella. Toivon näkökulmasta

voidaan tehdä tulkinta arvovallankumouksesta, jolloin pahan kiireen alueella

työskenteleminen on nimenomaan asioiden hämärtämistä, tai huomion

kiinnittämistä olennaisesta ristiriidasta epäolennaiseen. Toimittajat puhuivat

samaa kieltä kyllä-puolen ihmisten kanssa, välittivät heidän näkemyksensä

julkisuuteen ja karsastivat ei-puolen perustelujen esiin nostamista. EU-kriittiset

toimittajatkin kokivat unioniin liittymisen vääjäämättömänä kehityksenä, ikään

kuin luonnonlakina.

EU-toimittajat ymmärsivät, että heidän kokemansa jatkuva kiire johtui myös

heidän itsensä ulkopuolisista seikoista. He siis näkivät tilanteensa ja pystyivät

analysoimaan sen syitä. Siitä huolimatta he laskivat selvästi rakenteellisia

ongelmia omaksi syykseen. Toimittajat eivät jalostaneet oivallustaan työolojen

mahdottomuudesta yleensä kovinkaan pitkälle, vaan päätyivät kollegoidensa

kanssa hyvin yhdenmukaisiin ratkaisumalleihin. (Mörä 1999, 126 ja 168)

 Kun tilanteet toistuivat aina samankaltaisina, osa toimittajista vaihtoi

pikkuhiljaa leiriä, riisui lähdekriittisyytensä rippeetkin ja rupesi kaveeraamaan

virallislähteidensä kanssa (emt., 156 ja 169), vaikka ristiriitojakin ilmeni

esimerkiksi suhteessa komissaari Liikaseen (emt., 164). Keskenään toimittajat

kehuskelivat hyvillä suhteillaan päättäjiin. Osa luopui suosiolla oma-

aloitteisuudestaan, ja tyytyi aikapulaan vedoten laukkaamaan infoissa sekä

muokkaamaan juttuja valmiista tiedotemateriaalista (emt., 145 ja 168).

Osa toimittajista jätti koko integraatiosirkuksen ja lähti kärsimysvuoden tai

parin jälkeen takaisin kotimaahan tai vaihtoi kokonaan alaa. Toimittajien ja

päälliköiden haastatteluja vertaamalla voi päätellä, että toimittajat joskus

turhankin herkkähipiäisinä saattoivat luovuttaa liian herkästi. He jopa

kuvittelivat toimitusten johdon painostavan heitä tekemään EU-myönteisempiä

juttuja tai haastattelemaan nimenomaan eliittiin kuuluvia vaikuttajia. (Mörä

1999, 227)

Mörän mukaan useat niistäkin, jotka uskoivat kansalaisten kiinnostukseen

EU-asioista, antautuivat kiireen ja resurssipulan edessä (emt., 227).
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Arviointikyvyn edellytysten häviäminen tarkoittaa tässä tapauksessa eräänlaista

passiivista arvovallankumousta – pakotettua ja vastentahtoista.

Rutiineista niskalenkin ottaneet toimittajat sen sijaan eivät suostuneet tähän

vastentahtoiseen arvovallankumoukseen, vaan lähteidensä ärsyttämisen ja

kotitoimituksen asettamien suoritus- ja todistuspaineiden uhallakin ottivat

itselleen tarpeellista etäisyyttä lähteistään (emt., 227).

Arvovallankumouksen tulkintaa puolustaa myös se, että osa toimittajista teki

johtopäätöksensä ja lähti pois Brysselistä. Toimittajien pettymys omiin

mahdollisuuksiinsa ja paluu Brysselistä parin vuoden jälkeen kielii kenties

toimittajien normaalikokemuksia suuremmasta pettymyksestä sekä ristiriidoista

tavoitteiden ja saavutusten välillä.

Osa jäsenyyteen kriittisesti suhtautuneista toimittajista oli kokenut ei-puolen

näkökantojen esiin nostamisen velvoitteen liian raskaana. Todistustaakka oli

ollut suuri ja Brysselistä palattuaan toimittajat siirtyivätkin kirjoittamaan EU-

asioita helpommista aiheista (emt., 207). Brysselin-kokemuksen jälkeen

ammattia vaihtaneiden kohdalla on mahdollista, että arvoristiriidat olivat

kasvaneet kestämättömiksi.

Kansalaisen ja toivon näkökulmasta mitattuna on tietyn hetken, toisin sanoen

yksittäisen tilanteen näkökulmasta yhdentekevää, ovatko yksittäisen toimittajan

arviointikyvyn perusvaatimukset jääneet toteutumatta toimittajan siunauksella

vai hänen vastustuksestaan huolimatta. Kun journalististen tekojen onnistuminen

määritellään toivon lisäämiskyvyn perusteella, tämä toivon barometri on

toimittajien aikomusten tai kokemusten suhteen aika tunteeton.

Mörä kirjoittaa: ”Seuraamalla ’normaaleja’ työhön liittyviä konventioitaan

journalistit tulivat tukeneeksi jäsenyyttä kannattavien tavoitteita”(Mörä 1999,

iii). Tästä Mörän tutkimuksen tiivistelmäluvun yksittäisestä loppulauseesta ei voi

päätellä, mikä oli toimittajan tahdon merkitys konventioiden keskellä tai Mörän

käsitys  asiasta.  Olen  poiminut  lauseen  tähän  sen  takia,  että  haluan  korostaa

yksilön roolia ja tahdon merkitystä suhteessa näitä molempia koskeviin

rajoituksiin.

