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Tutkimuksessa selvitetään, millaista eettistä harkintaa rikos- ja oikeusjournalismiin liittyy ja 
miten alaan erikoistuneet toimittajat kokevat vastuunsa juttujensa etiikasta. Samalla 
selvitetään yleisemmin rikos- ja oikeustoimittajien työn luonnetta, esimerkiksi 
lähdekäytäntöjä ja uutiskriteereitä. 
Tutkimuksessa on tehty teemahaastattelu kymmenelle rikos- ja oikeustoimittajalle, joista 
useimmilla on pitkä kokemus alalta. Haastateltavat työskentelivät haastatteluaikaan Suomen 
Tietotoimistossa, Helsingin Sanomissa, Aamulehdessä, Ilta-Sanomissa, Iltalehdessä, Ylen tv-
uutisissa, MTV3:n uutisissa, Nelosen uutisissa ja Alibissa. 
Haastattelupuhetta tarkastellaan tutkimuksessa sekä tiedon lähteenä että kulttuuristen 
jäsennysten tuottajana. Diskurssianalyysilla selvitetään, miten toimittajat kokevat vastuunsa 
työhön liittyvien eettisten ongelmien ratkojina. 
Tutkimuksen perusteella rikos- ja oikeustoimittajat arvostavat eettistä harkintaa eivätkä katso 
esimerkiksi kiireen oikeuttavan harkinnan laiminlyömistä. Harkinnassa nojataan annettuihin 
sääntöihin kuten lakiin, Journalistin ohjeisiin ja toimitusten sisäisiin ohjeisiin, mutta myös 
omaa moraaliin. Toimittajat selittävät eettisiä ratkaisujaan vaihtelevasti vedoten vastuuseensa 
joko yleisölle, kohteille, lähteille tai omalle medialle.  
Toimittajat kokevat uutiskilpailun koventuneen. Tutkimuksen perusteella eettisesti 
ongelmallisia tilanteita voi muodostua erityisesti silloin, kun uutiskilpailun kohteena olevasta 
asiasta pyritään saamaan irti kaikki mahdollinen.  
Tunnistettuja eettisiä ongelmia, kuten nimensuojakysymyksiä, toimittajat pyrkivät pohtimaan 
perusteellisesti ja usein yhdessä esimiesten ja kollegoiden kanssa. Eettisesti ongelmallisiksi 
miellettyjen asioiden piiri on kuitenkin varsin kapea. Haastatellut toimittajat eivät pitäneet 
ongelmallisena esimerkiksi sitä, että rikosuutisointi on hyvin viranomaislähtöistä ja epäiltyjen 
näkemykset pääsevät medioissa esille vain satunnaisesti. Toimituksissa olisikin hyvä 
kyseenalaistaa vakiintuneita käytäntöjä ja soveltaa eettistä harkintaa myös niihin. 
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1. Johdanto 

 

Kuinka paljon paloittelusurman yksityiskohdista on tarpeen kertoa? Voiko yrityksen yksityisyyttä 

loukata? Onko nuorisoradion juontaja niin merkittävä henkilö, että hänen lapsiseksijupakkansa 

vaatii huomiota muuallakin kuin iltapäivälehdissä? 

 

Tämäntyyppisiä kysymyksiä mietitään työpaikassani Suomen Tietotoimiston oikeustoimituksessa 

lähestulkoon joka päivä. Osviittaa ongelmien ratkaisuun antavat talon sisäiset säännöt, 

Journalistin ohjeet ja laki, mutta yhtä oikeaa ratkaisua ei aina ole. Harkinnassa päädytään usein 

syvien kysymysten äärelle: Mitä kansalaisten kuuluu saada tietää? Kirjoitetaanko siitä mikä on 

kiinnostavaa vai mikä on tärkeää? Mikä on tärkeää? 

 

Tehtyjä ratkaisuja verrataan muiden medioiden ratkaisuihin. Maineensa mukaisesti 

iltapäivälehdet vetävät usein muita rohkeampaa linjaa, mutta eivät välttämättä. Voi käydä niinkin, 

että STT julkaisee syyntakeettomana tuomitun kirvessurmaajan nimen, mutta Ilta-Sanomat ei. 

Molemmissa medioissa on pohdittu asiaa, mutta mitä itse asiassa on ajateltu? Voidaanko 

jompaakumpaa ratkaisua pitää toista perustellumpana? 

 

Näistä lähtökohdista sai alkunsa tutkimukseni, jossa valotetaan rikos- ja oikeusjournalismiin 

liittyvää eettistä harkintaa. Aihe on mielestäni mitä ajankohtaisin, sillä ainakin tutkimusten 

mukaan rikos- ja oikeusjournalismi on ollut viime vuosina kasvussa (Kivivuori, Kemppi, Smolej 

2002 ja Kemppi, Kivivuori 2004). Uutiskilpailun koventuessa rikosjutut ovat nousseet entistä 

merkittävämmäksi osaksi myös päivälehtien ja STT:n uutisointia. Pelko oikeudellisista sanktioista 

ja toisaalta myös halu tehdä hyvää tai ainakin yleisesti hyväksyttyä journalismia on pakottanut 

mediat pohtimaan, mitä saa ja kannattaa kirjoittaa ja mitä ei.  

 

Tarkoituksena on tässä tutkimuksessa valaista prosessia, jossa rikos- ja oikeusjournalismiin 

liittyvät eettiset ratkaisut syntyvät sekä toimittajien päiden sisällä että organisaatioiden jäsenten 

vuorovaikutuksena. Samalla on kertynyt koko joukko mielenkiintoista tietoa siitä, millaisia 

ratkaisuja eri medioissa tehdään ja millaista rikos- ja oikeusjournalismi ylipäänsä nykypäivänä on. 

Tutkimus ei luonnollisesti pysty vastaamaan siihen, millaisia ratkaisuja toimittajien pitäisi tehdä. 

Uskon, että tutkimuksessa esille tuleva pohdinta voi kuitenkin auttaa journalisteja itse etsimään 

entistä paremmin vastauksia tähän kysymykseen. 
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Lähdin tutkimuksessani liikkeelle esioletuksesta, että eettisiä ratkaisuja harkitaan ainakin suurten 

medioiden toimituksissa enemmän tai vähemmän rationaalisesti ja järjestelmällisesti. Tämä 

näkemys on muodostunut noin viiden vuoden pituisen työurani aikana, erityisesti kahtena viime 

vuotena STT:n oikeustoimituksessa. Lähtöoletus eroaa aiemmista toimittajien eettistä harkintaa 

Suomessa valottaneista tutkimuksista. Aiempien tutkimusten mukaan toimittajat eivät juuri ole 

miettineet eettisiä ongelmia eivätkä ole pitäneet niiden ratkomista keskeisenä osana 

ammattitaitoaan (esim. Heinonen 1995, Kämppi 1990, Kuistiala 1993).  

 

Haastattelemillani rikos- ja oikeustoimittajilla olikin hyvin pohditun tuntuisia ja perusteltuja 

näkemyksiä eettisistä valinnoistaan ja siitä, millaiseen journalismiin heidän mediassaan pyritään. 

Aiempien tutkimusten perusteella toimittajat ovat usein mieltäneet eettisten ongelmien kokemisen 

toimittajan ammattitaidottomuudeksi tai pitäneet pohdiskelua muuten omituisena (kts. emt.). 

Oman tutkimukseni perusteella tilanne on nykypäivänä ainakin rikos- ja oikeustoimittajien 

keskuudessa täysin päinvastainen: ongelmien tunnistamista ja niiden pohtimista pidetään hyvin 

tärkeänä ja ammattitaitoon oleellisesti kuuluvana asiana. 

 

Muutos liittynee rikos- ja oikeusjournalismin profiloitumiseen erityisesti viimeisimmän 

kymmenen vuoden aikana. Alaa seuraavat yhä useammissa toimituksissa siihen keskittyneet 

erikoistoimittajat. Profiloitumista on voinut osaltaan vauhdittaa rikosjournalismista langetettujen 

mediatuomioiden yleistyminen 1990-luvun puolivälissä. Sanktioiden pelko on pakottanut 

toimitukset vakavasti miettimään mitä uskaltaa julkaista ja mitä ei. Lain asettamat reunaehdot 

tuntevalle eettiselle pohdinnalle on toimituksissa tilausta, johon pystyvät vastaamaan erityisen 

hyvin jatkuvasti hankalien julkaisupäätösten parissa askartelevat rikos- ja oikeustoimittajat.  

 

Rikos- ja oikeustoimittajien profiloitumista on ollut omiaan lisäämään vuonna 1988 perustettu 

Oikeustoimittajien yhdistys, jossa on toimittajia kaikenlaisista rikos- ja oikeusjournalismia 

tuottavista medioista. Vuoden 2005 alussa yhdistyksessä oli 70 jäsentä, joista 23 oli naisia ja 47 

miehiä. Yhdistys on toiminut aktiivisesti esimerkiksi arvostelemalla viranomaisten asiakirjojen 

salailua ja järjestämällä tapaamisia oikeusalan toimijoiden kanssa. Yhdistyksen avulla eri 

medioiden rikos- ja oikeustoimittajat ovat kyenneet hahmottamaan yhteisiä ongelmia ja intressejä 

ja luomaan sitä kautta yhdessä parempia työskentelyolosuhteita itselleen.    

 

Rikos- ja oikeustoimittajat ovatkin muiden erikoistuneiden toimittajien tavoin mielenkiintoisella 

tavalla ammatillisesti kahden viiteryhmän jäseniä: he ovat osa omaa mediaansa, mutta myös 
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mediarajat ylittävää rikos- ja oikeustoimittajien yhteisöä. Yksilöstä riippuu, miten vahvasti hän 

näihin viiteryhmiinsä samaistuu. Monet rikos- ja oikeustoimittajat tuntevat eri medioissa 

työskenteleviä kollegoitaan, vertaavat omia juttujaan usein muiden juttuihin ja pyrkivät 

kilpailemaan muiden kanssa. Eri medioiden toimittajat saattavat kommentoida toistensa juttuja ja 

keskustella esimerkiksi eettisistä valinnoista keskenään. Erikoistumisen myötä kollegoiden 

merkitys viiteryhmänä saattaa kasvaa, koska esimiehet ja muiden alojen toimittajat eivät 

välttämättä enää osaisi tehdä erikoistoimittajan työtä eivätkä pysty useinkaan auttamaan siihen 

liittyvissä ongelmissa. Pyrinkin tutkimuksessa ottamaan huomioon sen, etteivät mediat ja 

toimittajat toimi tyhjiössä, vaan mediakentässä, jossa omaa toimintaa peilataan jatkuvasti muihin. 

Mediakentän dynamiikka vaikuttaa oleellisesti yksittäisten toimittajien ja medioiden ratkaisuihin, 

mikä tulee myös tässä tutkimuksessa selvästi ilmi.  

 

Rikos- ja oikeustoimittajat ovat myös ahkerassa vuorovaikutuksessa poliisien, syyttäjien ja 

muiden oikeusmaailman toimijoiden kanssa ja voivat tuntea yhteenkuuluvuutta heitä ja heidän 

tavoitteitaan kohtaan. Poliisi ja oikeuslaitos ovat tutkimusten mukaan Suomessa laajasti 

arvostettuja ja luotettavina pidettyjä tahoja, minkä voisi kuvitella lisäävän toimittajien riskiä 

luottaa heihin sokeasti. Liiallinen samaistuminen lähteisiin on tutkimuksissa ja journalismista 

käydyissä keskusteluissa yleensä liitetty lähinnä talous- ja politiikan toimittajiin. Tässä 

tutkimuksessa vastaavaa pohdintaa laajennetaan rikos- ja oikeustoimittajiin. Erityisesti pohdin 

poliisin hallitsevaa asemaa uutisten lähteenä esitutkinnan alkuvaiheessa.  

 

Toimittajien erikoistuminen ja alan profiloituminen on epäilemättä lisännyt rikos- ja 

oikeusjournalismin näkyvyyttä ja todennäköisesti myös parantanut juttujen laatua. Erikoistuminen 

mahdollistaa kiinteiden suhteiden ylläpidon oikeusalan toimijoihin, mikä lisää toimittajien 

mahdollisuuksia saada lähteet vuotamaan heille arkaluontoistakin tietoa. Erikoistumisen myötä 

myös toimittajien oma arvostelukyky paranee, kun toimittajille kertyy kokemusta ja tietoa 

esimerkiksi rikollisuuden luonteesta sekä laeista ja niiden soveltamisesta. Arvostelukyvyn 

kehittyminen vähentää toimittajien riippuvuutta lähteistä, jolloin journalismista voi parhaassa 

tapauksessa tulla entistä laadukkaampaa ja tasapuolisempaa. Toisaalta näkisin, että 

erikoistumisessa on myös riskinsä: työtapojen vakiintuessa toimittajat voivat kyseenalaistaa omaa 

toimintaansa entistä vähemmän. Jos toimittajat reagoivat asioihin säännönmukaisesti opitulla 

tavalla, tärkeitä asioita voi jäädä huomiotta vain, koska niihin ei ole ennenkään kiinnitetty 

huomiota. Katson, että toimittajan työssä on aina asioita, joita kyseenalaistetaan ja asioita, joita ei 

osata tai haluta kyseenalaistaa. Yksi oleellisia teemoja tässä tutkimuksessa onkin, mitkä työhön 



 8

liittyvät eettiset kysymykset ovat rikos- ja oikeustoimittajista harkintaa vaativia eettisiä ongelmia 

ja mitkä eivät.  

 

Tutkimuksessani eettisiä ongelmia lähestytään yksittäisten rikos- ja oikeustoimittajien 

näkemysten kautta. Tämä ei tarkoita, että alan journalistit voisivat yksin tai edes hallitsevassa 

määrin päättää toimitustensa suurista eettisistä linjauksista, jotka ovat viime kädessä johdon asia. 

Rikos- ja oikeustoimittajilla on kuitenkin muita enemmän tietoa siitä, miten yleisiä linjauksia 

sovelletaan ja miten toimitaan tilanteissa, joissa valmiita toimintatapoja ei ole. Rikos- ja 

oikeustoimittajien painoarvoa lisää myös se, että he vaikuttavat toimituksissa usein myös muiden 

toimittajien juttuihin, koska heidän odotetaan tuntevan alan lainsäädäntöä ja osaavan auttaa muita 

hankalissa tilanteissa.   

 

Rikos- ja oikeusjournalismin eettisten ongelmien ratkominen on toimituksissa osittain sääntöihin 

ja osittain pohtijoiden omaan moraaliin ja järkeilyyn perustuvaa toimintaa. Ainoa pakottava 

säännöstö on Suomessa laki, mutta lähes kaikki mediat pyrkivät noudattamaan myös Journalistin 

ohjeita. Lain ja Journalistin ohjeiden asettamat rajat ovat kuitenkin väljät, ja ne jättävät paljon 

tilaa harkinnalle. Ne ovat myös hyvin tulkinnanvaraiset, ja toisinaan tuomioistuinten tulkinnat 

medioita koskevista lakipykälistä ovat aiheuttaneet toimittajissa järkytystä. Varsinkin muutama 

vuosi sitten toimittajat kokivat tuomioiden vaihtelevan mielivaltaisesti, mikä vähensi uskoa 

tuomioiden oikeudenmukaisuuteen ja ennustettavuuteen.  

 

Mediatuomioita annetaan kohtuullisen vähän, samoin myös Julkisen sanan neuvoston langettavia 

päätöksiä. Sanktion mahdollisuus on kuitenkin aina läsnä toimittajan arkipäivässä ja vaikuttaa 

siihen, millaisia journalistisia ratkaisuja hän tekee. Siksi näitä asioita tarkastellaan varsin laajasti 

myös tässä tutkimuksessa. 

 

2. Rikosjournalismin määritelmä ja kehitys 
 

2.1. Termien määrittelyä 
 
Tutkimuksessani rikos- ja oikeusasioita päätyökseen seuraavista toimittajista käytetään nimitystä 

rikos- ja oikeustoimittaja. Termi ei ole vakiintunut: joissain toimituksissa on oikeustoimittajia 

ja/tai rikostoimittajia ja joissain kaikki alaa vakituisesti seuraavat ovat rikos- ja oikeustoimittajia. 
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Osa oikeusasioita päätyökseen seuraavista toimittajista on titteliltään yksinkertaisesti toimittajia, 

mikä saattaa olla toimitusten johdolta tietoinen alemman palkan maksamisen mahdollistava 

ratkaisu. Tutkimukseni perusteella rikos- ja oikeusasiat ovat kuitenkin rajattu ja eri toimituksissa 

varsin samansisältöiseksi käsitetty aihepiiri, joten kaikkiin aluetta päätyökseen seuraaviin 

toimittajiin on järkevää viitata yksinkertaisuuden vuoksi samalla tittelillä.  

Hemánuksen määritelmän mukaan ”rikosuutinen on selostus tuoreesta tai aikaisemmin 

tuntemattomasta kriminalisoidusta teosta tai vanhan ja aikaisemmin tunnetun kriminalisoidun 

teon uudesta vaiheesta” (Hemánus 1966). Tämä määritelmä kattaa sen, mitä rikosuutisella tässä 

tutkimuksessa tarkoitetaan. 

 

Määritelmä on jonkin verran ristiriidassa monissa toimituksissa käytössä olevien nimitysten 

kanssa. Toimitusten arkikielessä oikeuden käsittelyssä ja syyttäjällä olevat rikosasiat ovat yleensä 

oikeusasioita ja rikosasioita ovat vain korkeintaan esitutkintavaiheessa olevat tapaukset. 

Tutkimuksessani nimitän rikosuutisiksi siis myös syyttäjälle ja oikeuteen menneistä asioista 

tehtyjä rikosjuttuja, jotta termini olisivat yhdenmukaisia aiemmissa tutkimuksissa käytettyjen 

termien kanssa. 

 

Oikeusasioiksi kutsun esimerkiksi riitajuttuja ja laillisuusvalvojien ratkaisuja, jotka ovat 

oikeusasioita myös toimitusten arkikielessä. Useimmat rikos- ja oikeustoimittajat seuraavat 

näiden ja rikosasioiden ohella esimerkiksi joitain oikeus- ja sisäministeriön 

lainsäädäntöhankkeita. Oikeusasiat tulivat esiin tekemissäni haastatteluissa, mutta eivät 

muutamaa suurta riitajuttua lukuun ottamatta herättäneet keskustelua. Valtaosa rikos- ja 

oikeustoimittajien hankaliksi kokemista eettisistä kysymyksistä liittyi tutkimukseni perusteella 

nimenomaan rikosasioihin, ja ne ovatkin tutkimukseni pääasiallinen aihe.  

 

Rikos- ja oikeustoimittajat muodostavat oikeustoimituksen silloin, kun heitä on samassa 

toimituksessa enemmän kuin yksi. Tutkimissani medioissa oikeustoimitukset toimivat kotimaan 

toimitusten yhteydessä. Rikos- ja oikeusasioihin erikoistuminen onkin varsin uusi ilmiö eikä 

rikos- ja oikeustoimittajia voi nähdäkseni pitää samalla tavoin omana ryhmänään kuin esimerkiksi 

ulkomaan toimittajia tai politiikan toimittajia.  
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2.2. Rikosuutisten synty  
 

Rikosuutisten synty liittyy sanomalehdistön kaupallistumiseen 1700- ja 1800-luvuilla. 

Ensimmäiset sanomalehdet olivat ilmestyneet Euroopassa jo 1500-luvulla, mutta aluksi ns. 

eliittilehdistön aikaan uutiset olivat lähes yksinomaan ulkomaanuutisia. Myöhemmin lehdistö 

politisoitui, jolloin kotimaan aineiston määrä kasvoi. Rikosuutiset ilmestyivät kuitenkin lehtiin 

vasta, kun kustantajat alkoivat pitää sanomalehtiä muihin tuotteisiin rinnastettavina hyödykkeinä, 

joita myymällä pyrittiin saavuttamaan mahdollisimman suuret voitot. Lehdet alkoivat tavoitella 

laajaa puoluerajat ylittävää lukijakuntaa. Hemánuksen mukaan tunteisiin vetoavat rikosuutiset 

osoittautuivat kullanarvoiseksi myyntikeinoksi, sillä ne miellyttivät laajaa yleisöä huomattavasti 

muita juttutyyppejä enemmän. (Ruusunen, 1992 s. 29-44)  

 

Kaupallistuminen alkoi monia muita maita aikaisemmin Britanniassa, jossa tuomioistuinten 

istuntoja alkoi ensimmäisenä selostamaan Henry Fieldingin 1746 perustama Covent Garden-

Journal. Se oli selkeästi aikaansa edellä. Ilmestymisensä 1820 aloittanut Morning Herald keksi 

alkaa julkaista humoristisia selostuksia Bow Streetin poliisiaseman sattumuksista. Tuolloin aika 

oli rikosuutisille jo paremmin kypsä, koska lehdet pystyivät laajentamaan lukijakuntaansa 

työväenluokkaan ja muihin kansankerroksiin, jotka eivät olleet aiemmin lehtiä lukeneet. (kts. emt. 

s. 55)  

 

Toisessa kaupallistumisen edelläkävijämaassa Yhdysvalloissa rikosuutiset löivät itsensä läpi 

hyvin nopeasti. Lehtikuningas Benjamin Day julkaisi 1833 ensimmäisen New York Sunin, yhden 

sentin hintaisen lehden, jonka kilpailuvaltti olivat nimenomaan rikosuutiset. Samoille apajille 

ilmestyi pari vuotta myöhemmin kova kilpailija New York Herald, jossa tehtiin pian merkittävä 

journalistinen innovaatio: haastattelu. Tiettävästi ensimmäinen Yhdysvalloissa tehty haastattelu 

liittyi paljon kohua herättäneeseen prostituoidun murhaan New Yorkin kalleimmassa ilotalossa. 

Haastateltava oli ruumiin löytänyt nainen. Henkirikos nousi sensaatiouutiseksi, sillä se antoi 

lehdelle mahdollisuuden herkutella kansaa kiinnostavilla kuvauksilla ilotalon elegantista 

paheellisuudesta. (kts. emt. ss. 56-57). Seksiin liittyvä murha olisi epäilemättä yhä yhtä lailla 

sensaatio, mikä kertoo yleisöä kiehtovien aiheiden pysyvyydestä. 

 

Sensaatiojournalismin historiaa teki 1800-luvun lopussa Yhdysvalloissa myös Journal-niminen 

lehti, joka kuvaili mehevästi esimerkiksi julkisia hirttäjäisiä. Journalia ja sen kilpailijaa Worldia 

kutsuttiin ensimmäistä kertaa keltaisiksi lehdiksi. Sittemmin nimitys keltainen lehdistö on 
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vakiintunut kuvaamaan sensaationhakuisia lehtiä. Nimitys juontaa juurensa sarjakuvasta Yellow 

Kid, jota julkaisi ensin vuonna 1896 New York World. Journal osti sittemmin piirtäjän itselleen. 

(kts. emt. s. 57) 

 

Hemánuksen mukaan rikosuutisten menestys on osoitus siitä, että media voi luoda tarpeita ja 

kysyntää, ei vain vastata jo olemassa oleviin tarpeisiin. Ihmiset alkoivat kaivata rikosjuttuja vasta, 

kun niitä keksittiin alkaa tehdä. Samalla tavalla on tuotettu muitakin journalistisia innovaatioita, 

joiden kohteena ovat olleet erilaiset ihmisryhmät, esimerkiksi naiset tai nuoret. (kts. emt. s. 55). 

Rikosjuttujen julkaiseminen oli lehdistölle keino tavoittaa nimenomaan laajoja kansankerroksia. 

Selostukset politiikasta ja taloudesta voivat olla kaukana ns. tavallisen kansan maailmasta, mutta 

kiehtovat tarinat elämästä ja kuolemasta, rikoksista ja rangaistuksista vetoavat tunteisiin ja siten 

monenlaisiin ihmisiin. 

 

Suomessa lehtien rikosaineisto on perinteisesti ollut vähäisempää ja maltillisempaa kuin monissa 

muissa maissa. 1950-luvulla Suomessa oleskellut amerikkalainen lehdistön tutkija Waldrop 

katsoi, ettei Suomen lehtien rikosaineistoon liity erityisiä ongelmia. Hän raportoi muun muassa: 

”Vähän huomiota annetaan rikollisten pidättämiselle, sanomalehdet eivät julista ketään syylliseksi 

ennen oikeuskäsittelyä, sillä ennen oikeudenkäyntiä julkaistavien uutisten määrää rajoittaa laki.”. 

Hemánuksen mukaan Waldropin arvio on kuitenkin käsitettävä suhteelliseksi, koska siinä 

verrataan Suomen tilannetta Yhdysvaltoihin. Tosiasiassa rikosjutut olivat herättäneet 

Suomessakin vilkasta keskustelua ja paheksuntaa. Jo 1876 pidetyssä ensimmäisessä yleisessä 

sanomalehtimieskokouksessa luettiin J. V. Snellmanin alustus sanomalehdistön rikosuutisten 

vahingollisista seuraamuksista. (Hemánus 1966, s. 25) 

 

2.3 Rikosuutisten suosio kasvaa 
 
Rikosuutiset vakiintuivat Yhdysvalloissa ja Britanniassa nopeasti osaksi sanomalehtien 

jokapäiväistä aineistoa. Niiden osuus kaikesta aineistosta vaihteli kuitenkin huomattavasti lehden 

luonteen mukaan. 1960-luvulla tehdyssä yhdysvaltalaisvertailussa neljästäkymmenestä tutkitusta 

amerikkalaislehdestä rikosvoittoisimmaksi paljastui New York Post, jossa rikos- ja 

onnettomuusuutisia oli yli puolet aineistosta. Vakavimmissa yhdysvaltalais- ja brittilehdissä 

rikosuutisia ei juuri ollut. Lehtien perusteella elämä näytti lähestulkoon rikoksettomalta myös 

kommunistimaissa. (kts. emt. s.56-57) 
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Suomen sanomalehdissä rikosuutisia oli 1960-luvulla useiden muiden länsimaiden lehtiin 

verrattuna vähän. Rikosuutisten määrää Helsingin sanomalehdissä kartoittanut Hemánus totesi, 

ettei rikosuutisia voi mitenkään pitää lehtien hallitsevana aineistona. Eniten rikosuutisia oli 

Helsingin lehdistä Ilta-Sanomissa, jossa ne peittivät premisivusta noin viidenneksen. 

Päivälehdistä rikosvoittoisin oli Helsingin Sanomat, jossa rikosaineistoa oli vajaa kymmenesosa 

premin jutuista. Vähiten rikosjuttuja, 4,4 prosenttia oli Huvustadsbladetin premisivulla. 

Sisäsivuilla rikosuutisia oli kaikissa Helsingin lehdissä huomattavasti vähemmän kuin 

aloitussivulla. (kts. emt. s. 58-59) 

 

Rikosuutisten määrän arvioidaan jopa vähentyneen Suomen medioissa 1960-luvun jälkeen aina 

1980-luvun alkupuolelle asti. Määrä lähti tutkimusten mukaan kasvuun 1980- ja 1990-luvuilla. 

Kehitys seuraili monissa muissa maissa jo tapahtunutta muutosta. Iltapäivälehdissä kasvu on ollut 

lähinnä väkivaltauutisoinnin kasvua. Väkivaltauutisten määrä iltapäivälehtien etusivuilla 

tuplaantui vuosina 1980-2000. Loppuvuosina väkivaltaotsikkoja oli jo suurimmassa osassa 

iltapäivälehtien etusivuista. Samaan aikaan väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneiden määrä pysyi 

suunnilleen samana. (Kivivuori, Kemppi, Smolej 2002, s. 36)  

 

Yleisradion tv- ja radio-uutisissa rikosuutisten määrä on perinteisesti ollut vähäinen. Se on parin 

viime vuosikymmenen aikana noussut kuitenkin voimakkaasti. Rikollisuuteen ja rikoskontrolliin 

liittyvien uutisten määrä Yleisradion television pääuutislähetyksissä yli kaksinkertaistui vuosina 

1985-2003. Jakson lopussa rikosaihe esiintyi pääuutislähetyksessä keskimäärin joka kolmas tai 

neljäs päivä. (Kemppi, Kivivuori 2004, s.8-9) 

 

Voimakkainta rikosaiheiden määrän kasvu Yleisradion pääuutislähetyksissä oli vuosina 1985-

1988 ja 1993-1997. (kts. emt. s.8). Tämä on sikäli mielenkiintoista, että MTV3 aloitti 

ohjelmatoimintansa vuonna 1986 ja Nelonen 1997. Kaupalliset tv-kanavat ovat pakottaneet Ylen 

kovaan kilpailuun myös uutisrintamalla, mikä voi olla yksi syy rikosaiheisten uutisten määrän 

kasvuun. Näppituntumalla MTV3:n ja Nelosen tv-uutiset ovat kuitenkin yhä selvästi 

rikosvoittoisemmat kuin Ylen. Rikos- ja oikeustoimittajien määrässä kanavien tv-uutisilla ei ole 

eroa, sillä Ylen, MTV3:n ja Nelosen tv-uutisilla on tätä nykyä kaikilla palkkalistoillaan yksi 

rikos- ja oikeusasioihin erikoistunut toimittaja. 
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Rikosuutisiin on panostettu myös päivälehdissä. Tästä kertoo oikeustoimitusten tai yksittäisten 

oikeus- ja rikostoimittajan tehtävien perustaminen suurimpiin lehtiin ja Suomen Tietotoimistoon, 

jonka aineistoa erityisesti pienemmän maakuntalehdet käyttävät runsaasti. Rikosasioihin 

erikoistuneita toimittajia on työskennellyt lehdistössä ainakin 1950-luvulta lähtien. Rikos- ja 

oikeustoimittajien määrä alkoi kasvaa 1980-luvulla, jolloin esimerkiksi Suomen Tietotoimistoon 

nimitettiin ensimmäistä kertaa oikeustoimittaja. Tätä nykyä STT:ssa ja Helsingin Sanomissa on 

kolmen hengen oikeustoimitukset. Pääasiassa rikos- ja oikeusasioita seuraavia toimittajia on myös 

muun muassa Aamulehdessä ja Turun Sanomissa, ensimmäisessä kolme ja jälkimmäisessä kaksi. 

Iltapäivälehdistä Ilta-Sanomissa on kolmen hengen oikeustoimitus ja sen lisäksi yksi rikosasioihin 

keskittynyt tutkiva toimittaja. Iltalehdessä ei ole varsinaisesti rikos- ja oikeustoimittajiksi 

nimettyjä henkilöitä, mutta muutamat toimittajat seuraavat aihepiiriä suurimman osan työajastaan. 

 

Nimettyjen rikos- ja oikeustoimittajien lisäksi alan uutisia tekevät luonnollisesti myös monet 

muut toimittajat. Esimerkiksi STT:llä aluetoimittajat uutisoivat omalla alueellaan sattuvat ja 

käsiteltävät rikos- ja oikeusjutut. Monissa toimituksissa taloustoimittajat uutisoivat 

merkittävimmät talousrikokset, politiikan toimittajat politiikkaan liittyvät rikokset sekä alan 

lainsäädäntöön liittyvät liikahdukset ja kotimaan reportterit poliisin tietoon tulleet yksittäiset muut 

rikokset ja tilastouutiset. Rikos- ja oikeustoimittajien nimittämisessä ei nähdäkseni olekaan 

niinkään kysymys siitä, että toimituksissa pyrittäisiin saamaan seurantaan määrällisesti enemmän 

rikosjuttuja. Pikemminkin erikoistumisella yritetään kohentaa juttujen tasoa ja hankkia enemmän 

omia ns. skuuppeja ja kovia uutisia.   

 

Kemppi ja Kivivuori katsovat rikostoimittajien luomisen olevan kuitenkin yksi tekijä, joka on 

lisännyt rikosuutisten määrää. Muita tekijöitä ovat heidän mukaansa kilpailun koveneminen 

mediakentällä, uutistoimitusten toimintakulttuurin yleinen ammattimaistuminen, poliisin 

tarjoaman rikostiedon kasvu ja rikostodellisuusohjelmien synty. (Kemppi ja Kivivuori 2004, s. 

22-23) 

 

Viranomaisten tiedottamisen kasvu ja muut käytännöt syyt voivat todella olla yksi merkittävä syy 

rikosjournalismin kasvuun. Poliisi on oppinut käyttämään julkisuutta hyväkseen rikoksia 

ratkoessaan ja voi siksi tiedottaa tietyntyyppisistä tapauksista entistä innokkaammin. 

Toimituksissa on myös opittu, varmasti ainakin osittain rikos- ja oikeustoimittajien 

erikoistumisen myötä, seuraamaan esimerkiksi oikeusprosessien etenemistä rutiininomaisesti, 

jolloin oikeuden päätökset osataan poimia tuoreeltaan ja niistä saadaan uutisten teossa helposti 
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hyödynnettävää lähdemateriaalia. Käytännön syitä ei pidä vähätellä, sillä esimerkiksi Fishmanin 

mukaan byrokraattiset toimituskoneistot tarvitsevat uutisiin helposti saatavilla olevaa 

luotettavaksi uskottua materiaalia, ja tämän tarpeen pystyvät täyttämään vain viranomaiset. 

Fishman totesi jo 1970-luvulla Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa rikos- ja oikeustoimittajien 

nojaavan lähes täysin viranomaislähteisiin. Viranomaisten kertomia tietoja epäiltiin vain 

erikoistapauksissa, kun taas epäbyrokraattisia lähteitä epäiltiin järjestelmällisesti. (Fishman 1980, 

s. 59-143) 

 

Muutamat haastattelemani rikos- ja oikeustoimittajat kyseenalaistivat näkemyksen, että 

rikosuutisten määrä olisi kasvanut päivälehdissä toimittajien erikoistumisen myötä. Toimittajat 

katsoivat, että rikoksia uutisoitiin lehdissä ennen enemmän ja huomattavasti vähäpätöisemmistä 

asioista kuin nykyisin. Näyttääkin siltä, että erikoistuminen on johtanut ennen kaikkea 

uutiskriteerien selkiytymiseen, mikä on lisännyt tietynlaisten kiinnostavina pidettyjen 

rikosjuttujen määrää ja karsinut pienempää ”rikossälää”. Ammattitaidon kohentumisen myötä 

toimittajilla voi olla entistä paremmat valmiudet löytää merkittäviä uutisaiheita, jotka herättävät 

huomiota ja keskustelua ja saavat alan uutisoinnin näin vaikuttamaan todellista laajemmalta.    

 

Tosielämän rikokset tarjoavat uutisten lisäksi sisältöä myös ns. rikostodellisuusohjelmille. Ne 

ovat olleet erityisen suosittuja Yhdysvalloissa ja Britanniassa, jossa myös muunlaisen 

rikosjournalismin määrä on tätä nykyä massiivista. Suomessa vakiintunein 

rikostodellisuusohjelma on TV2:n Poliisi-tv. Voimakkaasti poliisin kanssa yhteistyötä tekevä 

ohjelma esittelee tapahtuneita rikoksia ja pyytää katsojilta poliisille vihjeitä niiden selvittämistä 

varten. Ohjelmaa on arvosteltu kevyen rikosviihteen, jopa ”rikospornon” luomisesta (esim. 

Alvesalo, Korander 2000). Arvostelu osoittaa, että rikosjournalismi koetaan usein sitä 

ongelmallisemmaksi, mitä lähemmäs fiktion esittämisen tapoja uutisoinnissa mennään. 

 

Oma lukunsa viihteellisessä rikosjournalismissa ovat rikoksiin erikoistuneet aikakauslehdet, joista 

tätä nykyä on pystyssä vain Alibi. Varsin pienilevikkinen lehti on tuonut muita medioita 

enemmän esille rikollisten näkökulmia ja kuvannut suomalaisittain harvinaisen tarkasti rikosten  

yksityiskohtia. 
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2.4. Väkivalta ja sensaatiot kiinnostavat  
 

Rikosuutisoinnissa ovat aina korostuneet erityisen näkyvät yksittäiset rikostapaukset ns. 

sensaatiot. Erityisesti tunteita kuohuttavat väkivaltarikokset ovat olleet medioille tärkeää 

aineistoa. Kempin ja Kivivuoren tutkimuksien mukaan iltapäivälehtien viime vuosikymmenten 

rikosuutisoinnin kasvu keskittyy lähes yksinomaan väkivaltaan. Yleisradion televisiouutisissa 

kasvu näkyy tasapainoisemmin eri rikoslajeissa ja myös rikoskontrollin uutisoinnissa. (Kemppi, 

Kivivuori 2004, s.18) 

 

Ylen uutisissakin väkivalta on kuitenkin selvästi suurin yksittäinen rikosuutisten kohde. 

Erityisesti yleinen tappeluväkivalta ja henkirikollisuus voimistivat asemaansa uutisaiheina 

vuosina 1985-2003 ryöstöjen ja raiskausten jäädessä niiden varjoon. Väkivaltauutisoinnin määrä 

kolminkertaistui jakson alkupuolelta loppupuolelle mentäessä. Myös huumeuutisten määrä kasvoi 

räjähdysmäisesti. Huumerikokset olivatkin vuosina 1997-2003 toiseksi useimmin Ylen uutisissa 

toistuva rikosaihe. Seuraavaksi suosituimpia rikosaiheita olivat talous- ja omaisuusrikokset. (kts. 

emt. s. 12-13). 

 

Suomalaistutkijoiden tutkimustulokset ovat samansuuntaisia Ruotsissa tehtyjen tutkimusten 

kanssa. 1980-luvulla tehdyssä tutkimuksessa lähes kolmasosa ruotsalaissanomalehtien 

rikosartikkeleista käsitteli väkivaltarikoksia. Murhat ja tapot olivat rikosuutisten suosituin 

yksittäinen aihepiiri, ja ne muodostivat lähes kymmenen prosenttia kaikista rikosuutisista. 

(Dahlgren 1987, s. 16) 

 

Huumeiden nousu 1990-luvulla uutisten kestoaiheeksi liittyy huumerikollisuuden äkilliseen 

kasvuun, joka herätti suuria pelkoja. Kasvu alkoi kuitenkin taittua 2000-luvun alussa, kun 

ajoittaiset huumetakavarikot ja –tuomiot vakiintuivat osaksi totuttua elämänmenoa. 

