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Kuvajournalismin asema länsimaisessa journalismissa on kautta histo-
rian ollut tekstille alisteinen. Se joutui pitkään tyytymään osaansa leh-
tien viihteellisen aineiston kuvittajana. Vielä nykyäänkin historia vai-
kuttaa lehtikuvaajien työhön, vaikka kuvajournalismi vakiinnutti ase-
mansa viestimissä jo 1930-luvulla. 

Nykyinen digitaalitekniikka on vaikuttanut kuvajournalistiseen työhön 
monella tapaa. Valokuvaamisesta on tullut tietyssä mielessä teknisesti 
helpompaa kuin ennen, mikä on johtanut kuvajournalistien ammatti-
identiteetin muokkautumiseen. Vaikka ammattikuvaajien työtä arvos-
tetaan lehdissä nykyisin aiempaa enemmän, kuvajournalismin historia 
toistaa itseään, ja ammattilaisten on jälleen pystyttävä perustelemaan 
tarpeellisuutensa tiedotusvälineissä. Suuntauksena on, että kuvia otta-
vat aiempaa enemmän freelancerit ja myös kirjoittavat toimittajat. Va-
kituisia  ammattikuvaajia  palkataan  entistä  vähemmän.  Digitaalisuus 
on nostanut uudelleen keskusteluun ikuisuusaiheen valokuvan totuu-
dellisuudesta.  Kuvankäsittelyn  ja  kuvamanipuloinnin  helpottuminen 
uuden tekniikan ansiosta on vahvistanut kuvaajien roolia eräänlaisina 
journalistisen uskottavuuden ja totuuden takaajina. Tämä näkyy kuva-
journalistien kiivaissa puheenvuoroissa objektiivisen ja autenttisen ku-
vajournalismin puolesta.

Pro gradussani hahmottelen kuvajournalistista työprosessia erityisesti 
kuvaajan näkökulmasta. Tutkimusperinteessä työni sijoittuu visuaali-
sen kulttuurin tuotannontutkimuksen mikrotasolle, sillä kuvailen työ-
prosessia yhden tapausesimerkin kautta. Tutkimuksen aineisto on ke-
rätty Vaasassa ilmestyvässä maakuntalehti  Pohjalaisessa keväällä  ja 
syksyllä 2005. Aineisto koostuu neljästä ryhmissä toteutetusta teema-
haastattelusta, joihin osallistui lehden päälliköitä, kuvaajia ja toimitta-
jia. 

Aineiston analyysi on yhdistelmä teemoittelua ja teoreettista lähesty-
mistapaa.  Haastatteluaineistossa  korostuneen  totuudellisuuden  dis-
kurssin myötä kiinnostukseni suuntautui Foucault’n teoriaan vallasta. 
Vallan käsitteen avulla tarkastelen, miten ammattilaiset määrittelevät 
kuvajournalismia, ja miten heidän subjektiutensa rakentuu kuvajour-



nalistisessa työprosessissa. Tässä yhteydessä ymmärrettynä valta muo-
dostaa reunaehtoja sille, mitä asioita kuvajournalistit kokevat työssään 
mahdollisiksi. Vallan läsnäolo näkyy esimerkiksi silloin, kun ammatti-
laiset määrittelevät hyväksi kuvajournalismiksi totuudellisen ja infor-
matiivisen kuvan. Kun kuvajournalistit  perustelevat  työnsä lopputu-
loksia kiireellä, voidaan puhua talouteen kytkeytyneistä valtasuhteista, 
jotka liittyvät median rooliin voittoa tuottavana liiketoimintana.

Asiasanat: kuvajournalismi, lehtikuvaajat, toimitustyö, sanomalehdet, 
visuaalinen viestintä, tiedotustutkimus, valta
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1. JOHDANTO

Painomusteelta tuoksuva sanomalehti tipahtaa postiluukusta aamuyöl-

lä, jolloin aamuvirkuimmat kahlaavat sen läpi tuoreeltaan. He nautti-

vat  saadessaan tietää  maailman asioista,  kun naapurin  ikkunat  ovat 

vielä pimeinä ja parkkipaikalla on hiljaista.

Paria tuntia myöhemmin lehden toimituksessa aletaan valmistella uut-

ta lehteä.  Juuri  painettu päivän lehti  on jo historiaa.  Uutispäällikkö 

esittelee aamupalaverissa päivän aikana toteutettavat juttukeikat ja nii-

den painotukset. Hän on aamun aikana ideoinut aiheita, joista osa on 

lähtöisin toimituksen sisältä, osa ulkopuolisista lähteistä kuten viras-

toista, ministeriöistä, kunnista, järjestöiltä ja yrityksiltä. Uutispäällik-

kö on kirjannut päivälistaan, mitkä aiheet tarvitsevat kuvituksen.

Vuorossa oleva kuvaaja on jo aamulla lähtenyt edellisenä päivänä so-

vitulle keikalle  eikä siksi ehdi mukaan aamupalaveriin. Kun kuvaaja 

saapuu toimitukseen häntä odottaa uutispäällikkö ja pari kolme toimit-

tajaa. Kaikki haluavat sopia hänen kanssaan aikatauluista. Kuvaaja saa 

kuulla, että nyt olisi jo kiire lähteä maakuntavaltuuston kokoukseen, ja 

että sen jälkeen pitäisi käydä ainakin yhdessä tiedotustilaisuudessa ja 

taidenäyttelyssä. Lisäksi jossain välissä pitäisi  hankkia aihekuva lii-

kenneturvallisuutta käsittelevään juttuun.

Kuvaaja lähtee toimittajan kanssa maakuntavaltuustoon ja sopii toisen 

toimittajan kanssa tapaamisen Marttojen tiedotustilaisuuteen heti val-

tuuston jälkeen. Matkalla toimittaja ehtii kertoa kuvaajalle, mitä val-

tuustossa tullaan käsittelemään ja keitä tilaisuudessa on paikalla. Uu-

tispäällikön toivomuksesta kuvaaja ikuistaa harvoin kunnassa nähdyn 

maakuntajohtajan  ja  lähtee  toteuttamaan  seuraavaa  toimeksiantoa. 

Matkalta kuvaaja hälytetään pikaisesti  moottoritien varteen onnetto-
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muuspaikalle,  jolloin  sovittu  taidenäyttelykeikka  siirtyy  iltavuoroon 

tulevan kuvaajan tehtävälistalle.

Kun kuvaaja palaa toimitukseen, toimitussihteerit kyselevät jo kuvia. 

Ennen eteenpäin laittamista kuvat pitää kuitenkin vielä valikoida ja 

käsitellä. Kuvaajan työpäivä venyy hieman työajan yli, ja ruokatunti-

kin on pidettävä vasta päivän päätteeksi. Kaikki työt on kuitenkin hoi-

dettu mallikkaasti ja seuraavan päivän lehti saadaan illalla lähtemään 

ajoissa painoon.

Tämä kuvitteellinen tarina suomalaisen lehtikuvaajan päivästä toimii 

ajatusten herättäjänä ja johdantona pro gradu -työlleni, joka käsittelee 

sanomalehden  kuvajournalistista  työprosessia.  Tapaustutkimukseni 

kohde  on  Vaasassa  toimitettava  seitsemänpäiväinen  maakuntalehti 

Pohjalainen. Aineisto on kerätty haastattelemalla lehden työntekijöitä, 

jotka  antavat  päivittäin  työpanoksensa  lehden  kuvajournalismille. 

Vaikka työni käsitteleekin kuvajournalismia, ei aineistossa ole yhtään 

kuvaa. Tarkoitus on hahmottaa kuvien taustalla olevaa työprosessia.

Kiinnostukseni kuvajournalismin tuotantoa kohtaan on saanut alkunsa 

käytännöstä. Lehtikuvien vastaanottajana olen ollut suurimman osan 

elämästäni aivan kuin kuka tahansa muukin lehdenlukija. Työskennel-

tyäni itse kuvaavana toimittajana kolmessa paikallislehdessä ja kirjoit-

tavana  toimittajana  kahdessa  maakuntalehdessä  olen  alkanut  katsoa 

lehtikuvia  eri  tavalla  kuin  ennen.  Opinnot  visuaalisen  journalismin 

maisteriohjelmassa ovat myös vaikuttaneet tapaani nähdä ja ymmärtää 

lehtikuvia sekä niiden tuotantoa ja vastaanottoa. 

Oman positioni tiedostaminen auttaa minua suhteuttamaan analyysini 

tulkintoja, jolloin lähtökohdistani saattaa lopulta olla enemmän hyötyä 

kuin haittaa työn kannalta. Yritän varoa kompastumasta siihen, että 

oma toimittajakokemukseni  on saattanut tehdä minut sokeaksi  juuri 

niille journalistisille käytännöille, joita yritän työssäni selvittää. Heik-
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kouteni voi olla se, että katsonkin journalistista työkulttuuria sisältä-

päin enkä ulkopuolisena tarkkailijana, jollaiseksi minun tietysti tutki-

jan roolissa pitäisi itseni istuttaa. Olen kaikkien kielen käyttöä tutki-

vien tavoin osa sitä kulttuuria ja sosiaalista todellisuutta, jota tutkin. 

Tämän vuoksi minun voi olla vaikea välttyä uusintamasta kuvajourna-

lismin olemassa olevaa käsitteistöä, dikotomioita ja tapaa tuottaa to-

dellisuutta. (Ks. esim. Jokinen & Juhila & Suoninen 1993, 23.) 

Toisaalta toimittajakokemuksestani on ollut ehkä eniten hyötyä siinä, 

että se on auttanut minua kuvajournalistien työhön tutustumisessa. Mi-

nulla oli haastateltavieni kanssa yhteinen kieli, ja tiesin riittävästi toi-

mitustyön käytännöistä ja rutiineista niin, että keskustelu toimituksen 

työntekijöiden  kanssa  tuntui  vaivattomalta.  Lehdenteon  käytännön 

ymmärtäminen auttoi minua saamaan nopeasti haastateltavieni ajatuk-

sista kiinni. 

1.1 Työn taustat, välineet ja tavoitteet

Tiedotusvälineet tuottavat päivittäin valtavan määrän visuaalista infor-

maatiota, jonka muotoon ja esitystapaan olemme alkaneet tottua. Suu-

resta massasta vain harva kuva onnistuu pysäyttämään lukijan. Yleen-

sä tällainen mieleen jäävä kuva rikkoo jollain tapaa totuttuja käytäntö-

jä eli käsitystä siitä, millaisia kuvia olemme tottuneet missäkin yhtey-

dessä näkemään. Työssäni yritän jäljittää juuri näitä journalistisia käy-

täntöjä, jotka juontavat juurensa lehden tekemisen historiaan, ja jotka 

vaikuttavat alan ammattilaisten tapaan tuottaa kuvia julkisuuteen. Ku-

vajournalismin tutkimuskentässä aiheeni ja kiinnostuksen kohteeni si-

joittuu  siis  journalististen  kuvien,  ja  tarkemmin  sanomalehtikuvien, 

tuotantopäähän. 

Julkaistuja  kuvajournalistisia  esityksiä,  representaatioita,  on  tutkittu 

suhteessa paljon verrattuna kuvien tuotannon ja vastaanoton tutkimuk-

seen. Tuotannon ja vastaanoton tutkiminen on kuitenkin tärkeää ym-
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märtääksemme, miksi näemme tiedotusvälineissä juuri sellaisia kuvia 

kuin näemme, ja millainen osa kaikesta kuvamateriaalista jää koko-

naan pimentoon, eikä koskaan päädy julkaistavaksi suurelle yleisölle.

Kuvajournalismin synnystä kirjoittanut Leena Saraste (1980) toteaa, 

että  tarvittiin  huomattavan  monivaiheinen  lehdistön  kehitys  ennen 

kuin lehtien kuvituksena voitiin ruveta säännöllisesti käyttämään valo-

kuvia, ja siitäkin oli vielä pitkä matka varsinaiseen kuvajournalismiin, 

sanan ja kuvan hedelmälliseen yhteiskäyttöön. Sarasteen mukaan ku-

vajournalismi on siis jotain enemmän kuin vain lehdessä julkaistuja 

kuvia. Hänen mukaansa lehtikuvien merkitykset syntyvät niiden yh-

teydestä tekstiin.

Lähtöoletukseni on, että kuvajournalismia ja siihen liittyviä merkityk-

siä tuotetaan aina yhteistyössä. Yksittäisillä kuvaajilla tai kuvatoimit-

tajilla on asiassa hyvin vähän valtaa. Kuvajournalistiset merkitykset 

tuotetaan journalistisissa käytännöissä ja ne syntyvät useiden toimijoi-

den yhteistyönä. Vasta koko kuvajournalistisen työprosessin, sen tapo-

jen, työn arvojen ja ideaalien, analysoimisen jälkeen voidaan ymmär-

tää, miksi lehtien sivuille päätyvä kuvajournalismi näyttää siltä kuin 

näyttää (Seppänen 2003, 14).

Gradun  ideointivaiheessa  huomasimme  opiskelijakollegani  Jessica 

Ristimäen kanssa, että kiinnostuksen kohteemme ovat melko lähellä 

toisiaan, ja että Jessica oli tuotannon lisäksi kiinnostunut vastaanoton 

tutkimisesta.  Päätimme yhdistää työmme siten,  että hän tutkisi  vas-

taanottoa ja minä tuotantoa niin, että hankimme aineistomme samasta 

lehdestä. Tavoitteenamme oli päästä käsiksi mielenkiintoiseen tietoon 

muun muassa siitä, miten kuvantuottajien ja lukijoiden ajatukset lehti-

kuvien välittämistä merkityksistä kohtaavat. 

Tutkielmani pohjautuu kulttuurintutkijoiden, kuten Dan Berkowitzin, 

ja Stuart Hallin teksteihin. Hahmotellessani vallan rakentumista kuva-
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journalistisessa työssä tavoittelen ranskalaisen historioitsijan ja filoso-

fin Michel Foucault’n ajatuksia. Tuotannon tutkimiseen haen historial-

lista perspektiiviä muun muassa Eoin Devereux´n,  Simon Cottlen ja 

Barbie Zelizerin ajatuksista. Koska lehtivalokuvan tuotantokulttuurista 

on kuitenkin kirjoitettu melko vähän, oma työni nojaa suurimmaksi 

osaksi hankittavan aineiston valossa tapahtuvaan kuvailuun ja työpro-

sessin hahmottamiseen.

Journalistista  työprosessia  arvioidessani  käytän  laadullisia  menetel-

miä, jolloin aineistoa voidaan tarkastella myös työntekijöiden välisen 

vuorovaikutuksen näkökulmasta, ja päästään lähemmäksi journalistis-

ten käytäntöjen tarkastelua. Teemahaastatteluista koostuva aineisto so-

veltuu hyvin tämäntyyppisen analyysin kohteeksi. Haastateltaviksi on 

valittu 14 Pohjalaisessa työskentelevää henkilöä, jotka osallistuvat eri 

tavoin lehden kuvien tuotantoprosessiin. 

Lähellä omaa suunnitelmaani oleva journalistisen työprosessin kartoi-

tus tehtiin vuonna 2004 Satakunnan Kansassa. Tämä Tampereen yli-

opiston  Journalismin  tutkimusyksikössä  toteutettu  projekti  vaikuttaa 

osaltaan oman työni suunnittelun taustalla. Vertaan myöhemmin omia 

havaintojani kuvajournalistisesta työprosessista Valtakadun verkoissa 

-raportissa esitettyihin johtopäätöksiin. (Ks. Koljonen 2004.)

1.2 Kiitokset

Kiitos Janne Seppäselle ohjauksesta, kannustuksesta ja tuesta, joka sai 

mahdottoman tuntumaan mahdolliselta.

Kiitos Pohjalaisen toimitukselle ja Kauko Palolalle joustavasta yhteis-

työstä. Kiitos Kari Koljoselle haastatteluneuvoista, Jessicalle työn al-

kusysäyksestä ja vjm-porukalle ajatustenvaihdosta.
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Kiitos Matille läsnäolosta ja kärsivällisyydestä sekä rakentavista kes-

kusteluista  ja  työn kommentoinnista.  Kiitos  Heinille  virikkeellisistä 

lenkeistä, jolloin tuuletettiin ajatuksia graduista ja pohdittiin elämän 

ihmeellisyyttä.  Erikoismaininta  myös  karvaisille  ulkoiluttajillemme 

Lilolle ja Kasperille.

Kiitokset  apurahoista  Suomen  valokuvataiteen  museolle  ja  Patricia 

Seppälän säätiölle.

2. TUTKIMUSONGELMA

Aineiston pohjalta kiinnostavimmaksi tarttumapinnaksi nousi lopulta 

kysymys kuvajournalistisen työyhteisön tiedon tuottamisen normeista. 

Tutkimusongelmaksi muotoutui sitä kautta se, miten valta luo reuna-

ehtoja ja mahdollistaa tiedon tuottamista lehden toimituksen käy-

tännöissä. Miten kuvajournalistin subjektius rakentuu työproses-

sissa, ja miten sitä tuotetaan diskursiivisesti?

Keskeisessä asemassa on aineistosta esiin tuleva kuvan totuuden prob-

lematiikka.  Määritellessään  hyvää  kuvajournalismia  ja  kertoessaan 

omasta toiminnastaan ammattilaiset asettavat kuvajournalismille rajo-

ja ja käyttävät siinä määrittelemisen valtaa. He toimivat osaltaan yh-

teiskunnallisen  tiedon  tuottajina.  Tätä  selvittäessäni  olen  erityisen 

kiinnostunut  siitä,  miten  kuvajournalismista  keskustellaan,  millaisia 

identiteettejä toimitustyötä tekevät rakentavat itselleen, ja miten vallit-

seviin kuvajournalistisiin käytäntöihin sopeudutaan tai miten niitä vas-

tustetaan. (Ks. Seppänen 2005, 247–258.)

Tutkimusongelmani on laadullisen tutkimuksen prosessiluonteen mu-

kaisesti  muotoutunut  matkan  varrella,  eikä  aineistoa ole  kerätty  ni-

menomaisesti  vallan  analyysin  näkökulmasta.  Esittelen  seuraavassa 
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hieman niitä taustoja ja lähtökohtia, joita silmälläpitäen lähdin alun 

perin hankkimaan aineistoa.

2.1 Keskeisiä kysymyksiä

Työni alkuperäisenä tavoitteena oli avata ja kartoittaa kuvajournalis-

tista työprosessia siten, että sen taustalla vaikuttavat journalistiset käy-

tännöt paljastuisivat. Alun perin minua kiinnostivat erityisesti kuva-

journalistien tekemät dokumentaarisen ja esteettisen kuvan väliset jä-

sennykset. Nämä kysymykset lähtökohtanani kirjasin seuraavat poh-

dinnat, jotka edelsivät haastatteluaineiston keräämistä.

Kuvajournalismin  käytäntöihin  vaikuttavat  muun muassa kulttuuris-

samme  vakiintuneet  kuvallisen  esittämisen  tavat.  Seppänen  (2001) 

määrittelee visuaalisen järjestyksen,  jolla voidaan ymmärtää sitä vi-

suaalista kokemusmaailmaa, joka ihmisille on syntynyt erilaisissa yh-

teiskunnallisissa käytännöissä.  Visuaalisuus ei  ole satunnaista näkö-

aistimusten virtaa, vaan visuaalinen kokemusmaailmamme on nivou-

tunut instituutioiden toimintaan. Tämä kokemusmaailma tai visuaali-

nen muisti  sisältää vakiintuneita ja jaettuja kulttuurisia merkityksiä. 

Visuaalinen lukutaito merkitsee kykyä ymmärtää visuaalisten järjes-

tysten kulttuurisia merkityksiä. Visuaalinen järjestys on käyttökelpoi-

nen käsite journalistista tuotantoa tutkittaessa, sillä kuvajournalistien 

tapa tuottaa kuvia julkisuuteen ja kuvien välittämät merkitykset muok-

kaavat opittua visuaalista järjestystämme. 

Journalististen käytäntöjen pohjalta  pyrin selvittämään kuvia tuotta-

vien ammattilaisten käsitystä  hyvästä  kuvajournalismista ja  sen kli-

seistä.  Lähestyn  työprosessia  seuraavanlaisten  kysymysten  näkökul-

masta: Miten kuvat käytännössä syntyvät, eli mitä on arki kuvatoimi-

tuksessa?  Ollaanko  kuvien  julkaisuperiaatteista  toimituksen  sisällä 

usein erimielisiä, ja kuka viimekädessä päättää? Millaisia ohjeita valo-

kuvaajille annetaan toimituksissa? Miten kuvauskohteista, tavoista ja 
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kuvien valinnasta keskustellaan? Miten hyvä kuvajournalismi ymmär-

retään toimituksessa? Minkä verran kuvien tuottajat pohtivat vastaan-

ottoa?

Tampereen yliopiston journalismin tutkimusyksikön (2004) tuottama 

raportti  kuvajournalistisesta työprosessista Satakunnan Kansassa pu-

reutui  osaltaan  näihin  samoihin  kysymyksiin.  Tuloksena  listattiin 

joukko asioita, jotka ammattilaiset mainitsivat hyvästä kuvajournalis-

mista puhuttaessa. Usein tuotiin esiin, että lehtikuvassa on kaksi puol-

ta tai tasoa. Toisella tasolla valokuvan pitää olla informatiivinen, ja 

toisella sen pitää tarjota tunnetta eli olla inhimillinen. Hyvän kuvan 

peruslähtökohtana pidettiin monissa puheenvuoroissa myös kuvan to-

tuudenmukaisuutta, vaikkakin tästä kysymyksestä syntyi ammattilais-

ten kesken eniten vastakkaisia mielipiteitä. (Koljonen 2004, 40–41.)