Toimittajan työ sisältää kaikissa vaiheissaan – vaikka kuinka kiireessä –

erilaisia toimittajan eteen aukeavia valintatilanteita tai mahdollisuuksia. Näissä

”pelipaikoissa” on merkitystä toimittajan suuntautumisella ja tahdolla. Jos
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toimittaja on kokenut vastenmieliseksi siirtymisensä konventioiden työnnön

voimasta kiireasteikkoa pitkin liian oikealle, hän todennäköisesti pyrkii aina

tilaisuuden tullen palaamaan normaalin kiireen alueelle. Näin ei toivon

näkökulmasta olekaan pitkällä tähtäimellä aivan yhdentekevää, onko

arvovallankumous ja pahan kiireen alueelle joutuminen tapahtunut toimittajan

vastarinnasta huolimatta, hänen välinpitämättömyyttään vai hänen

myötävaikutuksellaan.

Voidaan tietysti edelleen kysyä, kuinka automaattisesti toimittaja palaa

toimituskäytäntöjen työntövoimien hellittäessä takaisin normaalin kiireen

alueelle. Miten pitäisi tulkita pahan kiireen tai vaarakiireen alueelle jääminen

silloinkin, kun työpaineet hellittävät?

Eichmann oli päivittänyt arvomaailmansa sopusointuun kansallissosialistien

arvojen ja tavoitteiden kanssa, eikä omatunnon tarvinnut kolkuttaa epätahtia.

Vaikka suorituspaineet olisivat hellittäneet, Eichmann ei olisi palannut toivon

perspektiivistä katsottuna hyvän kiireen tai vaarakiireen alueelle. Hän olisi

pysytellyt toivon kannalta pahan kiireen alueella, eli olisi toteuttanut aktiivisesti

eichmannilaisen näkökulman mukaisia arvoja.

Jätän avoimeksi, oliko Mörän tutkimien EU-toimittajien joukossa aktiivisia

pahan kiireen alueen arvovallankumouksellisia. Se on kunkin toimittajan

omatunnon kysymys – joko eichmannilaisilla mausteilla tai ilman.

Olisi luultavasti kiinnostavampaa erotella, tapahtuiko tuottamuksellinen ”tuli

tukeneeksi” -vallankumous vastarinnasta huolimatta ja vastentahtoisesti vai oliko

kumouksellinen toiminta luonteeltaan enemmänkin välinpitämätöntä.

5.3.5 Rutiinit vankilana, josta harva vapautui

Lähteiden ja rutiinien voimasta huolimatta Mörä painottaa giddensmäisesti

yksilön mahdollisuutta ja vapautta tehdä valintoja myös rakennetekijöiden

puristuksessa. Vaikka toisinajattelu oli suomalaisessa EU-journalismissa

harvinaista, sitä sentään esiintyi jopa niin, että saman lehden sisällä yksi

toimittaja saattaa käsitellä EU-kysymyksiä myönteisessä valossa ja toinen

kielteisessä. (Mörä 1999, 41)
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Rutiinien ylivallasta itsensä vapauttaneiden toimittajien ryhmä pyrki

irtautumaan infovetoisesta journalismista. Yksittäiset toimittajat kokivat että

kokemus Brysselissä työskentelystä toi heille vähitellen itsenäisyyttä lähteistä ja

helpotusta pakkotahtisuudesta (emt., 108).

Pelkkä journalistin oma tahto ei näyttänyt riittävän vakiintuneiden lähteiden

ylivaltaa vastustavaksi voimaksi, vaan siihen tarvittiin myös toimittajan

kokemusta, hyviä suhteita ja aihepiirin tulemista tutuksi. Myös kotitoimituksen

lupa irrottautua pakkopullainfoista helpotti vähentämään riippuvuutta lähteistä.

Osa toimittajista ei kylläkään kokenut infovetoisuuden, kiireen ja

pakkotahtisuuden hellittävän edes kokemuksen myötä (emt., 105–106).

 Irtautuminen voidaan kiireen mallin sisällä tulkita niin, että jostakin nämä

toimittajat saivat voimaa, jolla he pystyivät vastustamaan liiaksi aika-akselia

pitkin oikealle siirtymistään. Jää avoimeksi, oliko tässä kysymys irtautujan omaa

asemaa journalistina koskevasta arviointikyvystä tai vaikkapa organisaation

tuesta. Kenties kysymys oli uutistuotannon prosessin niin suvereenista

hallitsemisesta, että teknisesti tehokas suoritus soi myös toimittajalle myös

sisältöä koskevaa liikkumavaraa, toisin sanoen valtaa päättää itse sijainnistaan

aika-akselilla.

5.3.6 Pahan rakenteistumisen porttiteoria

Kun journalisti alkaa uskoa, että jatkuvan yliluoton eli vaarakiireen alueelle

pakottavat tuotantopaineet ovat aivan normaali toimituksessa vallitseva

asiaintila, tapahtuu sama pahuuden meneminen rakenteisiin, josta Arendt puhui

Eichmannin yhteydessä.