Näppituntumalla mitaten huumejutut ovat vähentyneet mediassa viime vuosina tuntuvasti. Sen 

sijaan 2000-luvulla on kohistu esimerkiksi järjestäytyneeseen rikollisuuteen kytkeytyvästä 

prostituutiosta ja siihen mahdollisesti liittyvästä naiskaupasta. Myös järjestäytynyt rikollisuus 

yleensä ja rikollisjengien sisäiset tai väliset väkivaltaisuudet ovat herättäneet paljon huomiota. 

   

Rikollisuuden järjestäytyminen ja huumerikollisuuden kasvu ovat olleet viime vuosikymmenien 

suuria muutoksia, joilla rikosjournalismin kasvua on mahdollista osittain selittää. Vaikka rikosten 

määrä ei sinänsä ole kasvanut, rikollisuus on muuttunut ammattimaisemmaksi ja 
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yhteiskunnallisesti merkittävämmäksi. Toisaalta oikeusasioihin pureutuvan journalismin kenttää 

on voinut laajentaa yhteiskunnan ”oikeudellistuminen”. Ihmiset tuntevat yhä enenevässä määrin, 

että heillä on yhteiskunnan jäseninä erilaisia kuluttajan ”oikeuksia”, joita voidaan viime kädessä 

perätä tuomioistuimissa (Kunelius 2001, s.41). Oikeudellistuminen voi lisätä esimerkiksi 

työnantajien ja työntekijöiden välisiä riitoja, mutta myös kärsimyskorvausten peräämistä 

loukkaaviksi koetuista lehtijutuista. 

 

Vaikka rikollisuuden määrä ei kokonaisuudessa kasvaisi, uutiset luovat helposti kuvaa sen 

kasvusta. Tämä johtunee siitä yksinkertaisesta syystä, että rikosaallot ja ylipäänsä rikollisuuden 

kasvu ovat myyvempiä uutisia kuin yksittäiset rikokset tai rikosten väheneminen. Fishman 

huomasi toimittajien innostuksen rikosaaltoihin Yhdysvalloissa jo 1970-luvulla, kun New 

Yorkissa yksittäiset vanhuksiin kohdistuneet rikokset uutisoitiin televisiossa rikosaaltona. 

Aallosta puhumista ei toppuuttanut edes se, että toimittajat tiesivät rikosten tilastojen perusteella 

vähentyneen. (kts. emt. s.5).  

 

2.5. Rikosuutisoinnin seurauksia pohditaan 
   

Rikosuutisten paheksunta ja rikosjutuista mahdollisesti aiheutuvien haittojen etsiminen ovat olleet 

olennainen osa rikosuutisen historiaa. Rikosuutisten on arveltu rohkaisevan rikoksiin ja 

tyhmistävän kansaa, mutta niillä on katsottu olevan myös positiivisia, rikollisuutta ehkäiseviä 

vaikutuksia. Hemánus listasi jo 1960-luvulla rikosuutisten funktioita ja häiriöfunktioita. Ne ovat  

nähdäkseni pitkälti samoja asioita, joihin nykyisin usein vedotaan rikosuutisista käydyssä 

julkisessa keskustelussa. Jotkut pelot voivat häipyä pinnan alle pitkiksikin ajoiksi, mutta pompata 

sitten jälleen esiin. Esimerkiksi pelko rikosuutisten rikollisuutta lisäävästä vaikutuksesta on 

noussut jälleen esiin tutkimusten osoitettua, että nuorten innokkaalla rikosuutisten seuraamisella 

ja rikosten tekemisellä on yhteyttä keskenään (esim. Alvesalo, Santtila 2004). 

 

Hemánuksen mukaan rikosuutisoinnin funktioita ovat yhteisökiinteyden säilyttäminen, normeja ja 

rikkomuksia koskevan tiedon jakaminen, sosiaalinen kontrolli, poliisin ja oikeuslaitoksen työn 

helpottaminen ja tukeminen sekä kriminaalipoliittisen yleisen mielipiteen ja sitä kautta 

toimenpiteiden aktivoiminen. Häiriöfunktioita eli haittavaikutuksia ovat ihmisten passivoiminen 

viihteellisellä aineistolla ja tabujen rikkominen, rikoksiin yllyttäminen esimerkiksi esittämällä 

rikolliset sankareina, sanktioinnin heikentäminen salaamalla tahallaan joitain rikoksia tai 
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antamalla rikollisille hyödyllistä tietoa sekä epätarkoituksenmukaisten kriminaalipoliittisten 

toimenpiteiden vaatiminen. Lehdistö voi esimerkiksi ylläpitää käsitystä synnynnäisistä rikollisista 

ja häivyttää rikollisuuden taustat, jolloin halu rankaista rikollisia kovasti kasvaa. Lehdistölle 

rikosuutiset voivat tuoda lisää levikkiä, mutta toisaalta myös alentaa lehden arvostusta ja 

edesauttaa lehden leimaantumista ”roskaksi”. (Hemanus, 1966) 

 

Toimittajat perustelevat journalismin tarvetta useimmiten tiedon välittämisellä: kansalaisilla on 

oikeus saada tietoa heidän kannaltaan merkittävistä asioista. Toisaalta monet mediat myöntävät 

nykypäivänä jo avoimesti tarjoavansa myös viihdettä tai vain viihdettä, ja rikoksiakin voidaan 

uutisoida niiden viihdearvon vuoksi. Nähdäkseni tasapainoilu viihteellisyyden ja 

informatiivisuuden välillä on koko journalismia leimaava dilemma, jonka pohjalta toimituksissa 

käydään paljon kädenvääntöä siitä, mikä ylipäänsä on uutisoinnin arvoista. Rikosjournalismissa 

vastakkaiset pyrkimykset tiivistyvät usein väännöksi henkirikosten ja muun väkivallan 

uutisoinnin tarpeesta. Erikoiset henkirikokset kiinnostavat kansaa, mutta niiden yhteiskunnallinen 

merkitys on usein vähäinen. Osa toimittajakunnasta pitääkin henkirikosten laajaa uutisointia 

turhanpäiväisenä ja paheksuu väkivallalla ”mässäilyä”. Esimerkiksi Journalistiliiton jäsenille 

tehdyssä laajassa tutkimuksessa toimittajat pitivät rikosjournalismia yhtenä epäeettisistä 

journalismin lajeista ja nimesivät epäeettiseksi välinetyypiksi esimerkiksi rikoslehdet kuten 

Alibin tai Rikospostin (Heinonen 1995, s. 106).  

 

Ajatus ainakin tietyntyyppisistä rikosuutisista ”roskana” elää nähdäkseni edelleen myös laajan 

yleisön keskuudessa. Kokemukseni mukaan suhtautuminen on kuitenkin varsin ristiriitaista. 

”Rikoksilla mässäilyä” kauhistelevat ihmiset voivat lukea innokkaasti iltapäivälehden 

murhakuvausta eivätkä todennäköisesti kyseenalaista ollenkaan, miksi tv-uutisissa tai Helsingin 

Sanomissa kerrotaan laajasti samasta tapauksesta. Monien laadukkaina pidettyjen medioiden 

keskittyminen rikosuutisointiin onkin saattanut muuttaa yleisön käsitystä rikosjournalismin 

tarpeellisuudesta ja luonteesta. Näkemykseni mukaan ihmiset eivät nimittäin yleensä 

kyseenalaista asiallisina ja luotettavina pitämiensä medioiden aihevalintoja ja aiheiden 

käsittelytapaa, vaan keskittyvät paheksumaan tiettyjä epäasiallisina pitämiään medioita.  

 

Rikosuutisten epämääräinen maine johtaa kuitenkin siihen, että rikos- ja oikeustoimittajat 

joutuvat varsin usein perustelemaan työnsä tarpeellisuutta sekä ulkopuolisille tahoille että 

toimittajakunnan sisällä. Kokemukseni mukaan rikos- ja oikeustoimittajat pyrkivätkin usein 

osoittamaan, että heidän uutisoimillaan asioilla on yhteiskunnallista merkitystä ja niitä on siksi 



 18

tarpeen tuoda esiin julkisuudessa. Tätä argumenttia tukee se, että yksittäiset rikostapaukset voivat 

aiheuttaa hyvinkin vilkasta julkista keskustelua, joka voi johtaa lakien muuttamiseen tai muihin 

yhteiskunnallisiin seurauksiin. 

 

Viime aikoina kiivaita julkisia keskusteluja on käyty esimerkiksi Itä-Suomen hovioikeuden 

raiskaustuomioista, korkeimman oikeuden tavasta rajata murhaa ja tappoa, Outi Kosken ja John 

Rogersin poikien palautuskiistasta sekä naiskaupasta Suomeen tai Suomen kautta. Monissa 

keskusteluissa vauhdittajina ovat olleet erityisesti iltapäivälehdet. Niissä mielipiteet ovat usein 

kärjistetyssä ja helposti vastareaktioita herättävässä muodossa, koska lehtien on pystyttävä 

myymään itsensä laajoille joukoille joka päivä. Arvostelijat ovat paheksuneet mediakeskusteluja 

esimerkiksi siitä, että ne johtavat epätarkoituksenmukaisiin vaatimuksiin rangaistusten 

korottamisesta. 

 

Kiivaita tunteita herättävien rikosten puiminen ja julkinen paheksunta liittyy Hemánuksen 

mainitsemaan yhteisökiinteyden säilyttämiseen. Erilaisista taustoistaan ja mielipiteistään 

huolimatta lähestulkoon kaikki ihmiset tuomitsevat julmat väkivaltarikokset ja voivat sitä kautta 

tuntea yhteenkuuluvuutta. Virtapohjan mukaan rikosjournalismin suosiota selittääkin siinä 

esiintyvä hyvän ja pahan välinen kamppailu. Rikosjournalismi on kuin käänteistä 

urheilujournalismia: siinä missä urheilujournalismi keskittyy ihailtujen sankareiden valoisiin 

hetkiin, rikosjournalismi näyttää ihmiselämän synkän puolen. (Virtapohja, s.88).  

 

Mörän mukaan kiinnostus henkirikoksiin onkin entistä selkeämmin tämän ajan ilmiö, joka kertoo 

yhä kasvavasta tarpeesta etsiä yhteistä arvopohjaa muuttuvassa maailmassa. ”Jos hyväksymme 

näkemyksen, että rikosjournalismin avulla luodaan ja pidetään yllä yhteistä arvopohjaa, on 

seuraava kysymys, miksi tällaisista asioista uutisoiminen aiempaa näkyvämmin ja tunteikkaasti 

kiinnostaa yleisöä juuri nyt. Yksi selitys voisi olla se, että yhteinen arvopohja ja käsitykset siitä, 

mikä on oikein ja mikä väärin, ovat liikkeessä. Elämä on muuttunut monin tavoin 

epävarmemmaksi, ja tuttuina pidetyt koordinaatit ovat vaihtaneet paikkaa tai hävinneet: 

perinteisiä moraalikäsityksiä on asetettu kyseenalaisiksi, perhe- ja sukulaissiteet ovat löystyneet, 

maailmanpoliittiset asetelmat ovat muutoksen tilassa, yhä useamman ihmisen työelämää vaivaa 

epävarmuus jne. (Mörä 2005, s.77)” 

 

Rikosjournalismista sytykkeitä saanut paheksunta voi olla ikävä ilmiö esimerkiksi silloin, jos 

yksittäisten rikollisten vuoksi kokonainen etninen ryhmä leimautuu yleisön mielissä rikolliseksi. 



 19

Toimittajat tuntevat leimautumisilmiön ja sitä saatetaan miettiä rikosuutisia tehdessä. Rikollisten 

kansalaisuutta ja ihonväriä ei esimerkiksi välttämättä kerrota jutuissa, jos sillä ei ole merkitystä 

rikoksen kannalta tai epäillyn kiinnisaamiseksi. Leimautumisilmiö liittyy laajempaa 

pelkoilmiöön, josta on viime aikoina jälleen keskusteltu. Väestön turvattomuuden tunne on 

kasvanut samaan aikaan rikosuutisten kasvun kanssa, vaikka vaara joutua väkivallan kohteeksi on 

jopa vähentynyt. Jotkut tutkijat ovat pitäneet pelon kasvua rikosuutisten haittavaikutuksena eli 

häiriöfunktiona. (Esim. Korander teoksessa Arolainen 2001, s.68). 

 

Rikosuutisilla ei ole vaikutusta vain niiden yleisöön vaan myös kohteisiin ja lähteisiin. 

Vakiintunein rikosjournalismin lähde on poliisi, jonka kannalta rikosuutisointi lienee 

voittopuolisesti myönteinen ilmiö. Julkisuuden avulla poliisi voi saada vihjeitä esitutkinnassa 

olevista rikoksista. Rikosuutisten runsaus luo kuvaa rikostapausten runsaudesta, mikä puolestaan 

luo yleisön mielissä perusteita poliisien resurssien lisäämiselle. Kokemukseni mukaan toimittajat 

myös uutisoivat varsin usein poliisin valituksia määrärahojen niukkuudesta. Toimittajat tuottavat 

poliisille häiriötä lähinnä kaivelemalla asioita, joita poliisi ei haluaisi julkisuuteen ja soittelemalla 

tutkinnanjohtajille tiheään tahtiin. Joitain poliiseja julkisuus epäilemättä ärsyttää, mutta hyvin 

työnsä tekevillä ja mediamyönteisillä poliiseilla on mahdollisuus nousta julkisuudessa sankareiksi 

ja saada sitä kautta mainetta ja lisämotivaatiota työhönsä.  

 

Toinen rikos- ja oikeustoimittajien vakiolähde, oikeuslaitos, ei välttämättä hyödy julkisuudesta 

poliisien tavoin. Poliisista muodostuu kansan mielissä usein sankari, joka nappaa rikollisen ja 

oikeuslaitoksesta lurjus, joka päästää rikollisen liian pienellä rangaistuksella. Oikeuslaitos ei 

myöskään tarvitse toimittajien apua tehtävässään kuten poliisi, joten toimittajat voidaan kokea 

tuomioistuimissa voittopuolisesti haittana. Tuomioistuinlaitosten ja toimittajien välillä onkin ollut 

kireyttä ja erimielisyyttä muun muassa juttujen salaamisperusteista. 

 

Eniten rikosjournalismi kuitenkin ärsyttänee niitä rikoksista epäiltyjä ja tuomittuja, jotka joutuvat 

voimallisen mediajulkisuuden kohteiksi. Toisinaan on tuotu esille myös ajatuksia siitä, että 

mediajulkisuus voi tuomita ryöpytyksen kohteeksi joutuvan ilman tuomioistuimen ratkaisuakin 

tai mediajulkisuus voi vaikuttaa tuomioistuimien ratkaisuihin. Julkisuuden mahdollisista 

vaikutuksista tuomioistuimien ratkaisuihin ei kuitenkaan ole olemassa tutkittua tietoa. Usein 

keskustelua mediatuomioista ovat olleet herättelemässä ryöpytyksen kohteeksi joutuneet 

nimekkäät henkilöt kuten esimerkiksi vakoilusta epäilty ulkoasiainneuvos Alpo Rusi. 
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Joillekin rikollisille julkisuus voi toisaalta olla positiivinenkin asia. Järjestäytyneen rikollisuuden 

johtohahmot saattavat pitää julkisuutta meriittinä, joka lisää heidän mainettaan. Alibin tiedetään 

olevan vankiloissa suosittu lehti, jonka avulla vangit pysyvät kärryillä rikollismaailman 

tapahtumista. 

 

Kuten edellä esitetystä voi päätellä, rikosjournalismilla voi olla monenlaisia keskenään 

ristiriitaisia seurauksia, joita on mahdoton tyhjentävästi ennustaa tai edes jälkikäteen todentaa. 

Joitakin mahdollisia vaikutuksia kuten epäillyn leimaamista syylliseksi pyritään toimituksissa 

välttämään järjestelmällisesti. Toimittajissa on kuitenkin paljon eroa siinä, kuinka paljon he 

vaikutuksia mietiskelevät ja millaisten seurausten olemassaoloon he uskovat. Tutkimuksessani 

jotkut toimittajat esimerkiksi arvelivat, että rikolliset voivat ottaa oppia mediassa kuvailluista 

rikoksista, mutta osa ei uskonut tähän ollenkaan. Toimittajien näkemyksiin palataan tutkimukseni 

analyysi-osiossa. 

 

3. Eettinen harkinta rikosjournalismissa 
 

3.1. Etiikka ja journalistinen harkinta 
 
Etiikka on filosofian haara, joka käsittelee kysymystä siitä, millainen ihmisen toiminta on 

moraalisesti hyväksyttävää ja millainen ei (Merrill, Odell 1983). Journalismissa eettinen harkinta 

tarkoittaa toisaalta sen pohtimista, mitä on hyväksyttävää julkaista, ja toisaalta sitä, millä keinoin 

tietoa saa hankkia. 

 

Eettiset ongelmat ovat aina sidoksissa yhteiskuntajärjestelmään: ongelmat käsitetään eri tavoin 

erilaisissa yhteiskunnissa. Useat filosofit ovat korostaneet moraalin sosiaalista luonnetta. Moraali 

on käyttäytymisen yhteiskunnallinen säätelymekanismi. Tämä näkyy esimerkiksi Brandtin 

mukaan siinä, etteivät ihmiset halua muiden paheksuvan tekojaan. Sosiaalisen paineen alla 

yksilöille kehittyy oma moraalisäännöstö, jota hän noudattaa sen mukaan, minkä arvelee olevan 

omassa yhteiskunnassaan hyväksyttyä. ( Brandt 1979). 

 

Etiikan kaksi pääsuuntausta ovat teleologinen ja deontologinen etiikka. Teleologisen etiikan 

mukaan teon hyvyyden määrittävät sen seuraukset. Seurauksia voidaan arvioida sen mukaan, 

miten paljon hyvää teosta koituu teon tekijälle (egoismi) tai kuinka paljon muille (altruismi). 
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Deontologinen etiikka hylkää seuraukset teon hyvyyden määrittäjänä ja katsoo, että olennaista on 

se, onko tekijän tarkoitus hyvä. Ajatuksena on, ettei tekijä kuitenkaan voi ennustaa tekonsa 

kaikkia mahdollisia seurauksia. Tekoja tehdessä onkin turvauduttava eettisiin periaatteisiin eikä 

seurauksien ennustusyrityksiin. (Merrill ja Odell 1983, s. 80-89) 

 

Merrillin ja Odellin mukaan journalistinen etiikka on eräänlaista tilanne-etiikkaa, ratkaisuja 

tehtäessä ei voida nojata pelkkiin annettuihin sääntöihin kuten lakiin, vaan ratkaisut on tehtävä 

tilannekohtaisesti. Tilanne-etiikka on siis sekoitus teleologista ja deontologista etiikkaa.  

Merrillin ja Odellin mukaan suositeltavaa olisi tehdä sellaista journalismia, joka kehittäisi yleisön 

moraalista ajattelukykyä ja antaisi yleisölle mahdollisuuden itse arvioida, voiko esimerkiksi 

johonkin lähteeseen luottaa vai ei. Jotta yleisö pystyisi tekemään asioista päätelmiä, he tarvitsevat 

niistä oleelliset tiedot, joita toimittajat eivät saisi ryhtyä muuttelemaan, liioittelemaan tai 

piilottelemaan. (kts. emt. s. 169-170). Ohje tuntuu yksinkertaiselta, mutta on käytännössä hankala. 

Voidaan kysyä, mitkä ovat oleellisia tietoja ja voiko toimittaja ennustaa, millainen mielikuva 

mistäkin annetuista tiedoista ihmisten päissä syntyy. Yleisö ei ole yhtä massaa vaan täynnä 

erilaisia ihmisiä, jotka näkevät jutut kaikki omien ennakkoasenteidensa kautta ja käsityskykynsä 

rajoissa. Käytännössä toimittajat joutuvat myös rikosasioissa piilottelemaan paljonkin tietoa ja 

keskustelua käydäänkin vain siitä, mihin piilottelun raja vedetään. 

 

Lähtökohta rikos- ja oikeustoimittajien työssä, kuten kaikessa journalismissa, on kuitenkin 

pyrkimys jutuissa ainakin totuudenmukaisten faktojen esittämiseen. Perinteisesti journalismilta on 

myös vaadittu objektiivisuutta: ei riitä, että faktat ovat oikein, vaan asiat pitäisi pystyä myös 

esittämään puolueettomasta näkökulmasta. Etteman ja Glasserin mukaan objektiivisuuden 

vaatimuksesta on alettu viime aikoina luopumaan, koska vaatimus on todettu kohtuuttomaksi. Se, 

mitä toimittaja valitsee uutisoitavaksi perustuu jo itsessään arvoihin. Kaikki asiat, jotka jutuissa 

tulevat esille ovat tavalla tai toisella arvoväritteisiä: ei ole olemassa arvoista riippumattomia 

faktoja. Objektiivisuuden vaatimuksen kuolema ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö toimittajan 

edelleen pidä pyrkiä totuudenmukaisuuteen. Se onnistuu kuitenkin parhaiten, jos toimittaja ei 

tuudittaudu naiiviin realismiin ja kuvittele kertovansa vain faktoja. (Ettema ja Glasser, 1998). 

Objektiivisuuden sijasta nykyisin puhutaan usein tasapuolisuudesta: Jutussa pitäisi tuoda esiin eri 

osapuolten kannat, vaikka toimittaja ei pystykään rakentamaan juttua täysin arvovapaasti ikään 

kuin maailman ulkopuolelta. 
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Rikos- ja oikeustoimittajan työssä totuuden tavoittelu voi olla erityisen hankalaa, koska varsinkin 

rikostilanteet ovat kiistanalaisia ja niistä voi olla saatavissa hyvin vähän tietoa, joka sekin yleensä 

perustuu yhden osapuolen eli lähinnä viranomaisten näkemyksiin. Kaiken lisäksi ns. virallinen 

näkemys tapahtumista muuttuu jatkuvasti. Poliisi ja syyttäjä saattavat olla vakuuttuneita 

rikoksesta epäillyn syyllisyydestä, mutta tuomioistuin vapauttaa hänet syytteistä kokonaan. 

Toimittajan on kuitenkin kerrottava tapauksesta myös ennen tuomioistuimen lopullista ratkaisua 

niiden tietojen valossa, joita kulloinkin on saatavilla. Esimerkiksi tuomioistuinkäsittelyn alkaessa 

uutisjutun näkökulmaksi tulee helposti syyttäjän näkökulma, koska syyttäjä on oikeussalissa 

paljon äänessä ja hän on joutunut kehittämään syytteiden ajamista varten tapahtumista 

johdonmukaisen kokonaiskuvan, joka toimittajan on helppo kirjata juttuunsa. 

 

Ammattitaitoisella toimittajalla on keinonsa pyrkiä osoittamaan, ettei syyttäjän näkemys ole 

lopullinen totuus. Hän käyttää rikoksen tekijästä termiä syytetty tai epäilty ja kertoo jutussaan 

syytetyn kannan syytteisiin. Jos syytteet kaatuvat, Journalistin ohjeensa lukenut toimittaja pyrkii 

huolehtimaan, että ns. maineenpuhdistusjuttu uutisoidaan yhtä näyttävästi kuin aiemmat epäilyt 

aikanaan. Toiminnan taustalla voi olla vilpitöntä pyrkimystä suojata jutun kohteita ja kertoa 

asioista rehellisesti, mutta kyse voi olla myös ns. objektiivisuuden illuusion ylläpidosta. Tuchman 

on kutsunut tällaista objektiivisuutta strategiseksi rituaaliksi, jonka avulla journalisti suojelee 

itseään ulkopuoliselta kritiikiltä. (Shoemaker ja Reese, s. 98). Rikos- ja oikeustoimittajan työssä 

illuusion ylläpidon keinot ovat nähdäkseni monella tavalla hyvin vakiintuneet ja niistä pidetään 

tiukasti kiinni, koska illuusion romuttuminen olisi median ja toimittajan kannalta tuhoisaa. 

Esimerkiksi syyllistävältä vaikuttava journalismi voisi johtaa jopa oikeusprosessiin mediaa 

vastaan. 

 

3.2. Journalistien eettisen harkinnan tutkimus 
 

Toimittajien eettistä harkintaa Suomessa valottaneet aiemmat tutkimukset antavat  eettisestä 

pohdinnasta varsin synkän kuvan: toimittajat eivät tutkimusten perusteella ole pitäneet 

pohdiskelua erityisen tärkeänä, ja eettiset ratkaisut on tehty toimituksissa pikaisesti kokemukseen 

perustuvalla näppituntumalla. Eettisten ongelmien kokeminen on liitetty ammattitaidottomuuteen 

ja ongelmien jatkuvaa pohdiskelua on pidetty omituisena. Esimerkiksi Kämpin tutkimuksessa 

suurin osa haastatelluista sanomalehtitoimittajista katsoi, että eettiset ratkaisut ovat poikkeuksetta 

tai useimmiten itsestään selviä. Kämppi päätyi näkemykseen, etteivät toimittajat yleensä eettisesti 
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ongelmallisissa tilanteissa tiedä mikä on oikein ja mikä väärin. Valinnat tehdään intuition, 

aiempien kokemusten ja lehtitalon journalistisen käytännön pohjalta eikä tilanteisiin liity 

syvällistä eettistä harkintaa eri vaihtoehtojen välillä. (Kämppi 1990). Ulkomaantoimittajien 

eettistä harkintaa tutkinut Kuistiala huomasi, että toimittajat pitivät etiikasta puhumista turhan 

akateemisena. Eräs iltapäivälehden toimittaja muun muassa totesi etiikan kuulostavan 

”teoreettiselta ja pölyiseltä”. (Kuistiala 1992). 

 

Myös televisiouutisten syyllistämistapaa tutkinut Palmolahti päätyi varsin synkkiin näkemyksiin 

journalistien etiikasta. Palmolahden mukaan epäileminen, syyttäminen, tuomitseminen ja 

rangaistus sulautuvat uutisjutuissa enemmän tai vähemmän yhdeksi ja samaksi asiaksi. Eettisiä 

ohjeistuksia enemmän toimittajaa ohjaa sisäistetty ammattikulttuuri, jonka pohjalta hän reagoi 

korvakuulolla aina tilanteen mukaan. Palmolahti arveleekin, että eettiset koodistot eivät niinkään 

määrää työn käytäntöjä vaan työn käytännöt sitä, millaisiksi eettiset ohjeet muodostuvat.  

(Palmolahti, 1993 s.56). 

 

Laajan toimittajakunnan käsityksiä journalismin etiikasta on kartoitettu Suomen Journalistiliiton 

jäsenille tehdyissä kyselyissä, joista viimeisimpään vastasi vuonna 2002 noin neljäsataa 

toimittajaa. Kyselyn perusteella toimittajat uskovat journalismin eettisten sääntöjen 

noudattamisen vähenevän tulevaisuudessa. Vähenemiseen uskoi yli 60 prosenttia vastaajista ja 

eettisten sääntöjen noudattamisen lisääntymiseen vain noin 10 prosenttia vastaajista. Journalistien 

ammattitaidon kehitykseen suhtauduttiin huomattavasti luottavaisemmin: Yli kolmasosa 

vastaajista uskoi toimittajien ammattitaidon kasvavan tulevaisuudessa. (Harju 2002). 

 

Myös 1990-luvun puolivälissä Journalistiliiton jäsenille tehdyn tutkimuksen perusteella 

toimittajat eivät liitä ammattitaitoa ja eettistä harkintaa kovin vahvasti toisiinsa. Toimittajat 

katsoivat ammattikuntansa etiikan rapistuneen ja pitivät journalismia helposti manipuloitavana, 

mutta katsoivat toimittajien olevan kuitenkin ammattitaitoisia. Näyttikin siltä, että käsitys 

ammattitaidosta oli varsin kapea-alainen: Ammattitaidoksi miellettiin tekninen osaaminen, kyky 

kerätä tietoa ja saattaa se helposti levitettävään muotoon. Eettisyydellä ja kriittisyydellä ei 

välttämättä ollut tekemistä sen kanssa, oliko toimittaja ammattitaitoinen vai ei. Eettisesti 

paheksuttavana vastaajat pitivät toimittajien liiallista samaistumista lähteisiin, yleistä 

hampaattomuutta ja journalismin olemuksen hämärtymistä eli esimerkiksi piilomainontaa. Lisäksi 

paheksuttiin jutun kohteen oikeuksien laiminlyöntiä, esimerkiksi yksityiselämän riepottelua 

julkisuudessa tai syyttelemistä syytettyä kuulematta. (Heinonen 1995). 
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Journalismin etiikan puutteista huolimatta toimittajat arvostavat kyselyjen perusteella paljon 

Journalistin ohjeita ja niiden noudattamista valvovaa Julkisen sanan neuvostoa. Vuonna 2002 

tehdyssä kyselyssä arvostus oli entisestään noussut. Yksikään vastaaja ei allekirjoittanut väitettä, 

että Journalistin ohjeet olisivat tarpeettomat. Hieman reilu puolet katsoi, että ohjeet auttavat 

eettisten ratkaisujen teossa ja toinen puoli piti niitä muuten tärkeinä. Julkisen sanan neuvostoa piti 

tärkeänä tyytymättömyyden purkamisväylänä noin 80 prosenttia toimittajista ja monet olivat 

valmiita antamaan sille myös mahdollisuuden lisätä päätöstensä voimaa uhkasakoin. Noin 

kolmasosa vastaajista katsoi, että myös tuomioistuimet sopivat valvomaan journalismin etiikkaa. 

(Harju 2002). Tutkimuksen tekijät pitivät erityisesti tuomioistuimiin kohdistuvaa suopeutta 

yllättävänä tuloksena. Itse näkisin sen liittyvän ehkä siihen, että monet toimittajat eivät pidä 

itseään potentiaalisena sääntöjen rikkojina. Etiikasta puhuttaessa syyttävä sormi kohdistuu 

helposti julkkiksista tai rikoksista kertoviin toimittajiin, jolloin vähemmän räväköistä aiheista 

raportoivaan journalistien enemmistöön kuuluvat saattavat ajatella tekevänsä jotenkin riskitöntä 

journalismia.   

   

Rikosjournalismi mielletään sekä toimittajien että yleisön keskuudessa usein jo perusluonteeltaan 

eettisesti ongelmalliseksi journalismin lajiksi. (esim. Heinonen, s. 106). Näyttääkin siltä, että 

monet ihmiset pitävät ainakin väkivaltarikoksista kertomista journalismissa jo lähtökohtaisesti 

jotenkin epäeettisenä puuhana ikään kuin rikosten epäeettisyys siirtyisi sellaisenaan journalismiin. 

Mielikuvaa rikosjournalismin moraalittomuudesta voi ruokkia myös todelliset tai oletetut 

häiriöfunktiot, joista edellä kerrottiin. Rikosjournalismin kokemisesta ongelmalliseksi kertoo 

myös se, että Journalistin ohjeet ovat koko olemassaolonsa ajan keskittyneet säätelemään 

erityisesti rikosjournalismia. Myös ns. mediaoikeudenkäynneissä on yleensä ollut kysymys jollain 

tavoin rikoksiin tai väärinkäytöksiin liittyvistä jutuista. 

 

Uskoisinkin rikos- ja oikeustoimittajien asenteiden voivan poiketa paljonkin Journalistiliiton 

jäsenten keskimääräisistä näkemyksistä. Rikos- ja oikeusjournalistit eivät voi unohtaa eettisiä 

kysymyksiä ja ajatella ongelmien liittyvän vain muiden työhön, koska sanktioiden vaara on työssä 

usein läsnä ja ulkopuoliset voivat kyseenalaistaa jo rikosjuttujen tekemisen oikeutuksen 

yksittäisistä julkaisupäätöksistä puhumattakaan.  
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3.3. Alan sisäinen kontrolli: JSN ja ohjeistukset 
 

Journalistien ammattieettiset säännöt ovat kohtalaisen tuore ilmiö. Ensimmäiset kirjalliset säännöt 

luotiin Ruotsissa, Norjassa ja Ranskassa 1920-luvun vaihteessa. Säännöt tehtiin nimenomaan 

rikosuutisoinnin takia. Esimerkiksi Ruotsin ensimmäisissä ohjeissa varoitettiin tuomitsemasta 

ketään ennenaikaisesti ja harkitsemaan tarkkaan rikosjuttuun osallisten nimien julkaisemista. 

(Vuortama 2004 ja 1984)  

 

Suomen ensimmäisen journalistieettisen ohjeiston laati Suomen Sanomalehtimiesten liitto vuonna 

1957. Aluksi sitä sovellettiin Suomen Sanomalehdistön Kunniaoikeustossa, joka oli yksinomaan 

työntekijäpuolen elin. Julkisen sanan neuvosto perustettiin vuonna 1968. Neuvostossa oli mukana 

myös kustantaja- ja työnantajapuoli. Alkuperäisen sopimuksen mukaan neuvoston jäsenistä 

kolmanneksen nimesivät toimittajajärjestöt, kolmanneksen julkaisijat ja kolmannes oli yleisön 

edustajia. Tämä periaate on yhä voimassa. Vuonna 1997 voimaan tulleen sopimuksen mukaan 

neuvossa on puheenjohtaja ja yhdeksän jäsentä. 

 

Julkisen sanan neuvoston soveltama eettinen säännöstö on ehtinyt muuttua moneen kertaan sekä 

sisällöltään että nimeltään. Etikettisäännöt Suomen sanomalehtimiehille muuttuivat 1968 

Lehtimiehen ohjeiksi, jotka uusittiin vuosina 1983 ja 1986. Vuonna 1992 nimi muuttui 

Journalistin ohjeiksi. Ohjeet uudistettiin viimeksi vuonna 2004, ja ne astuivat voimaan vuoden 

2005 alussa. 

 

Myös Suomessa eettisillä säännöillä pyrittiin luomaan rajat nimenomaan rikosuutisoinnille, joita 

kolme neljäsosaa ensimmäisistä säännöistä koski. Hemánuksen mukaan säännöt kuvastivat 

pyrkimystä kriminaalipoliittisen ymmärryksen lisäämiseen ja niistä heijastui pelko, että lehdistö 

suhtautui rikosten tekijöihin pikemminkin liian ankarasti kuin lempeästi. Ohjeisiin sisältyi 

esimerkiksi kohta: Pyri suojelemaan yksityiselämää, älä puutu siihen. Arvostellessasi alle 18-

vuotiaan tekoja, katso hänen menneisyyttään, kotiaan ja ympäristöään; hän on ehkä yhteiskunnan 

onnettomuuslapsi. (Hemánus, s.39-41) 

 

Ohjeissa kehotettiin myös suojelemaan uhria ja jättämään tuomitseminen tuomioistuimille. 

Ensimmäisiin ohjeisiin sisältyi lisäksi varsin yksityiskohtainen nimensuojaohje. Siinä kehotettiin 

muun muassa välttämään nimen käyttämistä henkilöstä, joka oli saanut sakkotuomion tai 
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vähemmän kuin kuusi kuukautta vapausrangaistusta, jos rikoksen laatu tai yleinen mielipide ei 

anna julkaisuun aihetta. (kts. emt. s.40). 

 

Uusimmissa journalistin ohjeissa pelkästään rikosuutisointia koskevia ohjeita on vähemmän, 

mutta yhä useita. Nimensuojaa koskevissa ohjeissa nimen julkaisemista ei ole enää sidottu 

tuomion pituuteen. Ohjeiden mukaan rikoksesta tuomitun nimen, kuvan tai muita tunnistetietoja 

voi julkaista, ellei se tuomitun asemaan tai tekoon nähden ole selvästi kohtuutonta. Alaikäisen tai 

syyntakeettomana tuomitun henkilöllisyyden paljastamisessa on oltava erityisen pidättyväinen. 

Tietoja ei pidä julkaista, jos ne paljastavat erityisen arkaluontoisen rikoksen uhrin. Lisäksi 

huomautetaan, että tunnistamiseen johtavien tietojen käytössä on syytä olla varovainen, kun on 

kyse vasta rikosepäilystä tai syytteestä. 

 

Journalistin ohjeet neuvovat seuraamaan rikosprosessit loppuun saakka. Toimittajaa kielletään 

myös ottamasta ennakolta kantaa syyllisyyteen ja yrittämästä vaikuttaa oikeudenkäynnin aikana 

”asiattomasti” tuomioistuimen ratkaisuihin. Sana asiattomasti on mielestäni tässä yhteydessä 

mielenkiintoinen. Se viittaa ajatukseen, että tuomioistuimen ratkaisuihin voi yrittää vaikuttaa 

myös asiallisesti. Mahdollisesti kyse voisi olla esimerkiksi sellaisten tietojen paljastamisesta, 

jotka eivät muuten tulisi ilmi edes poliisitutkinnassa.  

 

Journalistin ohjeiden noudattamista valvova Julkisen sanan neuvosto voi antaa ohjeita rikkovalle 

langettavan tuomion. Vuonna 2004 neuvostolle kanneltiin126 tapauksesta, mikä oli enemmän 

kuin aiempina vuosina. Neuvosto käsitteli vuoden aikana 123 asiaa ja antoi niistä 63 päätöstä. 

Päätöksistä oli langettavia 16 ja vapauttavia 47. Langettavien osuus päätöksistä kasvoi hieman. 

Julkisen sanan neuvoston langettavat päätökset ovat koskeneet varsin usein rikoksiin liittyvää 

uutisointia. Vuonna 2004 langettava rapsahti esimerkiksi Yleisradion Ajankohtaiselle Kakkoselle, 

joka oli julkaissut tiedon kantelijaa vastaan tehdystä tutkintapyynnöstä, mutta jättänyt 

syyttämättäjättämispäätöksen pyynnöstä huolimatta julkaisematta. 

 

Journalistin ohjeita täydentävät ainakin suurimpien medioiden toimituksissa omat sisäiset ohjeet, 

joissa on annettu yksityiskohtaisempia neuvoja esimerkiksi nimensuojasta. Helsingin Sanomissa 

tällaiset ohjeet otettiin käyttöön tammikuussa 2001 ja STT:ssa huhtikuussa 2001, jonka jälkeen 

samantyyppisiä ohjeita on tehty myös muissa medioissa. (Vuortama 2004, s. 121). 
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Ohjeet ovat eri toimituksissa varsin samantyyppisiä. Useimmissa ohjeissa nimen julkaiseminen 

rikosjutun yhteydessä sidotaan perustapauksissa tuomion pituuteen: nimen saa julkaista, jos 

tuomio on vähintään kaksi vuotta vankeutta, jos ei ole erityisiä perusteita jättää nimeä 

julkaisematta. Poikkeuksena ovat esimerkiksi jutut, jossa tuomittu on julkisuuden henkilö. 