Maakuntalehden  kuvaajat  arvostivat  kuvissa  tilanteen  luontevuutta. 

Niin sanottua pönötyskuvaa, jossa kuvattava poseeraa ja katsoo suo-

raan kameraan voitaneenkin pitää yhtenä sanomalehtijournalismin kli-

seistä. Aikakauslehtityylissä suoraan kameraan katsominen ja posee-

raaminen taas tuntuu olevan sallittu ja trendikäs tehokeino. Aikakaus-

lehtien tai liitteiden henkilökuvat ovat yleensä peittelemättömästi po-

seerattuja ja varta vasten kyseistä juttua varten otettuja. Tästä huoli-

matta lukijalle välittyy vahva vaikutelma siitä, että kuvaustilanne on 

todellinen ja dokumentaarinen. Dokumentaarisuuden juuret juontavat 

journalismin pitkään traditioon todellisuuden kuvaajana. Pönötyskuva 

palannee jossain vaiheessa vielä takaisin sanomalehtiin. Ainakin syk-

syn  2004  journalismikritiikkiseminaarissa1 Tampereen  yliopistossa 

pönötyskuvat saivat osakseen paljon puolustuspuheenvuoroja.

Hyvän kuvan kriteereiksi mainittiin Koljosen (emt.) raportissa myös 

kuvan  huomioarvo  ja  nopea  avautuminen  lukijalle,  kuvan  tekniset 

1 Sarjassaan kahdeksas journalismikritiikkiseminaari pidettiin 5.11.2004 Tampereen 
yliopistossa. Sen aiheena oli valokuvan valta ja politiikka. Teemaa pohtivat kuva-
journalismin ammattilaiset, poliitikot, opiskelijat ja tutkijat.
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ominaisuudet sekä tekstin ja kuvan yhteensopivuus. Lähtökohtana on 

siis hyvä kuvajournalismi ammattilaisten näkökulmasta. Ammattilas-

ten puheessa hyvästä kuvajournalismista kiinnostavia ovat jäsennykset 

esteettisestä ja dokumentaarisesta kuvasta. Mistä nämä jäsennykset tu-

levat  puheeseen,  ja  mitä  kyseisiä  puhetapoja  laajempia  kulttuurisia 

vastakohtapareja ne peilaavat? Vastausta tähän voi etsiä kiinnittämällä 

huomiota muun muassa seuraaviin asioihin ammattilaisten puhetavois-

sa. Miten estetiikka ymmärretään journalismissa?  Kuinka paljon ku-

van esteettiset arvot saavat tai eivät saa sijaa uutisjutun kuvituksessa ja 

miksi? Rajoittavatko journalistiset käytännöt valokuvaajien luovuutta? 

Työntääkö esteettinen vaikuttavuus sisältöä pois? Tai kuinka paljon 

hyvää kuvajournalismia perustellaan esteettisillä arvoilla?

Koska kuvan visuaalinen mielenkiinto tulee esille ammattilaisten pu-

heissa hyvän kuvajournalismin yhteydessä, ei puhe kuvan estetiikasta 

tai  visuaalisesta mielihyvästä voi olla kovin kaukana kuvajournalis-

mista.  Lehtien  toimituksissa  työskentelevät  tietävät,  että  kuvilla  on 

usein tekstiä suurempi vaikutus ihmisten tunteisiin, ja että kuvilla voi 

saada helposti aikaan reaktiota sekä hyvässä että pahassa. Miksi kuvan 

voima sitten on niin suuri? Tähän kysymykseen voi löytyä johtolanko-

ja esimerkiksi siitä, miten visuaalista mielihyvää ja visuaalista kulttuu-

ria on tutkittu eri tieteenaloilla.

Visuaalisuus on hyvin yhteisöllistä, sillä ilman tiettyjä ihmisille tyy-

pillisiä  tarpeita  ei  visuaalista  kulttuuria  olisi  olemassa.  Eniten näitä 

tarpeita on tutkittu psykologian alalla. Esimerkiksi Sigmund Freudin 

analyysit Leonardon ja Michelangelon taiteesta johtivat hänet pohti-

maan mielihyvää ja outoutta. Freudin seuraajat keskittyivät sittemmin 

tarkastelemaan voyerismia eli seksuaalista tirkistelyhäiriötä, joka liit-

tyi myös visuaalisen median tuottamaan mielihyvään. Samankaltaisiin 

lopputuloksiin  visuaalisen  mielihyvän  yhteyksistä  seksuaalisuuteen 

ovat päätyneet myös elokuvateoreetikot, jotka ovat tutkineet kauhu-

elokuvien  sadismia  ja  masokismia  ja  niiden  herättämää  visuaalista 
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mielenkiintoa. Samalla kun visuaalisen mielihyvän voimaa on alettu 

ymmärtää paremmin, sitä on alettu myös pelätä. Esimerkiksi feminis-

tisen suuntauksen edustaja Laura Mulvey on esittänyt, että yleisesti ol-

laan  yhtä  mieltä  mielihyvän yhteydestä  subjektiiviseen  visuaaliseen 

kokemukseen, mutta hänen mukaansa tämä mielihyvä ei ole koskaan 

viatonta tai tahatonta. (Walker & Chaplin 1997, 162.)

Tässä työssä ja yleensäkin kuvajournalismin yhteydessä ymmärrän es-

tetiikalla  kuvan  tuottamaa  visuaalista  mielihyvää,  mielenkiintoa  ja 

tunne-elämyksiä, jotka ovat kuvissa ikään kuin itseisarvoina, asiayh-

teydestä  riippumattomina.  Lähden  siis  ajatuksesta,  että  visuaalisen 

mielihyvän kokeminen ei välttämättä edellytä tietoa kuvan kontekstis-

ta tai kuvassa olevien henkilöiden taustasta. Visuaalinen mielenkiinto 

syntyy muun muassa värisävyistä, kontrasteista, kuvakulmien valin-

noista,  rajauksista,  valosta  ja  varjoista.  Walker  &  Chaplin  (1997) 

muistuttavat, että esteettinen kokemus on aina hyvin subjektiivinen, ja 

siksi  yleistyksien  tekeminen  visuaalisesta  mielihyvästä  on  vaikeaa. 

Toisaalta  visuaalinen  tuotanto  on  osa  laajempaa  kulttuurituotantoa, 

jonka lähtökohdat ovat tiukasti taloudelliset ja poliittiset. 

Oletan, että ammattilaisten ristiriitainen suhde omaan työhönsä tulee 

ehkä selkeimmin esiin juuri esteettisten kysymysten kohdalla. Toisaal-

ta kuvien tuottajat tuntevat hyvin voimakkaasti tekevänsä luovaa työ-

tä, mutta toisaalta työn käytännön rajoitukset ajavat usein luovan il-

maisun edelle. Cottle (2003, 5) ei kuitenkaan pidä yhteiskunnan rajoit-

tavien normien ja luovuuden välistä ristiriitaa ongelmana. Päinvastoin, 

se pitäisi hänen mukaansa nähdä mahdollisuutena näiden eri tekijöi-

den vuorovaikutukselle ja tuotannon laaja-alaisen kentän ymmärtämi-

selle.  
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3. AINEISTO JA METODINEN LÄHESTYMISTAPA

3.1 Katsaus laadulliseen tutkimukseen

Vaikka laadullinen tutkimus onkin eklektinen eli monitieteinen tutki-

mussuuntaus, on sen sisältä löydettävissä piirteitä, jotka ovat yhtenäi-

siä kaikille laadullisille menetelmille. Sosiaali- ja kasvatustieteistä läh-

tenyt  kvalitatiivinen  empiirinen  tutkimus  nojaa  lähtökohdiltaan  eu-

rooppalaiseen ajatteluun, hermeneutiikkaan ja fenomenologiaan. (Es-

kola & Suoranta 1998, 25–27.) Laadullisella tutkimuksella tarkoite-

taan karkeasti ei-numeraalisen eli ilmiasultaan tekstiä olevan aineiston 

muodon kuvausta. Nykyisin kuitenkin korostetaan, että kvalitatiivisten 

ja kvantitatiivisten menetelmien välinen vastakkainasettelu on turhaa 

ja harhaanjohtavaa. Laadullisia aineistoja voidaan analysoida kvantita-

tiivisesti, vaikka laadullisen tutkimuksen otanta onkin pieni verrattuna 

määrälliseen  tutkimukseen.  Pientä  aineistoa  pyritään  analysoimaan 

mahdollisimman perusteellisesti. Tässä yhteydessä puhutaan aineisto-

lähtöisestä  analyysistä,  joka  yksinkertaisimmillaan  tapahtuu  teorian 

rakentamista empiirisestä aineistosta lähtien (Eskola & Suoranta 1998, 

18–19.)

Tekstiaineistot lähtökohtanaan kaikki laadulliset analyysitavat koros-

tavat kielen keskeisyyttä tutkimuksessa. Eskolan & Suorannan (1998, 

139) mukaan kieli voidaan ajatella modernin tai realistisen kielikäsi-

tyksen  mukaisesti  epäproblemaattisena  asiana,  todellisuuden  heijas-

tuksena, niin että tutkittavien yhdenmukaiset vastaukset kertovat, mi-

kä on totta. Tällöin aineiston ajatellaan heijastavan haastattelun ulko-

puolista todellisuutta. Tämän työn lähtökohtana oleva konstruktionis-

tinen käsitys kielestä sen sijaan lähtee siitä, että kieli on itsessään to-

dellisuutta tuottava tekijä. Esimerkiksi aineiston tekstejä ei ymmärretä 

todellisuudesta  välittömästi  kertovina  tekstikatkelmina,  vaan  ne  on 

ymmärrettävä  kulttuurituotteiksi,  osaksi  sosiaalista  toimintaa  ja  so-

siaalisen  todellisuuden rakentamista.  (Ks.  esim.  Eskola  & Suoranta 
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1998, 139–140; Jokinen & Juhila & Suoninen 1999, 17.) Konstruktio-

nistinen käsitys kielestä sopii myös foucault’laiseen ajatteluun tiedon 

tuottamisesta diskursseissa. 

Tutkimushaastattelun  tehtävästä  ja  haastattelun  tuottamasta tiedosta 

kirjoittaneet Ruusuvuori & Tiittula (2005, 10–11) toteavat, että näiden 

kahden näkökulman ero perustuu juuri erilaiselle käsitykselle kielen 

merkityksestä tiedon tuottamisessa. Ennen kielellistä käännettä tutki-

joiden yleisenä näkemyksenä oli, että sosiaalinen todellisuus on ole-

massa  sen  kuvaamiseen  käytetyistä  keinoista  (kielestä)  riippumatta. 

Konstruktionistinen kritiikki syntyi tätä näkökulmaa vastaan,  jolloin 

esiin nousi ajatus siitä, että todellisuutta tuotetaan ja uusinnetaan kie-

len avulla teksteissä, diskursseissa ja ihmisten välisessä vuorovaiku-

tuksessa.

Laadullisessa tutkimuksessa on tärkeää huomioida aineiston konteksti-

sidonnaisuus. Tästä Jokinen & Juhila & Suoninen (1999, 56–57) käyt-

tävät sanaa tilanteisuus. Tällöin merkitysten tarkasteleminen on aina 

sidottu niiden tuottamisen paikallisiin prosesseihin, kuten esimerkiksi 

vuorovaikutustilanteeseen. Lisäksi merkityksellistämisen tavat ovat si-

doksissa  kunkin  aikakauden  diskursiiviseen  ilmastoon,  laajempiin 

kulttuurisiin merkityksiin ja kielellisiin käytäntöihin. Tässä työssä on 

tärkeää huomioida kuvajournalismin ja sen tuottajien asema toimituk-

sellisissa työyhteisöissä nykyisin sekä työssä tapahtuneet muutokset 

vuosikymmenten kuluessa. Merkille pantavaa on myös, että aineisto 

on tuotettu länsisuomalaisessa, keskisuuressa maakuntalehdessä eikä 

esimerkiksi  valtakunnallisessa  iltapäivälehdessä.  Haastateltavien  pu-

hetta analysoitaessa on otettava huomioon, että se on tuotettu viralli-

selta vaikuttavassa, nauhoitetussa haastattelutilanteessa. Lisäksi vuo-

rovaikutustilanteessa on ollut läsnä työyhteisössä eri  asemassa työs-

kenteleviä henkilöitä, jolloin esimerkiksi esimiessuhteilla tai henkilö-

kemialla voi olla vaikutusta haastateltavien lausumiin.
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Yhteistä  moninaisille  laadullisille  menetelmille  on  niiden  prosessi-

luonne. Eskolan & Suorannan (1998, 15–16) mukaan parhaimmillaan 

tutkimussuunnitelma  elää  tutkimushankkeen  mukana.  Laadullisessa 

tutkimuksessa tulkinta jakautuu koko tutkimusprosessiin, ja tutkimus-

suunnitelmaa ja jopa tutkimusongelman asettelua saattaa joutua tarkis-

tamaan aineistonkeruun kuluessa.

Tyypillinen piirre on niin ikään osallistuvuus, joka yleisimmin saavu-

tetaan kenttätyön avulla. Osallistumalla tutkittavien maailmaan pyri-

tään tavoittamaan tutkittavien oma näkökulma, josta Eskola & Suo-

ranta (1998, 16) käyttävät nimitystä naturalistinen ote. Ihmisten elä-

mään osallistuminen nähdään vastakohdaksi esimerkiksi laboratorios-

sa tapahtuvaan järjestettyyn koetilanteeseen.

Laadullisessa  tutkimuksessa  korostetaan  hypoteesittomuutta  eli  sitä, 

että  tutkijalla ei ole lukkoon lyötyjä ennakko-olettamuksia tutkimus-

kohteesta tai tutkimustuloksista.

Sitä ei  kuitenkaan kielletä, etteivätkö havaintomme olisi  latautuneet 

aikaisemmilla kokemuksilla. Oleellista on se, että näistä kokemuksista 

ei muodosteta asetelmia, jotka rajaavat tutkimusta liiaksi. Tämän työn 

lähtöajatuksina ovat olleet muun muassa oletukset, että lehden kuva-

journalismi syntyy useiden ammattilaisten yhteistyönä ja se, että toi-

mituksen päivän kulkuun vaikuttaa niin monta seikkaa, että lopputulos 

on usein melko sattumanvarainen. Nämä ovat kuitenkin vain taustalla 

vaikuttavia  oletuksia,  joiden  todenpitävyyttä  voidaan  tarkastella  ai-

neiston avulla. Ne eivät ole vaikuttaneet haastattelujen kysymyksen-

asetteluun tai rajaukseen.

3.2 Ryhmähaastattelu: Kuvajournalistien työ sanoiksi

Ryhtyessäni  hankkimaan  aineistoa  jouduin  heti  valintatilanteiden 

eteen.  Jouduin  päättämään,  miten  hankkia  tietoa  kuvajournalismin 
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tuotannosta. Tuotannon tutkiminen haastatteluaineiston avulla tuntui 

luontevimmalta vaihtoehdolta, koska halusin kerätä ja tallentaa toimi-

tusväen pohdiskelua omasta työstään. Kuten jo aiemmin on tullut esil-

le, alun perin journalismin tutkimus on kiinnittänyt huomiota enim-

mäkseen mediasisältöihin eli lehtiteksteihin ja -kuviin ja niiden merki-

tysten analysointiin. Myös vastaanottoa on yleisötutkimusten muodos-

sa tehty jo 1930-luvulta lähtien, varsinkin elokuvatutkimuksen piiris-

sä.  Tuotannon tutkimus on  sen  sijaan alkanut  nostaa  päätään  vasta 

1990-luvulla. Aiemman tutkimuksen vähyyden takia aineisto nousee 

työssäni erityisen keskeiseen osaan. Aineistoa kuvailemalla, erittele-

mällä ja analysoimalla yritän hahmottaa yhden sanomalehden kuva-

journalistisen työprosessin piirteitä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. 

Tutkielman  aineisto  koostuu  sanomalehti  Pohjalaisessa  keväällä  ja 

syksyllä  2005 tehdyistä  neljästä  ryhmähaastattelusta.  Lisäksi  aineis-

toon liittyy Pohjalaisessa tuotettua lehden sisäiseen käyttöön tarkoitet-

tua kirjallista materiaalia kuten esimerkit  päivälistasta ja kuvapyyn-

nöstä. Esimerkeistä käy ilmi, millaiset perustiedot kuvaajalle välitty-

vät tulevista työtehtävistä. Kuvapyynnön ja päivälistan sisältämä in-

formaatio on siis minimi, jonka kuvaaja ainakin saa, jos muuta vuoro-

vaikutusta ei kuvaajien, toimittajien ja päälliköiden välillä syystä tai 

toisesta ole. (Liitteet 2–5.) 

Haastatteluihin osallistui 14 Pohjalaisen työntekijää, joilla on merkit-

tävä rooli lehden kuvien tuottamisessa tai valitsemisessa. Haastatelta-

vien joukko valikoitui siten, että pyysin lehden toimituspäällikköä va-

litsemaan toimituksen työntekijöistä sellaisia henkilöitä, joilla on tär-

keä rooli lehden kuvajournalismin tuotannossa. Esitin toivomuksena-

ni, että saisin haastateltavakseni eri tehtävissä toimivia henkilöitä ku-

ten kuvaajia, taittajia, toimittajia ja päälliköitä. Tällä halusin varmis-

taa, että pystyisin hahmottamaan lehden koko kuvajournalistisen tuo-

tannon ketjun ja tarkastelemaan tähän ketjuun kuuluvien työntekijöi-

den välistä vuorovaikutusta.
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Loppujen lopuksi haastatteluihin osallistui neljä päällikköä, kolme ku-

vaajaa, taittaja, toimitussihteeri ja viisi toimittajaa. Haastateltavat on 

jaettu aineistossa ja sen analyysissä kolmeen ryhmään, niin että kun-

kin puhujan toimija-asema tulee ilmi. Heitä ei kuitenkaan ole identi-

fioitu tarkasti. Tähän on päädytty haastateltavien anonyymiuden suo-

jaamiseksi. Toinen syy on se, että työni kannalta kiinnostavaa ja tär-

keää on se, mistä ja miten haastateltavat puhuvat, ei niinkään se, ke-

nen lausumasta milloinkin on kysymys.

Yksi vaihtoehto aineiston keräämiseksi olisi ollut osallistuva havain-

nointi, jossa olisin voinut seurata kuvajournalistien ja kuvia valitse-

vien ihmisten päivittäistä työtä ja samalla tarkkailla heidän keskinäistä 

vuorovaikutustaan. Päädyin kuitenkin siihen, että keskityn pääasiassa 

haastatteluihin ja niissä esiin tuleviin merkityksiin. Vuorovaikutuksen 

tarkkailun mahdollisti se, että tein haastattelut ryhmissä.

Käyttämäni ryhmähaastattelu eroaa kulttuurintutkimuksessa ja sosiaa-

litieteissä paljon käytetystä ryhmäkeskustelusta siinä, että näiden kah-

den metodin vuorovaikutuksen luonne on erilainen. Ryhmähaastatte-

lussa  vuorovaikutus painottuu vetäjän ja  kunkin osallistujan välille, 

kun taas ryhmäkeskustelussa vetäjä taas pyrkii osallistumaan mahdol-

lisimman vähän ja saamaan aikaan osallistujien välistä oma-aloitteista 

vuorovaikutusta. (Ks. Valtonen 2005, 223–224.) Tästä huolimatta ryh-

mähaastattelunkin tavoitteena on aikaansaada mahdollisimman oma-

aloitteista keskustelua haastateltavien kesken. Erona on haastattelijan 

rooli, joka voi olla ryhmähaastatteluissa ryhmäkeskustelutilannetta ak-

tiivisempi. 

Ryhmähaastattelun eduista Eskola & Suoranta (1998, 95–96) mainit-

sevat, että ryhmässä saatetaan saada yksilöhaastatteluja enemmän tie-

toa. Osallistujat voivat yhdessä muistella, herättää muistikuvia, tukea 

ja rohkaista toisiaan. Ryhmähaastattelua on perusteltua käyttää silloin, 

kun  pyritään  ymmärtämään  ihmisten  vuorovaikutusta,  tavoitellaan 
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ymmärtämistä ja oivaltamista. Toisin sanoen ryhmähaastattelun avulla 

tutkijan on mahdollista päästä sisään tutkittavien maailmaan. Mieles-

täni toimitushenkilökunnan haastatteleminen ryhmissä oli perusteltua 

siitäkin syystä, että he tekevät päivittäistä työtään tiiviissä ryhmässä. 

Heidän yhteispanoksestaan syntyy joka päivä kuvajournalismia, joka 

päätyy julkaistavaksi lehden sivuille ja edelleen lukijoiden arvioita-

vaksi. 