Arkinen pahuus normalisoi epänormaalin tilanteen niin, että jatkuva eettisistä

ohjeista lipsuminen voi alkaa tuntua asiaankuuluvalta. Työtoverien esimerkki voi

vakuuttaa epäilijän siitä, että kaikki muutkin joutuvat toimimaan samoin, ja että

eettiset normit kuuluvat juhlapuheisiin. Kiireestä, paineista ja piiloutumisesta

journalismin ammatillisten muurien taakse voi tulla aivan asiallinen tapa toimia,

ja välttämättömyydestä tulee näin ollen hyve. Näin ei kuitenkaan välttämättä

tapahdu, sillä edelleen on tilaa toimijan tahdolle. Mikäli journalisti jaksaa

vaarakiireen alueella puolustaa edes mielessään journalistisia arvoja kuten aiheen
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tasapuolisen käsittelyä, varsinaista arvovallankumousta ei ehkä pääse edes

tapahtumaan. Siirtyminen vaarakiireen alueelta hyvän kiireen alueelle on ainakin

teoriassa edelleen mahdollista.

Kiireen pilkkominen mallin mukaan hyväksi, vaaralliseksi ja pahaksi

esitteleekin näin eräänlaisen arvovallankumoukseen johtavan porttiteorian.

Riippuvaisuutta lähteistä voi verrata mihin tahansa riippuvuuteen. Sitä vaikeampi

on päästä irti helposti saatavista aineis(tois)ta, mitä pidemmälle riippuvuus on

edennyt. Päätösvalta journalismin sisällöstä lipsuu lähderiippuvuuden myötä

vähä vähältä toimituksen ulkopuolelle ja johtaa lopulta journalismin

hampaattomuuteen. Lipsuminen vaarakiireen eli jatkuvan yliluoton alueelle on

ainakin Mörän tutkimuksen perusteella tavallista. Haastatellaan virallislähteitä ja

asemoidutaan jutuissa valmiiksi voittajien puolelle, mutta ei se tarkoita, että

kaikki olisi lopullisesti menetetty.

Mistä voi tunnistaa oman sijaintinsa kiireiden asteikolla? Tuotannon

tehostaminen sisällön kustannuksella ei välttämättä näy suoranaisena kiireenä.

Tuotantopaineet voivat oirehtia eettisistä ristiriidoista johtuvana pahoinvointina,

tai vetäytymisenä henkiselle puolustuskannalle. Kiire voi häivyttää itsensä pois

näkyvistä esimerkiksi niin, että lähdekritiikistä tingitään eikä vaihtoehtoisia

näkökulmia etsitä. Luotetaan silloinkin, kun ei pitäisi luottaa, ja annetaan

ennakkoluuloille elintilaa.

5.3.7 Pahan kiireen tulkinta epä-toivon näkökulmaksi

Toivon vaatimuksen lieventäminen tai minimoiminen ei EU-journalismin

kohdalla onnistunut.

Toivon näkökulmasta on sen sijaan mahdollista irrottautua kokonaan.

Tällainen epä-toivon näkökulma ei oleta, että journalismin pitäisi lisätä

ymmärrystä maailmasta tai luoda maailmaan toivoa. Mörän tutkimuksen

kontekstissa tämän voi palauttaa hyvin konkreettiselle tasolle. Toivon

vaatimuksen ohittamisen jälkeen ei ole väliä sillä, saako kansalainen eväitä

päätöksentekoon äänestyspäätöstään varten.  Ei ole oleellista, tulevatko sekä

kyllä- että ei-puolen perustelut selvästi ja tasapuolisesti esiin.
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Epä-toivon näkökulma ei myöskään mittaa onnistumista niin, että tavoitteena

olisi epätoivon luominen. Tämä näkökulma vain ohittaa kansalaisen tarpeet

epäoleellisina, eikä oleta toivon luomisen tilalle muita tavoitteita. Sen vuoksi

näkökulman nimi on epä-toivon eikä epätoivon näkökulma.
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6 Mallien kritiikkiä

6.1 Mörän mallin lupaukset ja lunastukset

6.1.1 Rasvattu liaani

Mörän mukaan journalismin sisältöön vaikuttavista tekijöistä eli liaanimallin

säkeistä ei yksi voi olla ainoa selittäjä kautta linjan. Rutiinisäie voi selittää

uskottavimmin, miksi aloitteleva kirjeenvaihtaja juoksee Brysselissä infosta

infoon, ja miksi hän kirjoittaa juttuunsa samat lausumat kuin kymmenet

kollegansa. Tuo sama säie ei välttämättä parhaiten selitä sitä, miksi kokenut

kehäkettu uskaltaa tai saa vapauden kirjoittaa juttuja oman näkemyksensä

pohjalta ja vastaavasti jättää infot muille.

Mörä käsittelee omina alalukuinaan kunkin säikeen yhteyttä muihin säikeisiin

(Mörä 1999, 224–237). Mörä kertoo konkreettisia esimerkkejä siitä, mitkä kaikki

asiat ovat vaikuttamassa juttujen sisältöjen muodostumiseen ja millaisina ne

näyttäytyvät, kun näkökulmana on kukin säie eli EU-journalismiin vaikuttava

tekijä kerrallaan.

Mörän mukaan liaanimalli havainnollistaa sitä, että EU-journalismin

sisältöön vaikuttavien tekijät ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään ja

kietoutuvat toisiinsa (emt., 223). Tämän lupauksen hän näyttäisi ensi katsomalta

myös pitävän.