Toimitusten sisäisissä ohjeissa saatetaan antaa myös neuvoja siitä, millaisissa tilanteissa eettisistä 

ratkaisuista on neuvoteltava esimiehen kanssa. 

 

Toimitusten sisäisten nimensuojaohjeiden voi tulkita olevan jossain määrin ristiriidassa Julkisen 

sanan neuvoston periaatelausumasta ilmenevän linjan kanssa. Vuonna 1981 hyväksytyssä 

periaatelausumassa korostetaan, että toimittajan velvollisuus on harkita nimen julkaisemista 

erikseen jokaisessa yksittäistapauksessa eikä julkaisupäätöstä voi tehdä kaavamaisesti 

rangaistuksen ankaruuden perusteella. Nimen julkaiseminen rikosuutisissa on lausuman mukaan 

perusteltua vain, jos huomattava yleinen etu sitä vaatii. Mielestäni on kuitenkin ymmärrettävää, 

että toimitukset kaipaavat nimenjulkaisuun selkeämpiä ohjeita. Huomattava yleinen etu on 

nähdäkseni terminä harvinaisen hämärä, ja näkökulmasta riippuen sen voi mieltää koskemaan 

melkein kaikkia rikosjuttuja tai vaihtoehtoisesti vain hyvin harvoja tapauksia. Erään 

haastattelemani kokeneen rikos- ja oikeustoimittajan mukaan toimitusten käytännöt olivatkin 

nimensuoja-asioissa hyvin kirjavia ennen kuin toimitusten sisäisiä ohjeita alettiin ottaa käyttöön.    

 

Journalistisen itsesääntelyn luominen ja ylläpito on liittynyt osaltaan tarpeeseen pitää päätösvaltaa 

journalistisista ratkaisuista ammattikunnalla itsellään. Julkisen sanan neuvosto on painottanut, 

ettei sen ratkaisuilla ole mitään tekemistä tuomioistuinten ratkaisujen kanssa: JSN arvioi 

rikkovatko jutut eettisiä periaatteita ja tuomioistuimet rikkovatko ne lakia. Lakia rikkovat jutut 

rikkovat yleensä myös eettisiä periaatteita, mutta sama ei toimi toisinpäin. Juttu voi olla 

epäeettinen, vaikkei se rikkoisikaan lakia. Viime vuosina on kuitenkin ollut tapauksia, joissa 

tuomioistuimet ovat vedonneet päätöksissään JSN:n antamiin ratkaisuihin. Toimittajat ovat 

paheksuneet menettelyä voimakkaasti.  

 

3.4. Alan ulkoinen kontrolli: laki ja tuomioistuinten ratkaisut 
 

Toimittajan työn mahdollistava perusoikeus on sananvapaus, johon nykylain mukaan kuuluu 

myös oikeus saada tietoa viranomaisten asiakirjoista. Sananvapauden kanssa joutuu usein 

ristiriitaan toinen perusoikeus: yksityisyyden suoja. Ihmisten yksityiselämän piiriin liittyvän 
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raportoinnin rajoittaminen on Suomessa varsin uusi ilmiö. Yksityiselämän loukkaamista koskeva 

laki hyväksyttiin eduskunnassa vuonna 1974. Sen perusteella yksityiselämän loukkaamisesta 

voitiin tuomita enintään kahdeksi vuodeksi vankeuteen. Laki ristittiin sittemmin Lex Hymyksi, 

kun Hymyn päätoimittaja tuomittiin vankeuteen kirjailija Timo K. Mukan yksityiselämää 

koskeneen kirjoituksen takia. Vuortaman mukaan joukkotiedotus ja sen sääntely ovatkin 

mielenkiintoisella tavalla eri perusoikeuksien risteyskohdassa. Sananvapaus ei voi täysin toteutua, 

jos on samaan aikaan kunnioitettava ihmisen oikeutta yksityiselämäänsä ja kunniaansa. Tämän 

vuoksi katsotaankin, että perusoikeuksilla on omat ydinalueensa, joissa niiden on ainakin 

toteuduttava. Esimerkiksi sananvapauden ydinaluetta on yhteiskunnallisesti relevantin tiedon ja 

poliittisen mielipiteen ilmaisemisen oikeus. (Vuortama 2004). 

 

Ns. mediajuttujen punnitseminen tuomioistuimissa onkin usein sen arvioimista, kumman 

perusoikeuden ydinalueella milloinkin liikutaan. Suomessa korkein oikeus on 

ennakkoratkaisuissaan vedonnut mediajutuissa yleensä yksityisyyden suojaan. Tiedotusvälineiden 

vastuulla on ollut perustella, miksi jonkin yksilöä koskevan asian käsitteleminen mediassa on 

ollut tarpeen merkittävän yhteiskunnallisen asian käsittelemiseksi. Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuin on lähtenyt vastakkaisesta suunnasta ja pyrkinyt arvioimaan, onko 

sananvapauden rajoitus ollut kyseisessä tapauksessa välttämätöntä. (kts. emt. s. 93-94). 

 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on moittinut Suomen valtiota liian tiukasti puuttumisesta 

sananvapauteen. Vuonna 2004 se antoi kaksi medioita koskevaa päätöstä, joissa molemmissa 

toimittajat katsottiin tuomitun väärin perustein. Toinen päätöksistä koski Iltalehden juttua, jossa 

oli kerrottu kansanedustajan miehen kapakkatörttöilystä ja siitä seuranneesta 

pahoinpitelytuomiosta. Kysymys oli siitä, saiko lehti kertoa törttöilijän vaimon olevan 

eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja. Käräjäoikeus oli tuominnut vastaajat maksamaan 

muun muassa 175000 markkaa vahingonkorvauksia kansanedustajille eivätkä hovioikeus ja 

korkein oikeus muuttaneet tuomiota. Ihmisoikeustuomioistuimen mukaan lehdellä oli kuitenkin 

oikeus kertoa rikoksesta epäillyn puolisosta. Toisessa tapauksessa oli kyse siitä, saiko lehdessä 

kirjoittaa epäilyistä, että kirurgi oli ollut humalassa potilaan kuolemaan johtaneessa 

leikkauksessa. Ihmisoikeustuomioistuin katsoi, etteivät kirurgin intressit ammatillisen maineensa 

suhteen olleet yhtä painavia kuin tärkeät julkisen huolen aiheena olleet asiat.  

 

Rikos- ja oikeustoimittajien piirissä on esiintynyt pelkoa erityisesti siitä, että tuomioistuimet 

pitäisivät rikoksia yksityiselämän piiriin liittyvänä asiana. Tällainen tulkinta voidaan tehdä 
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esimerkiksi korkeimman oikeuden vuonna 2001 antamasta ratkaisusta, jossa Alibi tuomittiin 

yksityiselämän loukkaamisesta, koska se oli julkaissut talousrikoksista syytetyn naisen nimen ja 

kuvan. Korkein oikeus katsoi, ettei petossyytteessä tarkoitettu asia ollut sillä tavoin 

yhteiskunnallisesti merkittävä, että syytetyn nimen tai kuvan julkaisemiseen olisi perusteita. Tätä 

tutkimusta tehtäessä tapaus oli menossa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käsittelyyn. 

 

Julkaisupäätöksiä hankaloittaa se, että tieto voi olla lain mukaan julkinen, mutta sen 

julkaiseminen tiedotusvälineessä voi silti olla yksityiselämän loukkaamista. Esimerkiksi Alibin 

tapauksessa syytetyn naisen nimi oli julkinen tieto, kuten syytettyjen nimet Suomessa aina ovat. 

 

Kunnianloukkaus tai törkeä kunnianloukkaus on kyseessä silloin, jos jutun kohteesta esitetään 

valheellinen tieto tai vihjaus. Rikosjuttua uutisoiva toimittaja voi tyypillisimmillään syyllistyä 

kunnianloukkaukseen tilanteessa, jossa epäilyt tai syytteet osoittautuvat myöhemmin perättömiksi 

tai tapaus muuten toisenlaiseksi kuin aiemmin on luultu. Hankaluutena onkin, ettei toimittaja voi 

nähdä tulevaan, vaan joutuu toimimaan kulloinkin saatavissa olevien tietojen pohjalta. Tiedon 

saanti ennen esitutkintaa ja sen aikana on usein niukkaa ja toimittaja joutuu perustamaan 

käsityksensä asiasta pitkälti tai kokonaan poliisilta saatuihin tietoihin. Kunnianloukkaus voi 

koskea nykyisen lain mukaan vain yksityishenkilöä, ei yritystä. Aina näin ei ole ollut. Esimerkiksi 

Helsingin Sanomat tuomittiin käräjäoikeudessa vuonna 2001 Nostokonepalvelu-nimisen 

yrityksen kunnian loukkaamisesta 2,5 miljoonan euron suuruisiin vahingonkorvauksiin. Tosin 

hovioikeus kumosi tuomion myöhemmin.   

 

Laki rajoittaa julkaisemisen lisäksi toimittajien tiedon hankintaa. Ihmisiä ei saa luvatta kuvata tai 

heidän puhettaan äänittää kotirauhan piiriin kuuluvilla alueilla, esimerkiksi talojen pihoilla. 

Julkisrauha rajoittaa kuvaamista julkisissa tiloissa, mutta ei läheskään yhtä tuntuvasti kuin 

kotirauha. Julkisissa rakennuksissa kuvaaminen on lain mukaan periaatteessa kielletty vain, jos 

paikka on suljettu yleisöltä ja kuvaaminen tapahtuu kohteen yksityisyyttä loukaten. Käytännössä 

kuvaamista rajoitetaan varsin usein esimerkiksi oikeussaleissa. Oikeuden puheenjohtajalla on 

valta päättää, salliiko hän kuvaamista ja äänittämistä julkisessa oikeudenkäynnissä lainkaan ja 

kuinka kauan kuvaaminen ja äänittäminen saa kestää. 

 

Perusoikeutena turvattu asiakirjajulkisuus on sekin täynnä poikkeuksia. Esimerkiksi 

tuomioistuimet salaavat lakiin perustuen paljon oikeudenkäyntejä ja päätöksiä, jolloin päätöksistä 

julkistetaan vain tuomiolauselma. Yleistä salaaminen on erityisesti seksuaalirikosjutuissa, jossa 
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pyrkimyksenä on uhrin suojaaminen julkisuudelta. Toisaalta voidaan suojata esimerkiksi 

yrityssalaisuuksia tai paljastuessaan mahdollisesti valtiolle vahingollisia tietoja. Salaaminen 

koskee myös poliisin esitutkintamateriaalia ja monia muita viranomaisten dokumentteja. 

Salaamispäätökset ovat herättäneet paljon keskustelua Oikeustoimittajien yhdistyksessä, ja rikos- 

ja oikeustoimittajat ovat kannelleet muutamista tapauksista laillisuusvalvojille.   

 

3.5. Median sisällön tasot ja eettinen harkinta 
 
Laki, Journalistin ohjeet ja toimituksen sisäiset ohjeet vaikuttavat toimittajan työhön, mutta 

mitkään normistot eivät voi yksin määrätä eettisiä ratkaisuja jo siitä yksinkertaisesta syystä, että 

ne eivät voi luoda sääntöjä kaikkia mahdollisia tilanteita varten. Lisäksi ohjeita voidaan rikkoa 

tietoisesti tai tietämättä. Käytännössä ratkaisut perustuvat usein toimituskulttuuriin ja toimittajan 

omiin näkemyksiin siitä, miten työtä on tehtävä. Mutta mistä nuo käsitykset tulevat ja miten ne 

suhteutuvat sääntöihin? Kuka toimituksissa päättää mitä ristiriitatilanteessa tehdään? 

 

Näiden kysymysten hahmottamista auttaa tutkimuksessani Shoemakerin ja Reesen malli, jonka 

mukaan journalistiseen sisältöön vaikuttaa viisi tasoa. Yksilötasolla vaikuttajana on toimittaja 

itse, hänen taustastaan ja kokemuksestaan kumpuavat arvot ja asenteet, ammatillinen roolinsa ja 

etiikkansa. Mediarutiinien tasolla vaikuttaa toimituskulttuuri, joka on muotoutunut tuottamaan 

uutisia tai muuta journalistista aineistoa yleisölle mahdollisimman tehokkaasti. Toimitushan on 

kuin mikä tahansa liikeyritys, jonka tehtävänä on tuottaa mahdollisimman myyvää tuotetta 

mahdollisimman pienin kustannuksin. Organisaatiotasolla median sisältöön vaikuttavat muun 

muassa organisaation tavoitteet, koko ja omistussuhteet sekä se, missä roolissa kukin 

organisaatiossa on eli minkälaista valtaa toimijat yrityksessä tosiasiassa käyttävät. 

Ekstramediatasolla toimitukseen vaikuttavat ulkopuoliset tekijät kuten lähteet, mainostajat, yleisö 

ja lainsäädäntö. Korkeimmalla tasolla toimitustyöhön vaikuttaa ideologinen taso eli se 

minkälaiset arvot ja ideologiat yhteiskunnassa hyväksytään ajattelun perustaksi. (Shoemaker ja 

Reese 1996). 
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Mörä on arvostellut Shoemakerin ja Reesen mallia siitä, että sen mukaan tasot ovat staattisia ja 

hierarkkisessa suhteessa toisiinsa: yksilötaso on aina alisteinen mediarutiineille, rutiinit 

organisaatiotekijöille ja niin edelleen. Mörän mielestä elementtien vaikutus toisiinsa on 

pikemminkin vuorovaikutteinen kuin hierarkkinen: yksilö ja rakennetekijät kietoutuvat toisiinsa 

ja rakenteistavat sitä kautta journalismin sisältöä. (Mörä 1999, s. 37). 

 

Lähden myös itse ajatuksesta, etteivät tasot ole selkeästi hierarkkisia. Valtasuhteet vaihtelevat eri 

medioissa ja tilanteissa tuntuvasti. Yksittäisen jutun teossa lähteellä voi olla paljon valtaa 

esimerkiksi tilanteessa, jossa poliisi antaa esitutkintavaiheessa toimittajalle tietoa 

rikostapauksesta, josta tietoa ei muuten juuri ole saatavilla. Toimittaja on usein vahvemmalla 

silloin, kun lähteitä on paljon ja lähteillä on intressi saada ajatuksensa julki. Myös yksittäisen 

toimittajan kontrolli organisaatioissa vaihtelee paljon: toimittaja saa toimia sitä vapaammin mitä 

enemmän hänellä on kokemuksen ja ulkopuolisen arvostuksen tuomaa arvovaltaa. Näkisin, että 

tasojen välillä on myös valtapeliä, jossa päätösvaltaa yritetään vetää tasolta toiselle. Esimerkiksi 

toimitusten omat eettiset pelisäännöt voivat olla ainakin näennäinen keino siirtää ratkaisuvaltaa 

ekstramediatasolta eli lain ja Journalistin ohjeiden tulkitsijoilta organisaatiolle itselleen. Sisäisten 

sääntöjen kahden vuoden nimensuojaohje olisi myös pyrkimys tuoda eettiseen harkintaan lisää 

rutiinia ja siirtää valtaa yksilötasolta organisaation suuntaan. 

ideologinen taso  
ekstramedian taso 
organisaatiotaso 
mediarutiinien taso 
yksilötaso 
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Ideologinen taso mitä ilmeisimmin vaikuttaa kaikkeen työhön ja toimintaan yhteiskunnassa. 

Tason hahmottamista vaikeuttaa kuitenkin se, etteivät yhteiskunnassa hyväksytyt arvot ole 

yksiselitteisiä ja nykypäivän pirstaloituneessa maailmassa lähestulkoon kaikkia arvoja voidaan 

kyseenalaistaa vaihtelevalla menestyksellä. Shoemaker ja Reese sijoittavat ideologiselle tasolle 

esimerkiksi markkinoiden vapauden ja yksilöllisyyden. Rikosjournalismin taustalla on nähdäkseni 

näiden lisäksi vahvana ainakin jonkinlainen yleishumaani asenne ja ajatus ihmisten välisestä tasa-

arvosta. Myös tarve liittää yhteen syy ja seuraus, rikos ja rangaistus, otetaan annettuna.  

 

Shoemaker ja Reese sijoittavat etiikan mallinsa yksilötasolle. Tutkijoiden mukaan etiikka opitaan 

pitkälti työn myötä yksilön sosiaalistuessa toimittajaksi yhteisöönsä. (kts. emt. 91-92). Itse 

näkisin eettisen harkinnan kaikkien tasojen vuorovaikutuksena. Sitä voidaan tutkia kuitenkin 

parhaiten yksilön kautta, koska ainakin kokeneen toimittajan ajatuksissa ja työssä näkyvät 

sisäistyneenä myös muut Shoemakerin ja Reesen mallin tasoilta kumpuavat vaatimukset. Pyrin 

omassa tutkimuksessani selventämään myös sitä, millaisessa prosessissa eettiset ratkaisut 

ongelmatilanteissa tehdään: milloin ne viedään esimiesten harkittaviksi, milloin riittää 

neuvotteleminen kollegan kanssa ja milloin juttuja muokataan toimittajaa kuulematta. Tällöin 

kyse on selkeästi organisaatiotasosta ja toimitusrutiineista.  

 

Shoemakerin ja Reesen malli on tutkimuksessani ajattelua taustoittava apuväline; se 

havainnollistaa, kuinka monimutkaisesta ja monista lähtökohdista ohjautuvasta toiminnasta 

toimitustyössä ja eettisessä harkinnassa on kysymys. Malli korostaa, ettei yksikään toimittaja tee 

työtään muista organisaation jäsenistä ja toimituksen ulkopuolisista tahoista riippumattomana. Jos 

toimittaja tuntee voivansa tehdä ratkaisuja vapaasti, hän on todennäköisesti vain sisäistänyt 

harvinaisen tehokkaasti ammattinsa ja oman toimituksensa vaatimukset. 

 

4. Tutkimus rikos- ja oikeustoimittajista 
 

4.1. Aineistona teemahaastattelut 
 

Tutkimukseni aineistona on kymmenen rikos- ja oikeusjournalismiin erikoistuneen toimittajan 

teemahaastattelut. Toimittajat olivat haastatteluhetkellä töissä Suomen Tietotoimistossa, 

Helsingin Sanomissa, Ilta-Sanomissa, Iltalehdessä, Ylen tv-uutisissa, MTV3:lla, Nelosella, 
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Aamulehdessä ja Alibissa. Ilta-Sanomien toimittajia oli kaksi, muita yksi kustakin mediasta. Osa 

toimittajista oli työskennellyt rikosasioihin keskittyneenä useassa mediassa. Nelosen toimittaja on 

vakituinen Helsingin Sanomien toimittaja, joka oli parhaillaan puolen vuoden vaihdossa Nelosella 

ja työskennellyt aiemmin rikos- ja oikeustoimittajana STT:ssa, MTV3:n toimittaja oli ollut 1990-

luvulla rikostoimittajana Helsingin Sanomissa ja toinen haastattelemistani Ilta-Sanomien 

toimittajista oli hiljattain siirtynyt STT:sta Ilta-Sanomiin. Ennen rikosasioihin perehtymistään 

toimittajat olivat työskennelleet kotimaan uutistoimituksessa yleistoimittajina, jotkut lisäksi 

muissa tehtävissä esimerkiksi taloustoimittajina tai urheilutoimittajina. 

 

Haastateltavien tehtävänimikkeet vaihtelivat rikos- ja oikeustoimittajasta rikostoimittajaan, 

oikeustoimittajaan ja toimittajaan, mutta kutsun kaikkia yksinkertaisuuden vuoksi rikos- ja 

oikeustoimittajiksi, sillä nimikkeiden vaihtelusta huolimatta työnkuvat olivat lähes kaikilla varsin 

samanlaiset. Nähdäkseni työn ydinalue riippui sekä median luonteesta että toimittajan omista 

mieltymyksistä. Useamman rikos- ja oikeustoimittajan toimituksissa yksittäisen toimittajan työn 

sisältö riippunee jonkin verran myös muiden rikos- ja oikeustoimittajien mieltymyksistä, koska 

kaikki eivät seuraa kaikkea samalla tavoin vaan seurattavia asioita jaetaan toimittajien kesken. 

 

Suurin osa haastatelluista teki lähes yksinomaan rikos- ja oikeusalan töitä. Muutamien työhön 

kuului silloin tällöin kotimaan toimituksen päivystysvuoroja, jolloin tehtävät olivat 

vaihtelevampia. Vähiten rikos- ja oikeusalan asioita uutisoi haastateltavistani Iltalehden 

toimittaja, joka arveli, että noin 70 prosenttia hänen työstään liittyy näihin teemoihin. Alibin 

edustaja oli päätoimittaja ja lehtensä ainoa kokopäivätoiminen työntekijä. Hänen lisäkseen lehden 

juttuja tekee parikymmentä avustajaa. Alibin päätoimittaja oli haastateltavista ainoa 

esimiesasemassa oleva. Muutenkin hänen työnkuvansa eroaa varsin paljon muiden työnkuvasta: 

Alibi on joukon ainoa aikakauslehti, jossa jutut ovat tavanomaisia uutisjuttuja pitempiä ja 

kertomuksenomaisempia. Eettisen harkinnan tarve ja luonne ei nähdäkseni aikakauslehdessä 

kuitenkaan olennaisesti poikkea muista medioista. Alibin päätoimittaja sopii nähdäkseni 

otokseeni hyvin, koska hän tekee juttuja myös itse ja on siten kosketuksissa ruohonjuuritason 

työhön.   
 

Haastateltavieni edustamien medioiden lisäksi rikos- ja oikeustoimittajia on myös muutamissa 

muissa suomalaismedioissa, lähinnä suurimmissa maakuntalehdissä. Valitsin tutkimukseeni 

edustajia edellä luetelluista medioista, koska ne nähdäkseni muodostavat varsin kattavan otoksen 

näkyvintä rikos- ja oikeusjournalismia Suomessa tuottavista tahoista. Haastateltavaksi pyysin 
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toimittajia, joiden tiesin tekevän kyseisissä medioissa päätyökseen rikos- ja oikeusjuttuja ja joita 

olin nähnyt paljon oikeudessa. Haastateltavista neljä on naisia ja kuusi miehiä. He ovat 28-41-

vuotiaita, keski-iältään 34-vuotiaita. Porukan suhteellisen nuoresta iästä huolimatta mukaan 

mahtuu kaksi hyvin pitkän, 16-18 vuoden pituisen rikos- ja oikeustoimittajan uran tehnyttä. Muut 

olivat ehtineet työskennellä rikos- ja oikeustoimittajina 0,5-7 vuotta.  

 

Monien haastateltavien lukuisat rikos- ja oikeustoimittajavuodet ja muukin asennoituminen 

työhön viittasivat siihen, ettei ala ainakaan heille ollut kokeilu, jossa vain piipahdetaan. Päin 

vastoin useat rikos- ja oikeustoimittajat korostivat työn mielekkyyttä ja jännittävyyttä. Alalle oli 

yleensä ajauduttu alun perin sattumalta, mutta työ oli alkanut sen tekemisen myötä kiinnostaa yhä 

enemmän. Muutamat perustelivat erikoistumistaan myös sillä, että on mukava voida keskittyä 

tiettyihin aihepiireihin. Kotimaan yleistoimittajana he joutuivat tekemään juttuja niin moninaisista 

aiheista, ettei mihinkään pystynyt keskittymään kunnolla. 

 

Laadullinen tutkimukseni ei pyri tilastolliseen yleistettävyyteen: Kymmenen haastattelun 

perusteella on mahdotonta tehdä päätelmiä siitä millaisia rikos- ja oikeustoimittajat ovat ja miten 

he yleensä toimivat. Sen sijaan pyrin tekemään kiinnostavia havaintoja siitä, millä tavoin alallaan 

kokeneet rikos- ja oikeustoimittajat eettisiä ongelmia hahmottavat ja miten he työssään toimivat. 

Lähtökohtana on ajatus, että eettisen harkinnan luonne ja työn reunaehdot ovat eri välineissä 

jossain määrin samanlaisia: medioiden väliset erot vain maustavat samoista aineksista tehtyjä 

soppia. Oleellisinta tutkimukseni kannalta onkin se, mikä on rikos- ja oikeustoimittajien työssä 

yhteistä. Toki eroihinkin kiinnitetään huomiota silloin kun ne tuntuvat kiinnostavilta. Esimerkiksi 

kuvan käyttöön liittyvä eettinen harkinta vaihtelee huomattavasti välineen mukaan: STT:n 

toimittaja ei joudu vaivaamaan päätään kuvilla juuri ollenkaan, kun taas tv-toimittaja ei pysty 

tekemään juuri mitään ilman kuvitusta, johon voi liittyä hankalia ongelmia.  
 

Yhdeksän haastateltavistani on enimmäkseen päivittäisuutisia tekeviä uutistoimittajia. Monilla on 

mahdollisuus tehdä uutisten lisäksi esimerkiksi kommenttijuttuja. Alibin jutut ovat nähdäkseni 

yleensä enemmän reportaaseja kuin uutisia, koska kerran kuukaudessa ilmestyvä lehti ei voisi 

millään pärjätä jokapäiväisessä uutiskilpailussa. En katso juttujen erilaisuuden aiheuttavan 

ongelmia tutkimukseni kannalta, koska eettiseen harkintaan liittyvät vaatimukset koskevat kaikkia 

juttutyyppejä. Haastateltavieni tuottaman aineiston moninaisuuden vuoksi käytän tutkimuksessani 

paljon nimitystä juttu, joka on vakiintunut tarkoittamaan sekä uutisia että muita journalistisia 

tuotoksia. 
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4.2. Haastattelut tilanteina 
 
Teemahaastattelu on puolistrukturoitu haastattelu, joka muistuttaa strukturoitua haastattelua 

enemmän vapaata keskustelua. Tutkija on päättänyt etukäteen haastattelun aihepiirit ja teema-

alueet, mutta kysymysten tarkka muotoilu ja järjestys muotoutuvat haastattelun kuluessa. Tämä 

mahdollistaa sen, että haastattelussa voidaan keskittyä niihin aihepiireihin, jotka osoittautuvat 

mielenkiintoisiksi. Teemahaastattelun kuluessa voikin paljastua asioita, joita tutkija ei ole 

etukäteen osannut ollenkaan ennakoida. (Hirjärvi ja Hurme 2001). 

 

Hirsjärven ja Hurmeen mukaan teemahaastattelu sopii metodiksi esimerkiksi silloin, kun 

kysellään aiheista, joista informantit eivät ole tottuneet puhumaan. Omassa tutkimuksessani aihe 

on juuri tällainen: Toimittajan työssä tarvittava harkinta on monimutkaista ja monilta osin 

heikosti tiedostettua. Tavoitteenani on myös ollut vasta kartoittaa työn käytäntöjä ja 

ongelmakohtia eli etsiä uutta tietoa, minkä vuoksi esimerkiksi valmiita hypoteeseja testaava 

lomakehaastattelu ei olisi sopinut metodiksi.   

 

Tein kaikki haastattelut maaliskuussa 2005. Haastatteluista sovittiin sähköpostitse tai puhelimitse. 

Pyysin tutkimukseen mukaan yhtätoista rikos- ja oikeustoimittajaa, joista kymmenen kanssa 

saimme tapaamisen järjestettyä. Mukana piti alkuperäisin suunnitelman mukaan olla myös Turun 

Sanomien toimittaja, mutta aikataulullisista syistä luovuimme tästä haastattelusta. Tapaamiset 

järjestettiin paikoissa ja aikoina, jotka kullekin parhaiten sopi. Osa haastatteluista tehtiin 

työpäivän aikana haastateltavien työpaikoilla, osa kahviloissa työpäivän jälkeen. Haastattelut 

kestivät noin tunnista kahteen tuntiin, mutta suurin osa niistä oli reilun tunnin mittaisia. 

 

 Teemahaastattelu on vuorovaikutustilanne, jossa tutkija ei vain kerää tietoa vaan vaikuttaa 

enemmän tai vähemmän myös tiedon sisältöön. Tutkija on sitä enemmän aineiston kanssatuottaja, 

mitä keskustelevampi ote haastattelussa on. (Ridell 1998). Omassa tutkimuksessani pyrin 

heittäytymään keskusteluihin mahdollisimman vähän, vaikka kiusaus omien mielipiteitten 

esittämiseen oli usein suuri. Kaikki haastateltavat tiesivät kuitenkin minun työskentelevän 

STT:ssa oikeustoimittajana, mikä epäilemättä antoi heille aiheen olettaa, että ajattelen monista 

asioista useimpien muiden rikos- ja oikeustoimittajien tavoin. Esimerkiksi ns. 

mediaoikeudenkäynneistä puhuttaessa toimittajat puolustavat yleensä yhtenä rintamana 
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mahdollisimman laajaa sananvapautta. Kahden haastateltavan kanssa olen työskennellyt yhdessä 

ja myös useimmat muut olivat tulleet työn kautta enemmän tai vähemmän tutuiksi, mikä 

epäilemättä vaikutti sekin osaltaan tilanteeseen. Luonnollisesti en pystynyt häivyttämään tutuksi 

tullutta ammatillista rooliani kokonaan kertomalla, että tein tuossa tilanteessa tutkimusta 

Tampereen yliopistolle opiskelijana. 

 

Katson, että oikeustoimittajuudestani ja tuttuudestani haastateltaville saattoi olla sekä hyötyä että 

haittaa. Hyvä puoli oli esimerkiksi se, ettei haastateltavien tarvinnut selittää juurta jaksain kaikkia 

mahdollisia työhön liittyviä asioita, vaan saatoimme keskittyä olennaisiin seikkoihin. 

Haastateltavat epäilemättä myös luottivat minuun enemmän kuin ventovieraaseen henkilöön. He 

tuskin pelkäsivät, että tuomitsisin lähtökohtaisesti koko rikosjournalismin tai ymmärtäisin täysin 

väärin minulle kerrottuja tilanteita. Toisaalta kollegalle, varsinkin toisen viestimen kollegalle, ei 

välttämättä haluta paljastaa omia heikkouksia tai ammattitaidon hienoimpia saloja. Koska rikos- 

ja oikeustoimittajien piirit ovat pienet, ihmiset tiesivät olevansa tutkimuksesta tunnistettavissa 

myös muille kollegoilleen, minkä vuoksi muutamat eivät halunneet arvostella haastatteluissa 

muiden tekemää journalismia.  

 

Asemani tuttavana ja kollegana saattoi mahdollisesti myös johtaa jonkinlaiseen vieraskoreuteen. 

STT mainittiin haastatteluissa usein myös silloin, kun siitä ei erikseen kysytty. Vain kaksi 

kommenteista oli mahdollista tulkita kriittisiksi ja nämäkin esitettiin pehmennettyinä. Toisessa  

kommentissa moitittiin STT:n dopingjuttua, mutta todettiin ettei se ollut koko toimittajakunnan 

vika. Toisessa toimittaja selitti tarvetta kaivella asioita syvällisesti sillä, että ”me teemme muuta 

kuin, anteeksi vain, STT:n hyviä juttuja”. Muutenkin haastateltavat ottivat minuun välillä 

kontaktia nimenomaan kollegana esimerkiksi arvelemalla että ”säkin olit siellä salissa varmaan 

silloin” tai ”hassua selittää näitä kun kyllähän sä tiedät”. Kokonaisuutena uskon asemastani ja 

alan tuntemuksestani olleen kuitenkin enemmän hyötyä kuin haittaa. Keskustelut sujuivat 

kohtalaisen jouhevasti, ja alan tunteminen auttoi minua löytämään teemoja avaavia 

jatkokysymyksiä.  

    

4.3. Haastattelujen aihepiirit 
 
Käytin kaikissa haastatteluissa teemarunkoa, joka sai lopullisen muotonsa kahden ensimmäisen 

haastattelun jälkeen. Varsinkin ensimmäisessä haastattelussa kyselin tarkoituksella enemmän 
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kysymyksiä kuin muissa, ja karsin sen jälkeen epäolennaisilta tuntuvia ja muitten kysymysten 

kanssa päällekkäin meneviä teemoja. Vaihtelin haastatteluissa jonkin verran kysymysten 

järjestystä, sillä usein haastateltavat ottivat oma-aloitteisesti puheeksi asian, josta oli tarkoitus 

kysyä vasta myöhemmin. Erityisesti työssä tehdyistä kömmähdyksistä ja rikosjournalismin 

mahdollisista yhteiskunnallisista vaikutuksista alettiin usein puhua ennen kuin kysyin niistä. 

 

Kaikki haastattelut alkoivat taustatietojen selvittämisellä. Kyselin aluksi myös yleisesti rikos- ja 

oikeustoimittajien työstä, tavallisimmista lähteistä ja aiheiden valikoitumisesta. Tarkoituksena oli 

kartoittaa, mitä rikos- ja oikeustoimittajat työssään ylipäänsä tekevät ja onko työssä tapahtunut 

muutoksia. Konkreettiset kysymykset haastattelun alussa pyrkivät myös ns. jään murtamiseen, 

jota esimerkiksi Hirsjärvi ja Hurme ovat suositelleet teemahaastattelun aluksi. Haastateltavat 

suhtautuvat haastatteluun myönteisemmin ja lämpenevät puhumaan, kun heille aluksi esittää 

tarpeeksi helppoja kysymyksiä, joihin he ainakin osaavat vastata jotain. 

 

Eettistä harkintaa ryhdyttiin käymään läpi haastattelun toisessa osiossa. Osion aluksi kysyin 

minkä jutun toimittaja oli tehnyt viimeksi ja liittyikö tähän mitään eettistä harkintaa. Harkinnan 

yleisyydestä kertoo paljon se, että useimmilla viimeksi tehtyyn juttuun oli liittynyt jotain eettistä 

harkintaa. Tästä siirryttiin eettiseen harkintaan yleensä ja siihen, mitkä toimijat organisaatiossa 

siihen milläkin tavoin vaikuttavat. Seuraavissa osioissa käsiteltiin harkinnan reunaehtoja kuten 

lakia ja journalistin ohjeita ja viimeisessä osiossa ylilyöntejä ja rikosjournalismin mahdollisia 

yhteiskunnallisia vaikutuksia. Lopuksi kysyin, onko rikos- ja oikeusjournalimissa ongelmia, 

joihin jonkin tahon pitäisi puuttua. 

 

Mielestäni kysymysrunko toimi varsin hyvin. Valtaosa haastateltavista vastasi kysymyksiin 

monisanaisesti ja esitti pyytämättä esimerkkejä tilanteista, joissa eettistä harkintaa oli ollut tai se 

oli epäonnistunut. Pyrin pitämään kysymykset mahdollisimman avoimina, jotteivat ne olisi 

johdattelevia. Joissain kysymyksissä avoimuus sai haastateltavat hämmentymään. Nähdäkseni 

hankalin oli kysymys ”mitä sääntöjä rikos- ja oikeustoimittaja joutuu työssään noudattamaan”. 

Säännöt saattoi ymmärtää sekä valmiiksi normistoiksi kuten laiksi ja journalistin ohjeiksi että 

toimittajaa ohjaaviksi omiksi periaatteiksi, ja molempia vaihtoehtoja tarjottiin vastaukseksi 

kysymykseen. Osa ei osannut vastata mitään ennen kuin avasin kysymystä enemmän viittaamalla 

lakiin ja journalistin ohjeisiin. 
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Kaikki haastateltavat tuntuivat suhtautuvan tutkimuksen aiheeseen kiinnostuneesti. Muutama 

epäili aluksi ettei osaisi vastata kunnolla tai vähätteli omia vastauksiaan jälkikäteen. Kysymyksiä 

tai tutkimuksen aihepiirin mielekkyyttä ei kuitenkaan kyseenalaistettu. Yksi haastateltavista tosin 

puuskahti alkuvaiheessa ”hirveitä kysymyksiä”, millä hän ilmeisesti tarkoitti kysymysten olevan 

vaikeita. 

 

4.4. Metodina diskurssianalyysi 
 
Kuneliuksen mukaan journalistista kulttuuria voi tutkia ainakin kolmesta näkökulmasta: 

ajatuksina, arvoina ja ideaaleina, joita journalistit itsestään ja omasta työstään tuovat esiin, 

tapoina, tottumuksina ja rutiineina, joilla ammattijournalistit toimivat ja tuotteina eli juttuina, joita 

journalistit tekevät (Kunelius, 1998). Tässä tutkimuksessa keskitytään ensimmäiseen 

näkökulmaan ja saadaan tietoa myös toisesta. Ajatukset ja toimintatavat vaikuttavat luonnollisesti 

siihen, millaisia juttuja syntyy, mutta juttujen sisällön tarkasteleminen olisi jo toisen tutkimuksen 

aihe. 

 

Tarkastelen tekemieni haastattelujen sisältöä kahdella tavalla. Pidän toimittajien puhetta sekä 

tiedon lähteenä että kulttuuristen jäsennysten kenttänä. Ensimmäisessä ns. faktanäkökulman 

mukaisessa tarkastelussa kysyn, miten tutkittavat todella käyttäytyvät, mitä todella tapahtuu ja 

mitä mielipiteitä ja motiiveja tutkittavilla on. Faktanäkökulmassa tehdään selkeä jako ”ulkoiseen” 

todellisuuteen ja siitä aineistossa esitettyihin väitteisiin. Ns. faktoina ei pidetä sitä tapaa, jolla 

ihmiset ilmaisevat itseään tai sitä interaktiotilannetta, jossa asiasta puhutaan ja jossa tuotetaan 

monia muita merkkejä. (Alasuutari 1994, s. 80-81)    

 

Alasuutarin mukaan faktanäkökulma on aineiston lähestymistapa, jossa on mielekästä pohtia 

annetun informaation totuudellisuutta ja tiedon antajan rehellisyyttä (Alasuutari, s. 80). 

Nähdäkseni on mahdotonta varmasti tietää kuinka rehellisesti ihmiset haastattelutilanteessa 

ylipäänsä puhuvat ja millä tavoin haastattelijan persoona on vaikuttanut kerrottuun. Lähden 

kuitenkin siitä, että toimittajat eivät ainakaan yleensä valehtele kertoessaan esimerkiksi omista ja 

toimituksensa työtavoista. Pidän toimittajia myös oman alansa parhaina asiantuntijoina: jos he 

eivät tiedä miten missäkin tilanteessa toimivat, sitä tuskin tietää kukaan muukaan. Toki otan 

huomioon, että ihmiset usein kaunistelevat tekemisiään ja heillä on tarve esittää toimintansa 
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mahdollisimman hyvässä valossa. On realistista olettaa, ettei haastatteluissa välttämättä kerrota 

kaikkia ikäviltä tuntuvia asioita ja omia kömmähdyksiä. 