Lehden tekemisen prosessissa saattaa tulla vastaan erimielisyyksiä tai 

erilaisia mielipiteitä, joita ratkotaan päivittäin yhteisen kompromissin 

aikaansaamiseksi. Näitä asioita on mahdollista saada esiin ryhmähaas-

tattelussa, jossa ryhmän jäsenet stimuloivat toisiaan ja tuovat asioita 

esiin eri tavalla kuin yksilöhaastattelussa. Lisäksi puhuttaessa ryhmäl-

le tutuista asioista ryhmän normit tulevat helposti esiin, vaikka niitä ei 

erityisesti kysyttäisikään (Eskola & Suoranta 1998, 97.)

Ryhmähaastattelun ongelmista Eskola & Suoranta (1998, 98–99) nos-

taa esiin ryhmää dominoivat henkilöt. Hänen mukaansa haastattelijan 

ei pitäisi yrittää liikaa kontrolloida dominoivia henkilöitä, vaan saattaa 

keskustelu alkuun ja sen jälkeen olla mahdollisimman hiljaa. Aineis-

toa kerätessäni oli todella niin, että jokaisessa ryhmässä oli yksi tai 

kaksi henkilöä, jotka olivat muita enemmän äänessä. En kuitenkaan 

pitänyt  tätä  kovin  suurena  ongelmana,  koska  kaikki  mukana  olleet 

pääsivät  kuitenkin osallistumaan.  Keskustelua ohjanneet  teemat  pu-

huttelivat eri ihmisiä eri tavoin. Toisten teemojen kohdalla esimerkiksi 

kuvaajat saattoivat olla enemmän äänessä ja toisinaan taas aihe puhut-

teli enemmän päälliköitä. 

Edelleen, ryhmähaastattelun saattaminen keskusteluksi haastattelun si-

jasta voi olla vaikeaa. Kokemusten mukaan tilanne vain harvoin on 

varsinaista keskustelua, dialogia. Osallistujat kyllä viittaavat toistensa 

puheisiin mutta käyvät vain harvoin todellista vuoropuhelua (Eskola 

& Suoranta 1998, 98.) Tavoitteenani oli vapaan keskustelun aikaan-
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saaminen, ja onnistuin siinä mielestäni vaihtelevasti. Jossain ryhmässä 

haastateltavien välistä keskustelua syntyi helposti ja roolini haastatte-

lijana oli vain ohjata keskustelua niin, että kaikki teemat tulivat läpi-

käydyiksi. Jossain ryhmässä taas osallistujat olivat hiljaisempia, ja sil-

loin tilanne meni enemmän perinteiseksi haastatteluksi, jossa haastat-

telija kysyy ja haastateltavat vastaavat.

Ryhmähaastattelun ongelmista mainittakoon myös aikatauluista sopi-

misen vaikeus ja ongelmat aineiston purku- eli litterointivaiheessa. Eri 

ihmisten ääniä voi olla vaikea tunnistaa tai erottaa toisistaan silloin, 

jos useampi ihminen puhuu samaan aikaan. Tilanteen rekonstruointia 

helpottaa Eskolan & Suorannan (1998, 99) mukaan se, että nauhat pu-

retaan  välittömästi  haastattelutilanteen  jälkeen.  Itse  totesin  tämän 

asian purkaessani nauhoja reilut  kolme kuukautta haastattelujen jäl-

keen.

3.3 Teemahaastattelu: Neljä näkökulmaa kuvajournalismiin

Sen jälkeen kun olin päättänyt tehdä haastatteluni ryhmissä, oli valitta-

va, minkälainen haastattelu vastaisi parhaiten tutkimusongelmiini. Ha-

lusin selvittää, millä perusteilla kuva päätyy julkaistavaksi lehdessä, 

miten ammattilaiset määrittelevät kuvajournalismia, ja mitkä asiat he 

kokevat työnsä rajoittaviksi tekijöiksi, ja missä määrin he taas kokevat 

voivansa vaikuttaa työnsä sisältöön. Päädyin siihen, että teemahaastat-

telu olisi metodi, jonka avulla saisin parhaiten vastauksia näihin kysy-

myksiin. 

Kysymyksistä muodostui myös käyttämäni haastattelurunko. (Liite 1.) 

Haastattelun neljä teemaa olivat: kuvajournalismin määrittely, keskus-

telukulttuuri, kuvankäsittely ja työn luovuus vs. rajoitukset.

Haastattelut on perinteisesti jaettu kysymysten valmiuden ja sitovuu-

den  mukaan  strukturoituihin  ja  strukturoimattomiin  haastatteluihin. 
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Näistä on käytetty myös nimityksiä standardoitu ja standardoimaton. 

(Ruusuvuori & Tiittula 2005, 11.) Tässä jaottelussa teemahaastattelu 

luokitellaan puolistrukturoiduksi tai puolistandardoiduksi haastatteluk-

si, jolle on tyypillistä, että osa haastattelun näkökohdista on etukäteen 

päätetty  mutta  osa  ei.  Eskola  & Suoranta  (1998,  87)  noudattelevat 

omassa jaottelussaan samantyyppistä logiikkaa. He jakavat haastatte-

lut neljään tyyppiin: strukturoitu-, puolistrukturoitu-, teema- ja avoin 

haastattelu.  Jako  tapahtuu  sen  mukaan,  kuinka  kiinteä  haastattelun 

muotoilu on ja kuinka paljon haastattelija jäsentää haastattelutilannet-

ta. Kaikkein kiintein ja jäsennetyin haastattelutyyppi on strukturoitu 

haastattelu, jossa kysymysten muotoilu ja niiden järjestys on kaikille 

sama. Tämä haastattelutyyppi on lähinnä kyselylomakkeen täyttämistä 

ohjatusti. Puolistrukturoidussa haastattelussa kysymykset ovat kaikille 

samat, mutta siinä ei käytetä valmiita vastausvaihtoehtoja. Tämän mu-

kaan käyttämäni teemahaastattelu sijoittuu puolistrukturoidun ja avoi-

men haastattelun väliin. Erona teemahaastatteluun avoimessa haastat-

telussa tilanne muistuttaa kaikkein eniten tavallista keskustelua. Kaik-

kien haastateltavien kanssa ei  välttämättä käydä läpi samoja teema-

alueita.

Teemahaastattelussa haastattelun aihepiirit eli teema-alueet on etukä-

teen määrätty. Kaikki teema-alueet käydään haastateltavien kanssa lä-

pi, mutta niiden järjestys ja laajuus vaihtelevat haastattelusta toiseen. 

Teemahaastattelu  luo  haastattelutilanteelle  avointa  haastattelua  tiu-

kemmat rajat. Toisaalta se mahdollistaa haastateltavalle strukturoitua 

haastattelua laajemmat mahdollisuudet yksilöllisten tulkintojen teke-

miseen. (Eskola & Suoranta 1998, 87, 89.)

Teemahaastattelun valinta tuntui luontevimmalta, koska en halunnut 

vaikuttaa haastatteluihin enkä ohjailla niitä yhtään enempää kuin oli 

välttämätöntä.  Avoin  haastattelu  ei  kuitenkaan  tullut  kysymykseen, 

koska minulla oli kuitenkin useampia selkeitä asioita, joista halusin 

syntyvän keskustelua. Pelkäsin, että keskustelut olisivat jääneet liian 
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yksipuolisiksi tai,  että puheenaiheet olisivat loppuneet ilman teema-

runkoa.

Halusin antaa haastateltavilleni mahdollisuuden miettiä aiheita rauhas-

sa, joten lähetin muotoilemani teemahaastattelurungon etukäteen haas-

tatteluun osallistuville. Päädyin tähän, koska oma kokemukseni yllät-

tävistä  haastattelutilanteista on, että parhaat ajatukset tulevat mieleen 

vasta jälkeenpäin, jolloin harmittaa, ettei ollut ehtinyt yhtään miettiä 

vastauksia etukäteen. Toisaalta luulen, että teemarungon lähettäminen 

etukäteen  haastateltaville  vaikutti  melko  paljon  keskusteluiden  kul-

kuun ja niihin asioihin, jotka haastatteluissa nousivat puheenaiheiksi. 

En tiedä, olisiko haastatteluissa tullut esiin jotain oleellisia asioita, jot-

ka nyt jäivät pois teemarungon asettaman rajauksen takia. Katsoin kui-

tenkin  miettimisajan antamisen  edut  suuremmiksi  kuin  mahdollisen 

riskin siitä, että paperille kirjoitettu runko rajaisi jotain oleellista pois 

aineistostani.

3.4 Teemoittelu analyysin pohjana

Kun minulla oli haastatteluaineisto koossa ja litteroituna edessäni, jou-

duin jälleen tekemään työn painopisteeseen vaikuttavan valinnan. Se, 

miten ryhdyin erittelemään aineistoni sisältöä, vaikutti olennaisesti sii-

hen, mihin asioihin kiinnitin huomioni aineistoa analysoidessani. Pää-

dyin erittelemään aineistoa yksinkertaisesti teemoittelemalla, mikä lie-

nee haastatteluaineiston sisällönerittelyssä tyypillisimmin käytetty me-

todi. Teemoittelun avulla aineistosta saadaan jäsennettyä kokonaisuus, 

jossa aineiston tärkeimpiin asioihin avautuu selkeä tarttumapinta. Tee-

moittelua  käytetään  usein  teemahaastatteluaineiston  läpikahlaamisen 

ensimmäisenä  työkaluna,  koska  teemoittelun  jälkeen  on  helpompi 

hahmotella suuntaa, mihin huomio kannattaisi myöhemmissä analyy-

sivaiheissa keskittää.
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Päätin tässä vaiheessa, että yhdistäisin analyysissäni teemoittelun ja 

teoreettisen lähestymistavan. Aineisto alkoi jo ensimmäisillä lukuker-

roilla näyttäytyä mielenkiintoiselta Foucault’n vallan ja tiedon tuotta-

misen ajatusten valossa, joten rakensin analyysini teemat teoriaa apu-

na käyttäen. Teemat ja teoreettinen pohja on esitelty tarkemmin 5. lu-

vussa.

Mitä teemoittelu on? Jari Eskolan (2001, 143–144) mukaan teemoitte-

lussa hyvin läpiluetusta aineistosta poimitaan jokaisesta vastauksesta 

teemaan liittyvä kohta eli järjestetään aineisto teemoittain. Aineistoa 

ei tässä vaiheessa ainakaan sanottavasti karsita, ainoastaan järjestetään 

uudestaan.

Tässä työssä teemoittelun jälkeen jäljelle jäi jonkin verran haastattelu-

aineistoa eli haastattelukatkelmia, jotka eivät sopineet mihinkään ra-

jaamaani teemaan. Tämä johtuu ainakin osittain siitä, että en tehnyt 

teemahaastatteluita alun perin käyttämääni taustateoriaa ajatellen. Tee-

mahaastatteluissa puhuttiin esimerkiksi digitaalistumisen vaikutuksista 

kuvajournalistien työhön, mikä jäi kuitenkin analyysissäni melko vä-

hälle huomiolle. Yli jääneen haastattelumateriaalin olisi saanut hyö-

dynnettyä käyttämällä teemoittelun lisäksi jotain muuta menetelmää. 

Foucault’laisen  vallan  analyysin  yhdistäminen  teemoitteluun  tuotti 

kuitenkin sen verran kattavan analyysin, että jätin työstäni kokonaan 

pois alkuperäisessä suunnitelmassani olleet kehysanalyysin ja diskurs-

sianalyysin.

Eskolan (emt. 145–146) mukaan vasta teemoittelun jälkeen seuraa ai-

neiston varsinainen analyysi.  Varsinaisella analyysillä hän tarkoittaa 

tutkijan tekemiä tulkintoja aineistosta. Tulkintojen tekeminen edellyt-

tää aineiston lukemista riittävän monta kertaa muistiinpanoja tehden. 

Aineistosta poimitaan tässä yhteydessä mielenkiintoiset ja tärkeät koh-

dat ja samalla niihin voidaan liittää myös teoreettisia kytkentöjä. Vasta 
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analyysin tehtävänä on tiivistää aineisto sellaisella tavalla, että mitään 

olennaista ei jää pois, vaan sen informaatioarvo kasvaa.

4. TEOREETTINEN VIITEKEHYS

Työni liittyy lähtökohdiltaan kuvajournalismin ja sen tuotannon tutki-

misen perinteeseen. Lisäksi kiinnostukseni on suuntautunut toimitus-

työn käytäntöjä koskevaan aiempaan tutkimukseen ja valokuvauksen 

historiaan. Historian kautta on mahdollista ymmärtää, miksi kuvajour-

nalistista työtä tehdään nykyisin niin kuin tehdään. Becker (1992, 131) 

toteaa, että kuvajournalismin aseman kartoittaminen ja analyysi sekä 

tieto historiasta auttavat ymmärtämään aiheeseen liittyvän postmoder-

nin keskustelun tärkeyttä.

Varsinainen teoreettinen viitekehykseni pohjautuu Michel Foucault’n 

ajatuksiin  vallasta.  Olen  kuitenkin keskittynyt  enemmän Foucault’n 

tulkitsijoiden teksteihin aiheesta. Vallan käsite on ollut apunani tar-

kastellessani kuvajournalistin subjektiuden rakentumista toimitustyön 

prosessissa.

4.1 Miksi journalismi on sellaista, kuin on?

Ennen kuvajournalismin ja tuotannon tutkimuksen historiaan uppoutu-

mista  pyrin selvittämään journalistisia käytäntöjä  avaamalla hieman 

journalismin ja kuvajournalismin käsitteitä. Kunelius (1998, 19) luon-

nehtii journalismia itsenäiseksi ja edustavaksi. Nämä hieman ristirii-

taisilta  kuulostavat  ideat  tarkoittavat  sitä,  että  yhtäältä  journalismi 

edustaa yleisöä, ja toisaalta se toimii itsenäisen, journalistisen harkin-

nan perusteella. Itsenäisyys viittaa siihen, että journalistinen ammatti-

kunta pyrkii suojelemaan omia tuotoksiaan erilaisilta manipulointi- ja 

vaikutusyrityksiltä. 
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Jo pitkään alan historiassa on toistettu journalismin olevan ajankoh-

taista ja faktapohjaista. Kuneliuksen (2003) mukaan välitettyjen sano-

mien  arvoa  journalismissa  lisää  niiden  tuoreus.  Faktapohjaisuus  on 

nykyisen kaupallisen uutisjournalismin ytimessä, mikä tarkoittaa, että 

journalismi kertoo siitä, mitä maailmassa tapahtuu tai on juuri tapahtu-

nut.  (Emt.  21.)  Tosiasioihin  pohjautumisensa  takia  journalismi  on 

edelleen ammattilaisten näkökulmasta suhteellisen neutraalia, vaikka 

vallalla ollut  objektiivisuuden ihanne saa nykyään rinnalleen muita, 

vastakkaisiakin  argumentteja.  Journalismin  ammattilaisten  näkemys 

tuottamastaan sisällöstä on tästä syystä usein hyvin erilainen kuin esi-

merkiksi  organisaatioviestinnän  kehittäjillä,  jotka  pyrkivät  vaikutta-

maan siihen, millainen kuva toimitukselliseen aineistoon heidän yh-

tiöstään syntyy.  

Yksi journalistisiin käytäntöihin vaikuttava seikka on talous ja kilpai-

lun kiristyminen, joka on johtanut tiedotusvälineet tuottamaan keske-

nään  hyvin  samankaltaista  ja  siten  turvallista  sisältöä.  Kaupallisen 

journalismin sisältöjen on oltava ennakoitavissa, tehokasta ja turvat-

tua. Esimerkiksi poliisin ja viranomaisten suosion uutislähteinä ja me-

dian sisältöjen tuottajina voi ymmärtää sitä kautta, että ne tarjoavat 

helposti uutisiksi taipuvaa materiaalia. (Kunelius 1998, 81.)

Vaikka faktapohjaisuus on kaupallisen journalismin ydintä, tosiasia-

pohjaisuuteen  liittyy  kuitenkin  ristiriita,  jonka  Kunelius  on  tuonut 

esiin  jälkimmäisessä  Viestinnän  vallassa  -teoksessaan.  Hänen  mu-

kaansa journalistien oma käsitys työstään heijastelee  pohjimmiltaan 

realistista  tietoteoriaa:  sen  mukaan  tapahtumat  todellisuudessa  ovat 

ensin, ja sitten journalismi raportoi ne. Käsitys faktapohjaisuudesta on 

kuitenkin ongelmallinen, kuten konstruktivismin opit antavat ymmär-

tää. Kun journalismi joka tapauksessa on melko rutinoitunutta repre-

sentaatioiden tuottamista, sen tuotantoa ohjaavat melko kaavoittuneet 

tekstien lajityypit. (Kunelius 2003, 21–22.)
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Edellä mainitut tekstien lajityypit voidaan ainakin tietyin osin ulottaa 

koskemaan myös  kuvajournalismia.  Kuvallista  viestintää  ja  valoku-

vausta tutkinut Merja Salo (2000, 19) erottaa tekstin tapaan uutiset ja 

niihin liittyvät uutiskuvat omaksi lajityypikseen. Uutiskuvaan liittyy 

semioottisen tulkinnan mukainen välitön, suora, ajankohtainen ja tun-

nevaltainen kokemus todellisuudesta (firstness). Puhuttelevat ja paljon 

toistetut uutiskuvat voivat Salon mukaan päätyä lopulta symboleiksi, 

jotka kuvaavat historiallisia tapahtumia yleisesti kulttuurissa jaettujen 

sopimusten varassa. 

Kuvajournalismin lajityypeiksi Salo erottaa lisäksi reportaasikuvan ja 

kuvituskuvan. Kuvareportaasi on yksittäistä uutiskuvaa laajempi ko-

konaisuus,  jolta  odotetaan  tulkinnallisuutta  ja  kokemuksellisuutta 

(emt. 81). Kuvituskuva eroaa edellisistä siinä, että sen suhde todelli-

suuteen ei perustu havaintoon ja sensaatioon (kuten uutiskuvassa) eikä 

tulkintaan  ja  kertomukseen  (kuten  kuvareportaasissa),  vaan  ideaan. 

Kuvituskuva on kaikkein etäisimmässä kokemuksellisessa suhteessa 

todellisuuteen. Sen ominaisuuksia ovat näkyvän takainen, selittävä ja 

ei-havainnoiva. Kuvituskuva onkin perinteisesti ollut jokin muu kuva 

kuin valokuva: piirros, kartta, havainnollistava kuvio tai graafinen tau-

lukko. Kuvituskuvaa kutsutaan suomalaisessa journalistisessa käytän-

nössä toisinaan symbolikuvaksi tai symbolikuvitukseksi. Tämä johtaa 

kuitenkin  epätäsmällisyyteen,  koska  jo  aiemmin  tuli  todettua, että 

myös esimerkiksi uutiskuvat voivat toimia symboleina. (Emt. 155.)

Journalismille on myös olemassa ammattilaisten yhteisesti hyväksy-

miä kriteerejä, jotka vaikuttavat paitsi teksteihin myös kuvajournalis-

min  sisältöihin.  Uutiselle  usein  asetetuista  kriteereistä  mainittakoon 

yleisyys,  primaarisuus ja  intensiteetti.  Jonkin ilmiön tai  tapahtuman 

uutisarvo on siis sitä suurempi, mitä laajempaa ihmisjoukkoa se kos-

kee, mitä yhteiskunnallisesti merkittävämmästä asiasta on kyse, ja mi-

tä voimakkaampi vaikutus asialla on ihmisten elämään. Poikkeuksena 

uutiskriteereissä voidaan joutua kilpailun takia tekemään kompromis-
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seja, jos kriteerit ovat kovasti ristiriidassa vastaanottajien kiinnostuk-

sen kanssa. Ennen kaikkea kriteereihin vaikuttaa kuitenkin eri välinei-

den profiloituminen ja suuntautuminen erilaisille yleisöille. 

Van Dijk (1988) mainitsee uutiskriteereiksi uutuuden ja ajankohtai-

suuden.  Lisäksi  oleellista  on  uutisen  liittymisen  tiettyyn uutisjatku-

moon eli esimerkiksi onnettomuuden uutisarvo perustuu aikaisempiin 

onnettomuuksiin ja niiden uutisointiin. Edelleen uutisen kriteerinä voi-

daan pitää sen yhteensopivuutta vallitsevien normien, arvojen ja asen-

teiden kanssa. Uuden tiedon tai tapahtuman merkitystä yleisölle Van 

Dijk nimittää relevanssiksi. Uutisarvo on siis sitä suurempi, mitä laa-

jempaa yleisöä se koskee. Yksi kriteeri on uutisen poikkeavuus ja ne-

gatiivisuus, joille on esitetty sekä sosiologisia, psykoanalyyttisiä että 

kognitiivisia tulkintoja. Poikkeava, ja useimmiten vielä negatiivisella 

tavalla poikkeava, uutinen on uutisarvoltaan suurempi kuin toistetusta 

tai tavallisesta aihepiiristä kertova uutinen. Ylempänä esitettyä intensi-

teettiä vastaava kriteeri  Van Dijk’lla  on uutisen maantieteellinen ja 

ideologinen läheisyys eli uutisen liittyminen kuulijan tai katsojan vä-

littömään kokemuspiiriin ja arvomaailmaan. (Ks. Salo 2000, 19; Van 

Dijk 1988, 121–124.)