Kun Mörä luonnehti Shoemaker-Reesen sisäkkäisten kehien mallia jäykäksi,

liaanimallia voi tuon kritiikin jälkeen kuitenkin arvostella vaikkapa löysäksi,

kohtuuttoman tasapuolisesti. Mörä kun ei aidosti yritä määritellä EU-

journalismin sisältöön vaikuttavien tekijöiden (säikeiden) suhdetta toisiinsa
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liaanimallissa. Sanoessaan tekijöiden merkityksen yksinkertaisesti vain

vaihtelevan (emt., 238) Mörä jättää liaanimallissaan itse asiassa määrittelemättä

kaikki liaanin punosten keskinäiset hierarkiat ja valtasuhteet. Voivatko punokset

olla hetkellisessä hierarkiassa missä tahansa järjestyksessä? Ovatko säikeet

irtonaisia toisistaan vai onko osa niistä liisteröitynyt pysyvästi tai tietyin

edellytyksin kiinni toisiinsa?

Koska liaanimallin esitysalusta on kaksiulotteinen paperi, sillä voidaan

perspektiivien avulla havainnollistaa visuaalisesti enintään kolmea ulottuvuutta

kerrallaan. Koska yksi ulottuvuus on varattu jo ajalle, käytännössä jäljelle jää

mahdollisuus esittää visuaalisesti ymmärrettävästi vain kaksi tilaulottuvuutta.

Kun aikaulottuvuus poistetaan kääntämällä punosmallia 90 astetta

vaakatasossa ja tarkastellaan säiekimpun poikkileikkausta (tästä ei Mörällä ole

piirrosta, vain sanallinen viittaus poikkileikkauksen merkitykseen ja

tulkitsemiseen sivulla 225), alkaa selvitä mallin heikkouden syy. Kuinka olisi

mahdollista ylipäänsä kuvata liaanimallin avulla tilannekohtaisia hierarkioita?

Hierarkioiden useuden ja jonkinasteisen pysyvyyden tendenssin Möräkin

myöntää (emt., 221).

6.1.2 Hybridimallia kaivataan

Alkaakin vaikuttaa siltä, että Mörän sanallisten kuvausten mallintamiseksi

kaivattaisiin hybridiä esimerkiksi Shoemakerin&Reesen sisäkkäisten kehien

hierarkkisesta mallista sekä Mörän liaanimallista. Hybridissä voisi olla kuvattuna

liaanin poikkileikkaus, jossa säikeet sijoittuisivat vaihtelevan paksuisina paitsi

vierekkäin ja päällekkäin, myös sisäkkäin.

Kaksisuuntaisen dominanssin sisältävän hierarkian visuaalinen kuvittaminen

on tietysti haasteellinen tehtävä, joka voi johtaa eschermäisiin, mahdottoman

perspektiivin esityksiin tai toinen toisensa häntää syöviin ja lopulta maailmasta

häviäviin käärmeisiin.

Aivan tarkkaan ottaen ei poikkileikattu liaanimalli Mörän sanallisista

kuvauksista huolimatta (Mörä 1999, 225) edes havainnollistaisi liaanin säikeiden

yhteen kietoutumista. Poikkileikkaus sisältäisi itse asiassa vain viisi vierekkäistä

kiekkoa. Mielestäni Mörä on hierarkioita vastustaessaan edennyt mallissaan
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pidemmälle kuin EU-journalismiin vaikuttaneiden tekijöiden sanallisessa

tulkinnassaan, mikä johtaa häntä myös ajatuksellisille harhateille.

Vaikka malli johtaa harhaan, Mörän sanallinen analyysi journalismiin

vaikuttavista tekijöistä on aina mallin tulkitsemiseen saakka kirkasta ja tarkkaa.

Ennen mallin avulla tekemää synteesiään hän käy säie säikeeltä läpi kunkin

journalismiin vaikuttavan tekijän sekä niiden aseman suhteessa muihin säikeisiin

(emt., 224–237). Hierarkkisia malleja vastustaessaan Mörä itse asiassa

sanallisella analyysillään rakentaa tilanne- ja säiekohtaisia mikrohierarkioita.

Sanallinen analyysi toimii silloin, kun se ei tulkitse mallia. Mallin kautta

tehty synteesi sen sijaan ontuu. Mörän mukaan hänen analyysivaiheessa

tekemänsä säikeiden erottelu toisistaan onkin vain heuristista ja tutkimusteknistä,

mutta oikeasti kysymys on eri tekijöiden yhteen kietoutuneesta kokonaisuudesta

(emt., 37 ja 220). Mörän säiekohtaisesti luomat mikrohierarkiat häviävät sitten

ikään kuin mallinnuksen silmänkääntötempulla.

Kun Mörä mallissaan vastustaa hierarkioita ja nostaa säikeiden tilanteittain

vaihtelevat merkitykset ensisijaisiksi, tältä kannalta hän tekee aikaisemmin

tutkimuksessaan turhaa, mutta kiinnostavaa työtä analysoidessaan tekijöiden

keskeistä tärkeysjärjestystä kunkin tekijän näkökulmasta. Yhdistäessään

luomansa säiekohtaiset analyysit liaanimalliksi Mörä siis hävittää näkyvistä

nämä hierarkiat, ikään kuin tuhoaa oman analyysinsä tulokset.