 

Ns. kulttuuristen jäsennysten analyysi pureutuu siihen, millaisia luokituksia ja erontekoja 

haastattelupuheet sisältävät ja miten haastateltavat jäsentävät maailmaansa. Tässä näkökulmassa 

ei ole oleellista puhuvatko haastateltavat totta, kaikki puhe paljastaa jotain kulttuurista ja 

haastateltavien tavasta jäsentää maailmaa. (Alasuutari, s. 95). 

 

Faktanäkökulmasta kerään tutkimuksessani tietoa rikos- ja oikeustoimittajien työstä ja siihen 

liittyvistä eettisistä ongelmakohdista. Katson siis, että toimittajat kykenevät tunnistamaan 

ongelmia ja kertomaan niistä. Kulttuuristen jäsennysten analyysissa tarkastelen diskursseja, joilla 

toimittajat puhuvat työhönsä liittyvästä harkinnasta. 

 

Ymmärrän diskurssit Jokisen, Juhilan ja Suonisen määrittelemällä tavalla verrattain eheiksi 

säännönmukaisten merkityssuhteiden systeemeiksi, jotka rakentuvat sosiaalisissa käytännöissä ja 

samalla rakentavat sosiaalista todellisuutta. Diskurssianalyysi on väljä teoreettinen viitekehys, 

joka lähtee kuitenkin tietyistä esioletuksista. Sen mukaan kieli rakentaa sosiaalista todellisuutta ja 

yhtä aikaa on olemassa useita rinnakkaisia ja keskenään kilpailevia merkityssysteemejä. 

Analyysissa oletetaan, että toimijat ovat kiinnittyneitä merkityssysteemeihin ja merkityksellinen 

toiminta on aina kontekstisidonnaista. (Jokinen, Juhila, Suoninen 1993, s. 17-27) 

 

Diskurssit ovat mielenkiintoisia, koska neutraaleimmankin tuntuisissa kuvauksissa käyttämämme 

sanat paljastavat piileviä oletuksia siitä, mikä on luonnollista. Diskurssianalyysissa pyritäänkin 

tekemään näkyväksi tällaiset ulkoista maailmaa luovat konstruktiot ja kuvaamaan, kuinka 

vakiintuneita ja vaihtelevia ne ovat. Yksi ja sama kielenkäyttäjä ei pysy jatkuvasti samassa 

diskurssissa, vaan voi vaihdella diskursseja puheen aikana. (kts. emt. s. 19-25) 

 

Jokisen, Juhilan ja Suonisen mukaan diskurssianalyysissa voi pohtia muun muassa sitä, miten 

kielen käyttäjät suhteuttavat lausumansa mahdollisiin vasta-argumentteihin, jotka edustavat usein 

laajalle levinneitä kulttuurisia konventioita. Tällöin puhujat ikään kuin argumentoivat 

näkymättömälle yleisölle ottaen jo ennakolta huomioon mahdollisesti esitettävän kritiikin. (kts. 

emt. s.33). Tutkimuksessani koin tämän tarkastelunäkökulman mielenkiintoiseksi, koska 

haastateltavani tunsivat selvästi paljon rikosjournalismiin liitettyjä ennakkoluuloja ja syyllistäviä 

argumentteja ja pyrkivät kumoamaan niitä. 
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Diskurssianalyysissa oletetaan, että lausumat eivät vain kuvaa jotain, vaan niillä myös tehdään 

jotain. Lausumat väittävät jotain todellisuuden luonteesta ja samalla myös rakentavat 

todellisuutta. Kielen käytöllä on tilannekohtaisten funktioiden lisäksi yksittäiset tilanteet ylittäviä 

ideologisia seurauksia, jotka liittyvät diskurssien ja vallan yhteenkietoutumiseen. Sama diskurssi 

voi olla seurauksiltaan ristiriitainen ja tuottaa näkökulmasta riippuen sekä kielteisiä että 

myönteisiä seurauksia. Analyysin tehtävänä on pyrkiä jäljittämään näitä seurauksia, jotka 

toisinaan ovat selkeitä, mutta useimmiten piiloisia ja ristiriitaisia. (kts. emt. s. 41-45). Myös tässä 

tutkimuksessa kysytään siis lopuksi: mitä sitten? Mitä väliä on sillä, millaisia diskursseja 

toimittajat eettisestä harkinnasta käyttävät? Pidän näitä kysymyksiä olennaisina, vaikka 

todellisuuden monimutkaisen luonteen vuoksi tyhjentävien vastausten antaminen lienee 

mahdotonta. 

 

Pyrin tuomaan analyysissa esiin journalismin sisältöön vaikuttavien tasojen moninaisuuden, jota 

Shoemaker ja Reese ovat havainnollistaneet kehämallillaan. Mielestäni malli sopii erinomaisesti 

eettisen harkinnan hahmottamiseen, koska harkintaan vaikuttavat myös täysin tiedostetulla tasolla 

useat Shoemakerin ja Reesen mainitsemat tasot. Esimerkiksi hankalien asioiden vieminen 

esimiesten ratkaistaviksi kertoo organisaatiotason käytännöistä ja valintoja säätelevän lain 

olennaisuus ekstramediatason merkityksestä. Ainakin arkiajattelussa korkea moraali on yksilön 

ominaisuus, ja mediarutiinien tehtäväksi voisi mieltää yksilöllisten erojen tasaamisen. 

Ideologinen taso luonnollisesti liittyy eettiseen harkintaan mitä suurimmassa määrin, koska 

moraali on aina sidoksissa yhteiskuntaan ja sen kulloisiin arvoihin. 

 

Käyttökelpoisuudestaan huolimatta Shoemakerin ja Reesen malli on vain analyysin apuväline, 

jonka tehtävä on havainnollistaa todellisuuden monia tasoja. Se muistuttaa yksittäisen toimittajan 

olevan vain yksi, vaikkakin olennainen osa siinä kokonaisuudessa, jossa lopullinen juttu syntyy.  

 

Tutkimuksessani selvitetään rikos- ja oikeusjournalismin nykytilaa. Pitkään alalla olleiden 

toimittajien haastatteluista saa kuitenkin myös tietoa siitä, miten journalismi on muuttunut tai 

ainakin miten toimittajat kokevat työn muuttuneen. Muutosta tarkasteltaessa on muistettava, että 

yleisten käytäntöjen lisäksi vuosien mittaan muuttuu myös toimittaja: on vaikea sanoa mikä 

muutoksesta on peräisin yksilöllisestä kehityksestä ja mikä käytäntöjen muuttumista yleensä. 

Muistikuvissa menneisyys myös nähdään aina nykyhetken valossa, sitä ei ole haastateltavien 

päissä olemassa ”puhtaana” eli myöhemmistä tapahtumista riisuttuna. Haastattelujen perusteella 
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sai esimerkiksi käsityksen, että rikos- ja oikeusjournalismi on nyt paljon parempaa kuin ennen. 

Tämä on hyvin mahdollista. Toisaalta oma ura nähdään ehkä jo lähtökohtaisesti mieluummin 

kehittyvänä kuin taantuvana, minkä vuoksi tutkijan on järkevä suhtautua varauksellisesti 

ajatukseen jatkuvasta muutoksesta parempaan.    

 

Siteeraan analyysiosassa haastateltavien puheita silloin, kun ne havainnollistavat käsiteltävää 

teemaa ja siitä tekemääni tulkintaa. Haastateltavien painottamat sanat on lihavoitu ja pitkät tauot 

merkitty. Olen litteroinut haastattelut niin tarkasti kuin tällaisessa tutkimuksessa on mielestäni 

tarpeellista. Kaikkia ähkäisyjä ja sanojen toistoa ei ole kirjattu ylös, mutta muuten puhe on 

litteroitu täsmälleen siinä muodossa kuin haastateltava on asiat sanonut. 

 

5. Pohdiskelijat ja ammattilaiset vastuunkantajina 
 

5.1 Rikos- ja oikeustoimittajan työ 
 
Tässä osiossa käymme läpi, mitä rikos- ja oikeusasioihin erikoistuneet toimittajat toimituksissa 

tekevät. Tämä on välttämätöntä sen ymmärtämiseksi, mihin työhön kuuluva eettinen harkinta 

liittyy. Samalla saamme mielenkiintoisia tietoa siitä, mitä rikos- ja oikeustoimittajan työ 

nykypäivänä on ja miten sen koetaan muuttuneen alan profiloitumisen myötä. 

 

5.1.1. Rikos- ja oikeustoimittaja etsii tarinaa 
 

Rikos- ja oikeustoimittajien tehtäväkenttä on nähdäkseni toimituksissa varsin vakiintunut. Työn 

ydinaluetta ovat merkittävinä pidettyjen rikostapausten ja niiden tutkinnan sekä oikeudenkäyntien 

ja niissä tehtävien päätösten seuranta ja uutisointi. Lisäksi useimmat rikos- ja oikeustoimittajat 

tekevät juttuja rikollisuuteen ja oikeudenkäyttöön liittyvistä ilmiöistä. Mediasta riippuen 

seurataan vaihtelevasti esimerkiksi laillisuusvalvojien ratkaisuja ja lakien valmistelua sekä 

tehdään pienimuotoista tutkivaa journalismia. Monien haastateltavieni mielestä seuranta-

alueeseen kuuluivat myös erilaiset poliittisten ja taloudellisten toimijoiden väärinkäytökset, jotka 

eivät välttämättä ole poliisiasioita. Aineistossani iltapäivälehtien toimittajat tuntuivat mieltävän 

seuranta-alueekseen yksiselitteisimmin suuret rikostapaukset. Päivälehtien, STT:n, Ylen ja 

Nelosen toimittajat luettelivat laajemman seurantakentän, mutta keskittyivät hekin haastatteluissa 
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puhumaan lähinnä rikosten uutisoimisesta. Alibissakin aiheena ovat usein tuoreet rikosjutut, 

mutta tärkeää aineistoa ovat myös esimerkiksi vankien haastattelut, joissa valotetaan 

vankilaelämää ja vanhempia rikoksia.    

 

Rikos- ja oikeustoimittajan perustyötä on siis rikosten uutisointi, sekä niiden tapahduttua että 

oikeudenkäyntivaiheessa. Mikä tahansa rikos ei kelpaa uutisen aiheeksi, koska vakaviakin 

rikoksia tapahtuu aivan liian paljon uutisoitavaksi. Toimittajat tuntuivatkin mieltävän työtään 

paljon sen kautta, kuinka paljon ns. pakkoseurattavaa työssä on. Pakkoseurattavat asiat ovat 

toimituksissa jollain tavoin yhteiskunnallisesti merkittävinä pidettyjä uutisia, jotka toimittajan on 

uutisoitava, koska esimiehet odottavat hänen tekevän niin. Ne voivat olla rikosjuttuja, mutta myös 

esimerkiksi riita-asioita tai lainsäädäntöprosesseja. Pakkoseurattavasta puhuivat aineistossani 

lähinnä ne, jotka kokivat näitä asioita olevan työssään vähän. Jos pakkoseurattavaa on vähän, 

toimittajat saattavat keskittyä itseään ja yleisöä eniten kiinnostaviin juttuihin. 

 

Se oli mulle suurin ilonaihe tässä et ei ole sellaista sälää, päästään oikeestaan ottamaan 

siitä kermakakusta ne mansikat täällä telkkarin puolella. Se on vaan niitä isoja juttuja ja 

mitä löytää ite. (MTV3:n toimittaja, 40 v). 

 

Paljon pakollista ”sälää” toimittajat uskoivat tehtävän ainakin päivälehdissä ja STT:ssa. Paineet 

tiettyjen asioiden uutisointiin tulevat nähdäkseni omasta organisaatiosta, mutta jossain määrin 

myös muualta mediasta. Erityisesti STT:n odotetaan uutisoivat laajalla rintamalla sellaisiakin 

asioita, joita tv-uutiset eivät kelpuuta lähetyksiinsä. Sähköisten medioiden toimittajat saattoivat 

jättää esimerkiksi hovioikeuksien seurannan STT:lle: jos joku mielenkiintoinen tuomio sitten 

muuttui hovioikeudessa, he tekivät asiasta uutisen itse tai STT:n uutisen pohjalta. 

 

Monet kokivat, että seurattavien asioiden määrä on vuosien mittaan vähentynyt omassa mediassa. 

Ennen uutisoitiin laajemmalla skaalalla kaikenlaista, nyt keskitytään suurimpiin tarinoihin, joiden 

liikahduksia seurataan entistä tarkemmin. 

 

Uutiskynnys mä veikkaisin on noussut. Enää ei mene läpi sellaista ihan pientä silppua. 

Joskus edelleen menee läpi kellarikomerovarkauksia ja  tällaisia, mutta vähemmän. Joku 

kiinnostava pointti siinä pitää olla ettei se ole sellaista massarikosta, jota on jatkuvalla 

syötöllä. (Ilta-Sanomien toimittaja, 37 v.) 
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Tarve löytää jutusta tarina tuli esille monissa haastatteluissa. Tarinaa tarvittiin niin päivälehdissä, 

iltapäivälehdissä, sähköisissä medioissa kuin Alibissakin. Tässä mielessä medioiden koettiin 

lähentyneen toisiaan.  

 

Tuntuu et meilläkin mennään koko ajan enemmän ja enemmän vähän samaan suuntaan 

kuin Ilta-Sanomissa tai ylipäänsä iltapäivälehdissä, se on ylipäänsä se tarinan kertomisen 

nosto jota kaikissa välineissä tuntuu olevan. (Helsingin Sanomien toimittaja, 33 v.) 

 

Nyt on enemmän sellaista että yritetään tavallaan kaivaa sieltä joku edes yksi kiinnostava 

yksityiskohta, oli se vaikka joku törkeä huumausainerikos tai tällainen. Jos siihen liittyy että 

tarpeillaan käynyt koira löysi amfetamiinipaketin metsästä niin se on isompi juttu kuin se 

tuomio. (Iltalehden toimittaja, 29 v.) 

 

Kiinnostava tarina on löydettävissä monenlaisista rikoksista, mutta erityisesti henkirikoksissa 

tarinat ovat usein iskeviä ja yksinkertaisia. Yksinkertaisuutta kaipaavat uutiselta erityisesti 

sähköiset mediat, sillä televisiouutisissa pisinkin juttu on vain lehden parin palstan pituinen.  Ns. 

tavallinen murha tai tappo on kuitenkin liian tavallinen tarina, sillä ei ole ainakaan 

valtakunnallisesti juuri uutisarvoa. Sen sijaan erikoisemmat tapaukset kuten ruotsalaismiehen 

palkkamurha Suomessa ja Bodomin henkirikokset ovat itsestään selviä kovia tarinoita ja kovia 

uutisia, joita seurataan kaikissa medioissa, tosin vaihtelevalla intensiteetillä. Henkirikoksen 

kiinnostavuus saattaa kummuta sekä uhrin, tekijän että teon erikoislaatuisuudesta. Esimerkiksi 

nuoren naisen joutuminen henkirikoksen uhriksi on harvinaista ja jostain syystä yleisön tunteita 

kuohuttavaa, mikä tekee teosta heti tavallista uutisarvoisemman. Toisaalta kiinnostavuutta 

vähentää se, jos tekijä ja uhri tunsivat toisensa. Yleensä ei ole suuri uutinen, jos mies tappoi 

vaimonsa tai vaimo miehensä. 

 

Toimittajien suhtautuminen henkirikoksiin oli haastattelujeni perusteella kaksijakoista. Vaikutti 

siltä, että toimittajat tiedostivat henkirikosjuttujen heikon yhteiskunnallisen arvostuksen. Monet 

toivat pontevasti esiin, ettei henkirikoksia uutisoida heidän mediassaan paljon tai ei ainakaan niin 

paljon kuin ennen tai ne eivät ainakaan kiinnosta nimenomaista toimittajaa. Toisaalta 

henkirikoksista puhuttiin rikostyypeistä selvästi eniten ja ne olivat mitä ilmeisimmin kaikille 

medioille tärkeitä aiheita.  
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Rikos- ja oikeustoimittajilla oli varsin selkeät näkemykset siitä, millainen rikos on heidän 

mediassaan uutisarvoinen ja millainen ei. Välillä haastatteluissa tuotiin esiin myös se, että 

samanlainen teko saattoi olla uutisarvoisempi jossain muussa mediassa. Uutisarvoisuuden 

määrittäminen on mitä ilmeisimmin mediarutiinia, joka suurimmalta osalta sisäistetään enempiä 

pohtimatta. Toimittajat eivät juuri kyseenalaistaneet vakiintuneita käytäntöjä, mutta 

vakiintumattomia käytäntöjä saatettiin miettiä ja ihmetellä. Häilyvimpiä käytännöt tuntuivat 

olevan ns. turhien julkkisten rötöksien uutisoimisessa. Viihdejulkisuudessa vilisee yhä enemmän 

erilaisia missejä, tosi-tv tähtiä, entisiä ja nykyisiä urheilusankareita, juontajia, salarakkaita ja 

monia muita, joiden uutisarvon arvioiminen aiheuttaa harmaita hiuksia myös ns. vakavammissa 

medioissa. Julkkikset kiinnostavat yleisöä, jonka huomiota kaikki mediat kaipaavat. Toisaalta 

julkkisuutisoinnin pelätään syövän median uskottavuutta. Se, kuka on turha ja kuka tarpeellinen 

julkkis, on jatkuvassa käymistilassa. 

 

Niin se Timpe Salosjuttukin, mä myönnän että alun perin olin sitä mieltä että ei missään 

tapauksessa, tää on ihan täys nobody. Mutta kun se oli loppujen lopuksi sellainen juttu joka 

kiinnosti ihmisiä ihan kauheesti, niin pitääkö meidän sitten olla niin snobeja, että me ei 

ruveta tekeen tollasta, lukekoon sitten Seiskaa. Et kun se kiinnostaa, paljonko se kiinnostaa, 

onko se sitten meillä, pitäisikö meidän miettiä uudestaan. (Helsingin Sanomien toimittaja, 

33v.)  

 

Kaikista rikoksista ehkä selkeimmin uutisarvoisia ovat poliittista, taloudellista tai muuta valtaa 

käyttävien tekemät merkittävät rikokset. Toimittajan kannalta ne ovat herkullisia aiheita, koska 

niillä on sekä yhteiskunnallista merkitystä että laajaa yleisöä  kiinnostavaa ulottuvuutta. 

Valtaapitävien rikoksia uutisoidessaan toimittaja on vallan vahtikoira, mitä on perinteisesti 

pidetty journalismin tärkeänä tehtävänä. Toisaalta hän tuottaa myös aineistoa, jonka uskotaan 

myyvän hyvin ja tuovan medialle arvostusta. 

 

Karkeasti ottaen rikos- ja oikeusjournalismi noudattelee yleisiä uutiskriteereitä, joita 

Shoemakerin ja Reesen mukaan ovat tapahtuman vaikuttavuus/tärkeys, kiinnostavuus, 

konfliktisuus, harvinaisuus, ajankohtaisuus ja läheisyys (Shomaker ja Reese, s.111). Rikosuutisen 

etuna moniin muihin uutisiin nähden on se, että rikos on jo itsessään konfliktitilanne. Toisaalta 

rikosten kiinnostavuutta syö se, että monet rikokset tehdään yleensä pitkälti saman kaavan 

mukaan. Kun tapaukset toistuvat samantyyppisinä tarpeeksi monta kertaa, niiden arvo uutisena 

laskee. Aineistossani tällaisiksi inflaatiota kärsineiksi rikollisuuden lajeiksi katsottiin 
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huumerikollisuus ja talousrikollisuus. Suurenkaan huume-erän maahantuonti tai kova 

huumetuomio ei enää ole välttämättä uutinen, koska tarina on liian tavallinen. Talousrikokset taas 

ovat usein napakoiksi tarinoiksi liian monimutkaisia ja vaikeasti ymmärrettäviä.  

 

5.1.2. Lähteinä viranomaiset ja oma seuranta 
 

Rikos- ja oikeustoimittajan tärkeimpiä lähteitä ovat yleensä viranomaiset, julkiset 

oikeudenkäynnit ja viralliset asiakirjat kuten tuomioistuinten ratkaisut. Rikoksia koskevat tiedot 

ovat esitutkintavaiheessa pitkälti poliisin ja myöhemmässä vaiheessa oikeuslaitoksen 

viranomaisten takana. Kiihkein uutiskilpailu sijoittuu yleensä ajankohtaan, jolloin rikos on tuore 

ja tärkein lähde siitä tiedottava tutkinnanjohtaja. Suhteet poliisiin pyritäänkin pitämään tiiviinä, 

jotta tietoa saataisiin mahdollisimman paljon. 

 

Suurimmaksi ongelmaksi viranomaislähteissä haastattelemani toimittajat kokivat tiedon salailun. 

Tietoa on saatavilla paljon, mutta ei välttämättä niistä asioista, jotka toimittajia kiinnostavat. 

Poliisi on usein hyvin vaitonainen tutkinnassa olevista rikoksista ja tuomioistuimet voivat julistaa 

juttuja salaisiksi toimittajien mielestä heppoisilta tuntuvin perustein. Valtaosa haastattelemistani 

toimittajista hyväksyi seksuaalirikosoikeudenkäyntien pitämisen suljetuin ovin, vaikkakin jotkut 

kertoivat toivovansa salaisista istunnoista enemmän julkia tiedotteita tai arkaluontoisilta 

kohdiltaan peitettyjen päätösten julkistamista. Salaaminen koettiin vaikeimmaksi hyväksyä 

silloin, kun oikeudenkäynnin kohteena ovat yhteiskunnallisesti merkittäviksi arvellut asiat. 

Haastatteluaikaan meneillään oli laaja Sonera-oikeudenkäynti, joka käytiin osittain salaisena. 

Useita haastateltaviani ärsytti, että toimittajat ”heitettiin ulos” oikeussalista aina, kun Soneran 

edustajat sitä yrityssalaisuuksiin vedoten toivoivat. Toimittajat arvelivat, että suljetuin ovin 

saatettiin käsitellä myös muita kuin yrityssalaisuuden piiriin meneviä asioita. 

 

Viranomaisten lisäksi toimittajilla on paljon epävirallisia lähteitä. Näiltä lähteiltä voidaan saada 

esimerkiksi vihjetietoa tai yksityiskohtaisempaa tietoa tapahtumasta, josta poliisi on vaitonainen. 

Epävirallisten lähteiden käyttö voi olla keino ”kiertää” asioiden salaamista: esimerkiksi 

henkirikoksen uhrin naapurit voivat kertoa toimittajalle tietoa, jota poliisi ei suostu paljastamaan. 

Ongelmana on, että toimittajan on usein hyvin vaikea tietää, voiko epävirallisen lähteen antamaan 

tietoon luottaa. Jos toimittaja haluaa olla jutussaan varmalla pohjalla, tietoon on haettava 
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varmistus viranomaiselta. Jos viranomainen on edelleen vaitonainen, joutuu toimittaja hankalaan 

tilanteeseen: ottaako riski ja julkaista vai jättääkö julkaisematta. 

 

Mut siinä on sellainen tenkkapoo, et jos on jostain action-tilanteesta vaikka kysymys niin 

kuinka paljon sä voit sitten luottaa siihen tietoon mitä tulee, kun viranomainen ei kuitenkaan 

vahvista mitään, myönnä mitään eikä sano mitään tutkinnallisista syistä, niin siinä on omat 

ristinsä luottaa liikaa. (Alibin päätoimittaja, 34 v.) 

 

Rikospaikoilla käymisestä tiedon lähteenä puhui tutkimuksessani vain yksi Ilta-Sanomien 

toimittaja. Rikospaikoilla käymistä rajoittanee se, että toimittajat saavat rikoksista harvoin tiedon 

tarpeeksi aikaisin. Yleensä poliisi tiedottaa tapauksista vasta, kun on päässyt itse perehtymään 

niihin. Joskus toimittaja saattaa kuitenkin päästä tapaukseen kiinni tuoreeltaan. Ilta-Sanomien 

toimittaja kuvaili esimerkiksi tilannetta, jossa tieto henkirikoksesta oli tullut pian rikoksen 

tapahduttua yleisövihjeenä.    

 

Erilaista vihjetietoa tulee toimituksiin vaihtelevassa määrin. Ongelmana ei ole niinkään määrä 

kuin laatu: vihjetiedon läpikäynti on työlästä ja johtaa harvoin juttujen jäljille.  

 

Vinkkejä tulee aika paljon, mutta aika vähän niistä on käyttökelpoisia, jonkin verran niitä 

tulee, mutta se on hyvin marginaalista se käyttö. (Helsingin Sanomien toimittaja 33 v.)      

 

Rikoksista syytettyjen näkökulman ja joskus muunkin tiedon saannissa ovat oleellisia asianajajat, 

joihin toimittajat pyrkivät pitämään suhteita yllä. Tietoa voi saada myös epäillyltä tai tuomitulta 

itseltään. Tutkimukseni perusteella epäiltyjen näkemysten julkituonti mediassa on seikka, jonka 

rikos- ja oikeustoimittajat kokivat ainakin jossain määrin eettisesti ongelmalliseksi. Epäillyn 

haastatteluna tehty juttu voi toimittajista helposti muodostua tuomittavaksi ”säälihaastatteluksi” 

ja usein epäiltyjen näkemykset jäävätkin kertomatta kokonaan. Joidenkin toimittajien mielestä on 

myös pulmallista vetää rajaa siihen, millaisissa tilanteissa ja miten rikosten uhreja ja heidän 

omaisiaan on sopivaa lähestyä. Näitä lähdekäytäntöihin liittyviä ongelmakohtia käydään 

tarkemmin läpi toimittajien eettistä harkintaa valottavassa jaksossa.    

 

Rikos- ja oikeustoimittajien lähteiden kirjo on periaatteessa loputon, mutta käytännössä työtavat 

ovat pitkälti vakiintuneet niin, että tiettyjä lähteitä käytetään paljon ja rutiininomaisesti. Kyse ei 

ole vain siitä, että uutisointi voi olla esimerkiksi hyvin poliisilähtöistä. Tietyt poliisit, asianajajat, 
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syyttäjät, oikeusoppineet ja muut alan toimijat ovat kollegoitaan hanakampia antamaan 

toimittajille tietoa, joten ennen pitkää suhteet heihin muodostuvat muita tiiviimmiksi.  

Oikeusoppineisiin liittyen onkin viime aikoina herätelty keskustelua siitä, saavatko tietyt 

oikeusoppineet medioiden kautta jopa liikaa vaikutusvaltaa päästessään jatkuvasti kertomaan 

omia näkemyksiään esimerkiksi tuomioistuinten tuomioista. Toisaalta on mahdollista kysyä, 

onko vallankäyttäjä tässä tapauksessa sittenkin rikos- ja oikeustoimittaja, joka valitsee keneltä 

oikeusoppineelta asiaa kysyy. Paljon rikos- ja oikeusasioita uutisoivat toimittajat oppivat nopeasti 

tietämään, kuka rikosoikeuden professoreista tai muista oikeusoppineista antaa minkäkinlaista 

kommenttia ja voi halutessaan valikoida sen henkilön, jolta saa haluamansa vastauksen. 

 

Usein rikos- ja oikeustoimittajille ovat henkilölähteitä oleellisempia viranomaisten asiakirjat, 

erilaiset diaarit, rekisterit, tuomioistuinten julkiset oikeudenkäynnit ja tuomiot. Avoimessa 

yhteiskunnassa toimittaja voi ilman henkilölähteitäkin päästä käsiksi valtavaan määrään 

kiinnostavaa tietoa, jos vain tietää miten etsiä. Toimittajien työ perustuukin pitkälti työtapaan, 

josta haastatteluissa käytettiin termiä ”oma seuranta”. Se voi olla vaikkapa oikeuden päätösten tai 

diaaritietojen läpikäyntiä, mutta myös asioiden etenemisen tarkkailua. Esimerkiksi rikosjuttujen 

etenemistä poliisilla, syyttäjillä ja oikeuslaitoksissa on itse jatkuvasti valvottava, jotta tiedettäisiin 

milloin asiat tulevat syyteharkintaan tai oikeuden käsittelyyn. Viranomaiset kertovat monista 

asioista vasta, jos toimittaja tajuaa niistä itse kysyä. Välillä viranomainen on vielä saatava 

vakuuttuneeksi siitä, että kysytty tieto todellakin on julkinen, sillä julkisuuslakia ja sen 

avoimuusperiaatetta ei välttämättä tunneta virastoissa ja tuomioistuimissa kovin hyvin. Ilman 

kunnollista seurantaa median on mahdotonta taata, että vaikkapa hovioikeudessa muuttuneet 

käräjäoikeuden ratkaisut tulevat uutisoiduiksi. 

 

Kaikki rikos- ja oikeustoimittajat tarvitsevat ainakin jossain määrin omaa seurantaa. 

Haastatteluissa sitä korostettiin kuitenkin hyvin vaihtelevassa määrin. Arvelisin, etteivät kaikki 

pitäneet seurantaa laajan pohdinnan arvoisena, koska se on hyvin vakiintunut ja rutiininomainen 

osa työtä. Erityisesti televisiouutisten toimituksissa luotettiin jossain määrin siihen, että STT 

seuraa ja uutisoi asioita, joita tv-toimittajat eivät itse ehdi seurata. Toisaalta Ylen toimittaja kertoi 

seuraavansa monia asioita, jotka tulisivat myös STT:n kautta. Näin hän varmisti, että esimerkiksi 

tärkeimmistä oikeuskäsittelyistä on jo ennakkoon tieto ja ne tulevat uutisoiduiksi niinäkin 

päivinä, jolloin hän ei itse ole paikalla kertomassa mitkä STT:n kautta tulevista uutisista 

kannattaisi uutisoida myös Ylellä.  
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Shoemakerin ja Reesen mallissa lähteet sijoittuvat ekstramedian tasolle, jolle yksilöt, 

mediarutiinit ja organisaation taso ovat alisteisia. Nähdäkseni rikos- ja oikeustoimittajan työssä 

oma seuranta on toimintaa, joka kaventaa henkilölähteiden valtaa. Rutiininomainen 

esitutkintapöytäkirjoihin tutustuminen, oikeudenkäyntien seuraaminen paikan päällä ja oikeuden 

päätösten läpikäynti ovat kaikki työtä, jonka avulla toimittaja välttää nojaamiseen lähteen 

tulkintaan asiasta. Toisaalta oikeudenkäyntien ja asiakirjojen salaaminen, jonka jotkut toimittajat 

kokivat lisääntyneen, kasvattaa henkilölähteiden valtaa rajoittaa toimittajan saatavilla olevaa 

tietoa ja mahdollisuutta omien tulkintojen tekemiseen. Esimerkiksi tilanteessa, jossa oikeuden 

salaisesta päätöksestä annetaan tiedote, toimittaja joutuu tyytymään siihen tulkintaan, jonka 

tiedotteen laatija on päätöksen pohjalta tilanteesta tehnyt. 

 

5.1.3. Hämärä tutkiva journalismi 
 
Rikos- ja oikeustoimittajat selvittelevät usein uutisoitavien asioiden taustoja, hankkivat tietoa 

monista virallisista ja epävirallisista henkilölähteistä, rekistereistä ja asiakirjoista. Monet 

uutisoivat toisinaan rikollisuuteen ja lainkäyttöön liittyviä kehityskulkuja omien selvitystensä 

pohjalta. Tästä huolimatta useimmat haastateltavani vaikuttivat jossain määrin epätietoiselta siitä, 

tekevätkö he tutkivaa journalismia. Tutkiva journalismi miellettiin omaan työhön liitettynä turhan 

yleväksi sanaksi. 

 

En mä ottais sitä itelleni. Tällä mä tarkoitan että ehkä se olis niinku liikaa, mä ylentäisin 

itteni jos sanoisin että harrastan tutkivaa journalismia. Joskus on tullut sellaisia fiiliksiä 

että tää menis varmaan sen piikkiin, mut kyl se on harvassa. (Iltalehden toimittaja, 29 v.)     

 

Me yritetään kaivaa kaikki niin paljon tietoa kuin me vain saadaan, käyttää niitä 

menetelmiä mitä me tiedetään että voi käyttää, ehkä se jonkun mielestä voi olla tutkivaa. 

(STT:n toimittaja, 28 v.) 

 

Pisimpään alalla olleet journalistit suhtautuivat tutkivaan journalismiin vähiten kunnioittavasti. 

 

Joku on määritellyt, että mikä tahansa hyvä journalismi on tutkivaa journalismia. Ja toinen 

määrittelyhän sille on se, että yks puhelinsoitto on Karpon ohjelma, kaks puhelinsoittoa on 
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normaaliuutinen ja kolme puhelinsoittoa on tutkivaa journalismia. (Nelosen toimittaja, 41 

v.) 

 
Yleinen näkemys tuntui olevan, että oma journalismi on jossain määrin tutkivaa tai siinä ainakin 

käytetään tutkivan journalismin työtapoja. Tutkiva journalismi nähtiin enemmän työmetodiksi 

kuin erilliseksi journalismin lajiksi. Toisaalta eräät mielsivät tutkivan journalismin osittain 

tulostensa kautta, siinä esimerkiksi onnistutaan ”skuuppaamaan” eli saamaan oma uutinen 

yhteiskunnallisesti merkittävässä asiassa. Syynä oman tutkivan journalismin puutteeseen 

mainittiin ajan ja resurssien puute tai omien taitojen vajaavuus. Jotkut katsoivat kunnollisen 

tutkivan journalismin vaativan hyvin paljon aikaa. Tutkiva journalismi nähtiinkin työksi, jota 

toimittajien pitäisi tehdä paljon nykyistä enemmän, koska tärkeitä uutisia saattaa jäädä piiloon 

esimerkiksi viranomaiskoneiston syövereihin. Kukaan ei kuitenkaan sanonut, että haluaisi itse 

tehdä tutkivaa journalismia enemmän.   

 

Kuutin määritelmän mukaan tutkivan journalismin aihevalinnassa ei reagoida erilaisiin näkyviin 

tapahtumiin uutisjournalismin tavoin. Lähteitä on runsaasti ja ne ovat luonteeltaan usein 

epävirallisia ja epäbyrokraattisia. Tutkiva journalismi kertoo ei-tapahtumapohjaisista asioista, 

mikä vaatii erityistä systemaattisuutta ja kokonaisvaltaista otetta. Aihe ei perustu yksittäiseen 

tapahtumaan vaan tapahtumien sarjaan, kehityskulkuun tai suuntaukseen. Työssä korostuu 

tiedotusvälineen valvova rooli, tarkoitus paljastaa epäkohtia ja välitettävän tiedon 

yhteiskunnallinen merkitys. (Kuutti 2001, s. 29-30) 

 

Nähdäkseni Kuutti mieltää tutkivan journalismin muusta journalismista selkeästi erilliseksi 

journalismin alueeksi, joko on syvällisempää ja jopa jo lähtökohtaisesti parempaa kuin tavallinen 

journalismi. Myös populaarikulttuurin ”sankarijournalistit” tekevät glorifioitua tutkivaa 

journalismia, josta on siivottu pois normaalin toimittajantyön tunkkaiset päätetyöskentelyvaiheet 

ja joka ei muutenkaan juuri muistuta arkista työtä.   

 
Oman tutkimukseni perusteella tutkiva journalismi on liukuva käsite ja enemmänkin työmetodi 

kuin erillinen journalismin alue. Tutkivia työtapoja voivat käyttää enemmän tai vähemmän myös 

tavalliset uutistoimittajat, joskin aikapaine rajoittaa asioiden syvällistä kaivelua. Tutkivan 

journalismin näkeminen muusta journalismista irrallisena alueena voi nähdäkseni olla jopa 
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haitallista, jos hankalien asioiden penkominen jätetään muutamien tutkiviksi journalisteiksi 

miellettyjen henkilöiden varaan.   

 

Nähdäkseni tutkivaa journalismia saisi epäilemättä olla Suomessa nykyistä enemmän, mutta 

kiinteitä tutkivia ryhmiä järkevämpää voisi olla perustaa toimituksiin tilapäisiä tutkivia 

projektiryhmiä tai ryhmiä, joissa eri osastojen toimittajat voisivat opetella toistensa työtapoja ja 

toimituksessa ehkä kokonaan uusia tutkivia metodeja. Tutkimista vaativat kysymykset ja 

ongelmat ylittävät usein selkeät osastorajat. Esimerkiksi Soneran teleurkintajutun tapaiset asiat 

voivat olla sekä oikeustoimitusten että taloustoimitusten heiniä. 

 

Tätä nykyä varsinaisten tutkivien journalistien ja ryhmien määrä on Suomen uutismedioissa 

vähäinen. Pitkäjänteistä tutkivaa journalismia tehdään lähinnä siihen erikoistuneissa tv-

ohjelmissa. Helsingin Sanomissa oli joitain vuosia sitten tutkivan journalismin ryhmä, joka on 

sittemmin lopetettu. Tilapäisiä ryhmiä voidaan joissain medioissa perustaa tarpeen mukaan. Ilta-

Sanomissa on yksi muusta oikeusryhmästä erillinen toimittaja, jonka toimenkuvaan kuuluu 

nimenomaan tutkiva journalismi.  

 

5.2. Eettinen harkinta toimituksissa 
 

Tässä osiossa paneudumme rikos- ja oikeustoimittajien työhön liittyviin eettisiin ongelmiin ja 

siihen, miten ja mihin normeihin nojatuen ongelmia toimituksissa ratkotaan. Tarkoituksena on 

selventää ongelmien kenttää: mitkä asiat aiheuttavat toimituksissa päänvaivaa ja johtavat 

useimmin ylilyönteihin. Taustalla on perustavanlaatuisempi kysymys siitä, miten rikos- ja 

oikeustoimittajat mieltävät oman vastuunsa juttujensa sisällöstä. Suhde omaan työhön käy ilmi 

diskursseista, joilla työstä ja siihen liittyvästä eettisestä harkinnasta puhutaan.    