Amerikkalainen median ja yhteiskunnan suhteiden tutkija Dan Berko-

witz  (1997)  esittää  muutamia  näkökulmia  ymmärtääksemme,  miksi 

uutiset ovat sellaisia kuin ne ovat. Hänen mukaansa yksittäisten jour-

nalistien mielipiteillä  tai  uskomuksilla  ei  ole  suurtakaan vaikutusta, 

sillä organisaatiot, ammatit, työprosessit ja yhteiskunta sanelevat ra-

joituksensa ja ehtonsa sille, mitä julkisuudessa voidaan kertoa ja millä 

tavalla. Myöskään yksittäisillä mediaorganisaatioilla hän ei näe olevan 

paljon valtaa, koska organisaatioiden on toimittava yhteiskunnan sään-

töjen mukaan ja aikaansaatava kaupaksi meneviä tuotteita. Vielä laa-

jemmin katsottuna uskottava journalismi ei voi poiketa liian kauaksi 

siitä, mitä uutisissa on totuttu näkemään, koska uutisten pitää tukea 

riittävästi yhteiskunnassa vallalla olevia uskomuksia. Uutisten on esi-
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merkiksi mahdotonta horjuttaa olemassa olevia yhteiskunnan toimijoi-

den ja instituutioiden välisiä suhteita ja vaikuttaa samaan aikaan paik-

kansapitäviltä  ja  täsmällisiltä.  Edelleen,  jos uutiset  kertovat  asioista 

olettamallamme tavalla, niihin uskotaan siitäkin huolimatta, että ne ei-

vät pidä paikkaansa. Lopuksi, tiedotusvälineillä on tapana kiinnittää 

huomio pois itse välineestä kohti esimerkiksi muita vastuussa olevia 

toimijoita tilanteessa, jossa median huomataan itse tulleen osaksi uu-

tistapahtumaa. Tämä on yksi median keinoista pitää yllä uskottavuut-

taan tilanteissa, jotka muuten saattaisivat horjuttaa uutisten luotetta-

vuutta. (Emt. 497–502.)

Zelizer (1997, 23–30) pitää tärkeänä sitä, että journalismia tarkastel-

laan  mahdollisimman  laajasta  näkökulmasta,  joka  auttaa  ymmärtä-

mään mediaa sekä tuottajien että vastaanottajien näkökulmasta. Hän 

hahmottelee  neljä  kehystä,  joiden  kautta  journalismin  tarkastelu  on 

mahdollista: journalismi performanssina, kertomuksena, rituaalina ja 

tulkitsevana yhteisönä. Kaikki neljä kehystä puoltavat sitä tosiasiaa, 

että journalismia tuotetaan yhteiskunnallisissa käytännöissä ja niiden 

ehdoilla. 

4.1.1 Kuvallisen esittämisen tavoista

Kuvajournalismin konventiot ovat tietyiltä osin lähtöisin tabloideista, 

joilla tarkoitetaan sivukooltaan puolet  suurikokoisen broadsheet-for-

maatin  kokoista  sanomalehteä.  Beckerin  (1992)  mukaan  varhaisiin 

tabloideihin liitettiin viite sensaatiohakuiseen sisältöön, koska kätevän 

kokoinen lehti syntyi alun perin irtonumeromyyntiä ajatellen. Tabloi-

deissa kuvan osuus toimituksellisesta sisällöstä on huomattavasti suu-

rempi kuin broadsheet-sanomalehdissä. Tabloidi-lehtien kirjo on hy-

vin laaja, mutta suurimmalle osalle niistä on yhteistä lehtien myymi-

nen iskevillä lööpeillä ja kuvilla. 
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Kuvallisen esittämisen tavoista Becker (1992, 140) erittelee tavallisten 

ihmisten,  julkisuudenhenkilöiden  ja  uutistapahtumien  kuvaamisen. 

Tavallisten ihmisten kuvat ovat yleensä hyvin pelkistettyjä. Ne esittä-

vät ihmisiä arkisissa ympäristöissä, ja usein kuvattavat pitävät esimer-

kiksi kädessään jotain aiheeseen liittyvää esinettä, joka saattaa näyttää 

hieman epätavalliselta mutta toimii ikään kuin tapahtuman todisteena. 

Tavallisista ihmisistä julkaistut kuvat ovat tyyliltään hyvin lähellä per-

healbumikuvia, mutta usein esimerkiksi kontrolloitu valaistus luo ku-

valle ammattimaisemman ilmeen. Paitsi ihmiskohtaloiden todistajina, 

tavallisia ihmisiä saatetaan käyttää kuvissa tunnistettavuuden takia tai 

piilokameratyyliin  otetuissa  kuvissa  myös  tapahtumien  toimijoina. 

Julkisuudenhenkilöiden  kuvaamisessa  tavanomaisin  tyyli  on  esittää 

henkilö poseeraamassa kotonaan. Usein heidät halutaan näyttää julki-

suuskuvansa  ulkopuolella,  siviilielämässä.  Tällöin  kuvan  katsojalta 

edellytetään tietysti, että hän tunnistaa kuvassa olevan julkisuudenhen-

kilön.  Myös  esiintymiskuvat  tunnetuista  henkilöistä  ovat  tavallisia, 

näillä  kuvilla  perustellaan jutun ajankohtaisuutta  ja tärkeyttä.  Usein 

tällainen kuva julkaistaan myös silloin, kun tehdään juttu kyseiseen 

henkilöön liittyvästä skandaalista. Tässä yhteydessä kuvan ja tekstin 

välille syntyy vahva jännite, kontrasti. Zelizerin (1995, 154) mukaan 

tekstin ja kuvan synnyttämään kokonaisuuteen alettiin kiinnittää ylei-

semmin huomiota vasta toisen maailmansodan jälkeen, television ai-

kakaudelle  tultaessa.  Tätä  ennen  kuvalla  oli  vahva  denotatiivinen 

funktio  ja  tiukka  totuudellisuuden  vaatimus.  Kuvilta  ei  edellytetty 

lainkaan tulkintaa, vaikka kuvajournalismilla olikin jo jonkin aikaa ol-

lut vahva ja vakiintunut asema journalismissa. 

Becker  (emt.  144)  muistuttaa  lehtikuvien  merkitysten  syntymisestä 

nykyisin aina suhteessa tekstiin. Hänen mukaansa teksti on usein dra-

maattisempaa ja sensaatiohakuisempaa kuin itse kuva. Tekstin ja ku-

van yhdistelmä toimii hyvin vahvana viestinä silloin, kun näiden kah-

den elementin välillä tämä yhteys on olemassa. Usein kuvan ja tekstin 

välillä syntyy myös ristiriita. Varsinkin tavallisista ihmisistä julkaistut 
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kuvat  näyttävät  yleensä  ”tavallisilta”,  mutta  teksti  saattaa  paljastaa 

näistä ihmisistä jotain epätavallista ja yllättävää. Tällaisissa tapauksis-

sa teksti ikään kuin antaa kuville uuden denotaation: se kertoo lukijoil-

le, mitä he oikeastaan näkevät kuvissa. Kuvien yhteydessä julkaistut 

sitaatit tukevat kuvatun henkilön kertomusta. Tällöin kuvasta tulee osa 

hänen todistustaan. Kuvaajan tapahtumapaikalla läsnäolon esiintuomi-

nen  tekstin  avulla  on  yksi  keino  tuoda  tapahtuma lähelle  katsojaa. 

Näin lehti voi kertoa, että ”me todellakin olimme siellä.”

Becker (emt. 141) mainitsee niin sanotut piilokamera- tai salakuvat 

julkisuudenhenkilöistä, jotka ovat tavallisia erityisesti tabloidi-lehdis-

tössä.  Nämä  kuvat  rikkovat  lähes  kaikin  tavoin  hyvän  lehtikuvan 

ideaalia: niiden valaistus, tarkennus ja rajaus ovat usein pielessä. Sa-

maan aikaan kuvan uskottavuus lisääntyy, sillä se näyttää ikään kuin 

vanginneen ratkaisevan hetken.  Uutistapahtumista kertovista kuvista 

luullaan usein, että ne kuvaavat autenttista ja  todellista tapahtumaa, 

vaikka yleensä tilaisuudet on suunniteltu ja sovittu tarkkaan etukäteen. 

Uutiskuviin haetaan dramatiikkaa ja suuria tunteita, koska kuvien us-

kotaan olevan kiinnostavia ja välittävän mahdollisimman aitoa puolta 

ihmisistä. Piilokameramaiset kuvat uutistapahtumista vaikuttavat us-

kottavammilta kuin liian hallitut ja tekniset kuvat. Lisäksi uutistapah-

tumien kuvituksiin haetaan tavallisia ihmisiä, ja jos mahdollista, niin 

lapsia.

4.2 Historiaa luolamaalauksista kuvatoimistoihin

Kuvajournalismin alkua on vaikea määritellä, koska kuvien julkaise-

miseen riittävä tekninen kehitys saavutettiin eri puolilla maailmaa hie-

man eri aikoihin, ja lisäksi kuvan arvonnousuun vaikuttivat monet eri 

tekijät. Kuvajournalismin voidaan katsoa syntyneen useissa eri histo-

rian vaiheissa riippuen siitä,  mitä lähdettä käytetään. Äärimmäisenä 

esimerkkinä National Press Photographers -yhdistyksen vuonna 1950 

julkaisema  teos  sijoittaa  kuvajournalismin  alun  luolamaalausten  ai-
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kaan 25 000 vuotta sitten (Newton 2001, 17). Useimmat lähteet liittä-

vät  kuvajournalismin  synnyn  kuitenkin  kuvajulkaisujen  ja  valoku-

vauksen tekniikan kehittymiseen 1800 ja 1900-lukujen taitteeseen. Itse 

valokuvauksen  voidaan  katsoa  saaneen  alkunsa  vuonna  1839,  kun 

William Henry Fox Talbot ja Louis Jacques Mandé Daguerre julkisti-

vat valokuvaustekniset keksintönsä (Fetveit 1999, 789).

4.2.1 Alussa oli piirros

Varhaisimmat  kuvajulkaisut  levisivät  Eurooppaan  1840-luvulla  ja 

Amerikkaan noin kymmenen vuotta myöhemmin. Ensimmäisten ku-

vajulkaisujen kuvat tehtiin puukaiverruksin. Jo silloin ymmärrettiin ta-

pahtumapaikan dokumentoinnin merkitys journalismille. Kaiverruksia 

suosittiin paitsi kehittyneen kaiverrustekniikan takia myös siksi, että 

tuohon aikaan kameran ottamaa kuvaa pidettiin liian sattumanvaraise-

na. Tekniikka kuvien painamiseksi oli olemassa jo pitkään ennen sen 

käyttöönottoa. (Becker 1992, 131.) Suomalaisesta näkökulmasta kuva-

journalismia tutkinut Leena Saraste (1980, 57–58) nimittää 1800-lu-

vun lopulla toimineita stereokuvaajia kuvajournalistien isiksi. Valoku-

vaustekniikan kehitys toi uusia mahdollisuuksia uusien aiheiden ku-

vaamiseen:  nopeatkin  uutistapahtumat  tulivat  tuolloin  valokuvaajan 

ulottuville.

Saraste (emt. 92) toteaa, että lehtivalokuvaus oli teknisesti mahdollista 

jo  1800-luvun  puolivälissä,  paitsi  varsinaisten  urheilutilanteiden  ja 

muiden nopeiden tapahtumien osalta. Hän määrittelee kuitenkin kuva-

journalismiksi kuvan ja sanan hedelmällisen yhteiskäytön, josta voi-

daan hänen mielestään puhua vasta 1920-luvulta alkaen. 

Salo (2000, 8) ulottaa kuvajournalismin historian alkavaksi piirrosku-

vituksen vaiheesta, joka kesti vuodesta 1842 vuoteen 1881. Tuolloin 

valokuvia ei voitu vielä sellaisenaan painaa lehteen, mutta valokuvien 

perusteella tehtyjä puukaiverruksia käytettiin uutisten kuvituksena.
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Maailman ensimmäisinä uutisvalokuvina pidetään saksalaisten valo-

kuvaajien Hermann Biow’n ja Ferdinand Stelznerin kuvia Hampurin 

suuresta tulipalosta vuodelta 1842. Valokuvia ei kuitenkaan käytetty 

aiheesta kertovan lehtijutun kuvituksessa, sillä samana vuonna synty-

nyt maailman ensimmäinen kuvalehti London Illustrated News ei tien-

nyt  niiden  olemassaolosta.  Lehti  toimi  perinteisen  mallin  mukaan: 

piirtäjä kopioi museossa Hampuria esittävän maalauksen ja lisäsi sii-

hen liekit. (Saraste 1980, 91.)

Seuraava etappi kuvajournalismin teknisessä kehityksessä oli valoku-

vakuvituksen varhaisvaihe, joka alkoi rasterilaatan keksimisestä 1881 

sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Painotekninen kehitys sai 1890-

luvulla aikaan kuvalehtibuumin länsimaissa. Varsinainen kuvajourna-

lismin kulta-aika alkoi kinokameran keksimisestä ja sen markkinoille 

tulosta Saksassa ennen toista maailmansotaa vuonna 1925. (Salo 2000, 

8.)

Kuvajournalismin syntyä amerikkalaisesta  näkökulmasta  on hahmo-

teltu muun muassa Barbie Zelizerin (1995) tutkimuksissa. Hänen mu-

kaansa  dokumentointia  kuvien  avulla  harrastettiin  Yhdysvalloissa 

1890-luvulla,  kun  valtio  palkkasi  kuvaajia  dokumentoimaan  muun 

muassa sosiaalisia ongelmia kuten esimerkiksi lamaa ja sen vaikutuk-

sia. 

Teknisen kehityksen lisäksi kuvajournalismin syntyyn vaikutti luku-

taito,  joka alkoi olla yleistä Euroopassa 1870-luvulta alkaen.  Se loi 

lehdistölle uuden potentiaalisen lukijakunnan. Sivistyneistölle tehdyt 

lehdet  eivät  kuitenkaan  kansaa  kiinnostaneet,  ja  sille  alettiin  tehdä 

omia lehtiä. Näissä kuvittamisella oli tärkeä osa tekstin elävöittämi-

sessä ja hitaan lukemisen kompensoimisessa. (Saraste 1980, 91.)

Amerikan  tabloidi-  ja  niin  kutsuttu  keltainen  lehdistö  huomasi  tie-

dotusvälineistä  ensimmäisenä kuvan merkityksen huomioarvon kan-
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nalta.  Kuitenkin  ennen  1900-lukua  useimmat  lehdet  julkaisit  kuvia 

vain satunnaisesti. Beckerin (1992, 130) mukaan kuvajournalismin tu-

lo  lehdistöön  tapahtui  kolmenlaisten  lehtien  kautta.  Kuvia  alettiin 

käyttää aluksi elitistissä aikakauslehdissä, sitten populaareissa tabloi-

deissa ja lopulta myös sanomalehdissä. Alussa kuvien tehtävä oli toi-

mia  todisteina  uutistapahtumille  ja  ylläpitää  uutisten  uskottavuutta. 

Kuvan nopea avautuminen ja viihteellinen arvo lukijalle nähtiin tuol-

loin uhkana vakavalle journalismille. Viikkolehtien nopea lisääntymi-

nen Yhdysvalloissa johtui Espanjan sodan aiheuttamasta ylikuumentu-

neesta  ilmapiiristä  ja  kilpailutilanteesta.  Lisäksi  kasvuun vaikuttivat 

teknologiset innovaatiot, teollistuminen ja markkinatalouteen siirtymi-

sestä aiheutunut mainostajien lisääntyminen. Kuitenkin vuosituhannen 

vaihteessa oli vain muutamia esimerkkejä siitä, että valokuvaus olisi 

lisännyt lehtimyyntiä. Selvää oli kuitenkin se, että uusi kuvalehtikon-

septi oli syntynyt. 

4.2.2 Koristelusta uskottavaan tiedonvälitykseen

Sanomalehdet,  joilla  ei  ennen  valokuvaa  ollut  olemassa  kuvallisen 

esittämisen perinnettä, ottivat kuvajournalismin hitaasti vastaan. En-

simmäiset sensaatiokuvat alkoivat ilmestyä tabloidi-lehdistössä 1920-

luvulla. Samaan aikaan alkoi herätä myös keskustelua sensaatiouuti-

soinnin eettisyydestä. Jo tuolloin argumentoitiin, että sensaatiot syövät 

journalismin muita arvoja, kuten uskottavuutta, täsmällisyyttä ja yh-

teiskunnallista  merkittävyyttä. Kuvajournalismin  asemaa  vakavassa 

uutisoinnissa ei pidetty mahdollisena. (Emt. 133). Barnhurstin (1994, 

40) mukaan 1900-luvun alun toimittajilla, jotka kieltäytyivät käyttä-

mästä  valokuvia,  oli  kirjoitettuun  kieleen  perustuva  ajattelutapa  ja 

koulutus. He eivät ottaneet kuvia vakavasti. Kuvat erottuivat soraääni-

nä kulttuurissa, jossa ei ollut totuttu näkemään taidetta vakavan tekstin 

yhteydessä. Tämä selittää, miksi 1900-luvun alkuun asti erilaiset pus-

kurireunat, kehykset ja koristerekvisiitta ympäröivät suurinta osaa leh-

tikuvista.
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Beckerin (1992,  132)  mukaan kuvajournalismin vakavampi  perinne 

alkoi kehittyä ensimmäisen maailmansodan aikaan, jolloin uutiskuvia 

tuotettiin viikoittain rintamalta. Pikkuhiljaa kuvatuotanto saatiin sovi-

tettua toimitusten päivittäisiin rutiineihin ja kiireellisiin aikatauluihin. 

Kuvajournalismi koki ennenkuulumattoman arvonnousun 1930-luvun 

lopulla, kun kuvalehdet alkoivat tehdä tuloaan. Salon (2000, 8) mu-

kaan modernin kuvajournalismin ensimmäisiä foorumeita olivat sak-

salaiset  kuvalehdet,  joiden  tekijät  pakenivat  natsismia  1930-luvulla. 

He  vaikuttivat  englanninkielisen,  saksalaista  lehdistöä  kansainväli-

semmän kuvalehdistön  syntyyn  Englannissa  (Picture  Post  1938)  ja 

Yhdysvalloissa (Life 1936). 

Kuvareportaasi, kuvaessee ja tavallisten kansalaisten esittäminen ku-

vissa alkoi samaan aikaan 1950–60-luvulla, kun meneillään oli yhteis-

kunnallista keskustelua korkea- ja populaarikulttuurista. Kuvajourna-

lismi  löysi  tiensä  museoihin  ja  saavutti  aseman  korkeakulttuurissa. 

Tabloidi-lehdistöä alettiin samaan aikaan pitää populaarina ja alempi-

arvoisena. (Becker 1992, 139.)

Kun kuvajournalismi alkoi nostaa päätään 1930-luvulla, se koki no-

pean arvonnousun. Kuvan käyttö painetussa mediassa kasvoi seuraa-

van vuosikymmenen aikana yli 40 prosenttia. Lopullisesti kuvajourna-

lismi vakiinnutti asemansa vuonna 1938. (Zelizer 1995, 143–144.) 

4.2.3 Sirpaleinen nykyhistoria

Salon (2000, 8–9) mukaan valokuvauksen yleishistorioissa kuvajour-

nalismin kulta-aika ja usein koko kuvajournalismin historia päättyy te-

levision tuloon 1950–60-luvuilla ja viimeistään suurten englanninkie-

listen kuvalehtien kuolemaan 1970-luvun alussa. Yleishistorioissa ku-

vajournalismi hahmottuu nykyään enää vain sekundaarilähteiden ku-

ten näyttelyiden ja valokuvauskirjojen kautta. Sen sijaan kuvajourna-

lismin omassa historiankirjoituksessa mainitaan tärkeitä kehityskulku-
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ja vielä 1950-luvun jälkeenkin. Tällaisia ovat olleet uusien kuvatoi-

mistojen synty Yhdysvalloissa 1960-luvulla ja erityisesti ranskalaisten 

kuvatoimistojen toiminnan ulottuminen Yhdysvaltoihin 1970-luvulla. 

Lisäksi Salo mainitsee kuvakertomuksen muodon kritiikin ja uudista-

misen valokuvakirjoissa sekä journalismin uuden kriittisyyden ja po-

liittisuuden, jotka kehittyivät kansalaisoikeusliikkeen ja Vietnamin so-

dan myötä. Sittemmin alkoi myös paikallisten ja alueellisten sanoma-

lehtien viikonloppusivujen ja aikakauslehtimäisten liitteiden panosta-

minen  kuvajournalismiin  1970-  ja  80-luvuilla.  Paikallisuudesta  on 

seurannut, että nykyinen kuvajournalismi on kansainvälisesti ”näky-

mättömämpää” ja historiankirjoitus hajanaisempaa kuin kansainvälis-

ten kuvalehtien aikakaudella. Hajanaisuutta on lisännyt myös se, että 

erilaiset rajattujen kohderyhmien erikoislehdet ovat 1970-luvulta läh-

tien olleet kuvajournalismin uusia foorumeita.

4.3 Kuvajournalismin tutkimusperinne 

Kuvien merkityksiä on pohdittu antiikin ajoista lähtien. Varsinainen 

mediakuvaston tutkimus lähti kuitenkin käyntiin vasta 1970-luvun al-

kupuolella, kun elokuva, valokuva, mainokset ja taide alkoivat kiin-

nostaa tutkijoita yhteiskunnallisina ja kulttuurisina ilmiöinä. Samaan 

aikaakaan mediakuvaston tutkimus alkoi saada jalansijaa yliopistoissa 

laajemminkin. Tämä liittyi kulttuurintutkimuksen aseman vahvistumi-

seen mediatutkimuksessa. Visuaalisen kulttuurin tutkimuksesta alettiin 

puhua vasta 1990-luvun aikana. (Seppänen 2005, 18.)