Totta kai malli aina yksinkertaistaa ja yleistää. Tässä tapauksessa malli ei

kuitenkaan vain viattomasti menetä näkyvistä osaa yksityiskohdistaan, vaan

rinnastaa journalismin liaanimallina orgaaniseen prosessiin, jossa ”säikeiden

muodostama kokonaisuus on siis enemmän kuin yksittäisten säikeiden summa”

ja jossa journalismin sisältö rakenteistuu prosessissa, jossa rakenne- ja

yksilötekijät kietoutuvat toisiinsa (emt., 238).

Miten pitäisi tulkita Mörän kirjansa lopussa esittämä vaatimus (emt., 238)

korvata salaliittoteoriat tai kausaalisuhteet monien tekijöiden yhteisvaikutuksen

analysoimisella? Muutamaa sivua aiemmin (kyllä-puolen) lähteiden asemaa oli

kuvattu EU-journalismissa äärimmäisen vahvaksi: ennen vaaleja elinkeinoelämä

organisoi ja rahoitti materiaalintuotantoa sekä toimittajien koulutusta. Se tuotti

taloudellisia argumentteja unioniin liittymisen puolesta, painotti Suomen

kuulumista länteen ja sen vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä – siis pyrki
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luomaan kehyksiä, joissa koko EU-keskustelua käydään. Mörä oli kuvaillut,

kuinka ulkoministeriö ja EU-koneisto pystyivät vaikuttamaan toimittajiin

tuottamalla valtaosan siitä materiaalista, josta toimittajat valintansa tekivät. He

pystyivät käyttämään hyväksi toimittajien jatkuvaa kiirettä sekä vaikuttamaan

journalismin sisältöön myös vaikenemalla, kuten teki presidentti Koivisto

jarruttaessaan keskustelua ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ja suunnatessaan

keskustelua talousasioihin (emt., 231).

Salaliittoteoriat sekä kausaalisuhteet osuvat lähteiden toiminnan

luonnehdinnassa mielestäni vähemmän harhaan kuin liaanimallin kuvaama

kietoutuminen.  Lähteiden valtaa ja toimintaa on outoa olla näkemättä

nimenomaan tahtojen valtataisteluna ja äärimmäisen intressipitoisena poliittisena

toimintana.

Olen samaa mieltä Mörän kanssa siitä, ettei yhden säikeen analysointi riitä

journalistisen prosessin ymmärtämiseen. Mörän mielestä tällainen tutkimus

kertoisi enemmän tutkimusasetelmasta kuin kohteesta (emt., 237–238).

Hierarkioista siivottu liaanimalli kuitenkin erehdyttää ajattelemaan, että

näkökulmaa vaihtamalla on mahdollista palauttaa mikä tahansa journalismin

sisältöön vaikuttava tekijä viime kädessä aina toisiin tekijöihin, selittää sen teho

muiden vaikutuksella pois tai ainakin heikentää se yksinään voimattomaksi.

Yksinkertaistaessaan malli itse asiassa monimutkaistaa asiat niin, että

journalismiin vaikuttavista tekijöistä on vaikea saada minkäänlaista otetta.

Mielestäni nimenomaan yksilön tahdon merkitys ja luonne jää liaanimallin

kautta tavoittamatta.

 Mörän tutkimuksen ansiot täytyykin lukea niistä osuuksista, joissa hän

tulkitsee EU-journalismin vaikuttaneita tekijöitä ennen mallin rakentamista, tai

Mörän tekstiä voi lukea mallin ohi ja siivota mallin pois hänen tulkinnoistaan.

Itsekin hän ilmoittaa haluavansa antaa yksilölle varaa ja tilaa toimia toisin, nähdä

hänet nimenomaan ei-deterministisesti. Tällä hän perustelee myös giddensiläistä

kaksitahoisuuden teoriapohjaansa (emt., 41). Yksilön ja tahdon osuuden

palauttaminen yhdeksi muiden kanssa yhteen kietoutuvaksi säikeeksi tuottaa

kylläkin juuri seuraavan tyyppisiä päätelmiä: ”Seuraamalla ’normaaleja’ työhön

liittyviä konventioitaan journalistit tulivat tukeneeksi jäsenyyttä kannattavien

tavoitteita”(Mörä 1999, iii).
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6.2 Kiireen mallin kritiikkiä

6.2.1 Suora havainto on toimittajalle ylellisyyttä

Oletukseni journalismin vähimmäistasosta täytyy tarkistaa. Rentolan

normaalijournalismin ideaalityypin mukaisesti journalisti tekee havaintoja, mutta

omien aistihavaintojen tekeminen oli toimittajilla EU-journalismin kyseessä

ollen todella harvinaista herkkua. Enimmäkseen tieto suodattui tiedottajien,

viranomaisten, kollegojen ja uutistoimistojen kautta.

Voi syystäkin kritisoida Arendtin arviointikyvyn käsitteeseen pohjaavan

kiireen mallin käyttökelpoisuutta journalistisen arviointikyvyn ruotimisessa, kun

suorat havainnot ovat poikkeus (tämän tutkielman luku 4.3, sivu 29, kohta ”Malli

ei ota kantaa siihen, kuinka monen väliportaan läpi havainnot ovat

seuloutuneet”). Miten määritellään enää ilmiöiden suoraan katsominen? Täytyy

suhtautua varauksellisesti asioiden näkemiseen nimenomaan ihmisten tekojen ja

tahtojen tuloksina eikä väistämättömien kehityskulkujen tuloksina, koska katse

täytyy tarkentaa suodatinkerroksen tai jopa kerrosten läpi.