 

5.2.1. Ongelmien kokeminen 
 
Rikos- ja oikeustoimittajien kokemat eettiset ongelmat jakautuivat tutkimukseni perusteella 

karkeasti ottaen kolmeen kokonaisuuteen. 

a) Miten jutuista saadaan totuudenmukaisia ja tasapuolisia 

b) Mitä keinoja toimittaja voi käyttää tietoa etsiessään 

c) Mitä oikeaksi tiedettyä tietoa voi julkaista 
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Ensimmäisen kohdan ongelmat liittyvät esimerkiksi siihen, miten kertoa mahdollisimman 

totuudenmukaisesti rikosepäilyistä, josta ei ole saatavilla puolueetonta ja varmaa tietoa. 

Toimittajalla ei ole käytännössä koskaan ensi käden tietoa tapahtumista, joten hän joutuu 

luottamaan lähteisiin, joiden antama informaatio voi olla epävarmaa, niukkaa ja yksipuolista. 

Ensimmäinen kohta koskee myös syyttömän kannan julkituontia ja syyttömyysolettamasta 

kiinnipitämistä. Journalistin ohjeiden mukaan jutun kohdetta ei saisi leimata etukäteen syylliseksi, 

mutta miten taata tämä käytännössä? Täytyykö syyttömyysolettamasta pitää kiinni silloinkin, kun 

syyllisyys näyttää selvältä? Entä onko toimittaja vastuussa siitä, että yleisö leimaa epäillyn 

syylliseksi, vaikka toimittaja on käyttänyt tunnollisesti hänestä nimitystä epäilty?  

 

Toisessa kohdassa on kyse esimerkiksi siitä, keneen toimittaja voi ottaa yhteyttä tietoja 

hankkiessaan. Onko moraalisesti oikein haastatella henkirikoksen uhriksi joutuneen lapsen 

vanhempaa tai uhrin kavereita ja missä raja kulkee? Tiedon hankinnan ongelmiin liittyvät myös 

kysymykset ns. epätavallisten tiedonhankintamenetelmien käytöstä eli esimerkiksi siitä, voiko 

toimittaja käyttää väärää henkilöllisyyttä tai salata olevansa toimittaja saadakseen tietoa.  

 

Kolmannessa kohdassa on kyse oikeaksi uskotuista tiedoista, joita ei välttämättä julkaista 

esimerkiksi asianomaisten suojeluun tai hyvään makuun liittyvistä syistä. Pohdittavana voi muun 

muassa olla, milloin on syytä julkaista rikoksesta tuomitun nimi, milloin taas uhrin nimi ja kuinka 

paljon yksityiskohtia rikoksista on tarpeen kertoa. Julkaisupäätöksen harkitseminen voi liittyä 

myös ensimmäisen kohdan kysymyksiin siitä, voidaanko tietoa pitää tarpeeksi luotettavana. 

Katson varmaksi uskotun tiedon ja epävarmana pidetyn tiedon julkaisemiseen liittyvien 

ongelmien olevan kuitenkin luonteeltaan siinä määrin erilaisia, että näitä asioita on perusteltua 

käsitellä eri yhteyksissä.  

 

Erityyppiset ongelmat nivoutuvat usein toisiinsa ja voivat tulla esille saman jutun teon aikana. 

Käyn seuraavissa kappaleissa ryhmittäin läpi merkittävimpiä tutkimusaineistossani esiin nousseita 

toimittajien kokemia eettisiä ongelmia. Toimittajat käyttivät eettisestä harkinnasta puhuessaan 

erilaisia diskursseja, joita esittelen ennen spesifien ongelmien tarkempaa läpikäyntiä. Diskurssit 

tuovat esiin sen, millaisena toimittajat näkevät oman roolinsa ja vastuunsa eettisten ongelmien 

harkitsijoina: tuntevatko he olevansa vastuussa ennen kaikkea yleisölle, jutun kohteelle tai 

lähteelle vai työnantajalleen ja kuinka pitkälle vastuu ulottuu? Se, ketä toimittaja juttua 

tehdessään miettii, on tärkeä kysymys muun muassa siksi, että eettisesti ongelmallisissa 
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tilanteissa on usein vastakkain sananvapaus eli yleisön oikeus saada tietoa ja yksityisyyden suoja 

eli yksilön oikeus pitää kiinni omasta yksityisyydestään. Tuolloin on mahdotonta tehdä ratkaisua, 

joka olisi hyvä sekä jutun kohteen että yleisön näkökulmasta.  

 
Tutkimukseni perusteella toimittajat tuntuivat sisäistäneen ns. tilanne-etiikan ihanteen: laki ja 

muut säännöt voivat olla tarpeellisia, mutta ne eivät voi korvata omaa eettistä harkintaa. Tilanne-

etiikassa eettisiä ratkaisuja voidaan perustella tarpeen tullen eri kanteilta: joskus perusteet voivat 

olla teleologisia, jolloin toiminnan oikeutusta perustellaan sen lopputuloksella, joskus taas 

deontogogisia, jolloin hyvä tarkoitus oikeuttaa toiminnan lopputuloksesta riippumatta. 

 

Haastattelemani toimittajat käyttivät teleologisia ja deontologisia perusteluja sekä puhuessaan 

valmiista normeista että niiden ulkopuolella tapahtuvasta harkinnasta. Esimerkiksi laki tuotiin 

usein esiin normina, jota noudatettiin, koska ei haluttu sanktioita. Journalistin ohjeiden 

noudattamista toimittajat perustelivat useammin deontologiselta kannalta: ohjeiden katsottiin 

edustavan eettisesti hyvää ajattelua ja helpottavan siksi hyvän journalismin tekemistä. Useimmat 

tuntuivat hyväksyvän Journalistin ohjeet siksi, että ne heijastavat pitkälti heidän omaa eettistä 

ajattelua. Tämä voi johtua siitä, että ohjeet on sisäistetty hyvin. Toisaalta voi olla, että ohjeet ovat 

niin arkijärkiset ja jo olemassa ollutta eettistä ajattelua heijastavat, että toimittajat toimisivat 

samojen periaatteiden mukaan ilman ohjeitakin.  

 
Usein eettiset ratkaisut voivat tuntua toimittajista itsestään selviltä, mikä ei kuitenkaan tarkoita, 

että ne olisivat ongelmattomia tai helppoa. Kyse voi olla vahvasti mediarutiinien säätelemästä 

toiminnasta, joka sekin on mitä suurimmassa määrin ideologista ja tutkimuksen kannalta 

kiinnostavaa.  

 

5.2.2. Neljä tapaa puhua eettisestä harkinnasta 
 
Kukaan haastateltavistani ei kyseenalaistanut ajatusta, että toimittajien tekemien juttujen on aina 

ja kaikissa tilanteissa oltava totuudenmukaisia. Tämä onkin sikäli luonnollista, että oletus 

totuudenmukaisuudesta on koko journalismin kulmakivi: ilman sitä journalismilla ei olisi 

olemassa, koska yleisön tarve kuluttaa journalismia perustuu nimenomaan ajatukseen sen ainakin 

jonkinasteisesta todellisuutta kuvaavasta luonteesta. Voidaan kuitenkin kysyä, riittääkö 

totuudenmukaisuudeksi se, että jutun faktat ovat oikein. Pitäisikö myös jutun välittämän 

mielikuvan olla totuudenmukainen? Aineistossani toimittajien suhtautuminen näihin kysymyksiin 



 53

heijastui moniin yksittäisiin teemoihin liittyneistä pohdinnoista. Jutuista muodostuvat mielikuvat 

askarruttivat muutamia, mutta yleisesti toimittajien suhde työhön oli varsin mutkaton: toimittaja 

hoitaa tehtävänsä, kun faktat ovat oikein ja jutut muutenkin käytössä olevien sääntöjen mukaiset.  

 

Nimitän faktavastuudiskurssiksi puhetapaa, josta heijastuu ajatus, että toimittajan vastuu ulottuu 

vain hänen esittämiensä faktojen totuudenmukaisuuteen. Mielikuvavastuudiskurssi korostaa 

toimittajan kokonaisvastuuta jutusta ja sen synnyttämästä mielikuvasta: faktojen 

totuudenmukaisuus ei riitä, vaan myös jutun luomien mielikuvien on oltava oikeita. Molempia 

diskursseja värittää toimittajan tietynlainen suhde yleisöön ja ne luovat hyvin erilaista käsitystä 

toimittajasta yhteiskunnallisena toimijana.    

 

Diskurssien käyttö ei jakaantunut selkeästi niin, että jotkut haastateltavistani olisivat käyttäneet 

vain faktavastuu- ja toiset mielikuvavastuudiskurssia, vaan samankin toimittajan puheissa saattoi 

vilahdella molempia diskursseja. Nähdäkseni kaksi toimittajista korosti selkeästi muita enemmän 

toimittajan kokonaisvastuuta jutuistaan ja yleisön niistä saamista mielikuvista. Muutamat kielsivät 

selväsanaisesti olevansa vastuussa siitä, mitä yleisö journalistisen tuotoksen kohdatessaan miettii. 

En kuitenkaan pyri jakamaan toimittajia ryhmiin sillä perusteella, kuka mitäkin näkemystä 

ensisijaisesti kannattaa. Kyse on yleensä varsin tiedostamattomasta tavasta hahmottaa toimittajan 

vastuuta yleisöä kohtaan. Käsitys saattaa vaihdella samalla henkilöllä vaikkapa sen vuoksi, että 

erilaisten juttujen teko kannustaa erilaiseen itseymmärrykseen. Olennaisinta onkin, että 

molemmat tavat hahmottaa todellisuutta ovat käytössä nykypäivän journalismissa ja vaikuttavat 

journalismin sisältöön.  

 

Pelkän faktatiedon oleellisuuden korostaminen on toimittajalle siinä mielessä helppo ratkaisu, 

ettei hänen tarvitse mietiskellä esimerkiksi sitä, tuomitseeko uutisointi jonkun henkilön yleisön 

silmissä. Riittää, että toimittaja muistaa mainita jutussa, että kyse on epäillystä tai syytetystä. 

Lukijan vastuulle jää ymmärtää, ettei epäilty ole välttämättä tehnyt kaikkia niitä asioita, joita 

jutussa kuvaillaan. Faktavastuudiskurssissa eräänlaista objektiivisuuden illuusiota luovilla 

sanoilla onkin suuri merkitys: esimerkiksi epäilty ja syytetty –termit toimivat toimittajan vastuuta 

poistavina taikasanoina. Ne auttavat pitämään kiinni ns. syyttömyysolettamasta rutiininomaisesti 

ilman, että toimittajan täytyisi miettiä asiaa sen kummemmin. 

 

Jotkut väittää, että media on tuominnut heidät. Onko susta mahdollista, että media 

tuomitsee? 
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Jos se käsitetään sillä tavalla että hyvin aikaisessa vaiheessa poistetaan se sana epäilty 

otsikosta niin kyllähän sen voi pahalla silmällä niin käsittää, vaikka jutussa puhuttaisiinkin 

epäillystä. (Ilta-Sanomien toimittaja, 37 v.) 

 

Miten sit tällaisessa tapauksessa kun rikosepäily on osoittatunut aiheettomaksi? 

Sit kerrotaan se loppuun saakka. Et mehän kuitenkin kerrotaan siitä, jos luetaan syyte, et 

jotain ihmistä epäillään tietyllä todennäköisyysasteella rikoksesta ja eihän meillä nykyisin 

ole sellaisia rikos- ja oikeustoimittajia jotka sotkee tai unohtaa sanoa että jotain epäillään 

tai syytetään jostain, niin onks se rikostoimittajan vika, jos katsoja lukija kuuntelija ei 

ymmärrä mitä sana epäillä tarkoittaa. (MTV3:n toimittaja, 40 v.) 

 

Faktavastuudiskurssissa toimittaja katsoo olevansa hyvin suoraviivaisella tavalla faktan välittäjä. 

Tiedon antaja kertoo asian toimittajalle ja toimittaja eteenpäin yleisölle. Jos toimittaja raportoi 

luotettavasta lähteestä saamansa tiedon oikeassa muodossa eteenpäin, hän on hoitanut tehtävänsä 

mallikelpoisesti. Tiedon antajan vika on, jos tieto on väärä. 

 

Voiks sun mielestä media tuomita ihmisen? 

En mä usko että media ainakaan tahallaan, tai harva alkaa ehkä tahallaan tuomitsemaan. 

Mutta voihan niihin uutisiin tulla tietty sävy ja se voi tulla vaikka poliisilta, niitten tietojen 

perusteella mitä poliisi antaa jostain epäillystä niin sitten kertoo asioita. Mut en mä ottais 

sitä vastuuta kuitenkaan meille, me kerrotaan sitä mitä meille kerrotaan. (STT:n toimittaja 

28 v.) 

 

Faktavastuudiskurssissa ei nähdäkseni kielletä toimittajan velvollisuutta lähdekritiikkiin, mutta 

siinä suhtaudutaan epäuskoisesti toimittajan mahdollisuuteen saada asiasta esille koko totuus. 

Toimittaja on ikään kuin riitelevien näkemysten kirjuri: Hän ei muodosta omaa näkemystä, vaan 

kirjaa ylös muitten näkemykset, josta yleisö sitten voi tehdä omat päätelmänsä. 

Mielikuvavastuudiskurssissa toimittaja ainakin haluaisi olla mieluummin salapoliisi kuin kirjuri. 

Hän pyrkii hankkimaan asioista mahdollisimman paljon taustatietoa, jotta voisi sitten kertoa asiat 

yleisölle siinä muodossa, joka hänestä vastaa totuutta.  

 

Mites näistä tekijöistä, vaikuttaako sun uutisointiin minkä tyylinen henkilö se on? 

Vaikuttaa totta kai, ei vain tekijä vaan myös teko, uhri, ylipäänsä sen jutun taustat. Mun 

mielestä tää puoli nimenomaisesti korostuu iltapäivälehdessä, et mä pyrin ottamaan 
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mahdollisimman pitkälle selvää mitä oikeesti on tapahtunut, onko tää kaveri todennäköinen 

syyllinen ja jos on miksi se on tehnyt tän, mitä tässä on oikeesti tapahtunut, vaik siit olis 

huomattavan suuri osa sellaista tietoa jota ei ollenkaan tai ei siinä vaiheessa voi laittaa 

lehteen niin se vaikuttaa siihen miten mä kirjoitan sen jutun, miten mä painotan sitä juttua, 

miten se juttu otsikoidaan ja millaisen mielikuvan mä siitä tapauksesta luon lukijoille. (Ilta-

Sanomien toimittaja, 33 v.)      

 

Mielikuvavastuudiskurssissa toimittaja ottaa kertomastaan kokonaisvaltaisen vastuun. Hän uskoo 

pystyvänsä hankkimaan tapauksesta niin paljon tietoa, että kykenee luomaan asiasta totuutta 

vastaavan kuvan. Ongelmana diskurssin heijastamassa ajattelutavassa on, että toimittaja asettuu 

siinä eräänlaisen tuomarin asemaan kuvitellessaan voivansa selvittää esille totuuden asiasta, josta 

kellään ei välttämättä ole varmaa tietoa. Mielikuvavastuudiskurssi heijasteleekin joiltain osin 

puhtaan, objektiivisen journalismin ihannetta siinä missä faktavastuudiskurssi korostaa 

korkeintaan tasapuolisuutta. 

 

Faktavastuuajattelussa ongelmana on, että toimittaja on siinä pitkälti konventionaalisten lähteiden 

armoilla. Jos esimerkiksi syytteet menevät tuomioistuimessa nurin, toimittaja raportoi 

tuomioistuimen ratkaisun ja mahdollisesti syytetyn kannan asiaan. Vaikka syytetyn toimia voisi 

arvostella moraaliselta kannalta, toimittaja ei ainakaan oma-aloitteisesti tartu asiaan ehkä siksi, 

ettei tunne olevansa oikeutettu ryhtymään moraaliseksi tuomariksi. Aineistossani yksi 

toimittajista näki tämän journalismin ongelmaksi. 

 

Olisi hyvä ehkä joskus tarkastella askel taaksekinpäin siitä kun sanotaan et ei nosteta 

syytettä tai ei aloiteta tutkintaa. Kuitenkin voi olla jotakin jossakin pielessä ikään kuin ja 

niihinkin pitäisi pystyä mun mielestä käsittelemään sellaisia asioita, tietenkin erittäin 

suuren harkinnan jälkeen ettei lähdetä syyttämään varsinkin jos joku syyttäjäkin on 

päättänyt olla nostamatta syytettä. Mut ei voi aina vetää yhtäläisyyttä et jos ei oo 

syyllistynyt rikokseen niin ei oo ikinä tehnyt mitään väärää. (Ylen toimittaja, 36 v.) 

 

Nähdäkseni faktavastuudiskurssia käytettiin yleisimmin puhuttaessa rutiininomaisesta työstä, 

jossa toimittajan on tehtävä luotettavilta ja tasapuolisilta näyttäviä juttuja aikapaineessa. 

Mielikuvavastuudiskurssi sopi paremmin tilanteisiin, joissa toimittaja on hankkinut tietoa monista 

lähteistä ja vertailee tietoja keskenään päätelläkseen, mikä on totta ja mikä ei. 

Faktavastuudiskurssissa toimittaja tuo voimakkaasti esiin rutiineja. Rutiininomaisessa työssä 
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toimittajan on tiedettävä jo etukäteen, kuinka paljon mihinkin lähteeseen on syytä luottaa ja 

millaisen painoarvon lähteen näkemys jutussa saa. Esimerkiksi rikosjuttua tehdessään toimittaja 

todennäköisesti soittaa poliisille, luottaa pitkälti tämän näkemykseen ja raportoi sen laajasti. Jos 

hän soittaa syytetylle tai tämän asianajajalle, tämä näkökulma saa todennäköisesti jutussa 

pienemmän tilan. Mediarutiinien ansiosta juttu koostetaan totuttuun tapaan ilman, että asiaa 

pitäisi ajatella joka kerta erikseen. 

 

Suhde yleisöön tuli toimittajien puheissa usein esiin rivien välistä. Merkittävimmiksi koetut 

eettiset ongelmat liittyivätkin toimittajien puheissa juttujen kohteiden ja lähteiden asemaan. 

Joiltain osin kohteita ja lähteitä suojaavat laki ja toimituksissa hyväksytyt eettiset pelisäännöt. 

Toisaalta ne jättävät joissain suhteissa paljon liikkumavaraa, jota toimittajat tunsivat tarvetta 

rajoittaa vapaaehtoisesti. Ajatus omasta roolista suhteessa kohteisiin ja lähteisiin on toimittajilla 

hyvin vaihteleva ja se käy ilmi diskursseista, joita he käyttävät. Muutamilla haastattelemillani 

toimittajilla oli muita selkeämpi taipumus samaistaa eettiset ongelmat nimenomaan lain tai 

muiden sääntöjen rikkomiseen liittyviksi asioiksi, jotkut taas toivat korostetummin esille omaa 

rooliaan eettisten ongelmien pohtijoina. Diskurssit menivät kuitenkin sekaisin niin, että kaikki 

käyttivät välillä molempia. Kutsun välttämättömiä reunaehtoja korostavaa diskurssia 

ammattilaisdiskurssiksi ja omaa harkintaa ja moraalia korostavaa diskurssia 

oikeudenjakajadiskurssiksi.  

 

Ammattilaisdiskurssissa media nähdään liikeyrityksenä, jonka tuotteita pyritään myymään 

mahdollisimman hyvin. Tuote eli juttu on parhaimmillaan silloin, kun siihen on hankittu lukijoita 

kiinnostavaa tietoa niin paljon kuin laki ja muut noudattamista vaativat säännöt sallivat. 

Diskurssissa epäonnistuneet eettiset ratkaisut nähtiin ratkaisuina, jotka ovat johtaneet mediaa 

haittaaviin sanktioihin. Sanktio voi olla tuomioistuimen langettama suora taloudellinen rangaistus 

tai Julkisen sanan neuvoston langettava tuomio, joka mustaa median mainetta ja voi sitä kautta 

vaikuttaa pitemmällä tähtäimellä median taloudelliseen tilanteeseen. Tämän diskurssin mukaan 

toimittaja on siis vastuussa ennen kaikkea omalle organisaatiolleen. Yksilöitä suojaavien eettisten 

ratkaisujen tavoite on ennen kaikkea turvata toimittajan oma selusta ja siten mahdollistaa 

ammatillisen aseman säilyminen. 

 

Ammattilaisdiskurssissa toimittajat noudattavat lakia, koska sen rikkomisesta aiheutuvia 

sanktioita pidetään haitallisina. Journalistin ohjeiden rikkomisesta ei sen sijaan seuraa 

taloudellisia sanktioita muuta kuin korkeintaan maineen huonontumisen aiheuttamina ongelmina. 
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Kun mahdollisuus tehdä myyvä juttu kolahtaa vastakkain Journalistin ohjeiden eettisten sääntöjen 

kanssa, joissain medioissa saatetaan ottaa tietoinen riski Julkisen sanan neuvoston langettavasta 

tuomiosta.  

 

Mites journalistin ohjeet, vaikuttaako ne mitenkään Alibissa? 

Ei. Se on ihan rehellinen vastaus... Totta kai ne asiat on päätoimittajan pakko tietää, 

et kyllähän määkin seuraan totta kai Julkisen sanan neuvoston tekemiä päätöksiä ja 

tietyn tyyppistä linjaa pyrin kuitenkin Alibissa pitämään eli ottaa jollakin tavoin 

huomioon ne. Mut jos tulee sulle vaihtoehdoksi et myyksä tämän lehden, myyksä tätä 

hyvin vain myyksä tätä huonosti, niin mä valitsen mieluummin et mä myyn sitä hyvin, 

koska jos mä myyn sitä huonosti, niin menee aika lyhyt aika ja oon entinen 

päätoimittaja. Ja tää sama pätee iltapäivälehtiin aivan varmasti, se on tietenkin eri 

asia sitten jos ois mahdollisuus, et sul ON VAIN tilaajia, et ne tilaa sen lehden kotiin.  

         

Nähdäkseni medioiden ei kannata tahallaan uhmata Journalistin ohjeita ainakaan kovin usein, 

koska saavutettu hyöty on lyhytaikainen ja median leimaantuminen epäeettiseksi voi aiheuttaa 

merkittävää haittaa. Toisaalta Journalistin ohjeiden rikkomisesta seuraa Julkisen sanan neuvoston 

huomautus varsin satunnaisesti eli lähinnä silloin, kun jutun kohde tai joku muuten jutusta 

närkästynyt keksii sanktiota vaatia. Esimerkiksi Journalistin ohjeissa vaadittu juttujen 

seuraaminen loppuun asti ei toteudu täysin missään mediassa, mistä kuitenkin vain harvoin 

seuraa Julkisen sanan neuvoston langettava tuomio. Useimmat haastattelemani toimittajat 

vakuuttivat, että jutut yritetään kuitenkin seurata loppuun asti. Poikkeuksiakin oli.  

 

Mites jos epäilyt on uutisoitu suurella volyymilla ja juttu kosahtaa. Lähdetäänkö 

tekemään sellaista maineenpaikkausjuttua?   

Tiedän mitä sä tarkoitat.... En mä sano että niitä juttuja maineen paikkauksen takia 

uutisoidaan samalla volyymillä, vaan jos se asia on alussakin tehty isolla ja katottu et se 

tilan arvoinen ja kiinnostava, kiinnostaa ihmisiä ja lukijoita, niin kyl se SEN takia 

uutisoidaan loppuun asti. (Iltalehden toimittaja 29 v.)   

 

Ammattilaisdiskurssissa toimittaja pyrkii tekemään niin kiinnostavia juttuja kuin se lain puitteissa 

on mahdollista. Lakia noudatetaan, ettei jouduttaisi itse tuomiolle. Juttujen kohteiden tunteita ja 

tekojen tarkoituksia ei aleta mietiskelemään, koska se ei ole toimittajan tehtävä. 
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Oikeudenjakajadiskurssissa toimittaja tukeutuu ajatukseen jonkinlaisesta yleispätevästä 

moraalista, joka ei ole sidoksissa lakiin ja muihin sääntöihin. Säännöt heijastelevat useimmiten 

moraalia ja ovat siksi käyttökelpoisia, mutta ne saattavat olla myös huonoja ja vastoin toimittajan 

omaa moraalia. Oikeudenjakajadiskurssissa toimittaja katsoo voivansa määritellä, ketkä ihmiset 

kaipaavat suojelua ja ketkä ovat ansainneet saamansa negatiivisen julkisuuden. Omassa 

aineistossani kävi selväksi, että toimittajat tunsivat myötätuntoa uhreja ja heidän omaisiaan 

kohtaan, mutta rikoksista epäiltyihin suhtauduttiin yleensä viileämmin jopa niissä tapauksissa, 

joissa epäilyt olivat lopulta vesittyneet. Yleinen suhtautumismalli tuntui olevan jonkinlainen ei 

savua ilman tulta –ajatus: epäillyissä liene ollut jotain perää, vaikka ne eivät johtaneetkaan 

tuomioihin. Tuomittujen rikollisten kohdalla tilanne oli vielä selvempi.  

 

Tietysti siinä tilanteessa että joku on saanut rikostuomion ja nimet ja kuvat näytetään, kai 

se lähtökohta on kuitenkin se et tekijän täytyy ymmärtää, et se voi joutua vankilaan, se 

saattaa vaimo jättää ja viedä lapset, työpaikka saattaa mennä, vuokranantaja saattaa 

irtisanoa vuokrasopimuksen varsinkin jos oot vankilassa ja päälle saattaa tulla ikävää 

julkisuutta, et se on yks osatekijä. (MTV3:n toimittaja 40 v.)  

 

Oikeudenjakajadiskurssi on sukua mielikuvavastuudiskurssille siinä mielessä, että molemmissa 

toimittaja katsoo olevansa pätevä arvioimaan mikä tilanne oikeasti on ja miten siihen on 

suhtauduttava. Mielikuvavastuudiskurssissa toimittajan vastuu kohdistuu yleisöön, jolle toimittaja 

pyrkii kertomaan totuuden sellaisena kuin itse sen ymmärtää. Oikeudenjakajadiskurssissa 

toimittaja on vastuussa juttujen lähteille tai kohteille. Hänellä on moraalinen velvollisuus suojata 

niitä, joita pitää suojaamisen arvoisena ja jättää suojaamatta ne, jotka eivät sitä ansaitse. 

Ammattilaisdiskurssi vastaa puolestaan faktavastuudiskurssia siinä, että eettinen harkinta nojaa 

molemmissa sääntöihin. Toimittaja on suojassa syytöksiltä toimiessaan muodollisesti oikein. 

Hänen ei tarvitse ryhtyä miettimään mitä yleisö jutusta ajattelee tai miltä jutun kohteesta tuntuu, 

koska toimintatavat ovat ammatillisesti perusteltuja. 

 

Toimittajan vastuuta heijastavat diskurssit voidaan sijoittaa nelikenttään seuraavasti: 
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5.2.3. Syyllinen kunnes toisin todistetaan? 
 

Toimittajien lähderutiinit ja tavat tuoda rikosjuttujen osapuolia jutuissa esiin ovat jokapäiväisessä 

työssä vahvasti mediarutiinien säätelemiä. Kuten aiemmin todettiin, toimittajat luottavat 

viranomaisiin yleensä jo siitä käytännön syystä, että kaiken tiedon kyseenalaistaminen tekisi 

työstä liian vaikeaa. Rikosjutuissa hallitseva näkökulma on lähes poikkeuksetta viranomaisen: 

poliisin, syyttäjän tai tuomioistuimen.  

 

Selkeimmin rikos- ja oikeustoimittajat joutuvat nojaamaan lähteen suodattamaan tietoon rikosten 

esitutkintavaiheessa, jossa esitutkintapöytäkirjat eivät vielä ole julkisia ja poliisi voi hyvin 

vapaasti säännöstellä tapahtumasta julkisuuteen annettavaa tietoa. Toimittajien puheissa tämä ei 

noussut esiin eettisiä ongelmia aiheuttavana seikkana, vaikka yhden lähteen hallitsevuuden voisi 

olettaa voivan johtaa yksipuolisiin tulkintoihin. Arvelisin, että ongelmattomuuden kokeminen voi 

johtua ainakin osaksi siitä, ettei poliisilla ole rikostapausten selittäjänä kuitenkaan viimeistä 

sanaa. Kun rikosjutut etenevät oikeuteen asti tai syyttäjä päättää jättää tapauksen syyttämättä, 

toimittaja voi yleensä lukea tulkinnan asiasta muista kuin poliisin laatimista dokumenteista. Näin 

poliisin kertoma asettuu lopulta vain yhdeksi osaksi kokonaisuutta.  

 

Oikeusjournalismissa viimeisin tuomioistuimen ratkaisu edustaa useimmiten lopullista totuutta 

asiasta, mutta nykypäivänä tämä totuus ei ole enää aina kiistaton. Toimittajat tuntuvat yhä 

useammin mieltävänsä itsensä toimijoiksi, joilla on oikeus arvostella myös virallisten 

auktoriteettien ratkaisuja. Vaikka tässä yhteydessä ei puhuttu suoraan yleisöstä, diskurssi oli 

mielikuvavastuun: toimittajat asettautuivat moraalisiksi toimijoiksi, jotka tunnistavat ongelmat ja 

voivat puuttua niihin mediarutiinien vastaisesti. Tutkimuksessani muutosta arvostelevampaa 

 

f a k ta v a s tu u d is k u r s s i  a m m a t t i l a i s d i s k u r s s i  

m ie l ik u v a v a s tu u d is k u r s s i  o ik e u d e n ja k a ja d i s k u r s s i  

v a s tu u  y l e i s ö l l e  
v a s tu u  k o h te i l l e ,   
l ä h t e i l l e  ja  m e d ia l l e  

t o im i t t a ja   
s ä ä n tö je n   
s o v e l t a ja n a  

to im i t t a ja   
m o r a a l in   
p o h t i ja n a  
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suuntaan selitettiin sekä yhteiskunnallisella muutoksella että kokemuksen tuomalla 

henkilökohtaisella kasvulla.       

 

 Mulla ittelläni on tapahtunut kyllä sellainen muutos etten enää luota poliisiin yhtä 

sinisilmäisesti kuin joskus alussa. Ymmärtää että niilläkin on intressinsä miksi ne tiedottaa 

asioista ja miten ne tiedottaa asioista. (Helsingin Sanomien toimittaja, 33 v.) 

 

Ylipäänsä tässä on käynyt koko ajan sitä, et kun toimittajat on mun mielestä tullut koko ajan 

ammattitaitoisemmiksi, niin semmoista kriittisempää kirjoittelua on enemmän eli et 

analysoidaan tapahtumia enemmän. Silloin entisaikaan ei saanut missään tapauksessa 

arvostella noita tuomioistuimia mistään eikä mitään vihjettäkään siihen että ruvettais 

arvosteleen. (Nelosen toimittaja, 41 v.) 

 

Käytännössä ”virallista totuutta” horjutetaan jokapäiväisessä työssä kuitenkin harvoin. Sen sijaan 

toimittajat suhtautuvat jo lähtökohtaisesti epäilevästi rikosjuttujen toiseen osapuoleen: epäiltyyn. 

Siinä missä viranomaisen näkemys on usein hallitseva, epäillyn kanta tuodaan esiin lähinnä 

näennäisen tasapuolisuuden vuoksi. Suhtautumista epäiltyyn määrittävät nähdäkseni vahvasti 

mediarutiinit, jotka vaihtelevat eri medioissa ja ovat varsin heikosti tiedostettuja. Journalistin 

ohjeet kehottavat toimittajia tasapuolisuuteen, ja tasapuolisuuden vuoksi epäillyn kanta pyritään 

ainakin periaatteessa tuomaan esiin. Käytännössä tämä on varsin satunnaista, mitä toimittajat 

eivät kuitenkaan tunnu pitävän erityisenä ongelmana.  

 

 Onks epäillyn kannan saamisessa julki jotain ongelmia? 

No ei niitä läheskään aina kysytä, lähinnä jossain isommissa jutuissa jos on vaikka tunnettu 

yritys. Mut eihän se, eihän me aina edes tiedetä sitä nimeä, jota vois alkaa tavoitteleen eikä 

ne oletakaan. Tietenkin jos oikein alkaa ajattelemaan sitä, onhan se epäreilua, että 

joissakin asioissa kysytään se epäillyn kanta ja sitä ei systemaattisesti kysytä. (STT:n 

toimittaja 28 v.)   

 
 Miten tän epäillyn kannan saaminen esiin, miten tärkeänä sitä pidetään? 

Kyl se yritetään saada, vaikka se olis sitten ihan pienellä et kiistää ei halunnut 

kommentoida, kyl se yritetään saada. Mut varmasti jos katottais koko arkisto läpi sieltä 

löytyisi tapauksia jossa sitä ei ole tehty. 
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Mistä se johtuu, onko se niin vaikea saada vai? 

Ehkä siitä ja jotkut tapaukset on vain niin yksinkertaisen selviä ettei niissä oo syytä. No jos 

on joku nobody vaikka puukottaa jonkun niin eihän silloin soiteta sen asianajajalle ja 

kysytä puukottiko se sen tai onko se törkeä kuolemantuottamus. Et näähän on, näis 

luotetaan ihan täysin poliisiin eikä kysellä mistään mitään. Se on ihan poliisin tiedote 

sellaisenaan lehteen ja that´s it. (Helsingin Sanomien toimittaja, 33 v.)  

 
Lainauksissa toimittajat käyttävät ammattilaisdiskurssia, joka ensimmäisessä esimerkissä muuttuu 

lopussa oikeudenjakadiskurssiksi. Ammattilaisdiskurssi oli tutkimuksessani lähes poikkeuksetta 

se, jolla syytetyn kannan esiintuomisesta puhuttiin. Ammattilaisdiskurssissa toimittaja käsittää 

kysymyksen syytetyn kannan esiintuonnista jo lähtökohtaisesti korkeintaan teknisenä ongelmana. 

Toimittajat esittelevät käytössä olevat mediarutiinit, joita ei mitä ilmeisimmin koeta 

ongelmallisina. Ensimmäisen esimerkin näkökulman vaihdosta vesittää lause ”tietenkin jos oikein 

alkaa ajattelemaan sitä”. Se tuntuu vihjaavan, että ajatus käytäntöjen epäreiluudesta on 

jonkinlaista ylitulkintaa: tuulahdus toisesta maailmasta, joka ei ole journalismin todellisuutta.  

 

Epäillyn näkemys tuodaan hanakimmin esiin silloin, kun se on mielenkiintoinen ja uutisarvoinen 

tieto. Esimerkiksi rikoksista epäillyn suuryrityksen johtajan selitykset ovat jo itsessään 

kiinnostava uutinen. Mattimeikäläissyytettyjen näkemyksiä uutisoidaan rutiininomaisesti lähinnä 

oikeudenkäyntivaiheessa, jos tapausta pidetään niin merkittävänä, että sitä mennään oikeuteen 

seuraamaan. Usein kannan esiintuominen hoituu lyhyellä huomautuksella, että syytetty kiistää 

syytteet. Jos kyseessä on erityisen mielenkiintoinen rikos, rikollinen tai selitys, voi selostus olla 

pitempikin. 

 

Milloin on tarpeen tuoda rikollisen näkökulmaa esiin tai ihan haastatella? 

Meillä on ollut aika tietty linja siihen, että rikollisia ei haastatella, siis se on muotoutunut jo 

edellisen päätoimittajan aikana, mun mielestä se on hyvä linja. Oikeudenkäynnissä ja ennen 

oikeudenkäyntiä on tärkeetä kertoa, jos tekijä kiistää, siis tasapuolisuuden vuoksi että 

hänenkin näkökulmansa tulee esille. Samoin oikeudenkäynnissä, mihin hän vetoaa, niistä 

voidaan aivan hyvin kertoa ellei se sitten käytä sitä omaa puolustuspuheenvuoroaan uhrin 

mollaamiseen, niin se ei mene läpi. (Iltasanomien toimittaja, 37 v.)  
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Epäiltyjen ja tuomittujen haastatteleminen tai heidän kertomustensa siteeraaminen on 

ongelmallista, koska jo oman etunsa vuoksi rikolliset eivät välttämättä puhu totta. Toisaalta 

kertomus voi olla mielenkiintoinen ja antaa selityksen siihen, miksi rikos ylipäänsä on tapahtunut. 

Esimerkkinä tällaisesta hankalasta tilanteesta oli aineistossani tapaus, jossa kaverinsa surmannut 

poika oli sanonut oikeudessa syyksi tekoon sen, että oli saanut tietää kaverinsa raiskanneen pojille 

tutun tytön. 

 

Sitä me mietittiin hirveen pitkään että pannaanko tää tieto lehteen, et kun tavallaan se 

selitti sitä motiivii miksi tää kundi oli saanut niin hirveen raivarin että se oli surmannut 

tällaisen nukkuvan kaverinsa. Mut sit siinä oli just se, ettei tiedetä pitääkö se raiskausväite 

paikkansa  ja uhri, tai tää tekijäks epäilty surmattu ei pysty siihen mitään vastaamaan. Mut 

sit me päätettiin et pistettiin jotenkin hirveen diskreetisti sinne suurin piirtein jutun 

loppuun.  (Nelosen toimittaja, jutun teon aikaan töissä Helsingin Sanomissa, 41 v.)  

 

Toimittajan mainitsema ”diskreettisyys”, asioiden piilottaminen jutun loppuun ja ympäripyöreät 

sanakäänteet ovat keinoja, joilla syytettyjen sanomiset voidaan saada juttuun vähemmän 

kuohuttavassa muodossa. Samanlaista siistimistä voidaan tehdä muidenkin lähteiden lausuntojen 

kohdalla, jos jutusta syntyvää mielikuvaa ei haluta viedä liian raflaavasti tiettyyn suuntaan. Omaa 

asiaansa ajavien rikollisten ja muiden asianosaisten päästämistä pidäkkeettömästi ääneen monet 

haastattelemani rikos- ja oikeustoimittajat pitivät moraalittomana. Toimittajat paheksuivat 

mielikuvavastuudiskurssissa kollegoidensa tekemiä ns. säälihaastatteluja, joissa rikoksista epäillyt 

olivat saaneet kertoa kritiikittä näkemyksiään ja ajaa omaa asiaansa. Säälihaastatteluja oli 

haastateltavieni mukaan tehty muun muassa lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä sittemmin 

tuomitusta Timo ”Timpe” Salosesta ja hämärässä mökkikahakassa mukana olleesta Antti 

Piiposta. Lastensa palautuskiistassa osapuolena ollut Outi Koski mainittiin henkilönä, jonka 

näkemys pääsi monissa medioissa esille liian kritiikittömästi. Eräs toimittajista paheksui Alibia 

ylipäänsä rikollisten kanssa ”kaveeraamisesta”. 