Kuvajournalismin tutkimusperinnettä  tarkasteltaessa kuvajournalismi 

on nähtävä osana laajempaa tutkimuksen kenttää. Osana visuaalisen 

kulttuurin tutkimusta se pohjautuu taidehistoriaan, taiteen filosofiaan 

ja  estetiikkaan,  semiotiikkaan,  elokuvatutkimukseen,  television-  ja 

joukkoviestinnän  tutkimukseen,  valokuvan  tutkimukseen,  graafisen 

suunnittelen ja typografian tutkimukseen, kirjallisuudentutkimukseen 

sekä visuaalisen havaitsemisen fysiologiseen ja psykologiseen tutki-
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mukseen.  Lisäksi  visuaalisen  havaitsemisen  kulttuurillisia  eroavai-

suuksia ja samankaltaisuuksia on tutkittu muun muassa sosiologian ja 

antropologian aloilla. 

Seppäsen (emt. 20–26) mukaan visuaalisen kulttuurin teoreettinen pai-

nopiste on niin sanotussa brittiläisessä kulttuurintutkimuksessa. Se on 

ollut keskeinen voimatekijä, kun visuaalisen kulttuurin tutkimus alkoi 

muodostua, sillä kuvan merkityksen ongelma oli ollut jo pitkään kes-

keinen kulttuurintutkimuksen traditiossa. Seppänen (emt.) käyttää esi-

merkkinä visuaalisen kulttuurin tutkijan Martin Jayn (1996) toteamus-

ta, jonka mukaan on vain ajan kysymys, milloin visuaaliseen koke-

mukseen kytkeytyvät tieteet liittyvät kulttuurintutkimuksen sateenvar-

jon alle. Edellä mainittujen tieteiden lisäksi Jay on ennustanut arkki-

tehtuurin ja valokuvan historian ja jopa virtuaalitodellisuuden tutki-

muksen tempautuvan ennen pitkää mukaan.

Edellä mainituista tutkimusperinteistä Griffin (2001) korostaa eloku-

vatutkimuksen  vaikutusta  kaikkeen  nykyään  tehtävään  visuaalisen 

kulttuurin tutkimukseen. Hän toteaa kuitenkin,  että elokuvatutkimus 

on itsessään kokoelma eri tieteistä lainattuja teorioita ja menetelmiä. 

Täsmällisempää olisi siis sanoa elokuvatutkimuksen vakiinnuttaneen 

keskeiset  teoreettiset käsitteet,  jotka edelleen vaikuttavat visuaalisen 

kulttuurin tutkimukseen. Keskeistä on erottaa jako varhaisiin teorioi-

hin (formative theories) ja realistisiin teorioihin (realist theories). Var-

haisten teorioiden edustajat pitävät kuvallisia esityksiä täysin raken-

nettuina ja tekijän intentioilla ladattuina, kun taas realistiset teoreeti-

kot argumentoivat kuvan ja todellisen maailman välillä olevan luon-

nollisen yhteyden. (Emt. 433–442.)

Tällainen jako lienee edelleenkin olevan olemassa myös kuvajournalis-

min-  ja  valokuvan  tutkimuksessa.  Keskustelu  kuvan  todellisuudesta 

kiihtynee jatkossakin vielä entisestään, koska digitaalisuus on nostatta-

nut pintaan huolen valokuvan todellisuudesta ja dokumentaarisuudesta. 
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Griffinin mukaan kuvallisen esittämisen todellisuus ei vastaa vallitse-

vaa todellisuutta, vaan pikemminkin se on yhteydessä visuaalisen esittä-

misen konventioihin, kuvalliseen perinteeseen ja tietoisuuteemme siitä, 

miten olemme tottuneet näkemään asioita kuvallisesti esitettyinä. (Emt. 

446–447.)

Seppänen (emt. 20–26) ei puolestaan nosta Griffinin tavoin elokuvatut-

kimusta visuaalisen kulttuurin tutkimuksen kivijalaksi. Hänen mukaan-

sa visuaalisen kulttuurin tutkimuksen syntyminen on samalla kertaa vi-

suaalisuutta  tutkivien tieteiden yhdistymis-  ja  eriytymisprosessi.  Esi-

merkiksi taiteen tutkimus on omaksunut paljon elokuvatutkimukselta 

mutta viiveellä, jolloin elokuvatutkimus on jo liikkunut uusiin suuntiin. 

Visuaalisen kulttuurin identiteettityöhön kuuluu juurien etsiskely, kat-

seen kääntäminen menneisyyteen ja tärkeiden tekstien kokoaminen sa-

moihin kansiin. 

4.4 Tuotannontutkimus ja sen merkitys

Mediatutkimuksen, ja tarkemmin journalistisen tuotannon tutkimisen, 

kannalta on tärkeää ymmärtää kulttuurituotannon moninaisuutta hie-

man laajemmin. Tutkimusperinteen avulla yritän sijoittaa oman työni 

tähän tuotannontutkimuksen kenttään.

Uutistuotannon sosiologinen tutkimus nojaa lähtökohdiltaan kulttuu-

rin-  ja  poliittisen  taloustieteen  tutkimukseen,  joiden  voidaan  katsoa 

saaneen alkunsa Marxin ajatuksista.  Yhteisöllisten normien tutkimi-

sesta on kiittäminen Émile Durkheimia ja modernin byrokratian toi-

minnan tutkimisesta Max Weberiä, jotka ovat viitoittaneet mediatuo-

tannon sosiologista tutkimusta (Cottle 2003, 13.)

Mediaorganisaatioiden ja -tuotannon tutkija Simon Cottle ja sosiologi 

Eoin Devereux ovat yhtä mieltä viestinnän tutkimisen monitieteisyy-

destä. Edellä on kuvattu visuaalisen kulttuurin tutkimusperinnettä, jo-
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ka pohjautuu muun muassa viestinnän ja taiteen tutkimukseen, semio-

tiikkaan, sosiologiaan ja psykoanalyysin teoreettiseen perintöön. Sel-

keimmin tutkimusperinteestä erottuvat poliittisen taloustieteen näkö-

kulma ja sen kanssa jonkin verran ristiriidassa oleva kulttuurintutki-

mus. Ristiriita syntyy siitä, että mediaorganisaatioissa työskentelevät 

ihmiset kokevat olevansa töissä suurissa liiketoimintayksiköissä, jotka 

toimivat investointien kohteina ja työllistäjinä. Kulttuurintutkimuksen 

näkökulmasta taas mediatalot ovat osa kulttuuriteollisuutta, jossa niillä 

on  aivan  erityinen  rooli  tuottaessaan  ja  jakaessaan  symbolista  pää-

omaa,  joka  levittäytyy  syvälle  yhteiskuntaan.  Molempien  tutkimus-

suuntien intressinä kuitenkin on selvittää, miten median toimintaa ja 

tuotantoa voisi parhaiten lähestyä ja selittää. Kaupallisen ja kulttuuril-

lisen tutkimuksen väliin jää kuitenkin vielä melko suuri ja vähän tut-

kittu alue, jossa esimerkiksi organisaatiorakenteiden ja työkäytäntöjen 

selvittämisessä  riittäisi  työsarkaa.  Tuotannontutkimuksella  pyritään 

selvittämään, miten nämä moninaiset vaikuttavat tekijät pystytään ot-

tamaan huomioon hyvinkin erilaisissa ja muuttuvissa mediaorganisaa-

tioissa. 

Tässä työssä poliittinen taloustiede jää vain vähäisen huomion koh-

teeksi,  sillä lähestymistapani on kulttuurintutkimuksellinen ja yhteis-

kunnallinen. Uutistyön yhteiskunnallisen näkökulman mukaan uutiset 

ovat ihmisten tuottamia ja sosiaalisten käytäntöjen muokkaamia eivät-

kä siis itsessään olemassa olevia objektiivisia totuuksia.  

Tarve uutistuotannon tutkimiselle havaittiin jo vuonna 1925, jolloin 

kansainvälinen journalistiliitto alkoi peräänkuuluttaa journalistien am-

matillisen ja taloudellisen tilanteen selvittämistä toimituksellisen työn 

itseymmärryksen lisäämiseksi (Hardt & Brennen 1995, 4). Varhaisim-

mat  uutistuotannosta  tehdyt  tutkimukset  keskittyivät  enimmäkseen 

vain tiettyihin työprosesseihin, kuten esimerkiksi journalistien tapaan 

noudattaa tiukkaa uutispolitiikkaa tai objektiivisuuden ihanteen strate-

gista käyttöä uutistyössä. Varhaisissa tutkimuksissa, joissa alan am-
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mattilaisia haastateltiin, viitattiin usein organisaatioiden rajoitteisiin ja 

niistä  juontuviin  journalistisiin  käytäntöihin.  Tutkimukset  osoittivat 

selkeästi, että journalistien ammattikäytäntöjen laajemmalle tutkimuk-

selle oli tilausta. (Cottle 2003, 14.)

Hardtin  ja  Brennenin  (1995)  mukaan  varsinkin  1960-luvun  lopulla 

media oli  tiukasti kytköksissä laajempaan sosiaalihistorian kenttään. 

Journalistisen työn historiasta ei ole paljonkaan tietoa ennen empiiris-

ten tutkimusmetodien  käyttöönottoa  historiantutkimuksessa.  Entistä 

enemmän mielenkiintoa tuotannon tutkimiselle  suunnattiin  1970-  ja 

1980-luvuilla, jolloin etnografisten tutkimusten mielenkiinto kohdistui 

uutistuotannon  organisatoriseen,  byrokraattiseen  ja  ammattimaiseen 

luonteeseen sekä varsinaisiin tuotantoprosesseihin.  Näissä tutkimuk-

sissa tultiin entistä vakuuttuneemmiksi siitä, että uutistuotannon luon-

ne muokkaa ja värittää synnyttämiään sisältöjä. Maailman tapahtumat 

joutuvat ikään kuin taipumaan kohdatakseen journalismin tarpeet, jot-

ka voidaan ymmärtää esimerkiksi siten, että joka päivä määräaikaan 

mennessä on rutiininomaisesti  tuotettava sovittu määrä tiettyyn for-

maattiin sopivaa sisältöä. (Cottle 2003, 14–15.)

Edelleen Cottle nimeää tuotannon tutkimuksessa vaikuttavat kolme ta-

soa. Journalismin tuotannon mikrotasolla, jolle tämäkin työ siis sijoit-

tuu, työkäytännöissä vaikuttavat hierarkkiset työympäristöt ja työnte-

kijöiden suhteet  kollegoihin,  teknologiaan ja  ulkopuolisiin  tahoihin. 

Välitasolla tuotantoon vaikuttavat organisaatiokulttuuri, johtamisstra-

tegiat ja toimitusperiaatteisiin liittyvät linjaukset. Lopulta makrotasol-

la vaikuttavat lait ja asetukset ja sekä paikallinen että globaali teknolo-

gia- ja kilpailuilmapiiri.

Devereux’n (2003, 76–77) mukaan tuotannontutkimus on jälleen nou-

semassa muun muassa opiskelijoiden mielenkiinnon kohteeksi, vaikka 

tiedotustutkimuksessa on pitkään ollut vallalla enimmäkseen represen-

taatioiden  ja  vastaanoton  tutkiminen.  Devereux  kirjoittaa,  että  alan 
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ammattilaisilla on vielä paljon annettavaa tutkimukselle muun muassa 

siitä, millaiset asiat rajoittavat heidän työtään ja minkälaisia intentioita 

he liittävät tuottamiinsa kuviin ja teksteihin. Ammattilaiset työskente-

levät toisaalta rajoittavien ja vakiintuneiden historiallisten käytäntöjen 

varassa ja toisaalta heillä on myös mahdollisuus ja sananvapaus vai-

kuttaa käsityksiimme esimerkiksi sukupuolirooleista. Tuotannon mo-

ninaisuuden kartoittaminen ja selvittäminen auttaa laajasti myös koko 

median toiminnan ymmärtämisessä.

Toisin sanoen Devereux (2003, 109) pitää tuotannon, sisällön ja vas-

taanoton  kokonaisvaltaista  tarkastelua  hyödyllisenä  siksi,  että  sen 

avulla voidaan välttyä kompastuskiviltä, jotka usein liittyvät mediasi-

sältöjen  ideologiseen  analysoimiseen.  Nämä  karikot  liittyvät  siihen 

aatteiden kirjoon, joka sisältöä tuottavilla ammattilaisilla ja toisaalta 

vastaanottajilla  on.  Ilman  tuotannon  ja  vastaanoton  tutkimusta  eri 

ideologioiden kohtaaminen jää vain arvailujen varaan.

Saman asian puolesta on puhunut myös Stuart Hall (1974) esseessään 

’The television discourse: encoding and decoding’, jossa hän esittelee 

kuuluisan sisään-  ja  uloskoodausmallinsa.  Hallin mallin  mukaan si-

sään- ja uloskoodaus tapahtuvat ajallisesti erillisinä, mutta ne on kui-

tenkin käsitettävä yhdessä viestinnän kokonaisuuden ymmärtämiseksi. 

Yksittäisen sisältö- tai vaikutustutkimuksen sijaan tämä malli asettaa 

viestinnän tutkimuksen laajempaan kulttuuriseen, taloudelliseen, his-

torialliseen,  ideologiseen,  organisatoriseen,  poliittiseen  ja  yhteisölli-

seen kontekstiin.  (Devereux 2003,  82.)  Hall’n  (1992,  135)  mukaan 

tuotantorakenteet  ammentavat  aiheita,  käsittelytapoja,  agendoja  eli 

päiväjärjestyksiä, tapahtumia, henkilöitä, mielikuvia yleisöstä sekä ti-

lanteen määrittelyjä muista lähteistä ja diskursiivisista muodostumista 

sen laajemman sosiokulttuurisen ja poliittisen rakenteen piirissä, josta 

ne ovat eriytynyt osa. Hall toteaa, että sisäänkoodauksessa tuotantora-

kenne soveltaa koodia ja tuottaa sanoman. Toisessa ratkaisevassa koh-
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dassa sanoma koodataan ulos ja se niveltyy yhteiskunnallisten käytän-

töjen rakenteeseen. (Emt. 136.)

Jos Hallin mallia ajatellaan kuvajournalismin yhteydessä, asia mutkis-

tuu entisestään, sillä vastaanottajien tekemä kuvien tulkinta on vielä 

astetta sattumanvaraisempaa kuin tekstin välittämien merkitysten tul-

kitseminen. Perustelen väitettäni kuvallisten esitysten tulkinnasta so-

veltamalla Hannu Pulkkisen (2002) sanomalehtien ulkoasusuunnitte-

lua käsittelevää lisensiaatintyötä. Hän kuvaa sanomalehden visuaali-

sen ilmaisun välineitä janana, jonka toisessa ääripäässä on leipäteksti 

ja toisessa valokuva. Ääripäiden väliin mahtuvat typografiset koros-

tukset,  grafiikka  ja  kuvitukset.  Pulkkinen  (emt.  4)  toteaa,  että  mitä 

enemmän tekstistä siirrytään kuvalliseen ilmaisuun, sitä paremmin se 

vangitsee lukijan huomion. Samalla nämä viestit sisältävät kuitenkin 

yhä vähemmän sellaista rationaalista jatkuvuutta, minkä ansiosta vas-

taanottaja ymmärtää viestin halutulla tavalla.

Joka tapauksessa vastaanottaja toimii Hallin termejä käyttäen vallitse-

van koodin sisällä, jos hän vastaanottaa kuvan merkityksen tekijän in-

tentioiden mukaisesti. Professionaalinen koodi puolestaan viittaa am-

mattilaisten konventioihin, joita he käyttävät liittäessään merkityksiä 

kuviin. Professionaalinen koodi liittyy läheisesti tutkimusongelmaani, 

ja sitä olen pyrkinyt selventämään aiemmassa luvussa journalististen 

käytäntöjen yhteydessä. Useimmiten käytössä on kuitenkin neuvotte-

leva koodi, jonka mukaisesti vastaanottaja omaksuu viestistä vain hä-

nen omaan kokemusmaailmaansa sopivat merkitykset. Lehden lukija 

voi myös vastaanottaa kuvaan sisäänkoodatun merkityksen täysin te-

kijän ajatuksista poikkeavalla tavalla, ja tällöin on Hallin termein käy-

tössä niin sanottu torjuva koodi. Torjuvan koodin käyttäminen edellyt-

tää vastaanottajalta kykyä kriittiseen medianlukutaitoon.   

Yhteenvetona totean, että kuvajournalistisen tuotannon tutkiminen on 

vähäisestä tutkimusperinteestään huolimatta, tai ehkä juuri siksi, tär-

38



keä tutkimuskohde. Tuotannontutkimuksen avulla saadaan tietoa alal-

la vallitsevista journalistisista käytännöistä, jotka vaikuttavat julkaista-

viksi päätyvien kuvien syntyä ohjaaviin valintoihin. Tuotantoa tutki-

malla päästään  esimerkiksi sellaisten kysymysten äärelle kuin, miten 

ja miksi media merkityksellistää maailmaa tietyllä tavalla, tai minkä-

laiset käytännöt vaikuttavat siihen, millaista kuvajournalismia tiedo-

tusvälineissä nähdään.

4.5 Foucault ja valta

Syy siihen, miksi olen työssäni päätynyt pohdiskelemaan kuvajourna-

lismiin kytkeytyvää valtaa, liittyy ranskalaisen historioitsijan ja filoso-

fin Michel Foucault’n (1926–1984) perintöön. Hänen teorioitaan on 

lähes mahdotonta sivuuttaa vallasta puhuttaessa. Monet tutkijat kiiste-

levät edelleen siitä, mitä Foucault itse asiassa vallalla tarkoittaa, sillä 

hänen monipuolinen tuotantonsa käsittää hyvin moniselitteistä ja mo-

nella  tavalla  tulkittua  tietoa  vallasta.  Vaikka  Foucault  ei  määrittele 

valtaa  mitenkään yksiselitteisesti  tai  selkeästi,  hänen näkemyksensä 

vallasta avaavat mielenkiintoisen näkökulman yhteiskunnallisiin insti-

tuutioihin  ja  subjektiuden  muotoutumiseen.  Valtaprosessit  toimivat 

paitsi  kielen  avulla,  esimerkiksi  ammatillisissa  diskursseissa,  myös 

kuvallisuuden tuotannossa, jakelussa ja kulutuksessa.

Ennen kuin avaan tarkemmin Foucault’n näkökulmia, esittelen lyhyes-

ti, minkälaisista muista näkökulmista valtaa on lähestytty viestinnän 

tutkimuksessa ja yleisemminkin. Vallan käsitteen etymologiaa ja käyt-

töä on pohtinut muun muassa Hyvärinen (2003), joka on törmännyt 

vallan  käsitehistorian  kirjoittamisen  ongelmallisuuteen.  Hänen  mu-

kaansa valta on käsitteenä poikkeuksellisen poliittinen ja avoin kiiste-

leville tulkinnoille. Lisäksi vallan hämmentävänä piirteenä on, että sitä 

käytetään runsaasti vaihtelevissa ja yleensä reflektoimattomissa teks-

teissä ja puhetilanteissa. (Emt. 63.) Esimerkkejä valta-käsitteen käy-
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töstä löytyy niin Aleksis Kiven vanhasta suomesta kuin eurooppalai-

sesta poliittisesta retoriikasta.

Vallasta  viestinnän tutkimuksessa kirjoittanut  Kunelius  (2003)  avaa 

kolme näkökulmaa aiheeseen. Hänen mukaansa valta voi olla jollakin, 

kuten esimerkiksi tiedotusvälineiden omistajilla. Toisin sanoen valta 

journalismissa voidaan ymmärtää kriittisen yhteiskuntateorian valossa, 

kuten Kunelius sen esittää. Se juontuu marxilaisesta yhteiskuntateo-

riasta, ja sen mukaan joukkoviestintä on erottamaton osa yhteiskun-

nallista vallankäyttöä. Poliittiseen taloustieteeseen pohjaava näkemys 

ottaa lähtökohdakseen talouden ensisijaisuuden. Sen mukaan yhteis-

kunnallinen valta on jotain, jota yksillä on ja toisilla ei. Toisaalta hän 

sanoo vallan olevan arjen rutiineissa, mikä näkyy esimerkiksi ideolo-

gioiden omaksumisena.  Valta voidaan ymmärtää siten,  että olemme 

kaikki mukana yhteiskunnallisessa vallankäytössä, kun osallistumme 

erilaisten instituutioiden toimiin ja uusinnamme rooleissamme yhteis-

kunnan valtasuhteita. Kolmanneksi, valta on suhteellista ja sen toimin-

taa voidaan kyseenalaistaa. Kriittisestä teoriasta kasvanut näkemys ko-

rostaa vallan suhteellisuutta. Sen mukaan valtaa ei ole ilman vastarin-

taa, ja vallitseva ideologia tai hegemonia joutuu jatkuvasti kamppaile-

maan säilyttääkseen uskottavuutensa. (Emt. 209–213.)