6.2.2 Rakenne ja yksilö

Arviointikyvyn malli perustuu jo itsessään rakennetekijöiden (mahdollisuus

katsoa kohti havaintoja ja mahdollisuus käyttää aikaa havaintojen merkityksen

miettimiseen) ja yksilötekijöiden erottelemiseen (tahto harjoittaa

arviointikykyään perusehtojen toteutuessa). Tässä on päällekkäisyyttä ja

ilmeinen kehäpäätelmän vaara. Mallini tarkoitus oli siivota pois sivummalle

journalistiseen työprosessiin vaikuttavia yksilöllisiä tekijöitä, jotta pääsisin

tarkastelemaan arviointikyvyn edellytysten häviämistä journalistista

johtumattomista tekijöistä.

Tarkoitus oli havainnollistaa nimenomaan sitä, mitä etäisyyden hävitessä

tapahtuu arviointikyvyn edellytyksille.
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Tein rajauksen toiseen niistä arviointikyvyn välttämättömistä edellytyksistä,

jotka sisältyivät malliini. En ole enää vakuuttunut rajauksen hyödyllisyydestä

Rajasin tarpeellisen etäisyyden edellytystä toimituksen kiire mielessäni niin, että

erotin etäisyydestä tilaulottuvuuden pois ja jätin jäljelle pelkän ajan. Oletin sillä

suodattavani paremmin näkyviin nimenomaan rakennetekijöitä.

Ehkä oletukseni tilaulottuvuudesta oli alun perin väärä. Ehkä se ei olisi

korostanutkaan yksilöllisiä tekijöitä niin kuin oletin, esimerkiksi palauttanut

eettisiä ristiriitoja automaattisesti yksilön harteille. Oletin esimerkiksi

lähdekritiikittömyyden kuuluvan niihin tilaulottuvuutta korostaviin tekijöihin,

joissa toimittaja itse hilaa itsensä lähelle kohdettaan, toisin sanoen vähentää

fyysistä etäisyyttä havainnoistaan tai lähteestään. Sorruinkin itse tekemään tällä

luokittelulla juuri sitä, mitä yritin sillä välttää. Ymmärtämällä rakenteellisten

tekijöiden osuuden turhan kapeasti kasasin oletusarvoisesti toimittajan päälle

kokonaisvastuuta asioista, joihin vaikuttavat todellisuudessa sekä rakenteelliset

että yksilölliset tekijät. Tässä mielessä teen oman mallini kritiikillä

myönnytyksen giddensiläis-möräläiselle tavalle ymmärtää rakenteen ja yksilön

molemmansuuntainen vuorovaikutus. Myös kiire-käsitteen toimivuus etäisyyden

asteen ilmaisijana joutuu jo tällä perusteella näin kyseenalaiseksi.

6.2.3 Ajasta etäisyyteen

Siirryttäessä Kpusku1-pisteen oikealle puolelle eli vaarakiireen tai jatkuvan

yliluoton alueelle joudun yhä vankemmin epäilemään, onko aikaulottuvuus eli

kiire eri asteissaan enää osuvin tapa kuvaamaan journalistin etäisyyttä

havaintoihin. Journalisti ottaa ensimmäisen puskuripisteen ohittaessaan käyttöön

”laillisen” keinovalikoimansa kuten päivänvalon kestävien rutiinien lisäksi myös

kyseenalaiset piristeet kuten lähdekritiikistä luopumisen.

Mahdollisessa jatkokehittelyssä olisi ehkä paras siirtyä suosiolla sellaiseen

etäisyys-näkökulmaan, joka voi kattaa sekä ajallisen että fyysisen etäisyyden.

Silloin mallia voisi käyttää edelleen ajattelun apuvälineenä ja selittää kiireen

lisääntymistä edettäessä kuviossa vasemmalta oikealle. Sen sijaan, että nostaisin

käteni Mörän liaanimallin edessä, haluan korostaa edelleen arviointikyvyn

välttämättömiä ehtoja: suoraan katsomista ja ajattelun tilaa. Ilman niitä ei
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arviointikykyä voi määritelmällisesti edes esiintyä, ja tässä mielessä rakenne on

aivan ehdottomasti ensisijainen yksilöön nähden.

6.2.4 Kiire etäisyytenä ja kokemuksena

Aikaulottuvuuden korvaaminen etäisyys-ulottuvuudella tekee näennäisen

myönnytyksen niille kiirepuheille, joiden pohjana ovat itse asiassa muutkin kuin

aikapulasta johtuvat työpaineet. Etäisyys-näkökulma ei kuitenkaan niputa

kaikkia kiireeksi puettuja kokemuksia siihen kiireeseen, joka täytyy mitata

etäisyytenä ja sen häviämisenä – vaikkakin tämä mittaus täytyy luultavasti tehdä

toimittajien kokemusten tai kertomusten perusteella. Ja vaikka myös kriteerit

kyseisen mittariston rakentamiselle täytyy niin ikään valita eri osapuolten

ristiriitaisten käsitysten väliltä.