 

Alibi on suomalaisittain poikkeuksellinen media siinä, että se haastattelee rutiininomaisesti 

rikoksiin syyllistyneitä ihmisiä myös vankilassa. Kaikissa medioissa haastatellaan välillä 

rikollisia, vaikkapa nimekkäitä teleurkkijoita tai rattijuoppoudesta kärähtäneitä julkisuuden 

henkilöitä. Alibin haastatteluissa ääneen pääsevät kuitenkin myös vain rikoksiensa kautta 

tunnetuksi tulleet väkivaltarikolliset. Heidän tarinansa voidaan yrittää asettaa 

totuudenmukaisempaan valoon esimerkiksi kertaamalla haastattelun yhteydessä, mihin tekoon 
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haastateltava syyttäjän tai tuomion mukaan syyllistyi. Haastateltavan annetaan kuitenkin kertoa 

kerrottavansa. 

 

Tietysti se, mitä henkilö kysymykseen vastaa se on tietysti hänen vastauksensa eikä sitä 

mennä muuttamaan. Mutta noin muuten ei lähdetä itse siihen mukaan että näinhän se 

onkin, että pyritään olemaan kriittisiä. (Alibin päätoimittaja, 34 v.)  

 
Vankihaastattelut ovat juttuja, joissa lukijalle jää harvinaisen suuri valta ja vastuu itse pohtia, 

mikä jutussa on totta ja mikä ei. Alibin päätoimittajan sitaatissa ensimmäinen lause on tyypillinen 

faktavastuudiskurssin viittaus siihen, että toimittajan on siteerattava lähteitä oikein. Toimittaja voi 

tuoda kriittisyyttä juttuun siteeraamalla myös toista osapuolta, jonka jälkeen vastuu 

johtopäätösten teosta jää yleisölle. Toimittajien paheksumissa säälihaastatteluissa vastuu 

johtopäätösten vetämisestä heitetään niin ikään yleisölle. Ongelmana kuitenkin on, jos yleisölle ei 

anneta tarpeeksi työkaluja tasapuolisen kuvan muodostamiseen.  

 

Säälihaastattelujen ohella tuomittavana juttutyyppinä tulivat parissa haastattelussa esiin ns. 

pelottelujutut, joissa kerrotaan vaarallisten rikollisten vankilasta vapautumisesta. Pelottelujuttuja 

moittivat toimittajat ihmettelivät, miksi jo tuomionsa kärsineellä ihmisellä pitää säikytellä yleisöä. 

Juttujen vahingollisuutta perusteltiin sekä mielikuvavastuudiskurssissa että 

oikeudenjakajadiskurssissa. Edellisessä juttujen arveltiin aiheuttavan turhaa pelkoa yleisölle, 

jälkimmäisessä taas katsottiin, että jo tuomionsa kärsineen ihmisen pitäisi antaa elää rauhassa. 

Pelottelujuttujen tuomitseminen jälkimmäisellä tavalla oli aineistossani niitä harvoja tilanteita, 

joissa toimittaja asettui oikeudenjakajadiskurssissa rikollisen puolelle.  

 

Haastattelujeni perusteella juttujen harhaanjohtavuus johtuu yleensä toimittajien tietojen 

puutteellisuudesta ja/tai toimittajien ajattelemattomuudesta. Haastateltavani eivät uskoneet, että 

toimittajat tarkoituksella ainakaan kovin usein ajaisivat jutuissaan jonkun osapuolen etuja tai 

pyrkisivät tahallaan tuomitsemaan jutun kohteen. Toisaalta arveltiin, että näinkin voi käydä, 

koska uutiskilpailu on rankkaa ja kiusaus juttujen myyvyyden parantamiseen voi nousta suureksi. 

 

Uutiskilpailu varmasti vaikuttaa, se on sellainen, mistä kannattaisi olla vähän huolissaan. 

Meilläkin seurataan hirveen tarkkaan sitä mitä muut tekee eli se vaikuttaa ja sit jos on kova 

halu, tai siis skuuppejahan haluu joku, ja tää oikeusala on semmoinen, josta pikkasen 
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väärintulkitsemalla tai venyttämällä vähän saa tosi kovia uutisia. Niin se kiusaus on 

varmaan jonkinlainen, siin täytyy vaan itse pitää pää kylmänä ettei rupee ylitulkitsemaan. 

(Nelosen toimittaja, 41 v.) 

 

Ylitulkinnaksi voidaan laskea esimerkiksi Julkisen sanan neuvostonkin tuomitsema Iltalehden 

lööppi ”Matti istuu kaksi vuotta”. Lööpissä ennakoitiin Matti Nykäsen puukotusjupakasta 

seuraavaa tuomiota. Arvion vankilatuomiosta antoi oikeuskäsittelyvaiheessa lehdelle 

oikeusoppinut, mutta lööpistä ennustuksen arvioluonne ei käy ilmi. Mattijuttu on esimerkki siitä, 

että ylitulkinnat voivat sattua myös muussa kuin jutun kirjoitusvaiheessa. Toimitussihteerit voivat 

muuttaa otsikkoja ja juttujen kärkiä ja lööpintekijät vetää mutkia suoriksi. Toisaalta 

esimiesportaalta saattaa tulla toimittajille paineita, jotka kannustavat tekemään jutusta 

iskevämmän kuin se oikeasti onkaan. Näihin kysymyksiin palataan tarkemmin osiossa, jossa 

käsitellään eettistä harkintaa organisaation toimijoiden välisenä vuorovaikutuksena.  

 

5.2.4. Mikrofoni uhrin suuhun? 
 

Tiedonhankintaan liittyviä eettisiä ongelmia tuli tutkimuksessani esille varsin vähän. Lähinnä 

iltapäivälehtien toimittajat pohtivat sitä, miten rikosten ja onnettomuuksien uhreja ja heidän 

omaisiaan sekä rikoksista epäiltyjen omaisia on sopivaa lähestyä. Kuvaamiseen liittyvät 

rajoitukset tulivat aineistossani esille sitä kautta, että toimittajat kertoivat lain ja tuomioistuinten 

rajoittavan kuvaamista. Lain asettamat rajat hyväksyttiin mukisematta. Tuomioistuinten 

omatoimisesti asettamia kuvauskieltoja sen sijaan moitittiin työn turhaksi rajoittamiseksi. 

Epätavallisista tiedonhankintakeinoista esillä oli muuna kuin toimittajana esiintyminen, jota ei 

kuitenkaan koettu merkittävästi omaan työhön liittyväksi asiaksi. Useimmat olivat joskus 

jättäneet tiedonhakutilanteessa kertomatta, että olivat toimittajia. Tämä oli kuitenkin harvinaista 

eikä harvoihin kertoihin koettu liittyneen mitään eettisesti ongelmallista.  

 

Aineistoni perusteella nimenomaan iltapäivälehtien toimittajat joutuvat painiskelemaan sen 

kysymyksen kanssa, milloin ja miten rikosten uhreja ja heidän omaisiaan on sopiva lähestyä. 

Muun muassa televisiossa on mietitty samantyyppisiä kysymyksiä ainakin tsunamiuutisoinnin 

yhteydessä. Tuolloin esimerkiksi Ylellä oli tehty ratkaisu, että onnettomuuden uhrit jätetään 

rauhaan. Muissa medioissa ei kuitenkaan nähdäkseni ole samanlaisia paineita kuin 

iltapäivälehdissä saada rikosuutisista inhimillistä tragediaa valaisevaa aineistoa, joten 
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järkyttyneiden ihmisten lähestymistä ei jouduta miettimään samalla tavoin kuin iltapäivälehdissä. 

Suuret ja järkyttävät onnettomuus- ja rikostapaukset voivat saada mediat laatimaan sisäisiä 

pelisääntöjä sille, miten uhreja tai heidän läheisiään lähestytään. Ratkaisuille ei ole olemassa 

vakiintunutta kaavaa. Pienemmissä jutuissa toimittaja mietiskelee usein itsekseen, keneen ottaa 

yhteyttää. Molemmat Ilta-Sanomien toimittajat sanoivat, etteivät he ottaisi yhteyttä esimerkiksi 

henkirikoksen uhrin läheisiin. Toinen toi säännön haastattelussa esiin talon kirjoittamattomana 

sääntönä, vähemmän aikaa toimituksessa työskennellyt enemmän omana eettisenä ohjenuoranaan.  

 

Se, mihin kohtaan sä sit vedät sen rajan, missä vaiheessa ihminen on niin kaukana, ettei 

häneltä sovi ees kysyä ja tos on se, kun mulle itselleni ei oo ihan täysin selkiytynyt se mihin 

kohtaan mä sen rajan asetan tai mihin se pitäisi asettaa. 

 Siin ei nähtävästi oo silleen sääntöjä joita vois soveltaa aina? 

Kyl siinä tiettyjä sääntöjä on kuten lapsensa menettäneelle vanhemmalle mä en soita. Et se 

on eri asia jos sieltä otetaan, hän itse ottaa yhteyttä, haluaa kertoa. (Ilta-Sanomien 

toimittaja, 33 v.) 

 

Yhteyden ottamista uhrin ystäväpiiriin kyseinen toimittaja ei pitänyt yhtä ongelmallisena kuin 

lähiomaisten haastattelemista. Tekijän lähipiirin lähestyminen oli hänestä ongelmattomampaa 

kuin uhrin, koska perusasetelma on erilainen sillä ” tekijä on tekijä ja uhri on uhri”. 

Arkaluontoisissa tapauksissa kannattaa toimittajan mielestä miettiä myös yhteydenottotapaa. 

Sähköpostin lähettäminen tai asianajajan kautta lähestyminen ei ole yhtä tungettelevaa kuin 

vaikkapa puhelimitse lähestyminen. 

 

Useat toimittajat toivat esiin, että on olemassa paljon ihmisiä, jotka haluavat kertoa tarinansa 

mediassa. Jos kyse on merkittävästä asiasta, tarinan kertomiseen pitäisi olla myös oikeus eikä 

toimittajan tehtävänä ole toppuutella puhehaluja. Parissa haastattelussa tuotiin kuitenkin esiin 

tilanteita, joissa toimittajat olivat alkaneet pohtia, riittääkö kohteen suostuvaisuus oikeuttamaan 

haastattelun teon. Näissä tapauksissa ei kuitenkaan ollut kyse uhrin omaisen haastattelutilanteesta 

vaan heikossa kunnossa olleiden ihmisten potilasvahinkoasioihin tai riita-asioihin liittyvistä 

jutuista.   

 

Tietysti joskus joutuu harkitsemaan kun puhuu tai tekee juttua sellaisesta ihmisestä, jonka 

oma harkintakyky tuntuu siltä että ehkä vähän rakoilee, ovatko he itse aivan varmoja että 

haluavat sanoa näin vaikka mä oon itse varmistanut sen useampaan kertaan. Et kuinka 
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vahvasti mä voin ottaa jonkun ihmisen sanomisen vaikka hän sanoo moneen otteeseen et 

joo joo. Kysyy et sä haluut sanoa näin omalla nimelläs ja vaik tulis oma kuvakin ja ne 

sanoo joo joo. (Iltalehden toimittaja 29 v.) 

 

Rikoksesta epäiltyyn liittyvät tiedonhankinnan ongelmat tulivat esille sitä kautta, että toimittajat 

totesivat lain rajoittavan lähestymistä kotirauhan piiriin kuuluvilla alueilla. Lain mukaan 

esimerkiksi omakotitalon pihapiiri kuuluu kotirauhan piiriin, jossa kuvaa ja ääntä ei saa vastoin 

kohteen tahtoa tallentaa. Siinä missä uhrien ja heidän läheistensä lähestymisestä ja heikossa 

tilassa olevien haastattelusta puhuttiin omaa moraalista vastuuta tiedostavassa 

oikeudenjakadiskurssissa, kuvaamiseen ja äänittämiseen liittyvät kysymykset tulivat siis esille 

ammattilaisdiskurssissa, jossa eettiset kysymykset pelkistyvät rajoitusten tuntemiseksi. 

 

Tuleeko mieleen tilanteita joissa joku muu media olis tehnyt epäeettisen ratkaisun? 

Joo itse asiassahan telkkarissa näkee tosi usein. Me ollaan tuolla Hymyssä joka Alibin 

vieressä sijaitsee monta kertaa juteltu siitä kun sensaatiotoimittajia kritisoidaan tosi 

herkästi et kun ne tonkii julkkisten asioita ja tekee sitä ja tätä ja hyi kauheeta tommosta ja 

näin. Mutta mitä tekee televisio, amatöörit kun lähtee paparatsikeikalle niin voi luoja. 

Silloin kun tää Lahden dopingkuume oli pahimmillaan niin siellä oli Ajankohtainen 

Kakkonen tai joku vastaava, jotka meni en nyt muista kenen hiihtäjän kotipihalle, perustivat 

sinne leirin ja jäivät odottamaan, että se tulee joko kotiin tai kodistaan ulos. Sehän oli ihan 

selvä tapaus, siis kotirauhan rikkominen, niin selvä kotirauhan rikkominen ettei selvempää 

tapausta voi olla. (Alibin päätoimittaja, 34 v.) 

 

Rikoksesta epäillyn kuvaamista oikeussalissa rajoittaa usein tuomari, joka voi halutessaan kieltää 

kuvaamisen salissa koko oikeudenkäynnin ajan. Toimittajat moittivat kuvauksen kieltämistä, 

jonka katsottiin viime aikoina yleistyneen. Kiellot haittaavat erityisesti ajankohtaisesti 

kuvamateriaalista voimakkaasti riippuvaista televisiota. Oikeussalin ulkopuolella ja usein myös 

salissa istunnon alussa kuvaaminen on kuitenkin sallittua. Epäiltyjen kasvoja ei yleensä medioissa 

paljasteta ainakaan ennen tuomiota, joten ne peitetään kuvista. Eräs televisiotoimittaja totesikin, 

että kasvonsa oikeudessa peittävät epäillyt tekevät toimittajille oikeastaan palveluksen: 

kuvamateriaalia voi käyttää vapaammin, kun kasvoja ei näy. 
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5.2.5. Vaikeat nimensuojakysymykset  
 

Julkaisukysymykset ovat eettisten ongelmien kokonaisuus, joka herätti tutkimuksessani selkeästi 

eniten keskustelua. Tässä tutkimuksessa sana julkaisukysymykset viittaa nimenomaan todeksi 

uskotun tiedon julkistamiseen liittyviin ongelmiin. Tiedon varmistamiseen ja epävarman tiedon 

käsittelyyn liittyvät ongelmat vaikuttavat myös julkaisupäätöksiin, mutta niitä käytiin läpi jo 

aiemmin. Luonnollisesti tiedon epävarmuus rajoittaa esimerkiksi epäillyn nimen julkaisua 

esitutkintavaiheessa. Kysymys ei kuitenkaan yleensä ole siitä, etteikö epäillyn nimi sinänsä olisi 

varmana pidetty tieto: esimerkiksi vangittujen nimet paljastuvat käräjäoikeuksien diaareista, 

joiden toimittajat uskovat sisältävän oikeaa tietoa. Myöskään poliisi tuskin valehtelisi epäillyn 

henkilöllisyydestä. Epävarmaa on vain se, kuinka varmalla pohjalla epäilyt ovat. Toimittajan 

harkittavaksi jääkin tällaisissa tapauksissa, onko tieto epäillyn henkilöllisyydestä niin olennainen 

ja epäilyt niin varmalla pohjalla, että nimi kannattaa paljastaa. Paljastamiseen voi olla myös 

muita syitä, esimerkiksi jos poliisi etsii epäiltyä. Nimen salaaminen esitutkintavaiheessa on 

kuitenkin yleensä medioissa rutiini ja paljastaminen poikkeus.    

 

Epäiltyjen ja tuomittujen nimien ja kuvien julkaisemiseen liittyvät kysymykset olivatkin 

tutkimukseni perusteella hankalimmiksi miellettyjä rikos- ja oikeustoimittajan työhön liittyviä 

eettisiä ongelmia. Jokainen haastattelemani toimittaja mainitsi nimensuojakysymykset oma-

aloitteisesti eettistä harkintaa vaativana asiana. Nimensuoja-asioista on selvästi puhuttu viime 

vuosina medioissa paljon ja ongelmallisia tilanteita varten on laadittu sääntöjä. Käytännöt ovatkin  

selkiytyneet, mutta pelisääntöjä kaikkia mahdollisia tilanteita varten on mahdoton laatia, koska 

rikostapaukset ovat aina erilaisia. Nimen ohella pohdintaa herättää epäiltyjen tekijöiden ja uhrien 

kuvien julkaiseminen, joka käy usein käsi kädessä nimen julkaisemisen kanssa. Jos jutun kohteet 

halutaan pitää tunnistamattomina, joutuu toimittaja miettimään myös, kuinka paljon 

yksityiskohtia teosta ja epäillystä voidaan kertoa ennen kuin epäilty ja mahdollinen uhri 

muuttuvat jutusta tunnistettavaksi. Neljäs merkittävä rikosjuttuihin liittyvä julkaisuongelma 

koskee rikosten yksityiskohtia eli sitä, miten paljon rikostapauksia on tarpeen kuvailla. 

 

Nimensuojakysymysten kokeminen hankalimpina eettisinä ongelmina saattaa käsitykseni mukaan 

liittyä osittain siihen, että valinta nimen julkaisun ja julkaisematta jättämisen välillä on 

konkreettinen joko-tai-kysymys: nimeä ei voi julkaista vain osittain. Koska ratkaisu on 

yksiselitteinen, merkittävä ja näkyvä, myös ulkopuoliset tahot voivat helposti ryhtyä 

arvostelemaan sitä. Toimittajat joutuvat harvemmin tilille juttujen syyttävästä sävystä tai siitä, 
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että eivät ole kertoneet kaikkea oleellista. Julkaisukysymyksiä on sen sijaan puitu 

tuomioistuimissa paljon. Tuomioistuinten ratkaisut ovat osoittaneet kysymysten hankaluuden: 

tuomiot ovat vaihdelleet toimittajista mielivaltaisen tuntuisesti. Alempien oikeusasteiden 

medioille määräämät rangaistukset ovat usein muuttuneet vapauttaviksi tuomioiksi korkeammissa 

oikeusasteissa.  

 

Rikosjutuissa epäillyn nimen ja kuvan julkaisua mietitään nähdäkseni useammin ja 

järjestelmällisemmin kuin uhrin nimen ja kuvan julkaisua. Yleensä epäillyn nimeä ei julkaista 

ennen oikeuden tuomiota. Laki ja Journalistin ohjeet eivät ota kantaa siihen, pitäisikö nimi 

julkaista tämän jälkeen. STT:lla, Helsingin Sanomilla ja muutamilla muilla medioilla on 

kuitenkin omat nimenjulkaisua koskevat sisäiset säännöt. Niiden mukaan tuomitun nimi 

kerrotaan, kun tuomio on vähintään kaksi vuotta vankeutta, jos ei ole painavia syitä jättää nimeä 

kertomatta. Nimi voidaan julkaista myös muulloin, jos tuomittu on esimerkiksi merkittävässä 

yhteiskunnallisessa asemassa. 

 

Säännöt voivat vaikuttaa selkeille, mutta todellisuus on kaikkea muuta. Esimerkiksi 

seksuaalirikosjutuissa tuomitun nimen kertominen voi paljastaa uhrin henkilöllisyyden, jos 

tuomittu on uhrin lähipiiristä. Nimi jätetäänkin usein tämän takia pois, mutta lipsahduksia sattuu. 

Syyntakeettomista ei periaatteessa käytetä nimiä, mutta käytännössä tämä johtaa välillä 

omituisiin tilanteisiin. 

 

 Mimmoista eettistä harkintaa tähän työhön yleensä liittyy? 

Varmaan konkreettisimmillaan se on siinä kun mietitään julkaistaanko nimi vai ei. 

Vaikeinta se on mun mielestä silloin, kun tekijä on nuoria tai hullu tai kun on kaks tekijää, 

hullu ja täysjärkinen, joista toinen saa elinkautisen ja toinen joutuu pakkohoitoon. Se on 

mun mielestä vaikea päättää miten se nimi julkaistaan kun hullujen nimiä ei yleensä 

julkaista. Tietenkin tuntuu epäreilulta, että se joka saa elinkautisen niin sen nimi menee 

lehteen mut se joka on ollut ihan samalla tavalla tappamassa ihmistä niin sen nimeä ei 

paineta. (Ilta-Sanomien toimittaja , 37 v.) 

 

Sitaatissa toimittaja pohtii oikeudenjakajadiskurssissa syyntakeettomien nimien julkaisemiseen 

liittyvää ongelmaa. Journalistin ohjeet kehottavat pidättyväisyyteen syyntakeettomien nimien 

julkaisemisessa, ja monissa toimituksissa nimet onkin tapana jättää jutuista pois. Tällainen 

mediarutiini vallitsee selvästi myös Ilta-Sanomissa, mihin viittaa toimittajan kommentti ”hullujen 
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nimiä ei yleensä julkaista”. Edellä kuvatussa tapauksessa rutiini törmää sääntöön, jonka 

perusteella järjissään olevien henkirikosten tekijöiden nimet julkaistaan. Haastateltava kertoo 

pohtineensa tilanteessa, pitäisikö myös täysissä järjissä olleen nimi jättää tasapuolisuuden vuoksi 

pois. Tässä tapauksessa syyntakeettomien suojelu vaikuttaa siis vahvemmalta mediarutiinilta kuin 

pyrkimys julkaista täysjärkisten ja alentuneesti syyntakeisten henkirikosten tekijöiden nimet. 

Lopulta toimittaja piti kuitenkin kiinni molemmista käytössä olevista rutiineista, jolloin jutussa 

julkaistiin toisen tekijän nimi ja toinen jätettiin julkaisematta. 

 

Myös televisiossa nimiasioissa yritetään pitää jonkinlaista linjaa. Kahden vuoden sääntö ei 

kuitenkaan toimi televisiossa samalla tavoin kuin lehtiin menevissä uutisissa muun muassa siksi, 

että televisiouutiset ovat toimittajien mielestä liian lyhyet nimien luettelemiseen. Esimerkiksi 

Ylellä oli kuitenkin pyrkimys siihen, että ainakin elinkautisen vankeusrangaistuksen saaneiden 

nimet kerrotaan. Linjan pitämistä toimittajat perustelevat tasapuolisuudella: tuomittuja kohtaan 

on epäreilua, jos yhtä kovista rikoksista toisten nimet tulevat julki ja toiset ei. Toisaalta mietittiin 

myös katsojaa ja sitä, mitä katsoja tekee uutislähetyksessä vilahtavalla nimitiedolla.  

 

 Miten teillä tää nimen laittaminen uutiseen? 

Kyl se mietitään erikseen, kun ne on niin ÄLYTTÖMÄN lyhyitä ne uutiset et nimen 

sanomiseen kuluu kakskyt sekunttia kallisarvoista aikaa, et sen takia ne saatetaan jättää 

pois jos se ei oo just aivan olennainen osa sitä uutista. Toinen on varmaan se, että jos 

lyhyessä uutisessa on hirveesti yksityiskohtia niinku nimen voi laskea yksityiskohdaksi 

joissakin tapauksissa niin siit tulee semmoinen sekava, ett ihmiset ei ehdi tajuta siinä 

lyhyessä ajassa mitä sieltä tulee. (Nelosen toimittaja 41 v.) 

 

Epäillyn tai tuomitun kuvaa katsotaan yleensä voitavan käyttää silloin, kun nimeäkin käytetään. 

Tuomittujen kuvilla voi olla suurta kiinnostavuusarvoa ainakin tietynlaisille yleisöille. 

 

Kun me ollaan rikoslehti, meillähän on hirveen tärkeetä että saadaan syytetystä kuva. Sille 

on montakin syytä, ensinnäkin tämmöinen visuaalinen ilme, että lehti ei ole vain tekstiä, kun 

ei kuitenkaan mitään Pravdaa enää tehdä. Ja sitten lehti jossa ei ole mitään muita kuin 

talojen kuvia on aika tylsä, et kyllähän lukijaa tietysti kiinnostaa se, että jos joku on 

murhannut jonkun niin miltä se näyttää se murhaaja. (Alibin päätoimittaja 34 v.) 
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Kaksi viimeisintä sitaattia edustaa ammattilaisdiskurssia, jossa tuomitun nimen julkaisematta 

jättämistä ja toisaalta kuvan julkaisemista pohditaan puhtaasti ammatillisesta näkökulmasta. 

Tavoitteena on tehdä sujuvasti toimiva tuote, joko tv-uutinen tai rikoslehti, jollaista yleisö 

mielellään kuluttaa. Yleisö on sitaateissa läsnä nimenomaan tuotteen kuluttajana, ei esimerkiksi 

valistettavana ja opetettavana kuten mielikuvavastuudiskurssissa.   

 

Uhrin nimeä ja kuvaa ei yleensä julkaista. Ne tulevat julkisuuteen lähinnä esitutkintavaiheessa, 

jos poliisi antaa ne julkisuuteen saadakseen vihjeitä rikostutkintaa varten. Haastattelemani rikos- 

ja oikeustoimittajat eivät arvostelleet uhrin tietojen julkaisemista tutkinnan edistämiseksi. Sen 

sijaan pari haastateltavistani pohti, pyöritetäänkö nimeä ja kuvaa turhan hanakasti julkisuudessa 

vielä senkin jälkeen, kun siihen ei ole mitään syytä. Nimen ja kuvan toisto voi olla niin tehokasta, 

että rikos ”brändäytyy” uhrin mukaan.  

 

Nythän on tullut muotiin kaikkien näiden rikosten brändääminen, et ehkä se alkoi jostain 

Eveliinasta et kun kaikki tietää kuka on Eveliina, sitten oli Heinot, profiloituu, ne siis 

brändäytyy sen uhrin mukaan, et on Eveliina, Heinojen pariskunta ja Marin surma. Et 

semmoinen ihan selkeä ilmiö, et niist tulee ihan selkeesti brändi, jonka päällä sit tapahtuu 

jännittäviä tarinoita, etsitään syyllisiä ja onnetonta meininkiä. (Helsingin Sanomien 

toimittaja, 33 v.) 

 

Uhrin nimen ja kuvan pyörittäminen mediassa päivästä toiseen voi vaikuttaa oudolta erityisesti 

silloin, kun tekijän henkilöllisyys pidetään kuitenkin visusti salassa. Toinen haastattelemistani 

Ilta-Sanomien toimittajista kertoi, että asiasta tulee joskus yleisöpalautetta lehteen. Toimittaja 

arveli, että medioissa olisi hyvä miettiä useammin, olisiko uhrin nimen ja kuvan toistaminen 

syytä lopettaa tietoisesti jossain vaiheessa rikosprosessin uutisointia. Perusteena nimen ja kuvan 

käytöstä luopumiselle toimittaja piti uhrin omaisille mahdollisesti aiheutuvaa kärsimystä. 

Joidenkin uhrien omaisia medianäkyvyys ei hänen mukaansa haittaa, mutta jotkut tuntuvat 

kärsivän siitä. 

 

Nimensuojakysymykset koskevat myös yrityksiä ja yhteisöjä. Periaatteessa yrityksillä ei ole 

yksityisyyden suojaa kuten ihmisillä, mutta käytännössä julkaisupäätökset voivat johtaa 

Nostokonepalvelujupakan kaltaisiin oikeudenkäynteihin. Yrityksen nimen paljastaminen voi 

haitata yrityksen liiketoimintaa tai paljastaa yrityksessä työskentelevän epäillyn henkilöllisyyden, 

jos epäillystä kerrotaan jutussa myös muita tunnistetietoja. Nimensuojakysymyksiä mutkistaa se, 
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että nimen jättäminen pois jutusta voi johtaa syyttömien leimaamiseen. Jos jutussa kerrotaan 

vaikkapa Turun keskustan roskapöntöstä kaivettua ruokaa myyneestä kiinalaisravintolasta, 

mahdollisia epäiltyjä ravintoloita on vain muutama ja todennäköisesti kaikki niistä menettävät 

asiakkaita.  

 

5.2.6. Rikosten yksityiskohdat: väriä vai mässäystä? 
 

Rikosjuttujen yksityiskohtien karsimiseen liittyvät asiat herättivät tutkimuksessani 

nimenjulkaisukysymysten ohella paljon keskustelua. Rajanveto julkaistavaksi valikoitavien 

yksityiskohtien suhteen riippuu osittain mediasta: toimittajat miettivät yleisöä ja sitä, 

kauhistuttaako ja karkottaako julkaistava materiaali mahdollisesti yleisöä. Muutamat 

lehtitoimittajat perustelivat rajanvetoa perhelehtiajatuksella: koska lehteä voivat lukea myös 

lapset, sen sisällön on oltava kohtalaisen siistiä. Iltapäivälehdet tarvitsevat juttuihinsa värikkyyttä 

enemmän kuin päivälehdet ja STT, mutta nähdäkseni rajanvedot ovat näissä medioissa varsin 

pitkälle samanlaisia. Iltapäivälehdet nostavat ehkä kiinnostavia yksityiskohtia otsikkoon 

hanakammin kuin päivälehdet ja STT, mutta kiinnostavia ja oleellisina pidettyjä yksityiskohtia 

julkaisevat kaikki. 

 

Jos joku lyö puukolla sata kertaa kyllä se varmaan kerrotaan et se löi puukolla sata kertaa 

ja varmaan vielä kerrotaan sekin et mihin se löi. Mut kyl sit on, jotkut asiat kerta kaikkiaan 

jättää pois jostain ihan silmittömän väkivallan silmittömin osuus. Mut itse siitä väkivallasta 

itsestään voi kertoa vaikka se olis seksuaalijuttukin, mut ne äärimmäisyydet jää pois. Vähän 

kuin mäkihyppytuomari se ottaa sieltä molemmat ääripäät pois. (Helsingin Sanomien 

toimittaja 33 v.)  

 

Sitaatissa toimittaja kuvailee ammattilaisdiskurssissa, miten yksityiskohtia mediassa karsitaan. 

Hän ei osannut kysyttäessä selittää, miksi karsintaa tehdään vaan sanoi, ettei ollut ajatellut asiaa. 

Jotkut asiat vain jättää rutiininomaisesti pois. Samantyyppisiä vastauksia antoivat eettisten 

ongelmien harkintaan liittyen myös muutamat muut toimittajat. Ratkaisujen voitiin esimerkiksi 

sanoa tulevan ”selkärangasta”. Tällainen täysin sisäistetyn harkinnan korostaminen oli 

nähdäkseni nimenomaan ammattilaisdiskurssissa usein vastaus kysymykseen siitä, miksi jotakin 

tehdään niin kuin tehdään. Ammattilaisdiskurssissa toimittajien ammattitaito onkin 
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mediarutiinien ja oman median vaatimusten sisäistämistä. Ammattitaidon karttuessa toimittajan 

työ käy entistä nopeammaksi ja helpommaksi, kun asioita ei tarvitse aina pohtia juurta jaksain.   

 

Televisiossa uutiset ovat yleensä niin lyhyitä, ettei yksityiskohtia paljon edes ehditä kertoa. 

Lähinnä haasteena on valita kuvamateriaali niin, ettei se herätä närkästystä ja loukkaa kuvien 

kohteita tai heidän omaisiaan. Esimerkiksi suomalaisia ruumiita ei yleensä näytetä kuvissa 

ainakaan lähietäisyydeltä. Uutisjutun kuvittaminen voi olla vaikeaa, jos aihe on arka eikä siihen 

luonnollisesti liittyvää kuvamateriaalia ole saatavilla.  

 

Kuvituspuoli on varsinkin tällä alalla tosi hankalaa et jos tekee jostain yleisaiheesta 

esimerkiksi lähestymiskiellosta tai urheilujoukkueiden tekemistä raiskauksista niin se 

kuvitus on aivan mahtavan vaikeeta. Silloin siinä kuvataan yleensä jotain synkkää metsää 

jos ei keksitä mitään muuta ja ihmisiä ei oikein uskalla näyttää ettei assosioidu siihen 

juttuun. (Nelosen toimittaja 41 v.) 

 

Joskus tv-kanavalla voi olla käytössään niin rankkaa kuvamateriaalia, että se päätetään jättää 

näyttämättä kokonaan. Esimerkiksi MTV3:n tv-uutiset olivat kerran saaneet haltuunsa 

vastapäisestä talosta kuvatun videon kerrostaloasunnon tulipalosta, jossa tyttö pakeni tulta 

asunnon parvekkeelle, putosi lopulta asfalttiin ja kuoli. Video päätettiin jättää näyttämättä 

uutisissa, koska se katsottiin liian järkyttäväksi. Koko videon jättämistä näyttämättä pohdittiin 

myös silloin, kun MTV3:n uutiset saivat poliisin esitutkintamateriaalien julkistamisen yhteydessä 

käsiinsä Jussi Ahteen huumejupakkaan liittyneen ”kokaa nokkaan” –videon. Tuolloin video 

päätettiin näyttää, tosin vain kerran yhdessä uutislähetyksessä.  

 

Sitä katottiin täällä ja ihmeteltiin ja pohdittiin et näytetäänkö. Sit todettiin et on sekin 

tietynlainen ilmiö tällaisesta huumeiden viihdekäytöstä tietyissä piireissä, et katottiin et kun 

sitä ollaan muutenkin tekemässä juttua sitä jutusta miksei me näytetä miten tapahtui se 

rikos ja kun se kerran oli olemassa. (MTV3:n toimittaja, 40 v.)   

 

Lehtijutuissa yksityiskohtiin liittyvät valinnat ovat nähdäkseni useimmiten helpompia kuin 

nimenjulkaisukysymykset tai tv-uutisissa koko kuvamateriaalin näyttämiseen liittyvät päätökset. 

Lehtijutussa asioita voi kertoa ympäripyöreästi vain jonkin verran. Sanallisesti kerrottuna 

esimerkiksi Jussi Ahteen kokaiinin käyttö kuulostaa latteammalta kuin videolta nähtynä. 

Toimittaja voi pohtia sanavalintojaan ja mietiskellä ajan kanssa, millainen mielikuva mistäkin 
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viestistä syntyy. Ammattitaitoiset toimittajat osaavat pyörittää asioita kirjoitusteknisin keinoin 

niin, etteivät ne kuulosta pahalta, mutta yleisön voi silti olettaa ymmärtävän mitä on tapahtunut. 

Käyttökelpoisimmat kiertoilmaisut kuten ”alkoholilla oli osuutta asiaan” ovat jo vakiintuneet 

uutismaailman fraaseiksi.   

 

5.2.7. Julkaisukysymysten vaihtelevat diskurssit 
 

Haastattelemani rikos- ja oikeustoimittajat käyttivät julkaisukysymysten pohtimisessa paljon sekä 

oikeudenjakajadiskurssia että ammattilaisdiskurssia. Jonkin verran julkaisupäätöksiä mietittiin 

myös yleisön kannalta mielikuvavastuudiskurssissa. Ammattilaisdiskurssissa toimittajat 

keskittyivät esittelemään nimenjulkaisua koskevia sääntöjä ja median luonteen asettamia 

rajoituksia. Esimerkiksi televisiouutisten julkaisupäätöksiä pohdittiin usein 

ammattilaisdiskurssissa, jossa uutisten lyhyys on perusteltu syy jättää tuomittujen nimet pois. 

STT:n ja päivälehtien toimittajille olennaisin rajoitus on ns. kahden vuoden sääntö, jonka 

perusteella tuomittujen nimet julkaistaan yleensä silloin, kun tuomio on vähintään kaksi vuotta 

vankeutta. Sääntöä noudattavien medioiden toimittajat suhtautuivat siihen yleisesti ottaen 

positiivisesti. Säännön tehtäväksi katsottiin nimenomaan juttujen kohteiden tasa-arvoisuuden 

suojaaminen. Säännöt tekevät ammattilaisdiskurssissa toimittajien elämästä helpompaa, koska 

julkaisupäätöksiä ei tarvitse miettiä joka kerta erikseen.  

 

Pitäiskö sun mielestä (nimenjulkaisussa)  olla vapaa harkinta? 

No, sit se menis itelle aika vaikeeks (nauraa). Ehkä se ei oo meidän rooli kuitenkaan 

alkaa sillä lailla tuomitsemaan ja rankaisemaan ihmisiä. 

Eli tavallaan se nimi on jonkinlainen rangaistus? 

Kyllä se mun mielestä on. Kyllä sen ite mielellään laittais jossain tietyissä tapauksissa 

sen, mut en sit tiedä onko ihmiset niin hirveän kiinnostuneita siitä. (STT:n toimittaja, 

28 v.) 

 

Sitaatissa toimittaja käyttää ammattilaisdiskurssia, jossa työn ei haluta menevän ”vaikeeks”. 

Sääntöjen ja mediarutiinien määrittämiä nimenjulkaisupäätöksiä ei käytetyssä diskurssissa pidetä 

ongelmana, vaikka nimen julkaiseminen tuntuisikin toimittajasta rangaistukselta. Käsitys 

nimenjulkaisusta rangaistuksena paistoi monen toimittajan puheesta, vaikka useimmat eivät 

myöntäneetkään suoraan pitävänsä sitä rangaistuksena. Oli julkaiseminen rangaistus tai ei, 
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ammattilaisdiskurssissa se oli asia, jolla toimittajan ei tarvitse vaivata päätään. Hän hoitaa 

tehtävänsä noudattamalla sääntöjä. Jos säännöt eivät anna vastausta ongelmaan, toimittaja voi 

kysyä asiaa esimiehiltään ja jättää vastuun näille. Toimittaja muuttuisi rankaisijaksi ja aktiiviseksi 

toimijaksi vasta, jos hän rikkoisi sääntöjä.  

 

Yllä olevassa sitaatissa haastateltava tuo mielenkiintoisella tavalla välillä esiin 

oikeudenjakajadiskurssissa muutamien muidenkin toimittajien esittämän ajatuksen, että rikoksen 

tekijä nimi olisi mukava laittaa juttuun rikostapauksissa, jotka toimittajasta itsestään tuntuvat 

pahoilta. Toimittaja kuitenkin tyrmää tämän ajatuksen jo samassa lauseessa 

ammattilaisdiskurssissa ”en sit tiedä onko ihmiset niin hirveän kiinnostuneita siitä”. Ihmisten 

kiinnostus tai kiinnostuksen puute on ammattilaisdiskurssissa kaikista tärkein asia, joka tuodaan 

esille yhä uudestaan ja uudestaan eri tilanteissa. Kiinnostuksesta riippuu median elämä ja 

kuolema, joten sen merkitystä ei kyseenalaisteta. Ammattilaisdiskurssi onkin selkeästi sitaatin 

hallitseva diskurssi.  