Foucault’laisen  valtakäsityksen  taustalla  vaikuttaa  muun  muassa 

Friedrich Nietzschen filosofia, joka pyrkii kyseenalaistamaan vallitse-

van ”totuuden” ja ”tiedon”. Foucault’n mukaan valta rakentuu alhaal-

ta, mikä tarkoittaa sitä, että valta ei ole ensisijaisesti käskyjä, kieltoja 

tai lakeja.  Tästä huolimatta hän myöntää pakkovallan  olemassaolon 

mutta on kuitenkin enemmän sitä mieltä, että valtaa ei voi omistaa. 

Omistamisen sijaan valta muodostuu sosiaalisissa suhteissa ja vuoro-

vaikutuksessa historiallisesti rajatussa ajassa ja tilassa. Vallan ”omis-

tamisen”  Foucault  ymmärtää  kansantaloudellisesta  näkökulmasta. 

Valta  on  toisaalta  kytkeytynyt  kansantalouteen  ja  luokkayhteiskun-

taan, jolloin se on ymmärrettävä oikeutena; jonain joka on mahdollista 
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omistaa hyödykkeen tavoin (Foucault 1980, 88). Jos valtaa tarkastel-

laan muuten kuin kansantaloudellisesta näkökulmasta, voidaan väittää, 

että tässä mielessä valta ei ole itsestään selvää tai jaettavaa. Parem-

minkin voidaan puhua vallankäytöstä tai sen harjoittamisesta. Valta on 

läsnä vain teoissa, ja se on kaikenlaisten pakkojen tai voimakeinojen 

yläpuolella. Valta on ymmärrettävä joksikin, joka on koko ajan liik-

keessä, joka ei ole koskaan joko siellä tai täällä. Se ei ole kenenkään 

omaa. (Emt. 89.)

Foucault’n mukaan valta ei estä toimintaa vaan tekee sen mahdollisek-

si. Subjektius syntyy vallan verkostoissa, joissa yksilöllä on mahdolli-

suus  sopeutua  sosiaalisiin  rakenteisiin.  Toisaalta  yksilöllä  on  myös 

mahdollisuus olla sopeutumatta normeihin, jolloin vallan sisällä ilme-

nee vastarintaa, jota valta Foucault’n mukaan tuottaa aina. Valta on 

pohjimmiltaan sitä, minkä se tukahduttaa. Hän toteaa, että tätä vallan 

määritelmää on jo loputtomiin toistettu historiassa, ensin Hegel, sitten 

Freud ja viimeksi Reich. (emt. 90.) Tukahduttavan vallan määritelmä 

on vastakkainen juridiselle sopimukseen ja vastarintaan perustuvalle 

määritelmälle vallasta. Tukahduttava valta alkaa toimia vasta voiman-

käytön seurauksena, esimerkiksi siinä vaiheessa kun voimankäytöstä 

seuraa vastarintaa. (Emt. 91–92.)

4.5.1 Totuuden diskurssi  

”Näyttää vähän hassulta, jos pannaan Leonardo da Vincin Pyhä eh-
toollinen kuvitukseksi johonkin kolariuutiseen. Siinä syntyy aika sem-
monen ristiriitanen vaikutelma sen karun todellisuuden ja sit tän ku-
van välille. Uutiskuvan pitäis olla vähän dokumentaarisempi...” (Ote 
haastatteluaineistosta)

Sen lisäksi että Foucault oli kiinnostunut esimerkiksi seksuaalisuudes-

ta, eriarvoisuudesta ja taloudellisista suhteista, joissa valta on läsnä, 

hän oli kiinnostunut vallan ja totuuden suhteesta. Hän pyrki selvittä-

mään ”totuuden” muodostumisen ehtoja ja mekanismeja, joita valta-
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prosessit hänen mukaansa määrittelevät. Vallan avulla voidaan siis se-

littää, mitä pidetään totena ja miksi. 

Totuuden ja vallan suhteen ymmärtämiseen tarvitaan avuksi diskurs-

sin käsite. Paljon erilaisten diskurssianalyysien syntyyn vaikuttaneena 

Foucault on näet todennut, että vallan käsite kytkeytyy aina väistämät-

tä  diskursseihin,  joissa  tuotetaan  totuutta.  Toisin  sanoen,  valtaa  on 

mahdoton harjoittaa ilman institutionalisoitunutta ja ammattimaista to-

tuuden diskurssia. (Emt. 93.) Hall (1999, 98) hahmottelee Foucault’n 

diskurssiteoriaa määrittelemällä  diskurssin ryhmäksi  lausumia,  jotka 

tarjoavat kielen sitä varten, että voitaisiin puhua tietynlaisesta, jotakin 

aihetta koskevasta tiedosta – toisin sanoen representoida tätä tietoa. 

Foucault  käyttää käsitettä diskursiivinen muodostuma, jolla hän tar-

koittaa lausumien joukkoa, jotka toisiinsa liittymällä muodostavat dis-

kurssin. Diskurssissa on siis kyse tiedon tuottamisesta kielen välityk-

sellä. Toisaalta myös kieli itse on tiettyjen käytäntöjen tuottama. Kos-

ka kaikki sosiaaliset käytännöt käsittävät merkityksiä, kaikilla käytän-

nöillä on diskursiivinen ulottuvuutensa. Niinpä diskurssi on kaikkien 

sosiaalisten  käytäntöjen  vaikuttava  osa.  (Emt.  99.)  Edelleen  Hall’n 

mukaan oleellista on se, että jokainen diskurssi tuottaa asemia, joista 

ja vain joista se voi toimia. Jokaisen diskurssia käyttävän on asemoita-

va itsensä siten kuin hän olisi kyseisen diskurssin subjekti. Tai kuten 

Hall’n  (1999,  99–100)  siteeraama  Foucault  saman  asian  ilmaisee, 

”lausuman kuvaaminen ei koostu puhujan ja hänen sanomansa suhtei-

den analysoimisesta, vaan sen määrittämisestä, minkä aseman kenen 

tahansa yksilön on voitava ottaa, jos tämä mielii olla lausuman subjek-

ti” (Foucault 1972, 95–96). 

Kuvajournalistien tapauksessa he puhuvat työstään ja määrittävät am-

matti-identiteettiään  oman  ammatillisen  diskurssinsa  avulla.  Tässä 

mielessä valta toimii keskeisimmin juuri ammattilaisten puheessa, jos-

sa määritellään esimerkiksi kuvajournalismiin kuuluvia asioita. Koska 

diskurssit toimivat aina suhteessa valtaan, kysymys siitä, onko jokin 
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diskurssi tosi vai epätosi, ei ole yhtä tärkeä kuin se, onko sillä käytän-

nön vaikutuksia. Kun sillä on tällaisia vaikutuksia, kun se siis järjestää 

ja  säätelee  valtasuhteita,  sitä  kutsutaan  ”totuusjärjestykseksi”.  (Hall 

1999, 105.) Foucault’n mukaan diskurssi ei vain sisälly aina valtaan, 

vaan on myös yksi niistä järjestelmistä, joiden kautta valta leviää. Jon-

kin diskurssin tuottama tieto laskee perustan tietynlaiselle vallalle, jota 

harjoitetaan niitä kohtaan, joista ”tiedetään”. Kun tätä valtaa harjoite-

taan käytännössä, tietyllä tavalla ”tiedetyistä” tulee sen alaisia. Tällai-

nen suhde on aina valtasuhde. (Ks. Foucault 1980, 201.) Niillä, jotka 

tuottavat diskurssin, on aina valta tehdä siitä totta eli vahvistaa sen pä-

tevyys, sen asema tietona. (Hall 1999, 104.)

5. AINEISTON ANALYYSI

Seuraava haastatteluaineiston analyysi on yhdistelmä teemoittelua ja 

teoreettista  lähestymistapaa.  Teoriapohja analyysille on ammennettu 

valtateoriasta, jota esittelin edellisessä luvussa. 

5.1 Johdatus analyysin teemoihin

Koska edellä tuli todettua Foucault’n valtakäsityksen monet tulkinta-

mahdollisuudet, tyydyn työssäni nojaamaan analyysini vallasta hänen 

tulkitsijoidensa  teksteihin.  Teemoittelussa  käyttämäni  teemat  olen 

muotoillut Janne Seppäsen Visuaalinen kulttuuri -kirjan avulla. Valtaa 

käsitellessään Seppänen on niin ikään jättänyt taka-alalle sen, miten 

foucault’lainen valtakäsitys olisi lopulta ymmärrettävä. Sen sijaan hän 

on lukenut Foucault’ta ja muutamia hänen tulkitsijoitaan siitä näkö-

kulmasta,  millaisia  kysymyksiä  tutkimuskohteelle  kannattaa  esittää, 

jos halutaan päästä vallan jäljille.    
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Olen jättänyt analyysissä huomiotta teemarungossa ja teemahaastatte-

luvaiheessa käyttämäni teemat. Tämä siksi, että nuo teemat eivät pal-

velleet  parhaalla  mahdollisella  tavalla  myöhemmin  mielenkiintoni 

kohteeksi  muodostunutta  valta-analyysiä.  Alkuperäiset  neljä  teemaa 

kuitenkin vaikuttivat siihen, että aineistosta muodostui sellainen, että 

se soveltuu hyvin myös tämäntyyppisen analyysin kohteeksi. Seuraa-

vaksi esittelen analyysini viisi teemaa ja kerron, miten olen niihin pää-

tynyt. Teemat kuuluvat lyhyesti otsikoituna seuraavasti:

• Kuvajournalismin määrittely (5.2)
• Kuvajournalistin ammatti-identiteetti (5.3) 
• Sopeutuminen teknologioihin ja tiloihin (5.4) 
• Talouteen, henkilöresursseihin ja journalistisiin käytäntöihin kyt-

keytyvät valtasuhteet (5.5)
• Kuvajournalismin tuottajien ajatuksia lukijoista (5.6)

Aineistoa lukiessani minulle alkoi hahmottua se, että uutiskuvan to-

tuuden problematiikka nousi yhdeksi keskeisimmäksi puheenaiheeksi 

kaikissa tekemissäni haastatteluissa. Halusin selvittää, mistä siinä oi-

kein oli kysymys. Mitä journalististen kuvien tekijät oikeastaan sanoi-

vat, kun he määrittelivät esimerkiksi hyvää kuvajournalismia? Tästä 

lähtökohdasta aineisto näyttäytyi mielenkiintoisena juuri valta-analyy-

sin kannalta. Kuvajournalismin ammattilaisten harjoittamassa diskurs-

sissa määritellään sitä, millainen puhe kuvajournalismista on ylipää-

tään mahdollista. Toisin sanoen kuvajournalismin ammattilaiset val-

taistavat toimintaansa, kun he puhuvat kuvajournalismista ammatilli-

sen diskurssinsa sisällä. He määrittelevät kuvajournalismia koskevan 

tiedon tuottamisen normeja. Seppäsen (2005, 249) mukaan puhe mää-

rittelee kohteensa ja rakentaa hierarkioita kuvajournalismin itsensä si-

sälle. Kuvajournalistista valtaa voidaan siis tutkia analysoimalla esi-

merkiksi sitä, millä tavoin kuvajournalistit keskustelevat kuvajourna-

lismista.  Ensimmäisen  teeman  alle  on  siksi  kerätty  aineistosta  esi-

merkkejä siitä, miten ammattilaiset määrittelevät kuvajournalismia ja 
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tuottavat samalla kuvajournalismiin liittyvää tietoa nojautuen amma-

tilliseen asemaansa kuvien tuottajina.

Toinen teema, jossa hahmotellaan kuvajournalistien identiteettiä, liit-

tyy läheisesti edelliseen. Aineistosta esiin tuleva kuvan totuudellisuu-

den problematiikka ja toisaalta kuvaajien luovuuden diskurssi kietou-

tuvat kuvaajien ammatti-identiteettiin, joka on yksi vallan ulottuvuus. 

Seppäsen (2005, 249) mukaan kuvajournalistien ammatti-identiteetti 

rakentuu esimerkiksi  kuvaajien erottautumisella  toimittajista,  heidän 

oman  kulttuurinsa  luomisena.  Tällaiset  identiteettien  rakentumiset 

ovat keskeisiä vallan toimivuuden kannalta (ks. Hall 1999). Tähän liit-

tyen olen etsinyt aineistosta kohtia, joista käy ilmi, millaisia asioita 

kuvajournalistin identiteettiin kuuluu ja mitä on suljettu pois.  

Kuvajournalistin ammatti-identiteettiä hahmotellessani olen kiinnittä-

nyt myös huomiota siihen, millaisissa asioissa mahdollisesti ilmenee 

vastarintaa ja miten kuvaajat toisaalta sopeutuvat heihin kohdistuviin 

odotuksiin nähden. Foucault’n sanoin: siellä missä on valtaa, on myös 

vastarintaa. Valtaa ei kuitenkaan voi vastustaa, vaan juuri vastarinta 

saa vallan toimimaan. Vastarinta on väline identiteetin rakentamiseen, 

koska sen avulla on mahdollista vallata tilaa ja rakentaa omia asemia. 

Sillä voi olla myös laajempia yhteiskunnallisia merkityksiä. (Seppä-

nen 2005, 257.)

Kolmannen teeman alle olen kerännyt aineistoesimerkkejä siitä, miten 

kuvajournalismin tekijät sopeutuvat työhönsä liittyviin teknologioihin 

ja tiloihin. Seppänen toteaa, että kamera on kuvaajille enemmän kuin 

kuvien ottamiseen valmistettu tekninen vempain. Se kytkeytyy osaksi 

kuvaajan identiteettiä ja ruumista. Samoin kuvaajilla on oma paikkan-

sa toimituksen tiloissa, josta käsin he ottavat vastaan ”kuvatilauksia” 

etupäässä tietoverkon välityksellä. Tähän liittyen valta on läsnä myös 

siinä, miten kuvajournalisti sopeutuu käyttämiinsä teknologioihin, ja 

miten esimerkiksi  kuvaajien sijoittuminen toimituksen tiloihin mah-
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dollistaa ja sulkee pois vuorovaikutusta. Kuvaajien sijoittuminen toi-

mituksen tiloihin vaikuttaa siis esimerkiksi siihen, miten yksilöstä on 

mahdollista tulla tiettyjen lausumien subjekti. (emt. 250–251.) 

Neljänneksi, valtaa voidaan tutkia myös suhteessa muihin suhteisiin 

kuten  esimerkiksi  taloudellisiin  resursseihin,  henkilöresursseihin  ja 

journalistisiin käytäntöihin nähden. Valtasuhteet eivät ole näiden suh-

teiden ulkopuolella, vaan rakentuvat niiden sisään. Viime kädessä ta-

loudelliset valtasuhteet palauttavat median roolin yrityksenä ja liike-

toimintana,  jonka  keskeinen  tehtävä  on  tuottaa  taloudellista  voittoa 

omistajilleen (emt.  256).  Myös henkilöresurssien puutteesta  johtuva 

kiire  voidaan palauttaa taloudelliseen valtasuhteeseen,  jolloin vallan 

kytköksestä  on kysymys myös silloin,  kun kuvan tuottajat  puhuvat 

henkilökunnan  puutteen  seurauksista.  Historian  saatossa  muovautu-

neet käytännöt tehdä lehteä ovat nekin sidoksissa talouteen. Kovassa 

kilpailussa journalistisen työn tekemiseen on muodostunut tiettyjä ru-

tiineja ja toimintatapoja, jotka mahdollistavat sisällöntuottamisen so-

vitussa aikataulussa. Tästä syystä olen niputtanut puheen journalisti-

sista käytännöistä tämän teeman alle,  jossa erilaiset kuvajournalisti-

seen prosessiin liittyvät suhteet kantavat sisällään myös valtasuhteita.

Viidenneksi olen poiminut aineistosta erikseen kohdat, joissa ammatti-

laiset  puhuvat  lehden  lukijoista  eli  vastaanottajista.  Valta-analyysin 

kannalta ammattilaisten puhe lukijoista on sekin osa ammatillista dis-

kurssia, jossa valta toimii. Ottaessaan aseman, josta käsin lukijoita on 

mahdollista  määritellä,  ammattilaiset  valtaistavat toimintaansa sano-

malla asioita, joita ei olisi mahdollista lausua julki ilman ammattiin 

kuuluvaa diskurssia. 

Seuraavaksi kuvailen kutakin teemaa haastateltavien lausumien perus-

teella ja liitän kuvailuun katkelmia aineistosta selventämään ja toden-

tamaan  sanottua.  Haastatteluun  osallistuville  on  ennen  haastattelua 

kerrottu, että tutkimuksessa ei mainita heidän nimiään, mutta ammatti-
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nimikkeiden käyttöön he ovat antaneet suostumuksensa. Haastatelta-

vat ovat hyväksyneet sen, että tutkimukseen liittyy riski puhujien tun-

nistettavuudesta.  Tunnistaminen saattaa  olla  mahdollista,  koska  ky-

seessä on niin pieni haastateltujen joukko (14 henkilöä), ja koska he 

kaikki työskentelevät samassa paikassa eli Pohjalaisen toimituksessa. 

Tutkimukseen  osallistuneiden  tunnistettavuuden  suojaamiseksi  pää-

dyin lopulta jättämään tarkat ammattinimikkeet pois ja jakamaan haas-

tateltavat kolmeen kategoriaan: päälliköt, toimittajat ja kuvaajat. Halu-

sin säilyttää sitaattien yhteydessä nämä kategoriat, koska katsoin, että 

haastateltavien  toiminta-asema lehdessä  on  lopulta  kuitenkin  tärkeä 

tutkimuksen kannalta. Päälliköiden ja kuvaajien kategoriat ovat jaotte-

lussa selkeimmät. Toimittajien kategoriasta tuli puolestaan näistä kol-

mesta suurin. Siihen kuuluvat kaikki haastatellut, jotka eivät ole pääl-

liköitä tai kuvaajia. Mukaan mahtuu lehden eri osastojen vastuutoimit-

tajia, tavallisia kirjoittavia toimittajia, toimitussihteeri ja taittaja. Ai-

neistositaatin alussa P tarkoittaa siis päällikköä, T toimittajaa, K ku-

vaajaa ja H haastattelijaa. Sitaateissa esiintyvät kolme pistettä haka-

sulkeissa  tarkoittavat,  että  alkuperäistä  sitaattia  on  lyhennetty  siitä 

kohdasta joko sitaatin lyhentämiseksi tai henkilön tunnistamattomuu-

den varmistamiseksi.

5.2 Kuvajournalismin määrittely

Keskustellessaan  kuvajournalismiin  kuuluvista  asioista  ja  käsitteen 

määrittelystä haastateltavat olivat selkeimmin yksimielisiä, vaikka joi-

tain erilaisiakin mielipiteitä esiintyi. Kaikkien haastateltavien puhees-

sa tuli esiin vaatimus uutiskuvan totuudellisuudesta. Totuudella tarkoi-

tetaan sitä, että kuva on otettu aidosta, todellisesta tilanteesta eikä sitä 

ole vääristelty kuvankäsittelyn avulla. Toisaalta suurin osa haastatelta-

vista oli yhtä mieltä siitä, että kuvattavien ja kuvakulmien valitsemi-

nen yhtä lailla kuin kuvien rajaaminen ja käsittely ovat arkipäivää leh-

den toimituksessa. Kuvaajan tietoista tulkintaa ja vaikutusta lopputu-

47



lokseen ei haastateltavien puheenvuoroissa yleisesti ottaen pidetty ris-

tiriitaisena kuvan totuuden kanssa. 

K: Se on se dokumentti mikä on. Siihen ei paljon voi vaikuttaa. Sä voit  
tietysti ottaa monta kuvaa siitä samasta tilanteesta ja sitten se valka-
taan niistä, että mikä näistä ois sitte semmonen paras pysäyttäjä.

Kuvan aitoutta perusteltiin ensinnäkin teknisillä seikoilla. Tavoitteena 

on, että kameran valotus ja kuvankäsittely tuottavat kuvan, joka mah-

dollisimman lähellä ihmissilmän havaintoa.

P: Meillä kyllä harrastetaan myös jonkin verran tämmöstä maalaile-
mista, että niin jotkut kuvaajat luo sellasen värimaailman siihen ku-
vaan, että joka uhkaa vaihtaa sitä tilannetta. Se vähän herättää välillä 
kritiikkiäkin, että eihän se näyttänyt tuolta se tilanne silloin kun oltiin  
siellä.

Selityksiä sille, miksi valokuvalta vaaditaan niin ehdotonta ja lähellä 

ihmisen aistihavaintoa olevaa totuutta, on hahmoteltu eri tutkimuksis-

sa.  Kuvajournalismin  roolista  todellisuuden  välittäjänä  kirjoittanut 

Newton (2001) esittää erään määritelmän kuvajournalismista. Sen mu-

kaan raportointi  on usein ymmärretty  synonyymiksi  tallentamiselle. 

Tässä  piilee  hänen  mukaansa  kaiken  visuaaliseen  totuudellisuuteen 

liittyvän keskustelun ydin. Valokuvauksella on luontainen kapasiteetti 

kerätä  visuaalista  informaatiota  tallentamalla  fyysisistä  kappaleista 

heijastuvia  valopisteitä  ja  siirtää  tämä  informaatio  muotoon,  joka 

muistuttaa niin paljon omaa aistihavaintoamme maailmasta, että se on 

synnyttänyt vallitsevan olettamuksen valokuvauksen autenttisuudesta. 