Mallia voisi parantaa ottamalla huomioon paitsi kiire etäisyytenä

havainnoitavaan ilmiöön, myös kiireen kokemus. Ainakaan suomalaistoimittajia

80- ja 90-luvuilla koskeva tutkimus ei tukenut sitä käsitystä, että toimittajien

kokemukset työpaineista ja niiden aiheuttamista eettisistä ristiriidoista

korreloisivat nimenomaan työmäärän faktuaalisen lisääntymisen kanssa

(Leppänen ja Tuomivaara 2002, 205–223).

Tämän vuoksi kokemus ja mitattava etäisyys täytyy erottaa tiukemmin

toisistaan. Tämä ei suinkaan tarkoita, että kiireestä puhuminen pitäisi lopettaa

sen epämääräisyyden takia. Otetaan todesta toimittajien kokemukset kiireestä ja

pohditaan, kuinka kiirekokemuksessa voivat yhdistyä paitsi aikapula, myös muut

koetut työpaineet tai arvoristiriidat. Ne kaikki voivat myös kuljettaa toimittajaa

pitkin arviointikyvyn etäisyys-akselia pitkin oikealle, vaikka akseli ei olekaan

suoranaisesti kokemuksen ulottuvuus.

Kiireen kokemus ei siis ole yhtä kuin kiire kuvion etäisyytenä. Kokemus

kiireestä voi olla myös vähäinen, vaikka etäisyys havainnoista olisi pieni eli

kysymys olisi pahasta kiireestä. Otetaan esimerkiksi kuvitteellinen leppoisa

skandaalilehden toimitus, jonka pitäisi etäisyyden häviämisen perusteella

sijoittua pahan kiireen alueelle, mutta jonka toimittajien kokemukset eivät

välttämättä todista infernaalisesta työtahdista.
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Päinvastaisessa tapauksessa voisi olla kysymys siitä, että muista kuin

suoranaisesti aikatauluun liittyvistä työpaineista on hankala puhua ja kokemukset

vain puetaan kiireeksi. Joku voi pyrkiä kasvattamaan kiirepuheillaan myös

sosiaalista arvostustaan.

Malliin sisältyvät kiireet eivät siis välttämättä ole sama asia kuin toimittajien

kokemukset kiireestä. Kokemukset suodattuvat sektoreihin ja etäisyyksiin, mutta

eivät ole yksi yhteen niiden kanssa. Erottelu pitää tehdä myös kehäpäätelmien

välttämiseksi. Kiire jää siten kuvaamaan puskurivyöhykkeille asiaintilaa, joka

täytyy lukea ulos kokemusten kautta.

6.2.5 Arvovallankumouksen graafinen esitys

Kuvio vaatisi piirtämistä uudelleen myös pahan kiireen alueella tapahtuvan

pakotetun, passiivisen tai aktiivisen arvovallankumouksen vuoksi Palautetaan

mieliin epä-eichmannilainen ja eichmannilainen sektori, jotka käänsivät tulkinnat

kiireen asteista toisilleen päinvastaisiksi niin, että paha kiire muuttui hyväksi

kiireeksi arvomaailman keikahtaessa samalla ympäri. Arvovallankumousta ei

sektorimallilla voi ymmärrettävästi esittää.

Tekninen ja sisällöllinen suoriutuminen pitäisi myös tarkemmin eritellä sen

mukaan, mitä tarkoitusta suoriutuminen palvelee. Eichmannilaisessa kiireen

mallissa tekninen suoritus, hyvän työihmisen työnäyte, jäi ikään kuin pohjalle

arvomaailman keikahtaessa ympäri. Arvot eivät siis hävinneet, vaan yksien

arvojen tilalle tulivat toiset arvot. Kuitenkin voidaan kyseenalaistaa se,

voidaanko esimerkiksi eichmannilaisen perspektiivissä edes puhua teknisesti

hyvästä suorituksesta kansalaisen ymmärryksen lisäämisen mielessä, ja vastata

saman tien, että eipä tietenkään. Kysymys on mieletön, sillä perspektiivit

puhuvat eri asioista.

Kuvioon pitäisi ottaa mukaan uusi ulottuvuus, jonka avulla päästäisiin

erottamaan arvojen määrittelemä sisällöllinen suoritus teknisestä suorituksesta.

Jos malli kolmiulotteistettaisiin, arvovallankumouksessa hankalasti

käyttäytyvästä sektorista voisi luopua ja ottaa sen sijaan käyttöön notkeampia

vektoreita. Mallin x-z -tasolle voisi asettaa origosta lähtevän vektorin joka

kurottaisi  enemmän  tai  vähemmän  kohti  tavoitteeksi  asetettuja  arvoja.  Nämä
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arvot sijoittuvat tason reunamien ”arvomaisemaan”, ja sinne voitaisiin sijoittaa

esimerkiksi taloudellinen tehokkuus, toivo, työllistämisaste, imagovaikutus ja

pelon lietsominen tai viholliskuvien luominen. Vektorin Y-ulottuvuus voisi

kuvata tällöin työn teknistä suoritusta. Jätän toistaiseksi avoimeksi, pitäisikö

tekninen suoritus sitoa suhteessa arvoon, jota on tavoiteltu vai toteutettu ja miten

tavoittelu määritellään. Mutta ei malleista enää tämän enempää.
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7 Rajoja ja visioita

On eri asia väittää, että lähes jokaisesta voi sopivissa oloissa tulla rikollinen kuin

että meissä kaikissa asuu pieni eichmann. Kuka tahansa voi byrokraattisten

hallintaketjujen kautta joutua sotketuksi mukaan epäeettiseen toimintaan

varsinkin silloin, kun tilanteesta ei ole mahdollista saada kokonaiskuvaa.