 

Ammattilaisdiskurssissa toimittaja tekee jutut niin mielenkiintoisiksi kuin se lain, sääntöjen ja 

muiden työn reunaehtojen kuten ajan puitteissa on mahdollista. Median luonne määrää pitkälti 

sitä, tarvitseeko esimerkiksi pitkän vankeustuomion saaneen ihmisen nimi julkaista. Televisiossa 

se ei välttämättä ole tapana, lehdissä on. Ammattilaisdiskurssin mukaan nimen jättäminen pois 

onkin lehdessä virhe ja televisiossa ei. 

 

Oikeudenjakajadiskurssissa toimittajat katsovat, että nimenjulkaisupäätöksiä on harkittava 

tapauskohtaisesti. Näin lopputulos on oikeudenmukaisempi kuin säännöillä arvioituna. Osa 

haastattelemistani toimittajista painotti tapauskohtaisen harkinnan välttämättömyyttä omassa 

mediassaan, mutta kukaan ei kieltänyt, etteivätkö säännöt voisi joissain muissa medioissa olla 

tarpeen. Oikeudenjakajadiskurssissa toimittaja saattoi paheksua esimerkiksi henkirikoksen uhrin 

kuvan ja nimen käyttöä sekä rikoksen yksityiskohdilla ”mässäilyä”. Tällöin hän vetosi uhrin 

omaisten tunteisiin ja ylipäänsä moraaliin. Ammattilaisdiskurssissa mässäilyn karsimisen tarvetta 

selitettiin median imagolla: liiallisen mässäilyn katsottiin karkottavan lukijoita ja tekevän 

muutenkin hallaa imagolle.  

 

Julkaisupäätöksiä tekevällä toimittajalla on mielessä usein myös yleisö. Aineistoni perusteella 

toimittajat pohdiskelivat paljon kysymystä ”tarvitseeko lukija tätä tietoa” tai ”mitä iloa tästä 

tiedosta on lukijalle”. Kyse ei nähdäkseni ole yleisön ajattelemisesta samassa mielessä kuin 
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ammattilaisdiskurssissa, jossa yleisön houkutteleminen median asiakkaaksi on osa journalistin 

ammattitaitoa. Tässä tapauksessa journalisti hakee paikkaansa jonkinlaisena yhteiskunnallisena 

toimijana: ihmisten opettajana tai vartijana. 

 

Sit on se teonkuvaus, ett yritetään pysytellä hyvän maun rajoissa, mut kumminkin halutaan 

kertoa siitä. Joku lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, monet voi ajatella et se tarkoittaa 

vaan yhdyntää, mut se voi kuitenkin olla joku housujen laskeminen nilkkoihin, niin onhan 

se hyvä kertoa mitä on tapahtunut niin sitä voi verrata siihen rangaistukseen. (STT:n 

toimittaja, 28 v.) 

 

Myös tuomitun kuvan tai nimen julkaisua voidaan perustella yleisölähtöisillä syillä. Seuraavassa 

sitaatissa on kyse syyntakeettomaksi todetusta miehestä, joka tappoi metrossa istuneen 

matkustajan lyömällä tätä kirveellä päähän. 

 

Päätettiin, et näytetään naama, mut jätetään nimi kertomatta. Yks peruste sille naaman 

näyttämiselle oli tietysti sen teon poikkeuksellisuus ja erityisesti se, et se oli yhdeksän tai 

kahdeksan kertaa ollut mielisairaalassa ja vapautettu sieltä joka kerta. Et jos tässä jutussa 

ois niin et se olis ens viikolla vapaalla niin voitaisiin ainakin sanoa et me ollaan näytetty 

kansalle, et jos tää mies seisoo metrossa teidän takana vaihtakaa paikkaa. (MTV3:n 

toimittaja, 40 v.) 

 

Katkelmat edustavat mielikuvavastuudiskurssia. Jälkimmäinen sitaatti on siitä mielenkiintoinen, 

ettei kansan valistaminen siinä näyttäydy pelkästään pyyteettömänä opettamisena vaan myös 

eräänlaisena oman kilven kiillotuksena ”me voitaisiin ainakin sanoa et me ollaan näytetty”. 

Molemmissa sitaateissa toimittaja esittäytyy joka tapauksessa moraalisesti tiedostavana 

henkilönä, joka näkee vaivaa antaakseen yleisölle mahdollisimman oikean kuvan asioista.  

 

Mielikuvavastuudiskurssissa esimerkiksi väkivaltarikoksista kerrottuja runsaita yksityiskohtia 

perustellaan usein lukijan tarpeella saada tietoa, joka auttaa häntä ymmärtämään syitä, miksi 

rikollinen sai sellaisen tuomion kuin sai. Ammattilaisdiskurssissa toimittaja voisi yksinkertaisesti 

todeta, että yksityiskohdat tekevät jutusta värikkäämmän ja houkuttelevat yleisöä kiinnostumaan 

siitä. Ammattilaisdiskurssia käytettiin aineistossani välillä puhuttaessa rikosten yksityiskohtien 

julkaisemisesta, mutta huomattavasti yleisempää oli mielikuvavastuudiskurssin käyttö.  
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Aineistossani mielikuvavastuudiskurssissa ei puhuttu vain yksittäisistä jutuista vaan myös koko 

rikosjournalismista. Useimmat haastateltavani perustelivat rikos- ja oikeusjournalismin tarvetta 

ensisijaisesti sillä, että se välittää tietoa merkittävästä yhteiskunnan alueesta eli rikoksista ja 

oikeuden käytöstä. Tiedon saaminen voi auttaa ihmisiä jopa välttämään omalle kohdalle sattuvia 

riskejä. Eräs toimittaja huomautti, että näin on käynyt esimerkiksi perheväkivallan suhteen: siitä 

kirjoittaminen on lisännyt ihmisten tietoisuutta ongelmasta ja saattaa auttaa estämään väkivallan 

kierteeseen joutumisen. Toisaalta monet puhuivat siitä, että rikokset kiinnostavat ihmisiä. Vain 

kaksi toimittajaa lähestyi kysymystä rikos- ja oikeusjournalismin yhteiskunnallisesta 

merkityksestä ensisijaisesti ammattilaisdiskurssissa. 

 

Ihmiset on kiinnostuneita, ne haluaa jopa ahmia niitä siis, muistakin lehdistä. Ihmiset 

haluaa tirkistellä, ne haluaa tiettyyn pisteeseen asti lukea niitä. Mut sit jos menee liian 

hevimätöksi se juttu tulee sellainen yökötysreaktio sit sen lukeminen tavallaan loppuu 

siihen. (Iltalehden toimittaja, 29 v.) 

 

Kyllähän nyt ihan rehellisesti sanottuna homman nimi on se, että kysymys on ihmisten 

tirkistelyn halusta ja tirkistelyn halun tyydyttämisestä, ja tää sama koskee aika pitkälti 

muitakin lehtiä. Kyllä semmoiset lätinät siitä kuinka tärkeetä on saada tietää että jossain 

yksityisasunnossa on tapettu joku, mun mielestä se on ihan turhanpäiväistä. (Alibin 

päätoimittaja, 34 v.) 

 

Jälkimmäisessä lainauksessa toimittaja teilaa mielenkiintoisella tavalla monien muiden 

toimittajien ”lätinät”, joita hän ilmeisesti ennakoi tässäkin tutkimuksessa puhuttavan. Hän ikään 

kuin asettuu ammattilaisdiskurssin puolelle mielikuvavastuudiskurssissa käytettyjä perusteluja 

vastaan. Pikainen vastakkainasettelu on mahdollinen, koska sekä tutkija että tutkittava tuntevat 

molemmat tavat perustella rikos- ja oikeusjournalismin tarvetta. Samantyyppistä 

vastakkainasettelua tuli tutkimuksessani esille myös muutamissa muissa tilanteissa. Kyse tuntui 

olevan usein siitä, että voimakkaimmin kaupalliseksi tunnustautuvien medioiden toimittajat 

moittivat ns. laatumedioiden toimittajien sievisteleviä diskursseja, joissa rikosjournalismin 

kaupallinen luonne pyritään häivyttämään.  

 

Tutkimukseni perusteella Helsingin Sanomien, STT:n, Ylen ja Nelosen toimittajat tosiaan 

käyttivät jonkin verran muita enemmän mielikuvavastuudiskurssia ja oikeudenjakajadiskurssia, 

joissa toimittajat esittäytyivät moraalisesti tiedostavimpina kuin ammattilais- ja 
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faktavastuudiskurssissa. Toisaalta ero ei ollut silmiinpistävä, koska kaikki käyttivät kaikkia 

diskursseja. Alibin, Iltalehden ja MTV3:n toimittajat erosivat muista siinä, että he käyttivät 

ammattilaisdiskurssia muita enemmän ja avoimemmin. Ammattilaisdiskurssissa 

rikosjournalismin kaupallinen luonne ja ajoittainen raadollisuus nähtiin alan ominaisuudeksi, ei 

ongelmaksi. Alibi ja iltapäivälehdet joutuvatkin epäilemättä kilpailemaan monia muita medioita 

kovemmin yleisöstä nimenomaan rikosjournalismilla, mikä vaikuttanee osaltaan toimittajien 

näkemyksiin. Nämä toimittajat voivat myös joutua kuulemaan eniten rikosjournalismiin 

kohdistuvaa kritiikkiä ja ovat siksi herkemmin puolustuskannalla. Ammattilaisdiskurssi on siinä 

mielessä turvallinen, että se myöntää alan kaupallisuuden avoimesti, jolloin kaupallisuutta on 

vaikeampi käyttää argumenttina toimittajaa vastaan.  

 

5.3. Eettinen harkinta sosiaalisena toimintana 
 

5.3.1. Apuna esimiehet ja kollegat 
 

Toimittaja on osa työyhteisöään ja myös eettisestä ongelmallisten asioiden määritteleminen ja 

pohtiminen ovat sosiaalista toimintaa. Hankalimmissa tilanteissa ratkaisut tehdään työyhteisöissä 

konkreettisesti yhdessä: toimittaja pyytää apua kollegoiltaan tai esimiehiltään. Tutkimukseni 

perusteella näin toimittiin kaikissa haastateltavieni edustamissa medioissa. Alibin päätoimittaja 

poikkesi muista haastateltavistani siinä, että hän neuvoi alaisiaan, mutta harvemmin kysyi itse 

keneltäkään neuvoa omiin juttuihinsa liittyviin ongelmiin. Toisinaan hän keskusteli kuitenkin 

ratkaisuista talon lakimiehen kanssa.  

 

Arviot ongelmien yhteispohdinnan tiheydestä vaihtelivat lähestulkoon päivittäisestä noin kerran 

kuukaudessa tai harvemmin tapahtuvaan yhteistyöhön. Vaikuttikin siltä, että nuoret ja 

oikeusryhmissä työskentelevät toimittajat miettivät ongelmia useammin yhdessä muiden kanssa. 

Ryhmissä saatettiin pohtia myös pienehköjä asioita, joita ei vietäisi esimiesten harkittaviksi. 

 

Kuinka usein sä keskustelet jonkun kanssa eettisistä ratkaisuista? 

Aika paljon. Ihan niin kuin perusjutuissa. Eettisistä ratkaisuista ja yleensä sillain. Aika 

paljon juttuja luetaan ristiin, sikäli on hyvä avokonttori, että siinä tulee heti huudettua 

naapuriin ja sanottua että mitä kannattaisi tehdä tässä. (Aamulehden toimittaja, 29 v.) 
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Varmaan on liukuva käsite, mikä on hyvää makua? 

Niin siitä sit neuvotellaan muitten kanssa. Musta se on ainakin ihan hyvä keino jos on ite 

epävarma jostakin voi kysyä kollegalta mitä mieltä oot tästä, voiko tän laittaa. Tehdään  

yhdessä niitä päätöksiä. 

Niin ja sit mennään pomon puheille jos ei muuta? 

Niin, vastuuta vaan muiden niskoille.  (STT:n toimittaja 28 v.) 

 

Esimiehille ongelmat viedään ratkaistavaksi ainakin silloin, jos on syytä epäillä, että juttu voisi 

johtaa oikeudellisiin sanktioihin tai muihin talolle haitallisiin seuraamuksiin. Siinä missä 

kollegoiden kanssa puhumista kutsuttiin neuvottelemiseksi, esimiehiin turvautumista saatettiin 

nimittää vastuun siirtämiseksi. Tällöin ajatuksena oli, että toimittajan vastuu jutusta katoaa tai 

ainakin pienenee, kun esimies on tehnyt ratkaisun. Toisaalta myös vastakkaista näkemystä 

esiintyi. Esimerkiksi toinen Ilta-Sanomien toimittajista piti omana ”hölmönä ratkaisunaan” 

päätöstä jättää ns. metrosurmaajajutussa tuomitun nimi kertomatta samalla, kun kuva kuitenkin 

meni lehteen. Toimittaja ei tuntenut vapautuvansa vastuusta sillä, että esimies oli hyväksynyt 

päätöksen etukäteen. 

 

 Tiesitsä silloin kun teit päätöksen nimestä et se kuva tulee siihen? 

Mä lähdin kirjoittamaan sillä oletuksella et ei tuu tunnistettavaa kuvaa ja ei nimeä, matkan 

varrella tulin sit toisiin ajatuksiin ja päällikön kautta. Päällikkö nimellisesti siunas tän 

lehteen päätyneen ratkaisun, mut se oli kuitenkin mun kehittelemäni ja mun suosittelemani 

ja mä oli kuitenkin se ihminen joka oli läheltä seurannut tän eikä suinkaan se meidän 

päällikkö joka teki sen ratkaisun siltä pohjalta mitä mä hänelle kerroin. (Ilta-Sanomien 

toimittaja 33 v.) 

 

Kyseinen toimittaja käytti myöhemmin termiä ”esittelijän valta” kuvaamaan toimittajan 

vaikutusmahdollisuuksia tilanteessa, jossa eettistä ongelmaa ratkotaan yhdessä esimiehen kanssa. 

Ajatus toimittajasta juttunsa ja siihen liittyvän ongelman ”esittelijänä” sopii omankin 

kokemuksena mukaan moniin ratkaisuntekotilanteisiin. Uskoisin toimittajalla olevan esimiehen 

päätökseen sitä enemmän vaikutusvaltaa, mitä enemmän esimies kunnioittaa toimittajan 

ammattitaitoa. Toki esimiehet ja juttujen käsittelijät voivat tehdä päätöksiä myös kokonaan 

toimittajaa kuulematta ja joskus jopa muuttaa juttua kertomatta siitä toimittajalle.  
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Yhdessä tehtyihin päätöksiin liittyvästä omasta vastuusta käytettiinkin kahta diskurssia, joita 

kutsun vastuunoton- ja vastuunsiirrondiskursseiksi. Vastuunotondiskurssissa toimittaja tuntui 

suhtautuvan suojelevasti omiin juttuihinsa ja omaan toimitukseensa eikä sanoutunut irti jutuistaan 

ja toimituksensa ratkaisuista silloinkaan, kun joku muu organisaatiossa oli tehnyt ongelmallisen 

päätöksen. Hän saattoi arvostella päätöksiä, mutta ei tuntunut ajattelevan, etteivät ne ole hänen 

asiansa. Vastuunsiirrondiskurssissa toimittaja mielsi, ettei ole vastuussa muiden tekemistä 

ratkaisuista tai toimituksen yleisistä linjauksista. Vastuunsiirrondiskurssia ei käytetty kollegoiden 

kanssa neuvottelemisesta puhuttaessa ollenkaan ja esimiestenkin päätöksistä puhuttaessa vähän. 

Yleisempi oli vastuunotondiskurssi, jossa toimittajat esimerkiksi nimesivät omiksi mokikseen 

sellaisiakin ratkaisuja, jotka oli tehty organisaatiossa yhdessä. 

 

Vastuunoton- ja vastuunsiirrondiskurssit kertovat toimittajan itseymmärryksestä organisaation 

jäsenenä. Nähdäkseni useimmat kokeneet rikos- ja oikeustoimittajat ovat tai ainakin haluavat 

näyttää olevansa organisaatiossaan hyvin itsenäisiä toimijoita, jotka ovat vastuussa omista 

jutuistaan. Toisaalta hierarkkinen organisaatiorakenne, jossa esimiehet usein kehottavat tai jopa 

vaativat toimittajia antamaan hankalat asiat esimiesten päätettäviksi, voi houkuttaa toimittajaa 

mieltämään itsensä organisaation yhdeksi rattaaksi, jonka on toimittava kuten käsketään. 

Käytännössä vastuukysymykset organisaatiossa voivat olla hankalia, koska toimittaja on 

periaatteessa esimerkiksi oikeudellisesti vastuussa omista jutuistaan, mutta toisaalta esimiehellä 

on valta tehdä vastoin toimittajan tahtoa eettisiä linjauksia. 

 

Vastuunsiirrondiskurssissa toimittaja ottaa omaan mediaansa etäisemmän asenteen kuin 

vastuunotondiskurssissa. Jälkimmäisessä rikos- ja oikeustoimittaja asettautuu esimiesten tasolle 

tai jopa näiden yläpuolelle moraalisena toimijana, jolla on kokemuksensa ja näkemyksensä tuoma 

viisaus arvioida tilanteita oikein. Hän tuntee voivansa vaikuttaa ja kantaa vastuuta 

organisaatiosta. Vastuunsiirrondiskurssissa organisaation jakautuu kahtia: ruohonjuuritasolla 

työskenteleviin ja niihin toisiin, jotka tavallaan edustavat varsinaista firmaa. 

 

Vaikuttaako sun mielestä jutun kohteen käräjöintialttius siihen miten sitä käsitellään? 

En mä sanois et se vaikuttaa onks se sitten herra a vai herra y, niin ei sillä oo mitään 

merkitystä mun mielestä. Vaik en sit tiedä onko tuolla ylemmissä portaissa et mietitään jos 

jostain on tehty joku juttu että millainen historia sillä on ollut lehden kanssa jos jostain on 
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esimerkiksi ropissut JSN:stä tai ihan tuomioistuimesta jotain, niin ollaaks siellä, en tiedä. 

(Iltalehden toimittaja, 29 v.) 

 

Toimitusorganisaatioissa juttuihin voivat vaikuttaa myös käsittelijät, joiden rooli vaihtelee paljon 

eri toimituksissa. Käsittelijät saattavat muokata juttuja paljon erityisesti iltapäivälehdissä, joissa 

käytettävissä oleva tila on pieni ja jutun on edettävä näyttävästi ja sujuvasti. Iltapäivälehdissä 

rikos- ja oikeustoimittajien tekemät uutiset päätyvät myös usein lööppeihin ja kanteen, joissa ne 

voivat esiintyä odottamattoman dramaattisessa tai jopa täysin virheellisessä muodossa. 

Haastattelemani iltapäivälehtien toimittajat suhtautuivat yleisesti ottaen varsin ymmärtäväisesti 

siihen, että käsittelijät voivat hioa juttujen kärkiä terävämmiksi. Eräs huomautti, että paras tapa 

estää otsikon vääntäminen virheelliseksi on tehdä siitä jo valmiiksi tarpeeksi hyvä ja iskevä. 

Voimakkaaseen jutun muokkaamiseen valmistautuminen on siis osa iltapäivälehden arkea ja 

mediarutiineja. Toisinaan muokkailu voi kuitenkin ärsyttää.  

 

Sit on tällaisia ihan pieniä joista mä en ite tykkää, että mä kirjoitin kahvilasta kadonneesta 

surmasta epäillystä että pyysi anteeksi ja joku oli lisännyt että pyysi nöyrästi anteeksi. Mä 

en tykkää sellaisesta kuvailusta että jos mä en ole nähnyt tätä kyseistä miestä ollenkaan, 

mun mielestä me ei voida tietää pyytääkö hän nöyrästi anteeksi vai pyytääkö hän anteeksi 

vain tavallisesti. (Ilta-Sanomien toimittaja 37 v.) 

 

Sitaatissa toimittaja käyttää vastuunotondiskurssia. Hän haluaa jutun pysyvän totuutta 

vastaavassa muodossa silloinkin, kun muutokset siihen ovat niin pieniä, että toimittaja tuskin 

joutuu vastaamaan ulkopuolisten niistä esittämään kritiikkiin. Joku muu voisi samassa tilanteessa 

kohauttaa harteitaan ja katsoa, että tehkööt käsittelijät mitä tekevät kunhan minua ei syytetä 

mistään. Vastuunotondiskurssissa oma juttu koetaan kuitenkin omaksi alusta loppuun ja 

ajatuksellisesti omaan juttuun voivat kuulua myös muiden sen pohjalta muovaamat etusivun 

otsikot ja lööpit.  

 

Käsittelijöiden, kuvaajien ja muiden juttuihin vaikuttavien organisaation jäsenten panoksesta 

puhuttiin tutkimuksessani kuitenkin kaiken kaikkiaan varsin vähän. Rikos- ja oikeustoimittajien 

kannalta merkittäviä organisaation sisäisiä vaikuttajia tuntuivat olevan esimiehet ja alaa tuntevat 

kollegat, joiden kanssa eettisistä ongelmista puhuttiin. Jos käsittelijät tulivat puheissa esille, 

heidän työpanokseensa suhtauduttiin enemmän ongelmana kuin apuna. Rikos- ja 

oikeustoimittajien käsitys käsittelijöiden vastuusta tuntui rajoittuvan siihen, että käsittelijät eivät 
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muuta juttuja virheellisiksi. Mikään haastatteluissa ei viitannut siihen, että käsittelijöiden pitäisi 

toimittajien mielestä kantaa osavastuuta juttuihin jääneistä eettisesti ongelmallisista asioista tai 

virheistä. 

 

5.3.2. Vertailukohteena STT ja muut mediat 
 
 

Toimituksissa seurataan jatkuvasti muiden medioiden uutisointia. Eettiset ratkaisut pyritään 

periaatteessa tekemään itsenäisesti, mutta käytännössä muiden medioiden 

julkaisupäätöksillä on paljon vaikutusta. Selkeimmin eettisiin julkaisupäätöksiin vaikuttaa 

haastattelujeni perusteella STT. Omia samasta aiheesta tehtyjä juttuja verrataan 

toimituksissa STT:n juttuihin ja eettisiä ratkaisuja STT:n ratkaisuihin pitkälti siksi, että se 

on ylipäänsä mahdollista: STT:n ratkaisu on toimituksissa yleensä tiedossa silloin, kun 

omaa ratkaisua pohditaan. STT on tärkeä myös siksi, että sen jutut leviävät laajalle. 

Esimerkiksi epäillyn tai tuomitun nimeä tuntuu monista toimittajista turhalta jättää 

julkaisematta silloin, jos se on jo ollut näkyvästi muissa medioissa esillä. 

 

STT:n juttujen lyhyet versiot leviävät sähköisissä medioissa ja internetissä, pitemmät 

versiot lähinnä maakuntalehdissä ja internetissä. Lyhyissä versioissa ei välttämättä mainita 

esimerkiksi epäillyn, tuomitun tai uhrin nimeä, vaikka se pitempiin versioihin 

laitettaisiinkin. Nimi saatetaan jättää STT:ssa pois, koska sähköisten medioiden ei katsota 

tarvitsevan sitä. Toisaalta käytäntö on häilyvä ja siitä on ollut uutistoimistossa keskustelua. 

Ongelmaksi on koettu se, että jotkut lehdet saattavat käyttää jutusta lyhyen version, jolloin 

nimi julkaistaan joissain lehdissä ja joissain ei. Oman kokemukseni mukaan STT:n jutun 

julkaisevat lehdet eivät juuri koskaan muuttele juttuihin tehtyjä ratkaisuja kuten esimerkiksi 

poista tai lisää nimiä ja yksityiskohtia vaan julkaisevat valitsemansa version sellaisenaan. 

Tämä voi johtua jo käytännön syistä: valmiiden juttujen julkaisupäätösten puntarointi ja 

puuttuvien tietojen hankinta veisi liikaa aikaa. 

 

Oman juttunsa tapauksesta tekevät mediat saattavat kuitenkin päätyä eettisissä 

julkaisukysymyksissä tietoisesti erilaiseen ratkaisuun kuin STT. Yleensä STT:n päätös 

julkaista asia vie harkintaa asiakasmediassa siihen suuntaan, että myös siellä päädytään 

julkaisuun. Toisaalta tutkimuksessani tuli esiin tapauksia, jossa mediat olivat lähteneet 

julkaisukysymyksissä STT:a pidättyväisemmälle linjalle. Vaikuttikin siltä, ettei 
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tietotoimistoa pidetty julkaisukysymyksissä ainakaan liian varovaisena. Kukaan ei sanonut 

linjaa varovaiseksi tai moittinut sitä muutenkaan, mutta muutamat toivat esiin tilanteita, 

joissa STT oli ollut asiakasmediaa rohkeampi julkaisukysymyksessä. 

 

Miten STT:n ratkaisu, kuinka paljon se vaikuttaa? 

Kyl se vaikuttaa aika paljonkin, et jos STT tekee sen kyl me aika usein ollaan samaa 

mieltä. 

Tuleeko jotain esimerkkejä mieleen, missä STT:n ratkaisu ois vaikuttanut suoraan? 

En muista. 

Tai et oltais tehty ihan eri tavalla? 

En muista. Mut onhan tällainen et STT:llä on ollut Mari Johanna Vaittisen 

(Helsingissä surmattu nuori nainen) nimi, meil ei oo ollut. (MTV3:n toimittaja, 40 v.) 

 

STT:n juttujen käyttäminen voi olla asiakasmedialle rikos- ja oikeusjutuissa eräänlainen 

takaportti silloin, kun mediassa ei olla aivan varmoja, pitäisikö asia uutisoida vai ei. 

Aamulehden toimittajan mukaan esimerkiksi Timo ”Timpe” Salosen lapsiseksiskandaali oli 

tapaus, jossa Aamulehti päätyi käyttämään STT:n juttua, kun ei pitänyt tapausta oman 

uutisoinnin arvoisena, mutta tiesi sen kuitenkin kiinnostavan yleisöä.  

 

STT:n ohella tärkeitä vertailukohteita haastateltujeni edustamille medioille ovat muut 

suuret mediat, joissa on rikos- ja oikeustoimittajia. Useat haastateltavani luettelivat 

vertailumedioita, joiden joukossa mainittiin Helsingin Sanomat, iltapäivälehdet, Aamulehti, 

Yle, MTV3 ja Nelonen. Lehtien ratkaisut ovat kuitenkin tiedossa usein vasta seuraavana 

päivänä, joten niihin voidaan verrata vasta jälkikäteen kun oma päätös on toimituksessa jo 

tehty. Jälkikäteisvertailu on etukäteisvertailun ohella toimituksissa yleistä: muiden 

medioiden ratkaisuihin saatetaan viitata esimerkiksi aamupalavereissa tai sisäisissä 

sähköpostipalautteissa. Tällöin sävy on lähes poikkeuksetta oman talon ratkaisua 

perusteleva ja puolustava. Kun julkaisupäätös on kerran tehty, sitä pidetään oikeana. 

Muiden erilaisia ratkaisuja ei välttämättä silti tuomita väärinä, koska medioiden erot 

mahdollistavat erilaiset oikeat ratkaisut. 

 
Oman talon tuotoksia vertailevat muiden medioiden vastaaviin sekä toimittajat että 

esimiehet välillä itsenäisesti ja välillä yhdessä muiden kanssa. Eri medioiden toisensa 

tuntevat rikos- ja oikeustoimittajat saattavat kommentoida toistensa ratkaisuja ja puhua 
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niistä keskenään. Yleensä ratkaisuja pohditaan näin kuitenkin vasta jälkikäteen ja 

julkaisupäätösten tekeminen pidetään harkintavaiheessa toimitusten sisäisenä asiana. 

 

5.3.3. Organisaatio ekstramedian puristuksessa  
 

Shoemakerin ja Reesen mallissa organisaatio on journalismiin sisältöön vaikuttava kolmas taso 

yksilötason ja mediarutiinien tason jälkeen. Organisaation jäsenten kanssakäyminen eettisiä 

ongelmia ratkoessa voi olla konkreettista, mutta myös mediarutiinit tuovat yksittäisille 

toimittajille viestiä siitä, millaista journalismia esimiestasolla kaivataan. Toimittajat oppivat 

mediarutiinit ja toimituksen sisäiset säännöt sosiaalistuessaan toimituksen kulttuuriin. He 

tarkkailevat esimerkiksi esimiestensä reaktioita juttuihin ja pyrkivät tekemään hyvinä pidettyjä ja 

kiitosta saavia juttuja. (Shoemaker ja Reese, s. 92). Kuten Shoemakerin ja Reesen malli osoittaa, 

organisaatio ja sen johto eivät kuitenkaan määrää alempien tasojen toimintaa itsenäisesti omien 

mielihalujensa mukaan vaan ympäröivän yhteiskunnan paineessa. Toimitukset ovat liikeyrityksiä, 

joiden omistajat odottavat tuottavan voittoa ja pärjäävän kilpailussa muiden medioiden kanssa. 

Niinpä organisaatiossa voi syntyä toimittajiin kohdistuvia paineita tehdä kovia uutisia silloinkin, 

kun niitä ei ole saatavilla. 

 

Ainakin se mitä mä oon kokenut on että pomoportaalta tulee joskus vähän semmoista 

painetta, et pitäis, et täytyis saada irti jostain asiasta enemmän kuin siinä itse asiassa 

onkaan ja se on musta paha juttu. 

Se voi johtaa epävarmat toimittajat yrittään saada enemmän irti? 

Joo, kyllä. (Nelosen toimittaja 41 v.) 

 

Liika yrittäminen voi muodostua rikos- ja oikeusjutuissa eettisesti ongelmalliseksi, jos asioita 

paisutetaan suhteettomiin mittasuhteisiin. Jo edellä oli puhetta Matti istuu kaksi vuotta –

tyyppisestä mutkien suoristamisesta. Jutut voivat paisua myös pitkälti tahattomasti esimerkiksi 

nykypäivän journalismille tyypillisen ns. lumipalloefektin vuoksi. Lumipalloefektin toivat esiin 

muutamat haastateltavani ja olen huomannut ilmiön työssäni myös itse. Lumipalloefektissä 

yksittäinen tapaus saa suhteettoman suuret mittasuhteet, koska se syystä tai toisesta nousee 

kiihkeän uutiskilpailun kohteeksi. Kun jotain uutisjuttua aletaan pitää suurena, kaikkien 

medioiden on seurattava jokaista siihen liittyvää risahdusta. Toimittaja ei voi jättää risahduksia 

uutisoimatta, vaikka pitäisi niitä turhanpäiväisinä, koska esimiehet ja yleisö odottavat uutista.  
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Tutkimuksessani tuotiin lumipalloefektin paisuttamana juttuna esiin esimerkiksi Outi Kosken ja 

John Rogersin poikien palautuskiista. Tapaus on siitä mielenkiintoinen, että jotkut toimittajat 

ottivat sen esiin myös ongelmallisen puolueellisesti uutisoituna oikeusprosessina. Kiistassa 

yhdysvaltalainen tuomioistuin oli määrännyt eronneen pariskunnan kahden pojan huoltajuuden 

yhdysvaltalaiselle isälle, mutta poikien äiti ei palauttanut poikia kotiinsa Suomessa vietetyn 

loman jälkeen. Seurauksena oli monipolvinen oikeusprosessi, jossa korkein oikeus viimein 

määräsi pojat palautettaviksi Yhdysvaltoihin. Joidenkin haastateltavieni mielestä äidin 

näkökulma pääsi medioissa esiin suhteettoman paljon. Tämä saattoi johtua joidenkin toimittajien 

tahallisesta halusta ajaa äidin asiaa, mutta myös siitä, että äiti ja hänen asianajajansa antoivat 

medialle mielellään kommentteja. Muuta tietoa kiistasta taas oli saatavilla usein niukasti. 

Näkemykseni mukaan juuri tämäntyyppiset tilanteet ovatkin omiaan johtamaan epätasapuoliseen 

journalismiin. Paine tehdä juttu ja saatavilla olevan tiedon yksipuolisuus ovat hankala yhdistelmä,  

jonka lopputulos on helposti yksipuolinen hätäratkaisu. 

 

Rikos- ja oikeusala on nähdäkseni erityisen altis lumipalloefekteille, koska uutiskilpailu alalla on 

kovaa ja uutisoitavat asiat prosessiluontoisia. Niihin liittyy usein myös psykologista draamaa, 

joka saa yleisön odottamaan tarinalle jatkoa. Varsinkin iltapäivälehdillä on näkyvyyttä ja kykyä 

nostaa yleisön tietoisuuteen tarinoita, joihin muiden medioiden on niiden edetessä pakko alkaa 

suhtautua vakavasti. Esimerkiksi Kosken ja Rogersin poikien palautuskiistaa ei alussa noteerattu 

läheskään kaikissa medioissa, koska se katsottiin vähämerkityksiseksi yksittäistapaukseksi. Jotkut 

mediat hyppäsivät prosessin uutisointiin mukaan vasta, kun se oli paisunut koko kansaa 

puhuttaviin mittasuhteisiin. 

 

Medioissa omaa toimintaa arvioidaan pitkälti suhteessa muihin medioihin ja suurimpien 

medioiden muodostamaan toimituksissa aktiivisesti seurattavaan mediakenttään. Yleisö jää 

toimittajille usein etäiseksi, koska siltä tulee varsin vähän palautetta ainakin niistä asioista, 

jotka toimittajat kokevat relevanteiksi. Sen sijaan muut mediat antavat yksittäisille 

toimittajille ja toimitusorganisaatioille joka päivä mahdollisuuden arvioida omaa 

onnistumistaan suhteessa muihin. Toimittajilla tuntui olevan myös varsin selkeä käsitys 

siitä, millaista työtä muissa medioissa tehdään ja millaisten eettisten ongelmien kanssa 

niissä painiskellaan. Yleinen käsitys oikeustoimittajien keskuudessa tuntui olevan, että 

eettinen harkinta on hankalinta iltapäivälehdissä, joissa kaupallisuuden vaatimukset 

tuntuvat muita selkeämmin. Esimerkiksi Helsingin Sanomien toimittaja arveli, että lehdessä 
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säästytään paljolta pohdinnalta ja ”säätämiseltä”, koska ”kaikkein kiistanalaisimmat 

väristykset” ja kysymysmerkkiotsikot voi jättää pois. Myös Aamulehden toimittaja näki 

kipurajoilla liikkuvat eettiset valinnat nimenomaan iltapäivälehtien ongelmana.  

 

 Miten jos tehdään joku epäeettinen ratkaisu niin mikä siihen on syynä? 

Mä luulen toisaalta, et se on tiettyä harkintaakin. Arvostan kyllä että meillä on hemmetin 

hyvin perustellut iltapäivälehdet jos ajatellaan euroopan mittakaavassa ja muuten niin tosi 

hyvin tehdään sitä työtä. Tavallaan aasinsillanteko joskus että saadaan lööppiin sellaista 

joka myy, mut uskon, et se on tavallaan harkittua, siihen voi hakea se joku näkökulma että 

tehdään näin. (Aamulehden toimittaja 29 v.) 

 

Tutkimuksessani toimittajat näkivät mediat toisiaan tukevana kokonaisuutena, jossa nimenomaan 

medioiden erilaisuus ja erilaiset tehtävät tekevät Suomen rikos- ja oikeusjournalismista 

kokonaisuutena korkeatasoista. Monet toimittajat toivat esiin medioiden toisiaan täydentävän 

vaikutuksen. Mitä ilmeisimmin toimittajat myös tuntevat hyvin oman mediansa tehtävän 

mediakentässä ja pyrkivät tekemään journalismia, jota omalta medialta odotetaan. Medioiden 

eroista huolimatta toimittajakunnalla on yhteisiä intressejä ja esimerkiksi tuomioistuinten 

mediatuomiot ovat saaneet toimittajat älähtämään yhtenä rintamana sananvapauden puolesta. 

Haastateltavani olivat hekin kaikki yhtä mieltä siitä, etteivät ulkopuoliset saisi rajoittaa medioiden 

toimintaa ja sananvapautta siihen malliin kuin viime vuosina joissain tuomioistuinten ratkaisuissa 

on tehty. Satunnaisia medioiden tekemiä ylilyöntejä pidettiin huomattavasti pienempänä pahana 

kuin järjestelmällistä median vapauden rajoittamista. Ylilyöntien täydellinen karsiminen ei 

esiintynytkään toimittajakunnan puheissa ihannetilana, vaan rohkeaan journalismin tekoon 

liittyviä satunnaisia haksahduksia pidettiin normaaleina ja jopa tarpeellisina. 

 

Näyttääkö susta että medioissa ymmärretään nää lain ja Journalistin ohjeiden reunaehdot, 

tehdään journalismia jota pitää? 

Aika harvoin viestimissä ihan tietoisesti ja tahallisesti lakia rikotaan, mut kyl sitäkin mun 

havaintojen mukaan jossain määrin tapahtuu et ihan tietoisestikin astutaan vähintään sinne 

hyvin hyvin rajamaille. Mut onhan siinä toisaalta sekin ettei ne rajat koskaan selkiydy jos ei 

koetella että missä ne rajat on. (Ilta-Sanomien toimittaja 33 v.) 

 

Toimittajien taipumus nähdä mediat toisiaan täydentävänä systeeminä, joka ikään kuin itsestään 

ohjautuu markkinatalouden ehdoilla toimiessaan kattavaksi kokonaisuudeksi, sopii hyvin 
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Shoemakerin ja Reesen näkemykseen ideologisella tasolla vallitsevista arvoista. Shoemakerin ja 

Reesen mukaan ainakin Yhdysvalloissa medioita hallitsee ideologisella tasolla usko 

kapitalismiin, yksityisomistukseen, voiton tavoitteluun ja vapaisiin markkinoihin. Luonnollisesti 

vallalla on myös muita näiden arvojen kanssa rinnakkaiseloa eläviä arvoja kuten usko 

länsimaiseen demokratiaan, jossa ihmisiä pidetään tasa-arvoisina. (Shoemaker ja Reese, s. 222). 