(Newton  2001,  5.)  Edelleen  haastateltavien  lausumissa  digitaalinen 

kuvankäsittely nähtiin toisaalta uhkana, joka tekee totuuden manipu-

loinnin entistä helpommaksi. Tästä syystä haastateltavat peräänkuulut-

tivat  kuvaajien omaa moraalia.  Varsinkin  kuvaajat  itse  kokivat  tär-

keäksi asettaa rajoja ja sääntöjä omalle työlleen. Esimerkiksi perspek-

tiivin korjailu tai peilikuvaksi kääntäminen katsottiin jo sellaisiksi ku-

vankäsittelyllisiksi keinoiksi, joiden kohdalla liikutaan hyvänä pidet-

tyjen käytäntöjen rajoilla. Kuitenkin kuvankäsittelyyn liittyvät säännöt 
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olivat enemmänkin jokaisen kuvaajan itse itselleen asettamia kuin yh-

teisesti keskusteltuja ja jaettuja. Kahdessa puheenvuorossa mainittiin 

esimerkiksi seikka, jonka olen ristinyt pimiösäännöksi.

K: Ei mulle ainakaan oo annettu (ohjeita kuvankäsittelystä). Mut kyl  
sen nyt niinku, mä pidän ite ainakin niin, et mä saan käsitellä, mut en 
muokata. Et mä saan tehdä periattees semmosii juttuja, mitä mä voi-
sin tehdä pimiössä helposti. Mut ei niinku niin, et mä ottaisin kuvasta 
poijes tai toisin siihen lisää jotain. Rajaamalla, säätämällä sävyjä ja  
tummenuksilla, nostamalla jotain esiin tai.. Tietty kaikki roskat ja sel-
laset otetaan poies, mut ei niinku ruveta muuttaan sisältöä.

Kuvajournalismin ammattilaiset tuntuvat pitävän kunnia-asianaan vaa-

lia  kuvan  totuutta  ja  objektiivisuutta,  jonka  ihanne  journalismissa 

juontaa juurensa kaukaa historiasta. Newton (2001, 8) näkee objektii-

visuuden taakkana, jota valokuva historiansa ja luonteensa takia kan-

taa  mukanaan.  Hänen  mukaansa  valokuvauksen  objektiivisuus  on 

myytti, joka on mediakriittisessä ja postmodernissa keskustelussa lii-

tetty kuvajournalismin rooliin silminnäkijänä, ideaan siitä, että kamera 

ei koskaan valehtele. Zelizer (1995, 139) tekee valokuvauksen histo-

riassa selkeän erottelun perinteisen ja  kriittisen näkemyksen välille. 

Perinteisen näkemyksen mukaan valokuvaus tuottaa yhä enenevässä 

määrin täsmällisiä jäljennöksiä todellisuudesta. Kriittisen näkemyksen 

edustajat,  joihin  Newtonkin  kuuluu,  puolestaan  argumentoivat  tätä 

vastaan väittämällä esimerkiksi,  että valokuvauksessa käytetään kei-

notekoisia konventioita, joita on lainattu muun muassa maalaustaitees-

ta.  Kriitikoiden  mukaan  yhteiskunta  on  vain  leimannut  valokuvat 

osaksi luonnollista todellisuutta. Tätä kahtiajakoa vasten peilaten on 

helppo ymmärtää se,  miksi kuvajournalismin ammattilaiset haluavat 

toisaalta pitää kynsin ja hampain kiinni kuvan totuudellisuuden vaati-

muksesta ja myöntävät samalla hieman ristiriitaisesti, että kuvat edus-

tavat lopulta vain osia todellisuudesta, jotka toimitus ja kuvajournalis-

tit  ovat kulloinkin valinneet näytettäviksi.  Perinteinen objektiivisuu-

den ihannointi ja kuvien vertaaminen uutistekstin faktapohjaisuuteen 

sai haastateltavien näkemyksissä rinnalleen mielipiteitä, joissa objek-
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tiivisuus kyseenalaistettiin. Kuvaajan ammattitaitoon liitetty kyky esit-

tää tulkittu näkemyksensä todellisuudesta kuvan avulla tuli haastatte-

luissa esiin.

K: Siihen, että onks se todellinen, niin sehän on niinku, että jokainen  
kuva on aina jonkun tulkinta jostain. Et mä en osaa ajatella semmos-
ta, et ois niinku täysin objektiivinen joku juttu, et aina siinä on niinku  
jonkun kautta, jonkun silmillä katottuna joku juttu.

Se, että kuvajournalismissa noudatetaan tiettyjä ajan myötä muuttuvia 

konventioita, käy ilmi yhden haastateltavan kommentista.

T: Ne on vähän vanhanaikasia, että päät on painunu. Se jos löytää 
sen kuvan, että mistä se johtuu, että ne päät on painunu, niin se on  
kaikista paras kuva urheilussa.

Moni haastateltu mainitsi kuvajournalismin mahdollisuudet joko ker-

toa  totuus  tai  vääristellä  sitä.  Eräässä  puheenvuorossa  asia  tiivistyi 

seuraavasti:

T: Siis (kuva on) erittäin tärkee justiin niinku ton huomioarvon ja vi-
suaalisuuden takia. Ja sitten tietysti siis, että se kertoo siitä asiasta jo-
tain. Kuvahan kertoo ja valehtelee enemmän kuin tuhat sanaa. Siis  
pahimmillaan valehtelee ja parhaimmillaan kertoo.

Kriittisen medianlukutaidon nimeen vannova Newton (2001, 184) to-

teaa, että valokuva voi valehdella esimerkiksi näyttämällä vain osan 

kokonaisuudesta,  näyttämällä  yhden  näkökulman  tai  yhden  pienen 

ajanjakson  tapahtuneesta,  puhumattakaan  kuvankäsittelyn  mahdolli-

suuksista manipuloida todellisuutta. Hänen mukaansa tämä ei kuiten-

kaan tarkoita, että meidän pitäisi lakata uskomasta kaikkeen, mitä ih-

miset sanovat ja tekevät. Voimme kehittää kykyämme erottaa valhe 

todellisuudesta. Sen sijaan, että oletamme kuvan olevan totta, koska se 

näyttää todelta, voimme ajatella, että kuva on vain havaitsemisen tuo-

te. Kuvan autenttisuus riippuu kuvattavien, kuvaajien, editoijien, kus-

tantajien ja yhteiskunnan aitoudesta ja lisäksi jokaisen omasta kyvystä 

nähdä henkilökohtaisten ja julkisten suodattimien läpi. Kriittisiin ajat-
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telijoihin lukeutuva Barnhurst (1994) käsittää kuvajournalismin New-

tonin tavoin konstruktiona todellisuudesta. Hänen mukaansa esimer-

kiksi lehtikuvaajat edustavat valokuvauksen dokumentaarista genreä, 

jossa vallitsevat hyvinkin muodolliset sommittelun säännöt. Hän sitee-

raa James Kinkaidin listaa varhaisesta oppikirjasta dokumentaarisesta 

kuvauksesta: rajaa tapahtuma kuva-alan keskelle, kuvaa maisemat tar-

peeksi korkealta jättäen etuala rauhalliseksi, korjaa korkeiden raken-

nusten perspektiivi, tee tärkeät asiat isoiksi kuvassa ja pidä sommitel-

ma yksinkertaisena. Toisaalta ammatin kehittyessä kuvajournalistit ei-

vät olleet kovin innostuneita jäykistä säännöistä eivätkä liioin taiteelli-

sista kuvista tai salonkinäyttelyistä. Koska kuvajournalismin piti jol-

lain tavalla erottua edellä mainittujen lisäksi amatööreistä, 1960 luvul-

le tultaessa se alkoi ottaa vaikutteita modernista taiteesta ja mainon-

nasta.  1980-lukuun  mennessä  kuvajournalismiin  oli  siten  juurtunut 

sommittelun  rakenne,  joka  pohjautuu  yksinkertaisuuteen,  taloudelli-

suuteen ja symmetriaan. (Barnhurst 1994, 46–48.)

Vaikka kuvan mahdollisuudet valehdella tiedostettiin, niin haastatelta-

vien puheenvuoroissa uutiskuvan totuudellisuus ja objektiivisuus näh-

tiin kuitenkin normina, ja objektiivisuutta haastavat puheenvuorot oli-

vat poikkeuksia, jotka vaativat lausujiltaan vankkoja perusteluja. Edel-

leen, puhe totuudesta ei rajoitu pelkästään teknisiin seikkoihin ja ku-

vaajan tulkintaan,  vaan keskusteluun liitettiin myös sisällöllinen to-

tuus. Ollakseen riittävän totuudenmukainen lehtivalokuvan kuvattavat 

ja kuvakulmat pitää valita siten, että katsoja ei saa väärää käsitystä ta-

pahtuneesta. Newtonin (emt.) mainitsema kuvan mahdollisuus vääris-

tellä todellisuutta näyttämällä vain osa kokonaisuudesta tiivistyi yhden 

haastateltavan kommentissa:

T: Mun mielestä  huono uutiskuva olis  esimerkiksi  semmoinen,  että  
miljoonapilkki kuvitettais sillai, että olis kuvattu yks pilkkijä siinä. Se 
olis huono uutiskuva, koska sen saa tuolta Raippaluodoltakin sen yh-
den pilkkijän. Kun siellä on joku 30 000 ihmistä siellä miljoonapilkis-
sä, niin kyllä siinä pitää olla silloin se massakuva.
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Totuuden tavoittelu liittyy huoleen journalismin uskottavuudesta, joka 

ei  historian  eri  vaiheissa  ole  aina  ollut  itsestäänselvyys.  Zelizerin 

(1995) mukaan 1930-luvun Amerikassa lehdistön uskottavuus oli krii-

sissä:  vain joka kolmas kansalainen uskoi  painettuun sanaan.  Tuon 

ajan kriitikoiden mukaan luottamuspula johtui lehdistön väheksyvästä 

asenteesta laman vaikutuksia kohtaan ja kokeiluista tabloidimaisen ja 

ylikaupallisen journalismin saroilla. Tuohon aikaan journalismi haki 

omia uomiaan. Kentällä vallitsi erimielisyyttä siitä, pitäisikö uutisoin-

nin olla tulkitsevaa, subjektiivista vai objektiivista. (Emt. 138–139.) 

Uskottavuus  alkoi  jälleen  palautua  samalla  vuosikymmenellä  alan 

koulutuksen lisäännyttyä. Valokuvauksen asema uskottavuustaistelus-

sa oli  merkittävä,  sillä  jo  tuolloin valokuvaus sai  huomiota nimen-

omaan dokumentoinnin työkaluna. (Emt. 139.) Sarasteen (1980, 17–

18) mukaan valokuvauksen totuudellisuuden vaatimus juontaa juuren-

sa jo tekniikan keksimisen alkuajoista 1800-luvulta. Valokuvaus ke-

hittyi, koska todellisuuden tutkimiseen ja kuvaamiseen tarvittiin väli-

neitä. Keksinnön taustana tieteen ja opetuksen tarpeet  nousivat voi-

makkaasti  esille.  Kaivattiin  tarkkoja  lajinkuvauksia,  joita  oli  tosin 

mahdollista piirtää mikroskoopin tai muiden välineiden avulla, mutta 

siihenkin haluttiin varmempia ja luotettavampia kuvaustapoja.

Sisällöllisen oikeellisuuden ja tietyissä rajoissa pysyvän kuvankäsitte-

lyn lisäksi hyvän lehtikuvan ominaisuuksiin liitettiin Koljosenkin tut-

kimuksessa (2004)  esiin  tullut  luonnollisuus.  Kuvaajat  tietävät,  että 

kameran esiin ottaminen muuttaa ihmisten käyttäytymistä ja saa heidät 

helposti poseeraamaan kameralle. Poseeraaminen ei useinkaan ole toi-

vottua,  ja  tästä  syystä  kuvaajan  ammattitaitoon kuuluu  se,  että  hän 

pystyy saamaan kuvattavat rentoutumaan ja näyttämään mahdollisim-

man luonnollisilta. Luonnollista mutta ohjailematonta tilannetta pide-

tään ihanteena. Toisaalta kuvattavien ohjailu kuitenkin sallitaan, jos 

sillä saadaan aikaan mahdollisimman luonnolliselta näyttävä tilanne.

52



P:[…] kun sen kameran kaivaa esille, niin se tilanne muuttuu heti ai-
na eri näköseks, kun mitä se on ollu siinä haastatteluvaiheessa.

P: Ihmiset jäykistyy heti ja rupee poseeraamaan.

K: No, joskus voi tehdä niin (reportaasikuvassa), että sä asettelet ne  
henkilöt siihen paikalle. Jos on vaikka jotain lapsia. Jos se henkilö  
vaikka istuu siinä, niin joskus voi tehdä niin, että ottaa lapsen siihen  
syliin ja se tekee jo aika paljon siihen kuvaan.

Barnhurstin (1994) mukaan yleisemmin kuvaajien kesken vallitsee ris-

tiriitaisia käsityksiä siitä, pitäisikö kuvaajan lavastaa kuvaustilanteita. 

Aihe on laajentunut ammattiin liittyväksi eettiseksi keskusteluksi. Ku-

vaaja voi vaikuttaa kuvattaviin paitsi sanattomalla viestinnällä esimer-

kiksi haastattelemalla kuvattavia koko kuvaustilanteen ajan tai ohjaa-

malla ja ehdottamalla poseerausta tai toimintaa saadakseen heidät ren-

toutumaan kameran edessä. Joidenkin mielestä lavastuksesta olisi vä-

hintäänkin kerrottava lukijalle kuvatekstissä. Jotkut kuvaajat ovat jopa 

menettäneet  työpaikkansa mentyään liian pitkälle kuvien lavastami-

sessa. […] Kuvaajan väliintulo ja vaikuttaminen kuvaustilanteissa tun-

tuu olevan erityisen herkkä asia yllättävissä ja spontaaneissa uutisti-

lanteissa, joiden oletetaan olevan täysin ohjailemattomia. Sen sijaan 

tavalliset  uutiskuvat  tulevat suunnitelluista tapahtumista,  joita  uutis-

tentekijät rutiininomaisesti lavastavat. (Emt. 54.)

Koljosen (2004, 40) mukaan hyvän kuvan ominaisuuksiin liitettiin in-

formatiivisuus ja uuden tiedon välittäminen ja toisaalta tunteisiin ve-

toaminen.  Pohjalaisen  toimituksessakin  kuvan  informatiivisuutta  ja 

huomioarvoa pidettiin tärkeinä hyvän kuvan ominaisuuksina. Kuvan 

sisältämiä uutismaisia elementtejä, jotka kertovat mistä jutussa on ky-

symys, pidettiin useimpien mielestä ensisijaisina.

K: Hyvä uutiskuva on mahdollisimman informatiivinen, että se tuo sen 
asian heti esille.
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Esimerkiksi uutisarvoltaan tärkeä mutta teknisesti huonolaatuinen ku-

va saattaa päätyä lehteen, jos muita kuvia ei ole tarjolla. Tiedon välit-

täminen  on  uutiskuvan  ensisijainen  tehtävä,  ja  joissain  tapauksissa 

huonon teknisen laadun on jopa todettu lisäävän uutiskuvan uskotta-

vuutta. Pelkkä asian toteaminen ei kuitenkaan usein riitä, vaan sekä 

kuvalta että tekstiltä vaaditaan enemmän. Yksi haastateltava totesi, et-

tä ennen kuvat vain olivat lehdessä itsestäänselvyyksinä, mutta nykyi-

sin kuviin ja niiden merkityksiin kiinnitetään aiempaa enemmän huo-

miota. Kaksi haastatelluista mainitsi kuvan arvostuksen nousseen. Ny-

kyään hyvinä pidetyt kuvat saavat lehden sivuilla enemmän tilaa kuin 

ennen. 

P: Uutiskuvathan on tota noin niin meille tärkeitä ja niitä arvoste-
taan, että jos on hyvä uutiskuva, niin sille myöskin yleensä annetaan 
sen arvoinen paikka. Meillä on ihan sivulla tämmöinen taitto-ohje, et-
tä on yks pääkuva. Jos se pääkuva on uutiskuva, niin se on hieno hom-
ma. […] Siis kuva, joka herättää mielenkiintoa lukijassa, ei välttämät-
tä tarjoa sellasta uutisinformaatiota, mutta niin herättää jotain muuta 
mielenkiintoa ja sitä kautta niinku lunastaa paikkansa.

Lukijan mielenkiinnon herättäminen nähtiin yhtenä lehtikuvan tehtä-

vänä. Parhaassa tapauksessa kuva pysäyttää lukijan ja houkuttelee tä-

män lukemaan jutusta otsikon, kuvatekstin ja enemmän kiinnostues-

saan myös leipätekstin. Huomioarvonsa avulla kuvat kilpailevat luki-

joiden huomiosta koko ajan lisääntyvän informaation seassa. Havait-

semisen psykologiassa on tutkittu muun muassa sitä, miten ihmisen 

tarkkaavaisuus toimii silloin, kun aistiärsykkeitä on enemmän kuin ih-

minen  pystyy  kerralla  prosessoimaan.  Käytettävyyden  psykologiaa 

tutkinut  Irmeli  Sinkkonen  (2004)  listaa  kolme  mekanismia,  joiden 

avulla tarkkaavaisuus valikoituu. Valikoiva tarkkaavaisuus tarkoittaa 

sitä, että ihminen suuntaa tarkkaavaisuutensa tietoisesti johonkin koh-

teeseen.  Tiedostamatta  huomio  sen  sijaan  keskittyy  automaattisesti 

kohteeseen, jossa on ihmiselle tärkeää tai mielenkiintoista tietoa. Ref-

leksistä on kyse silloin, kun jokin ulkoinen asia, vaikkapa äkillinen ää-

ni, saa tarkkaavaisuuden kiinnittymään siihen. (Emt. 2004.) Kuvajour-
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nalismin kohdalla huomion kiinnittymiseen vaikuttavat lähinnä kaksi 

ensin mainittua tekijää. Lukijan huomion herättämiseen voidaan vai-

kuttaa esimerkiksi siten, että valitaan lehden sivuille elementtejä, jotka 

poikkeavat riittävästi ympäristöstään. Sinkkosen (emt.) mukaan tyhjä 

tila tärkeän asian ympärillä auttaa sen huomaamisessa ja myös päin-

vastoin:  jos  elementti  sullotaan  johonkin  ahtaaseen  nurkkaan,  sillä 

viestitetään, ettei elementti ole tärkeä. Huomion automaattinen keskit-

tyminen on sen sijaan rutinoitunutta. Siihen vaikuttavat opitut konven-

tiot. Huomio kiinnittyy herkästi asioihin, joista henkilö on kiinnostu-

nut jo aiemmin. Huomiota ohjaavat myös ihmisen ennakkokäsitykset 

ja mielentila.

Keinot, joilla visuaalista mielenkiintoa voi yrittää kuviin saada, syn-

nyttivät haastateltujen kesken erilaisia mielipiteitä. Mielenkiinnon he-

rättäminen nähtiin tärkeäksi siksikin, että kilpailussa muiden lehtien 

kanssa koetaan, että kuvajournalismin pitää jatkuvasti uudistua ja seu-

rata aikaansa. Kahden haastateltavan mukaan mielenkiintoisia kuvista 

tekevät esimerkiksi toiminnalliset tai tunteisiin vetoavat otokset, jotka 

on otettu hyvän maun rajoissa. Toisin sanoen mielenkiintoisina pidet-

tiin kuvia, jotka näyttävät inhimillisiä tunteita voitonriemusta suruun, 

mutta  jotka eivät  kuitenkaan mässäile  esimerkiksi  ihmisten hädällä. 

Toiset  näkivät  epätavalliset  kuvakulmat,  rajauksen,  sävyjen säädön, 

uudenlaisen sommittelun ja ylipäätään totutusta poikkeamisen tärkeinä 

kuvan mielenkiintoa lisäävinä tekijöinä. 

P: […] Meidän kuvissa mennään lähelle (ihmisiä) aika usein ja sehän  
on niinku rohkeeta. Ja saatetaan rajata niinku se ihminen siihen, et sit  
todellakin joku ominaisuus niinku silmissä korostuu.  Onhan meillä,  
kun meillä on näitä vuoden lehtikuvia ja palkintoja tullu, niin siellä-
hän on esimerkkejä siitä, että on iso kasvokuva esimerkiksi läheltä.  
Niin, niin sekin on kans sitä rohkeutta.

Toisaalta  liiaksi  journalistisista  konventioista  poikkeaminen  nähtiin 

uhkana kuvan ensisijaiselle tehtävälle uskottavuuden lisääjänä ja tie-

55



don välittäjänä. Journalistista kuvaa määriteltiin myös suhteessa taide-

kuvaan tai taidekuvasta erottautumisen avulla. 

K: Kyllä lehtikuva, se on uutiskuva eli sä pysäytät sillä hetkellä sen  
hetken, mikä sulla on edessä. Taidekuva on se, että sä kikkailet jostain 
alakulmasta,  pikkasen  silmää  näkyy,  oven  raosta  kuvaat  tai  jotain 
vastaavaa. Yritetään saada sitä taiteellisuutta, sä et informoi silloin  
lukijaa oikeestaan mitenkään.