Eichmanniksi rupeaminen sen sijaan pitää sisällään aktiivisen takinkäännön,

jossa arvovallankumous eli pahan kiireen alueelle joutuminen vielä jalostetaan

hyveeksi.

Maailmaa tulkitsevien toimittajien eettisistä ristiriidoista puhuttaessa

kannattaakin arvostaa kokemusta eettisistä ristiriidoista. Pitäähän se myös

sisällään ainakin mahdollisuuden tai suunnan kohti parempaa. Eettinen ristiriita

ei toivon näkökulmasta ole niinkään suuri ongelma kuin eettisen ristiriidan

poistaminen arvomaailman perusteellisella remontilla, jossa ihanteet johdetaan

vallitsevasta käytännöstä. Pahan rakenteistuminen viittaakin näin lähinnä siihen

tapaukseen, jossa eettinen ristiriita vielä sinnittelee hengissä mutta jossa ei

tapahdu tietoista tai aktiivista arvovallankumousta. Tekojen seurausten

perusteella toiminta voi tietysti määrittyä sijoittuvaksi pahan kiireen alueelle,

vaikka toimittajan omatunto haraa vastaan.

Tinkimisen kipurajan määrittelevät arviointikyvyn välttämättömät ehdot eli

mahdollisuus havaintoihin ja mahdollisuus tarpeelliseen etäisyyteen

havainnoista. Nämä voi lukea rakenteellisiksi tekijöiksi, eikä näitä voi palauttaa

yksilön harteille. Näin muodostuu jotta-niin -hierarkia.

Kun Mörä hierarkkisia malleja vastustaessaan rakensi mielestäni

mikrohierarkioita, jotka hän sitten mallissaan mitätöi, itse kannatan lämpimästi

nimenomaan mikrohierarkioiden tutkimista ja mikrohierarkkisten selitys- tai

ratkaisumallien rakenteluja.

Jos halutaan tunnustaa ihmisen suorituskyvyn rajallisuus ja toisaalta korostaa

tiettyä assosiatiivista rajattomuutta vastakohtana koneälylle, on järkevää piirtää
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se näkyviin myös graafisiin malleihin. Arviointikyvyn välttämättömät ehdot

esimerkiksi voidaan pelkistää seuraavanlaiseksi ketjuksi: jos toimittajalla on

mahdollisuus tehdä havaintoja maailmasta ja mahdollisuus myös pohtia

näkemäänsä, hänen on mahdollista harjoittaa ja käyttää arvostelukykyään. On

mahdollista, että journalistin arviointikyvyn kautta hänen juttunsa välittää

maailmasta jollekulle sellaisen tulkinnan, joka lisää tämän ymmärrystä

maailmasta ja mahdollisuuksia toimia aktiivisena kansalaisena. Näin yksittäinen

juttu on osaltaan luomassa toivoa maailmaan. Tämä oli ihmisen suorituskyvyn

rajattomuuden visio, joka sisälsi aika monta edellytystä.

Toisin päin luettuna sama ketju menee näin: jotta journalistinen teko voisi

osaltaan olla lisäämässä ymmärrystä maailmasta, journalistin täytyy saada

sellainen työrauha, että arviointikyvyn harjoittaminen ja käyttäminen ylipäätään

on mahdollista. Tämä on yksilön suorituskyvyn rajallisuuden visio.

Ymmärrän itse rakenteen kaksitahoisuuden kutakuinkin seuraavasti: yksilö ja

rakenne ovat kaksisuuntaisessa vuorovaikutuksessa toistensa kanssa.

Arviointikyvyn vähimmäisehtojen metsästyksessä, tai merkityksen

todistamisessa eli oman tutkielmani kysymyksenasettelussa, rakenteelle tulee

asettaa tiettyjä reunaehtoja. Vuorovaikutus yksilön ja rakenteen välillä ei siten

ole alkuunkaan symmetristä – niin ei Möräkään väitä – mutta vuorovaikutuksella

on vaihtelussakin tiettyjä rajoja, joita kuvaa osuvammin hierarkia kuin yhteen

kietoutuminen.

Olen koko tutkimusprosessin ajan tähdännyt siihen, ettei eettisiä kysymyksiä

palautettaisi pelkästään yksilömoraalisiksi kysymyksiksi. Siinä mielessä

johtopäätökseni voi olla yllättävä. Mielestäni toimittaja on osavastuussa

tilanteestaan, jos hän suostuu työskentelemään jatkuvasti sellaisessa paineessa,

jossa arviointikyvyn edellytykset kerta kaikkiaan häviävät.

Journalisti tekee virhepäätelmän, kun hän näkee loputtomasti pelivaraa vielä

sielläkin, jossa sitä ei enää pitäisi nähdä. Kun paineet toimitustyötä kohtaan

vedetään äärimmilleen, journalisti joutuu käytännössä ratkaisemaan kahden

vaihtoehdon välillä: joko toimimaan jatkuvasti kestämättömässä tilanteessa tai

hyppäämään toimituskoneistosta pois. Kotitalouden pyörittämisen rautainen laki

houkuttelee tietysti jatkamaan, ja mikäli toimittaja päättää pitää velkaisen

asuntonsa ja autonsa, hänen on suorastaan pakko.
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