Nähdäkseni arvot ovat Suomessa pitkälti samanlaisia kuin Yhdysvalloissakin, vaikka käsitykset 

parhaista tavoista vaalia arvoja voivatkin olla erilaisia.  

 

6. Johtopäätökset 
 

6.1. Sympatiaa uhreille, minimiedut epäillyille 
 

Etteman ja Glasserin mukaan toimittajien arkikokemus mieltyy usein intuitioksi ja  

hiljaiseksi tiedoksi, jonka pukeminen sanoiksi ei ole helppoa ja ristiriidatonta (Ettema ja 

Glasser 1998, s. 23). Barbie Zelizerin mukaan toimittajien tulkintayhteisö virittyy kuitenkin 

erityisesti silloin kun puheen kohteeksi nousevat ammattikäytännön ongelmat ja 

ammatillisessa diskurssissa käänteentekevät tapaukset. Zelizer onkin katsonut, että 

journalismin tutkimuksessa pitäisi ottaa vakavasti ajatus toimittajista tulkintayhteisönä, 

joka ei aina noudata alistuneesti modernin yhteiskunnan lainalaisuuksia vaan tulkitsee 

kollektiivisesti toimintaympäristöään ja omaa suhdettaan siihen. (Heikkilä 2001, s.117). 

 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltavana ovat olleet nimenomaan ammattikäytännön ongelmat, 

joiden kokemisesta ja käsittelystä toimituksissa rikos- ja oikeustoimittajat ovat kertoneet 

asiantuntijoina eli eräänlaisena Zelizerin tulkintayhteisönä. Rikos- ja oikeustoimittajilla ei 

aina ole itsenäistä valtaa ratkoa ongelmia, koska nykypäivän journalismissa medioiden 

toiminta on pitkälti säädeltyä sekä ulkoisten että alan sisäisten normien ja mediarutiinien 

vuoksi. Rikos- ja oikeustoimittajilla ei myöskään ole toimittajien keskuudessa 

minkäänlaista monopolia alaansa, sillä rikos- ja oikeusjuttuja tekevät myös monet muut 

toimittajat. Katson kuitenkin, että rikos- ja oikeustoimittajat ovat näissä asioissa hyvin 

valistunut tulkintayhteisö, jolla on kykyä ja tarvetta tarkastella vastaan tulevia ongelmia 

monelta kantilta. Myös oman kokemukseni perusteella eettiset ongelmat todella virittävät 

tulkintayhteisöä: niitä on pohdittu rikos- ja oikeustoimittajien keskuudessa aktiivisesti jo 

ennen tätä tutkimusta ja varmasti myös tämän jälkeen. 
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Tutkimuksessani tuli esiin kolmenlaisia rikos- ja oikeusjournalismiin liittyviä eettisiä ongelmia: 

a) Miten jutuista saadaan totuudenmukaisia ja tasapuolisia, b) Mitä keinoja toimittaja voi käyttää 

tietoa etsiessään ja c) Mitä oikeaksi tiedettyä tietoa voi julkaista. Näistä toimittajat mielsivät 

selkeimmin eettisiksi ongelmiksi viimeisimmän kohdan kysymykset, joista eniten keskustelua 

herätti tuomitun nimen ja kuvan julkaiseminen. Aihetta on pohdittu toimituksissa paljon, mikä on 

johtanut sääntöjen ja periaatteiden laatimiseen. Tuomittujen nimien julkaisemiseen liittyvät 

käytännöt ovatkin selkiytyneet, mutta aukottomia ohjeita nimensuojaratkaisuja varten on 

mahdoton laatia. Kaikki toimittajat eivät sääntöjä edes kaivanneet, vaan katsoivat, että parhaat 

tulokset saadaan ainakin omassa mediassa harkitsemalla julkaisupäätökset joka kerta erikseen.  

 

Epäillyn ja tuomitun nimensuojakysymykset ovat kiistatta tärkeitä ja usein hankalia ongelmia. 

Itse näkisin kuitenkin, että rikos- ja oikeusjournalismiin liittyvät vaikeimmat eettiset ongelmat 

ovat usein niitä, joita ei edes kunnolla tiedosteta. Esimerkiksi uhrin nimen ja kuvan julkaisemista 

pohditaan paljon vähemmän kuin tekijän, vaikka rikokset usein ”brändäytyvät” nimenomaan 

uhrin perusteella. Henkirikosten uhrien nimiä, kasvokuvia ja jopa irtonaisen pään kuvia 

julkaistaan joissain medioissa kerta toisensa jälkeen vielä silloinkin, kun se ei ole poliisin 

esitutkinnan auttamisen kannalta enää perusteltua.  

 

Yleisesti ottaen toimittajat tuntuivat kuitenkin miettivän varsin paljon uhrien ja heidän 

omaistensa kärsimyksiä ja ainakin puheissa pyrkivät niiden välttämiseen. Sen sijaan epäillyt ja 

tuomitut eivät saa toimittajien sympatiaa niissäkään tilanteissa, joissa epäilyt kuivuvat kokoon. 

Erilaisesta suhtautumisesta kertoo se, että toimittajat puhuivat uhreista yleensä 

oikeudenjakajadiskurssissa, jossa toimittaja esittäytyi moraalisesti tiedostavana pohdiskelijana. 

Epäillyistä ja tuomituista puhuttiin ammattilaisdiskurssissa, jossa eettiset ongelmat pelkistyvät 

lain ja muiden sääntöjen tuntemiseksi. Yleisesti ottaen toimittajat olivat valmiita kohtelemaan 

epäiltyjä ja tuomittuja julkisuudessa niin kovakouraisesti kuin laki ja muut säännöt sallivat, kun 

taas uhrien suojaamista voitiin miettiä ilman sanktioiden pelkoakin. 

 

Rikoksista epäiltyjen ja syytettyjen kannan julkituonti on tutkimukseni perusteella 

epäsäännöllistä. Julkituontia säätelevät heikosti tiedostetut ja varsin epäjohdonmukaiset 

mediarutiinit, joiden epäjohdonmukaisuutta toimittajat eivät aktiivisesti mieti. Epäiltyjen kanta 

tuodaan yleensä esiin, jos epäilty on julkisuuden henkilö ja tieto hänen mielipiteestään on siten 

mielenkiintoinen. Kannan julkituonnista puhuttiinkin paljon ammattilaisdiskurssissa, jossa 
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toimittajat esittelivät käytössä olevia mediarutiineja tai perustelivat julkaisua kannan 

mielenkiintoisuudella. Myös journalistin ohjeissa esitetty tasapuolisuuden vaatimus tuotiin 

joissain haastatteluissa esiin. Käytännössä toimittajat kokevat tasapuolisuuden vaatimuksen rikos- 

ja oikeusjutuissa yleensä täytetyksi sillä, että toimittaja mainitsee syytetyn tai epäillyn kiistävän 

syytteen tai poliisin epäilyn selostettuaan ensin syyttäjän tai poliisin näkemyksen asiasta. 

Syytetyn näkemyksiä voidaan selostaa oikeudenkäyntivaiheessa laajemmin silloin, jos ne ovat 

toimittajan mielestä mielenkiintoisia. Useat haastattelemani rikos- ja oikeustoimittajat tuomitsivat 

kuitenkin jyrkästi ns. säälihaastattelut, joissa julkkisepäillyt pääsevät kertomaan tuntojaan ilman 

että niitä asetetaan mitenkään kriittiseen valoon.    

 

Televisiouutisia tutkinut Palmolahti katsoi, että epäileminen, syyttäminen ja tuomitseminen 

sulautuivat televisiouutisissa enemmän tai vähemmän yhdeksi ja samaksi asiaksi. (Palmolahti 

1993, s. 56). Oman tutkimukseni perusteella toimittajat eivät ainakaan tietoisesti pyrkineet tähän, 

mutta eivät myöskään yrittäneet kovin aktiivisesti estää syyllistävän vaikutelman syntymistä. 

Yleisösuhteesta puhuttaessa epäillyt ja syytetyt tulivat haastateltavieni puheissa esiin lähinnä 

faktavastuudiskurssissa, jossa toimittajat katsoivat toimivansa riittävän vastuullisesti, jos 

muistavat käyttää epäillystä nimitystä epäilty ja syytetystä syytetty. Yleisön ongelma on, jos se ei 

ymmärrä mitä sanat tarkoittavat. Useimmat toimittajat pitivät selvänä, että yleisö voi leimata 

epäillyt ja syytetyt syylliseksi toimittajan oikeanlaisesta termien käytöstä huolimatta. 

Faktavastuudiskurssissa toimittajat ottivat kuitenkin vastuun vain juttujensa sisältämistä faktoista, 

ei niiden aiheuttamista mielikuvista. 

 

Toimittajat pohtivat vastuutaan yleisölle myös mielikuvavastuudiskurssissa, jossa he katsoivat 

olevansa vastuussa sekä faktojen oikeellisuudesta että jutun aiheuttamista mielikuvista. Tässä 

diskurssissa toimittajat mielsivät itsensä yleisön valistajiksi ja opettajiksi. He katsoivat rikos- ja 

oikeusjuttujen välittävän tietoa, jonka avulla yleisön jäsenet voivat parhaassa tapauksessa estää 

esimerkiksi perheväkivallan uhriksi joutumisen. Käsitys yleisöstä oli mielikuvavastuudiskurssissa 

erilainen kuin ammattilaisdiskurssissa, jossa yleisöä pyrittiin myös miellyttämään. 

Ammattilaisdiskurssissa yleisö nähtiin kuitenkin vain kuluttajana, jonka kiinnostusta media 

tarvitsee menestyäkseen kilpailussa muita medioita vastaan. Ammattilaisdiskurssissa toimittaja ei 

mieti, mitä yleisö tarvitsee, vaan mitä yleisö ostaa. 

 

Haastattelemani toimittajat esiintyivät huomattavasti useammin median myynninedistäjinä kuin 

yleisön valistajina. Tämä sopii hyvin nykyiseen käsitykseen, jossa mediaa ei enää yleisesti nähdä 
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kansanvalistajan roolissa. Alasuutarin mukaan kansaa pyrittiin takavuosina aktivoimaan 

älyllisesti ja yhteiskunnallisesti radion ja television avulla, mutta kanavien välisen kilpailun 

kiristyminen muutti asenteita. Katsojien mieltymyksistä ja suosiosta tuli keskeinen ohjelmiston 

hyvyyden kriteeri samalla kun sivistykselliset kriteerit jäivät vähemmälle huomiolle. (Alasuutari 

1996, s. 212). Samanlainen kehitys on epäilemättä tapahtunut myös muissa medioissa, jotka 

joutuvat yhä kovemmin kilpailemaan ihmisten ajasta toistensa ja esimerkiksi internetin kanssa. 

Rikos- ja oikeusjournalismin uusi nousu 1990-luvulla osoittanee jo itsessään medioiden 

pyrkimystä tarjota nimenomaan yleisöä kiinnostavaa aineistoa. Opetustavoitteiden läsnäolo 

toimittajien puheissa osoittaa kuitenkin, ettei ihanne mediasta kansanvalistajana ole kokonaan 

kadonnut edes tällä hyvin kaupalliseksi mielletyllä journalismin osa-alueella.   

 

Ammattilais- ja faktavastuudiskurssissa korostetaan lain, ohjeiden ja kaupallisten reunaehtojen 

noudattamista, oikeudenjakaja- ja mielikuvavastuudiskurssissa toimittajien roolia moraalisina 

toimijoina. Katson, ettei diskursseja pidä asettaa paremmuusjärjestykseen, koska kaikki ne kaikki 

ovat relevantteja tapoja selittää toimittajien työtä. Kaikkiin diskursseihin liittyy myös pulmallisia 

esioletuksia. Oikeudenjakaja- ja mielikuvavastuudiskursseissa toimittaja uskoo voivansa tietää, 

mitä oikeasti on tapahtunut ja kuka on toiminut oikein ja kuka väärin. Hän joutuu asettumaan 

kaikkitietävän tuomarin asemaan tilanteissa, joissa tietoa todellisista tapahtumista on usein 

saatavilla niukasti. Ammattilais- ja faktavastuudiskursseissa toimittaja turvautuu 

mediarutiineihin, sääntöihin ja kaupallisuuden asettamiin reunaehtoihin, jotka hän helposti ottaa 

välttämättöminä ja mahdottomina kyseenalaistaa. Tällöin on helppo unohtaa, ettei toimintaa tee 

moraalisesti oikeutetuksi se, että samalla tavalla on toimittu ennenkin. Ehkä paras lopputulos 

syntyy silloin, kun toimittaja osaa vaihtaa tarkastelukulmaa ja pyrkii pohtimaan samoja ongelmia 

eri näkökulmista. 

 

6.2. Samanlaisia ratkaisuja, erilaisia perusteluja  
 

 Tutkittavieni edustamat mediat ovat hyvin erilaisia sen suhteen, miten tärkeää aineistoa rikos- ja 

oikeusjutut medialle ovat ja miten paljon niihin toimituksissa pyritään keskittymään. Toista 

ääripäätä edustaa Yle, jossa rikos- ja oikeusjuttuja on perinteisesti tehty vähän ja jossa varsinkin 

väkivaltarikosten uutisointi pyritään yhä tietoisesti pitämään vähäisenä. Erityisesti Alibissa mutta 

myös iltapäivälehdissä rikosjutut ovat keskeistä aineistoa, joilla lukijoita houkutellaan lehden 

pariin. Päivälehdissä ja STT:ssa rikos- ja oikeusjutut eivät ole samalla tavalla myyntikeino kuin 

Alibissa ja iltapäivälehdissä, koska yleisö ei osta päivälehtiä yksittäisten kiinnostavien uutisten 
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takia. Rikos- ja oikeusjutut ovat kuitenkin näissäkin medioissa keskeinen osa sisältöä, jolla 

pyritään valottamaan varsin laajasti yleisöä kiinnostavia ja yhteiskunnallisesti merkittäviksi 

koettuja asioita. MTV3:n ja Nelosen uutiset ovat erityisesti Ylen uutisten kilpailijoita, joissa 

rikos- ja oikeusuutisia on perinteisesti ollut jonkin verran enemmän kuin Ylen uutisissa. 

 

Kaikissa medioissa pyrittiin noudattamaan lakia. Alibin päätoimittajaa lukuun ottamatta 

toimittajat vakuuttivat noudattavansa myös Journalistin ohjeita, vaikka aivan kaikki eivät tosin 

tuntuneet tuntevan niiden sisältöä kovin hyvin. Kaikilla haastateltavillani oli lisäksi omia tai 

mediarutiinien kautta opittuja tavoitteita hoitaa moraalisesti oikein asioita, joita tuli vastaan 

heidän työssään. Organisaatioissa eettinen harkinta oli kaikkialla jossain määrin kollektiivista: 

toimittaja neuvotteli vaikeissa ratkaisuissa kollegoidensa kanssa tai pyysi apua esimieheltään. 

Toimittajat erosivat paljon siinä, kuinka paljon he tunsivat vastuuta jutuistaan. Osa oli valmis 

siirtämään kaiken vastuun esimiehille, osa tunsi olevansa jutuistaan vastuussa silloinkin, kun 

esimies puuttui eettisen ratkaisun tekoon. 

 

Haastattelujeni perusteella toimitukset ovat eettisten ratkaisujen teossa varsin itseriittoisia. 

Muiden medioiden tekemiä ratkaisuja seurataan aktiivisesti, mutta muiden ratkaisu esimerkiksi 

julkaista epäillyn nimi ei suoraan oikeuta omaa mediaa samaan ratkaisuun. Päätöksiä yritetään 

joka mediassa vaikeiksi koetuissa tilanteissa miettiä yhdessä ja perustella omassa organisaatiossa 

hyväksyttävällä tavalla. Toisaalta yksi peruste julkaisulle voi olla se, että asia on jo muualla esillä 

eikä yhden median päätös salata asia enää vaikuttaisi mitään. STT tuotiin haastatteluissa esiin 

tahona, jonka ratkaisulla on merkitystä: STT:n jutut leviävät laajasti ja toisaalta niihin on hyvä 

verrata, koska STT:n ratkaisu on jo aikaisessa vaiheessa tiedossa.  

 

Oletettavasti mediat seuraavat toisten ratkaisuja helpoiten tilanteissa, joissa toimintatavat tuntuvat 

niin luonnollisilta, ettei niitä tule mieleen kyseenalaistaa. Esimerkiksi yhden median lanseeraamat 

termit ja rikos- ja oikeustapauksille annetut nimet siirtyvät usein muihin medioihin kuin 

luonnostaan. Paljon kohua herättäneessä lasten palautuskiistassa puhuttiin alussa monissa 

medioissa huoltajuuskiistan kohteina olevista Aleksi ja Jaakko -nimisistä espoolaispojista. Vasta 

kohun pitkään vellottua keksittiin kysyä, miksi Yhdysvalloissa asuneet Alex ja Jacob ovat 

Suomen mediassa espoolaiset Aleksi ja Jaakko, miksi pojista ylipäänsä käytetään nimeä ja miksi 

palautuskiistasta puhutaan huoltajuuskiistana, vaikka huoltajuuskiista on jo ratkaistu 

Yhdysvalloissa. Kuten huomataan termit ovat täynnä merkityksiä, ja niiden käyttöön ja 

lainaamiseen toisista medioista kannattaa siksi aina kiinnittää huomiota. 
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Medioiden yleisö ja erityisluonne vaikuttivat siihen, millaisia ratkaisuja eettisissä kysymyksissä 

tehdään. Monissa asioissa medioissa tehty eettinen harkinta ei nähdäkseni kuitenkaan eroa 

niinkään lopputulokseltaan vaan perusteiltaan, jolla päätös katsotaan oikeutetuksi. Esimerkiksi 

rikosten yksityiskohtia voidaan karsia monesta syystä: ne voivat karkottaa yleisöä, loukata uhria 

tai hänen omaisiaan, eivät sovi kyseiseen mediaan tai eivät mahdu lähetykseen jne. On 

todennäköistä, että eettisiä ratkaisuja perustellaan toimituksissa toisinaan eri syillä kuin ne 

oikeasti tehdään. Koska ratkaisuille voidaan keksiä eri diskursseissa monenlaisia toimivia 

perusteita, voidaan ratkaisu tehdä ensin ja keksiä sille sitten sopiva peruste.  

 

Voimakkaimmin kaupallisiksi tunnustautuvissa medioissa ratkaisuja on tutkimukseni perusteella 

helpompi selittää ammattilaisdiskurssissa myynnin edistämiseen liittyvillä syillä, kun taas ns. 

laatumedioissa voi olla kovempi paine etsiä moraalisesti tyydyttävämmiltä kuulostavia perusteita. 

Lopulta ratkaisut voivat olla hyvinkin samanlaisia: esimerkiksi samat veriset yksityiskohdat 

voidaan kertoa päivälehdissä ja iltapäivälehdissä, mutta iltapäivälehdissä ne sijoitetaan useammin 

jutun kärkeen.  

 

6.3. Pohditut ja unohdetut ongelmat   
 

Journalismin etiikan tutkimuksen perusteella ihanteet ja käytännöt ovat olleet toimitustyössä 

hyvin kaukana toisistaan. Myyttinen ihannejournalisti on ollut vastuunsa tiedostava ja 

oikeudenmukaisuuteen pyrkivä vääryyksien kaivelija, tosimaailman journalisti kovassa 

aikapaineessa työskentelevä sisällöntuottaja. Tutkimusten perusteella toimittajat ovat pitäneet 

journalistin ammattitaitona lähinnä teknistä osaamista, johon eettinen harkinta ei liity (esim. 

Heinonen 1995, s. 105) ja ihanteena pidetty journalismin objektiivisuus on paljastunut 

tarkemmassa tarkastelussa vain objektiivisuuden esittämisen rituaaleiksi (Shoemaker ja Reese s. 

98). Journalismin yhteiskunnallinen merkitys on kasvanut, mutta sen tuottaminen muuttunut yhä 

pakkotahtisemmaksi. Mörän mukaan merkityksen kasvu ei olekaan vähentänyt rutiinien ja 

pakkojen osuutta toimittajien työssä vaan jopa lisännyt sitä (Mörä 1999, s. 119-123).  

 

Tämän tutkimuksen perusteella kaupallistuminen ei ole jyrännyt ihannejournalistia hengiltä kuten 

aiemmista tutkimuksista voisi päätellä. Joidenkin rikos- ja oikeustoimittajien työ on 

tiukkatahtista, mutta kukaan ei pitänyt kiirettä perusteena eettisen harkinnan laiminlyönnille 

kuten aiemmissa tutkimuksissa on tapahtunut (esim. Kuistiala, s. 59). Omaan työhön liittyvää 
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ajan niukkuutta ei ylipäänsä juuri valiteltu. Jos kiireestä puhuttiin, se tuntui liittyvän muiden 

toimittajien työhön esimerkiksi kovan uutiskilpailun yhteydessä. Kiireeseen vetoamisen 

vähäisyys oli sikäli mielenkiintoinen seikka, että ajan vähyyden ja kiireen kokemuksen on 

katsottu määrittävän nykyisin voimakkaasti keskiluokan työelämää. Julkusen, Nätin ja Anttilan 

mukaan ajan puutteesta on tullut yleinen selitys ja anteeksipyyntö, johon vetoamme kun rikomme 

moraalisia tunteitamme ja sääntöjämme. Se on sekä työssä että vapaa-aikana tavallisin, 

jokapäiväisin ja usein myös riittävä perustelu sille, ettemme toimi niin kuin pitäisi (Julkunen, 

Nätti, Anttila 2004, s. 32). Rikos- ja oikeustoimittajien vähäistä vetoamista kiireeseen voi 

nähdäkseni selittää se, että heillä on varsin suuret mahdollisuudet itse päättää, mitä juttuja ja 

kuinka paljon he haluavat tehdä. Monien pitkä kokemus voi auttaa ajan hallinnassa: kokemus 

auttaa suuntaamaan energiaa olennaisiin kysymyksiin, jolloin tuottamaton työ ei vie turhaan 

aikaa.  

 

 Toimittajat kokivat olevansa vastuussa eettisistä ratkaisuistaan tai ainakin siitä, että hankalat 

asiat siirretään ratkaistavaksi esimiehelle. Kyky harkintaan käsitettiin selvästi osaksi 

ammattitaitoa myös niissä tilanteissa, joissa ei ole vaaraa väärän ratkaisun johtamisesta 

oikeusprosessiiin mediaa vastaan tai Julkisen sanan neuvoston langettavasta päätöksestä. 

Esimerkiksi nimensuoja-asioista on puhuttu toimituksissa paljon ja toimittajia on kannustettu 

keskustelemaan hankalista ratkaisuista esimiestensä kanssa.  

 

Nähdäkseni rikos- ja oikeustoimittajien ammatillinen erikoistuminen on ollut omiaan lisäämään 

eettisten ongelmien pohdintaa ja pohdinnan arvostusta toimituksissa. Eettiset kysymykset liittyvät 

kaikkiin journalismin alueisiin, mutta erityisen vahvasti rikosjournalismiin, jonka säätelyyn on 

siksi keskitytty esimerkiksi Journalistin ohjeissa. Alasuutarin mukaan ammatillisen 

erikoistumisen avulla selkiytetään ammattikuvaa ja tehdään myös ulospäin selväksi, että työ 

vaatii ammattitaitoa (Alasuutari 1996, s. 144). Ainakin tietynlaisten eettisten ongelmien 

tunnistaminen ja ratkominen on mitä ilmeisimmin työtä, jolla rikos- ja oikeustoimittajat voivat 

osoittaa erikoisosaamistaan ja perustella siten olemassaoloaan. 

 

Alasuutarin mukaan erikoistuminen myös yhdenmukaistaa ammatissa toimivien työnkuvia ja 

antaa siten edellytykset selkeämmälle ammatti-identiteetille (kts. emt.). Rikos- ja 

oikeustoimittajilla yhdenmukaistuminen näkyy esimerkiksi siinä, että kaikki haastattelemani 

toimittajat käsittivät eettiset ongelmat pitkälti samansisältöisiksi, vaikka heidän edustamansa 

mediat tekevät keskenään varsin erilaista journalismia. 
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Nimensuojakysymysten ja joidenkin muiden eettisten ratkaisujen pohtiminen toimituksissa on 

selvästi muotoutunut mediarutiiniksi. Rutiinin muodostumista ovat epäilemättä vauhdittaneet 

tuomioistuinten antamat mediatuomiot, jotka ovat tehneet harkinnasta välttämätöntä. Toisaalta 

monia mahdollisesti eettisesti ongelmallisia ratkaisuja ei toimituksissa mielletä eettisiksi 

ongelmiksi, koska eettisinä ongelmina pidettyjen asioiden piiri on varsin kapea. Harvoin 

esimerkiksi pysähdytään miettimään, mitä tasapuolisuuden vaatimus jutuissa tarkoittaa ja 

merkitseekö sana epäilty jutussa tosiasiassa mitään silloin, kun poliisin tai syyttäjän näkemys 

tapauksesta selostetaan muuten täysin kritiikittömästi. Rikos- ja oikeustoimittajat ovat viime 

vuosina nostaneet esiin esimerkiksi poliisin valtaoikeuksien kasvuun liittyviä ongelmia, mutta 

käytännössä usko viranomaisiin on lähes poikkeuksetta yksittäisissä rikostapauksissa yhä 

vankkumatonta. Kyse ei nähdäkseni ole siitä, etteikö poliisi tai syyttäjä voisi toimittajan mielestä 

olla väärässä. Ennemminkin asiaa ei lähdetä syvemmälti pohtimaan, koska viranomaisten 

näkemysten kyseenalaistaminen olisi työlästä ja toimittajat suhtautuvat rikoksista epäiltyihin 

yleensä lähtökohtaisesti viileästi.  

 

Medioiden välisen kilpailun rikos- ja oikeustoimittajat kokivat kasvaneen. Selkeimmin kilpailun 

vaikutukset näkyvät ns. lumipalloefektinä, jossa jotkut rikos- ja oikeusjutut paisuvat niin suuriin 

mittasuhteisiin, että kaikkien medioiden on seurattava niitä vaihe vaiheelta. Uutiskilpailun 

kiihtyessä asiasta pyritään saamaan irti kaikki mahdollinen ja prosessissa saattaa hämärtyä, mikä 

asian merkitys todella on ja onko esiin kaivettu tieto oikeasti relevanttia. Uutiskilpailussa 

esimiehet voivat painostaa toimittajaa saamaan asiasta irti enemmän kuin siinä onkaan, jolloin 

toimittajan kiusaus venyttää juttua räväkämpään suuntaan kasvaa. Lumipalloefektin paisuttamissa 

jutuissa korostuu myös pakko saada uutiset ulos nopeasti. Esimerkiksi oikeuden päätökset on 

saatava STT:ssa, sähköisissä medioissa ja lehtien verkkosivuilla ulos minuuteissa ja luonnollisesti 

mielellään ennen muita, mikä lisää virheiden vaaraa. 

 

Lumipalloefektien vauhdittajana on toimittajien ja heidän esimiestensä pelko uutistappiosta eli 

siitä, että muut mediat saavat asiasta irti enemmän ja merkittävämpää tietoa. Ylipaisuneiden 

juttujen uutisointiin liittyy selkeä vaara epäeettisistä ratkaisuista, jos faktoja lähdetään 

venyttämään tai rikosjutun osapuolista kaivetaan ja julkaistaan suhteettoman paljon 

yksityiskohtaista tietoa. Iltapäivälehtien välillä kilpailutilanne on rikos- ja oikeusasioissa kovaa, 

mutta toisaalta mukana voivat nykypäivänä olla yhtä kovalla volyymilla myös monet muut 

mediat. Voi hyvin olla, että ylilyöntien vaara on suurin silloin, kun ”amatööritkin” lähtevät 



 94

suuren jutun houkuttamana paparatsikeikalle. Harvemmin rikosjuttuja pinnan alta kaivelevissa 

medioissa ei välttämättä ole tiedossa, miten toiminta saadaan pidettyä lain ja eettisten sääntöjen 

rajoissa.    

 

Tutkimukseni perusteella rikos- ja oikeustoimittajilla on selvästi pyrkimys tunnistaa eettisiä 

ongelmia ja löytää niihin perusteltavissa olevia ratkaisuja. He tuntevat vastuuta ratkaisuista sekä 

juttujen kohteille ja lähteille että yleisölle. Rikos- ja oikeusjournalismissa voisi kuitenkin nykyistä 

enemmän miettiä, mitkä asiat ovat eettisesti ongelmallisia. Eettisesti korkeatasoinen journalismi 

ei ole vain tiedostettujen ja paljon puhuttujen ongelmien ratkaisemista tyydyttävästi kussakin 

yksittäistilanteessa, vaan myös totuttujen käytäntöjen miettimistä ja kyseenalaistamista. 

Tervetullutta mediarutiinien rikkomista voisi olla esimerkiksi pysähtyä lumipalloefektin 

paisuttamassa jutussa miettimään, mitä ollaan tekemässä ja miksi. Rikos- ja oikeustoimittajilla on 

hyvät valmiudet pohtia eettisiä ongelmia eri näkökulmista, joten heillä on varmasti myös 

mahdollisuudet kyseenalaistaa ja murtaa ongelmallisia rutiineja.  

 

7. Lopuksi 
 

Tämän tutkimuksen lähtökohtana on ollut ammatillinen kiinnostukseni rikos- ja 

oikeusjournalismin etiikkaan. Aiempien tutkimusten perusteella toimittajien eettistä harkintaa on 

lähestytty yleensä varsin teoreettisesta ja filosofisesta näkökulmasta esimerkiksi kysymällä minkä 

filosofisen koulukunnan näkemyksen mukaista toimittajien eettinen harkinta on. Eettisten 

ongelmien luonnetta on voitu myös udella laveasti kaikenlaisilta toimittajilta, jolloin vastaukset 

ovat vaikuttaneet varsin sekavilta: eettisten ongelmien kirjo on niin suuri ja käsite itsessään jo 

hämärä, että toimittajien on ollut vaikea antaa yleisiin kysymyksiin järjellisiä vastauksia. 

 

Halusin päästä tässä tutkimuksessa aiempia tutkimuksia maanläheisemmälle tasolle ja pureutua 

eettisen harkinnan problematiikkaan konkreettisten kysymysten kautta. Tiesin näitä kysymyksiä 

löytyvän, koska tietynlaisista eettisistä ongelmista on keskusteltu rikos- ja oikeustoimittajien 

keskuudessa paljonkin. Osasin myös odottaa, että rikos- ja oikeustoimittajilla on varsin 

yhteneväiset käsitykset siitä, mitkä asiat heidän työssään ovat eettisesti hankalia.  

 

Tutkimusta olikin mielekästä lähteä tekemään, koska tutkija ja tulkintayhteisö olivat jo 

”virittyneet oikealle taajuudelle”. Toisaalta tämä oli ongelma, koska halusin päästä myös 

päivänpolttavien keskustelunaiheiden taakse ja saada toimittajat miettimään asioita, joita he eivät 
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yleensä mieti. Tämän tutkimuksen ongelma olikin sama kuin haastattelututkimusten yleensä: 

Luonnolliseksi koetuista asioista ei helposti puhuta, vaikka ne voisivat olla tutkimuksen kannalta 

kaikista kiinnostavimpia. Luonnollisen kyseenalaistaminen vaatisi tutkijalta perustavanlaatuisia ja 

”tyhmiä” kysymyksiä, joita tässä tutkimuksessa esitettiin ehkä liian vähän.  

 

Joka tapauksessa haastattelujen anti oli ainakin omasta mielestäni mielenkiintoinen. Toimittajana 

olisin mielelläni esitellyt lukijalle haastattelujen parhaat palat ja jättänyt johtopäätösten teon 

vähemmälle, mutta tutkijana oli ryhdyttävä salapoliisiksi miettimään, mitä värikkäiden 

lausahdusten alle kätkeytyy. Metodiksi valitsemani diskurssianalyysi on näennäisesti helppo, 

mutta tosiasiassa varsin rasittava metodi. Ongelmana ei niinkään ollut diskurssien löytäminen, 

vaan kysymys: mitä sitten? Mielenkiintoisia diskursseja on hauska etsiä ja nimetä, mutta 

johtopäätöksiä vetäessään tutkija on jälleen vain oman hataran ymmärryksensä varassa. Lopulta 

tämäntyyppisissä tutkimuksissa, kuten tässäkin, tutkija päätyy hieman avuttomasti suosittelemaan 

toimittajille lisää ajattelua ja asioiden kyseenalaistamista, jota he toivottavasti ymmärtäisivät 

tarvitsevansa muutenkin. Onneksi tässä tutkimuksessa löytyi myös joitain viitteitä siitä, mihin 

asioihin toimittajien kannattaisi kiinnittää huomiota. 

 
Toimittajien eettistä harkintaa voisi olla hedelmällistä tutkia myös yksittäisistä rikos- ja 

oikeustapauksista tehtyjen juttujen pohjalta. Tällöin tutkija voisi aluksi tutkia journalistista 

aineistoa ja kysyä haastateltavilta kysymyksiä, joita aineistoa tarkasteltaessa on noussut 

esille. Näin puhe saataisiin ohjattua heti konkreettisiin kysymyksiin ja haastateltaville jäisi 

vähemmän mahdollisuuksia kertoa todellisuuden sijasta ihanteistaan. Ylipäänsä rikos- ja 

oikeusjournalismia olisi mielestäni mielenkiintoista tutkia myös juttuja analysoimalla. 

Tarkastelun kohteeksi voisi ottaa esimerkiksi yksittäisen lumipalloefektin paisuttaman 

prosessin. Sen pohjalta voitaisiin saada kuvaa siitä, miten käsitys oikeusprosessin 

luonteesta muuttuu prosessin edetessä ja medioiden yhteisvaikutuksen tuloksena. 
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Toimittaja ja tehtäväkenttä 
 
 
Ikä? Koulutus? Media ja tehtävänimike?  

 
 

Kuinka monta vuotta olet työskennellyt toimittajana? Entä keskittyneenä 

oikeusasioihin? Onko toimituksessa muita oikeustoimittajia? 

 
Miten päädyit oikeustoimittajaksi? Miksi teet juuri tätä työtä?  

 

Mitä työhösi kuuluu? Minkälaisten asioiden uutisointi on mielestäsi tehtäväsi 

ydinaluetta? 

 

Mistä saat yleensä aiheen juttuihin? Mitkä tahot ovat tyypillisiä lähteitäsi? 

 

Onko aiheiden valikoitumisessa tapahtunut muutoksia? Mitä,  miksi? 
 
 

Teetkö tutkivaa journalismia? Mitä se on? 
 

Mikä on oikeusjournalismin yhteiskunnallinen tehtävä? Kuinka se sitä  

mielestäsi hoitaa? Keskitytäänkö joihinkin asioihin liikaa/liian vähän? 

 

Työ ja jokapäiväinen eettinen harkinta 

 

Minkä jutun teit viimeksi? Kerro jutun teon vaiheista. Liittyikö tämän jutun tekoon 

eettistä harkintaa? 

 

Millaista eettistä harkintaa työhösi yleensä liittyy? Liittyvätkö eettiset pulmat 

tiedon hankintaan/julkaisupäätösten tekemiseen/johonkin muuhun?  

 

Miten toimit, jos et ole varma pitäisikö asia julkaista vai ei? 

 

Onko sinulla suurempi valta tehdä työssä itsenäisiä ratkaisuja kuin muilla toimittajilla? 

Odotetaanko sinun auttavan ratkaisuissa muita? 
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Keskustellaanko julkaisupäätöksistä toimituksessanne yleisesti? Verrataanko 

ratkaisuja muiden medioiden ratkaisuihin ja onko niillä vaikutusta? Onko STT:n 

ratkaisulla merkitystä? 

Kontrolli ja ratkaisut 
 

Millaisia sääntöjä oikeustoimittaja joutuu työssään noudattamaan? (esim. toimituksen 

sisäisiä julkilausumattomia/julkilausuttuja, Journalistin ohjeita, lakia ) 

 

Helpottaavatko säännöt eettisten valintojen tekoa työssäsi? Toimivatko ne 

käytännössä omassa työssäsi/välineessäsi/journalismissa yleensä? 

 

Millaiset ratkaisut ovat niistä huolimatta ongelmallisia? (uhrin/epäillyn 

nimen/kuvan julkaisu, epäillyn kannan saaminen esiin tms.) 

 

Seurataanko oikeusprosessit toimituksessanne loppuun asti? 

 

Entä jos uutisoimasi rikosepäilyt osoittautuvat perättömiksi? Voiko epäillyn 

maineen paikata ja onko siihen tarvetta? 

 

Mietitäänkö toimituksessa mahdollisuutta, että juttu johtaisi rikosprosessiin? Vaikuttaako se 

jotenkin? 

 

Vaikuttaako jutun kohteen asema tai käräjöintialttius siihen, kuinka paljon hänen teoistaan 

voidaan kirjoittaa? 

 

Ovatko tuomioistuinten ratkaisut mediajutuissa olleet mielestäsi oikeudenmukaisia?  Onko 

sinulla mielipidettä Julkisen sanan neuvoston linjasta? 

Ylilyönnit 
 

Oletko tehnyt/ ollut tekemässä eettistä ratkaisua, jota olet pitänyt tekohetkellä tai 

jälkeenpäin vääränä? Millainen tilanne on ollut? 
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Kerro esimerkki, jossa joku muu on tehnyt pahan ylilyönnin. 

 

Millaisissa tilanteissa ja medioissa tehdään eniten epäeettisiä ratkaisuja? Kuinka 

paljon niitä tehdään omassa toimituksessasi? 

 

Mistä ylilyönnit kertovat? (tahallisuus/kiire/kova uutiskilpailu ) 

 

Miten muut tahot arvioivat oikeusjournalismia? (toimittajat, oikeuslaitos, poliitikot, suuri 

yleisö)  

 

Voiko media tuomita? Voiko mediajulkisuus vaikuttaa tuomioistuimen tuomioon? 

 

Voiko rikosten uutisointi aiheuttaa turvattomuutta/lisätä rikollisuutta esim. 

jäljittelyä? Pitäisikö nämä asiat ottaa uutisoinnissa huomioon? 

 

Onko oikeusjournalismissa ongelmia, joihin pitäisi puuttua? Kenen ja  

miten? (toimittajat itse, toimitusorganisaatio, Journalistiliitto, JSN,  

politiikot, jne.)  Perusteluja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 103

 

 

 