Muutamassa puheenvuorossa oltiin sitä mieltä, että journalismi ei ole 

taidetta, mutta joskus taide voi olla journalismia. Esimerkiksi suoma-

lainen  dokumentaarinen  valokuvataide  ymmärrettiin  sellaiseksi,  että 

se voisi aivan hyvin toimia myös lehtikuvana. Kysymys onkin ehkä 

enemmän siitä, että on monia mahdollisuuksia ja tapoja ymmärtää tai-

de. Taide on sanana ainakin kuvajournalistien keskuudessa latautunut 

merkityksellä jostain korkealentoisesta ja käsittämättömästä utopiasta, 

josta tiedonvälitys halutaan pitää puhtaana.

P: Ei mun mielestä taiteellisuus oo mikään este kuvan julkasulle. Et  
uutiskuvahan voi olla vaikka kuinka korkealentosta taidetta. Et ei se  
niinku rajota sitä millään tapaa, ja sit tota, no tää nyt on tällanen si-
säpiirin vitsi, että heh, nyt tuli taidekuva. Ja se tarkottaa sitä, että siit  
ei kukaan ymmärrä, et mikä sen sisältö on. Ne on niinku tän tyyppisiä  
kuvia, ei ne välttämättä oo ees mitään taidekuvia, niist ei vaan kukaan  
ymmärrä, et mitä niis on. 

Keskustelu taiteen ja journalismin suhteesta liittyy kuvajournalismia 

yleisemminkin valokuvauksessa käytyyn ja edelleen käytävään vuoro-

puheluun niin sanottujen naturalistien ja piktorialistien välillä. Saras-

teen (1980, 85) mukaan 1890-luvulla Euroopan valokuvauksessa kehi-

tyksen taustana  oli  kuvallinen traditio  ja  siihen liittyvä  teoreettinen 

keskustelu sekä tekniikan yksinkertaistuminen: se mahdollisti entistä 

paremman keskittymisen ilmaisullisiin ongelmiin.  Keskeiseksi muo-

dostui kiista puhtaan, koskemattoman negatiivin ja ”taiteellisen mani-

puloinnin” kannattajien välille. Edelleen Sarasteen mukaan joukko na-

turalisteja  valokuvaajia,  jotka  halusivat  puhdistaa  tieteenalansa  sille 

vieraista aineksista, nousi vastustamaan kompositiokuvia, eri negatii-
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veista  koottuja  keinotekoisia  kokonaisuuksia.  Ensimmäinen  valoku-

vauksen estetiikkaa muovannut kova taistelu käytiin piktorialistien ja 

naturalistien välillä 1890-luvulla. (Emt. 82.) Nykyisin digitaalistumi-

sen seurauksena tämä historiallinen keskustelu tuntuu jälleen nousseen 

ajankohtaiseksi  valokuvaajien  keskuudessa.  Esimerkiksi  harrastajien 

keskustelufoorumeilla on viime aikoina käyty aiheeseen liittyvää vil-

kasta mielipiteenvaihtoa. 

Koljosen (2004) Satakunnan Kansassa tehtyyn tutkimukseen verrattu-

na Pohjalaisen toimituksessa tuli esiin melko samanlaisia käsityksiä 

kuvajournalismin määritelmistä. Yhteenvetona voidaan todeta, että se-

kä Satakunnan Kansassa että Pohjalaisessa hyvän kuvan ominaisuuk-

siin  liitettiin  informatiivisuus,  tunteisiin  vetoaminen,  mielenkiintoi-

suus, dokumentaarisuus, aitous ja totuudellisuus. Huono kuva puoles-

taan määrittyi usein hyvän kuvan vastakohdaksi, jolloin huono kuva 

voi olla esimerkiksi poseerattu, ohjailtu tai muuten keinotekoisen oloi-

nen. Myös mielenkiinnottomat, tylsät kuvat ja huono tekninen laatu 

liitettiin huonon kuvajournalismin ominaisuuksiksi. Totuuden tuotan-

non dynamiikka vaikutti ammattilaisten keskusteluissa koko ajan hy-

västä ja huonosta kuvajournalismista puhuttaessa. Juuri tämän teeman 

yhteydessä määriteltiin niitä ”totuuksia”, jotka ovat mahdollisia kuva-

journalismin yhteydessä.

5.3 Kuvajournalistin ammatti-identiteetti

Kuvajournalistien ammatti-identiteetillä tarkoitan kaikkea sitä, miten 

kuvaajat sijoittavat itsensä toimituksen työyhteisöön, ja mitä he vas-

taavat kysymykseen, keitä he ammatillisesti ovat. Myös muun toimi-

tuksen henkilökunnan kuvajournalisteille osoittama paikka määrittää 

sitä, miten he kokevat itsensä työssään. Aineiston perusteella oletus 

kuvan totuudellisuudesta kietoutuu vahvasti osaksi kuvaajien ammatti-

identiteettiä. Eräänlainen totuuden takuumiehen rooli kuuluu kuvaajan 
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identiteettiin, sillä kuvaajat ovat omaksuneet asenteen, jonka mukaan 

heidän etiikkaansa kuuluu totuuden vaaliminen.

K: Se on aika paljon kuvaaja, joka ite määrää sen, miten paljon kuvaa  
käsittelee. Mutta mun mielestä se onkin siinä, että itsellä pitää olla  
kuvaajan moraali  sellanen, että ei  tosiaan esimerkiksi  rinnakkasku-
vasta vaikka oteta mitään elementtejä  ja  siirretä siihen toiseen ku-
vaan. Eikä mitään tällasta.  Sen kuvan pitää olla totuudenmukanen. 
Eli se, mitä sä oot sillä kuvaushetkellä siihen saanu, niin.. Sitten on 
eri asia joku värien korjailu tai.. Mun mielestä hyvä sääntö on, että se  
mitä pimiössäkin pystytään sellasia perusasioita tekeen. Eli tummen-
netaan, otetaan jotain auki, vaalennetaan jotain alueita, niin se on  
sallittua, mut sitten jos laitetaan jotain lisää sinne tai otetaan pois,  
niin se on kiellettyä.

Liz Wells (1997), joka on toimittanut kirjan valokuvauksen kriittisistä 

kannanotoista, kirjoittaa että valokuvaustekniikan keksimisen jälkeen 

totuuden vaalimisen ja  dokumentoimisen tehtävä siirtyi  taidemaala-

reilta valokuvaajille. Näin tapahtui, koska monien tuon ajan kriitikoi-

den mukaan valokuvaus ei pelkästään käytä hyväkseen maalaustaiteen 

konventioita  vaan  saavuttaa  lisäksi  sellaisen  tarkkuuden,  johon 

maalaustaide ei koskaan pysty. Valokuvalla on teknisesti ja esteetti-

sesti erityinen suhde siihen, mitä kameran edessä on tai oli. Valoku-

vauksen analogiset teoriat on hylätty: emme enää usko, että valokuva 

toistaa tilanteet suoraan. Edelleen tosiasiana kuitenkin säilyy se, että 

valokuva on tietyllä tapaa indeksisessä suhteessa vallitsevaan todelli-

suuteen nähden.  Viime vuosien digitaalistuminen ja  tietokoneistettu 

kuvien tuotanto on lisännyt keskustelua dokumentaarisesta realismis-

ta. Valokuvan auktoriteetti on uhattuna, mikä on johtanut uusiin kes-

kustelunavauksiin  valokuvan totuudellisuudesta.  (Emt.  25.)  Valoku-

van autenttisuuden puolustaminen on langennut muun muassa kuva-

journalisteille, joita velvoittavat paitsi valokuvauksen historian paineet 

myös objektiivisen ja totuudenmukaisen journalismin konventiot.

Haastateltavien  kommenteissa  kuvajournalistien  ammatti-identiteetti 

rakentui vahvasti toimittajista erottautumisen kautta. Kuvaajien koulu-

tuksen tai pitkän kokemuksen kautta saavutettua ammattitaitoa arvos-
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tettiin ja sitä korostettiin monessa puheenvuorossa. Ammattimaisuutta 

korostettiin myös puheissa, joiden mukaan valokuvaavat toimittajat tai 

lehden avustajat, joilla ei ole kuvaajan ammatillista koulutusta, eivät 

voi yltää kuvajournalismin tuottajina ”oikeiden” lehtikuvaajien tasol-

le.

P: Tota, mun mielestä ammattikuvaajan kuva on aina parempi lehdes-
sä kuin semmosen, joka joutuu väkisin sen kameran mukaansa otta-
maan. Joskus on semmosia tilanteita, kun meillä ei kuitenkaan oo päi-
vävuorossa kun kaks kuvaajaa töissä. […] jos se kamera laitetaan toi-
mittajan mukaan, et tota pääsääntösesti se on kuiteskin ammatti-ih-
misten työtä. Ja mun mielestä, kun niillä on koulutus siihen, niin ne  
osaa sen paremmin, kun toimittajat osaa sitten taas kirjoittaa.

Toisaalta haastateltavien kommenteista kävi ilmi, että kuvaajan am-

mattitaitoa korostetaan ja siihen luotetaan, koska heidän työstään tie-

detään toimituksessa melko vähän. Haastattelutilanteessa päällikötkin 

saivat uutta tietoa siitä, millainen kuvaajan tyypillinen päivä saattaa 

olla.

K: No, se riippuu ihan, et kyl mä nyt aina kuvaan silleen noin vähin-
tään 50. 
H: No, kuinka monta kuvaa sä sitten sen sun esivalinnan jälkeen pis-
tät eteenpäin?
K: No, mä näytän toimittajalle sillee ehkä viidestä kymmeneen ja niist  
sit aletaan kattoon.
P: Siis joka keikalta 50 kuvaa?
K: Kutakuinkin.
P2: Rankkaa.
P: On, siis ja kun tämä tehdään seitsemän kaheksankin kertaa päiväs-
sä.
K: Niin.
P: Mä en tota muuten ollu ajatellu koskaan.

Kuvajournalistien koulutuksen ja ammattitaidon voimakas korostami-

nen, jota kuvaajat itse kuin muukin toimitusväki tekevät, on helposti 

ymmärrettävissä  alan  historian  kautta.  Kuvajournalistien  ammatti-

identiteetti on muotoutunut nykyisenkaltaiseksi vuosisataisen historian 

aikana.  Zelizerin  (1995)  mukaan 40-luvun alkupuolella,  samaan ai-

kaan kun kuvajournalistien akateeminen koulutus alkoi Yhdysvallois-

59



sa, lehdissä alettiin synnyttää keskustelua tapahtumien tulkitsemisesta 

kuvien  avulla.  Siihen  asti  lehtikuvat  oli  nähty  vain  dokumentteina 

vailla tulkintaa. Alussa keskustelu oli kuitenkin melko kehittymätöntä. 

Kuvaajien työtä aliarvostettiin, ja yleinen asenne oli, että kuvaamiseen 

ei tarvittu lainkaan osaamista, ikään kuin kamera työskentelisi itses-

tään ilman ihmistä. Toisaalta kuvaajien työtä myös romantisoitiin ja 

kuvailtiin epärealistisesti. Kuvaajilla sanottiin olevan taiteilijan näkö-

kyky, kaikennäkevät silmät, säveltäjän nerous ja niin edelleen. Tämä 

aliarvostus ei suinkaan ollut vahinko vaan täysin tietoista vastarintaa, 

koska  kirjoittavat  toimittajat  pelkäsivät  oman  asemansa  puolesta. 

1930-luvun puolivälissä Yhdysvalloissa monissa lehdissä oli kokeiltu 

sitä, että toimittajat kuvasivat itse, mutta koska lopputulos oli niin epä-

kelpoa, oli toimituksissa myönnettävä ammattimaisten valokuvaajien 

tarve. Kuvaajat tekivät pitkään mekaanista työtä toteuttaen toimeksi-

antoja ja tilauksia. 1930-luvulla ainoastaan Life-lehti tunnusti kuvaa-

jien ja valokuvien itsenäisen aseman journalismissa. (Emt. 149–150.) 

Kuvajournalismin syntysijoilta peräisin  oleva kuvan alisteinen asema 

tekstiin verrattuna näkyy kuvajournalistien työssä edelleen. Journalis-

tiset käytännöt ovat muotoutuneet sellaisiksi, että juttujen ideat ovat 

yleensä lähtöisin kirjoittavilta toimittajilta, ja kuvaajien ideoinnista al-

kunsa saavat jutut ovat harvinaisia. Varsinkin vanhempi kuvaajapolvi 

tuntee edelleen työssään toteuttavansa toimittajien ja uutispäälliköiden 

määräämiä toimeksiantoja. 

K: Kuvajournalismi on sitä justiin niinku journalismi, että toteutetaan 
ne toiveet, mitkä toimittaja haluaa. Sitten pitää yksin toteuttaa mää-
rättyjä toiveita, jos ei oo toimittajaa mukana. Pitää niinku yrittää aja-
tella toimittajankin kannalta tätä, että mitä se niinku ajattelee tässä 
asiassa. 

Tässä työtavassa nähdään hyvänä se, että työnjako toimittajan ja ku-

vaajan välillä on selkeä. Se mahdollistaa lehden tekemisen mahdolli-

simman juohevasti yleensä kiireisessä työtahdissa. Suurin osa haasta-

telluista piti hyvänä ja tärkeänä sitä, että toimittaja ei liiaksi puutu ku-

vaajan työhön ja päinvastoin ettei kuvaaja vaikuta toimittajan työhön. 
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Kuitenkin toimittajan osallistuminen kuvaprosessiin joko kuvausvai-

heessa tai kuvien valintahetkellä tuntui olevan yleisempää kuin se, että 

kuvaaja osallistuisi tekstin tuottamiseen.

T: […] kyllä me voidaan puhua siitä (kuvauksesta), mutta mä lähden  
kyllä siitä, että päätös on kuvaajan, että mitä se tekee siellä. Se tekee  
omaa työtään. Että pääpiirteittäin on niinku molemmilla, että niinku 
mä teen, niin ei […] (kuvaaja) tuu mulle sanoon, että haastattele toi  
tuolla.

Perinteisesti lehden toimituksessa uutispäälliköt ja toimittajat ideoivat 

juttuaiheita ja esittelevät ne palaverissa, jossa päälliköt arvioivat jutun 

painoarvon ja  kuvituksen tarpeellisuuden.  Lehtien toimituksissa  ku-

vaajia on hyvin vähän suhteessa toimittajien määrään, mikä tarkoittaa 

sitä, että kuvaajilla ei ole aikaa paneutua ideointiin ja istua palavereis-

sa. He ovat täystyöllistettyjä kuvauskeikkojen ja kuvankäsittelyn kans-

sa.  Pohjalaisen  toimituksessa  työskentelee  kolme vakituista  valoku-

vaajaa, joista yksi tai kaksi on kerrallaan työvuorossa. Kuvaajien kiire 

aiheuttaa sen, että he eivät ehdi perehtyä kuvauskohteisiinsa niin pal-

jon kuin haluaisivat. He ovat omaksuneet roolin, jossa he odottavat 

saavansa jutun ideoineelta toimittajalta tai päälliköltä riittävästi tietoa 

kuvauskohteesta ja siitä, millaista kuvaa juttuun on ajateltu. Kuvaajien 

ideointi puolestaan keskittyy enimmäkseen kuvan teknisiin, sommitte-

lullisiin ja sisällöllisiin asioihin sen jälkeen, kun kuvauspaikka ja usein 

myös kuvattavat henkilöt ovat tiedossa. 

K: Siin ois (ideaalitapauksessa) vähän ennen keikkaa aikaa istua toi-
mittajan kans ja kattoa, mitä lähetään tekeen. Kun joskus on sellasia-
kin tilanteita, että ei oikein tiedetä. Joskus on uutispäälliköltä tullu  
vähän sekavat ohjeet, että mitä ollaan lähdössä tekeen, ja silloin ei  
toimittajakaan tiedä. Mutta se, että mun mielestä parasta olis, että jo 
edellispäivänä tietäis, että mitä huomenna on tulossa. Silloin se ajatus  
voi niin ku lähtee sieltä, yön aikanakin voi tulla joku hieno ajatus, että 
mikä se kuva voi olla, jos on joku isompi juttu.

Toisaalta myös päälliköt ja toimittajat ovat omaksuneet itselleen roo-

lin,  jossa  heidän  kuuluu  välittää  kuvaajille  tietoa  kuvauskohteista. 
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Monta kertaa samalla välittyy myös toimittajan tai päällikön näkemys 

toivotunlaisesta kuvasta.

T: […] mulla oli selkee näkemys, että minkälaisen mä halusin: että tä-
mä henkilö etualalla ja nämä henkilöt on taka-alalla, ja kuvaaja to-
teutti sen tämmösenä, mutta hienommin kuin mitä mä osasin kuvitella.  
[…] joskus mä en kauheesti tiedä muuta kun sen asian sisällön, niin  
kuvaaja improvisoi tilanteen mukaan. Jos ollaan vaikka samassa ti-
lanteessa ja ottaa useammanlaisia kuvia. Hän tekee niinku visuaali-
sesti hyviä ja päättelee siinä itse, ja sitte katotaan tuolla kun niitä va-
litaan, että mikä on sitten sen jutun kannalta tarpeellinen.

Toisinaan kuvaajien ja  muun toimituksen näkemykset  ovat  erilaisia 

juttuun parhaiten sopivasta kuvasta tai visuaalisesti mielenkiintoisim-

masta kuvakulmasta. Ristiriitaisista mielipiteistä huolimatta yhteisym-

märrykseen pitää päästä mahdollisimman pian ja lehti on saatava val-

miiksi saman päivän aikana. Kiire on yksi syy siihen, miksi kuvajour-

nalismiakin tehdään usein saman kaavan mukaan. Totutulla tavalla te-

keminen on varmaa ja  tehokasta.  Eräästä haastattelupuheenvuorosta 

käy hyvin ilmi, että totutuista käytännöistä poiketaan harvoin tai aina-

kin siihen pitää olla hyvät perustelut.

T: No, siinähän on se, että siinä on tietysti se kuva, otsikko, teksti ja  
kuvateksti.  Niistä sitten,  jos kuvaaja haluaa tehdä poikkeavan, niin  
riitelee sitten. Ja sitten niitten pitäis kantaa toinen toistaan, tukea toi-
nen toistaan. Ja sitten koittaa pysyä siinä uutisessa, ettei ruveta vää-
ristelemään sitä, että se ois se todellinen tilanne. Sanomalehtee kun 
tehdään, niin se pitää olla se mikä se on sillä hetkellä.

Haastatteluissa tuli esiin, että vaikka kuvaajat toisaalta odottavat heille 

annettavan informaatiota kuvaustilanteeseen liittyvistä faktoista, he ei-

vät kuitenkaan halua, että heidän työtään ohjaillaan liikaa. Kuvaajat 

odottavat tietoa vain kuvauspaikasta ja siellä olevista henkilöistä sekä 

tulevan jutun sisällöstä. Kuvaustekniset asiat ja kuvasta välittyvän nä-

kemyksen he puolestaan liittävät hyvin voimakkaasti osaksi omaa am-

mattitaitoaan. Yksi haastatelluista kuvaajista oli selvästi ärsyyntynyt 

kuvauksen sisältöön liikaa vaikuttamaan pyrkivistä toimittajista. Tästä 

huolimatta  hän  sanoi  kuitenkin  toteuttavansa  mahdollisuuksien  mu-
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kaan toimittajan toiveet  mutta  ottavansa sitten oman näkemyksensä 

mukaisen kuvan vaihtoehdoksi sen rinnalle. Tällaista erilaisiin vaati-

muksiin sopeutumista tai vastarintaa kuvaajien työssä esiintyy myös 

silloin, kun kuvaajat pyrkivät vaikuttamaan lopullisesti julkaistavaan 

kuvaan mahdollisimman paljon. Kuvaajalla saattaa olla johonkin ai-

heeseen liittyen tietty näkemys, jonka hän haluaa ajaa läpi lehdessä. 

Hän voi vaikuttaa tähän jo kuvausvaiheessa valitsemalla tietynlaiset 

kuvattavat ja kuvakulmat. Lisäksi hän voi vaikuttaa kuvien valintapro-

sessissa siten, että hän laittaa suuresta kuvamäärästä tarjolle vain muu-

taman.

K: […]mulla on varmaan kaikkein isoin rooli siinä, sillä että mä valit-
sen ne kuvakulmat kuvauspaikalla, mitä kuvaan siinä tilanteessa, ja  
sitten sen jälkeen kun päästään toimitukseen, niin mitä kuvia valitaan 
ja niistä sitten lähdetään toimittajan kans valitseen, ja mä rajaan sen,  
että mitä mä en ehdottomasti halua.

K: Niin se riippuu kauheasti siitä keikasta (montako kuvaa otetaan),  
mitä ollaan menossa tekeen, mutta tota, kyllä varmaan keskimäärin 
50–100. […] No, kyllä mä yritän tehdä useamman vaihtoehdon. Peri-
aatteessa semmoinen kolme vaihtoehtoo,  neljä  vaihtoehtoo,  et  tota.  
Joskus ei niin montaa vaihtoehtoo tuu edes. Tai se on pakko repiä jos-
tain yks kuva ja sitten se on sillä sipuli.

Yksi kuvajournalistien ammatti-identiteettiin vaikuttava asia, joka tuli 

haastatteluissa ilmi, oli kuvaajien aseman muuttuminen toimitusorga-

nisaatiossa.  Muutamassa  kommentissa  tuli  esiin  vastakkainasettelua 

nuorten  ja  vanhojen kuvaajien välillä  sekä toteamuksia  siitä,  miten 

asioita tehtiin ennen ja miten tehdään nyt. Kuvatoimituksissa eletään 

parhaillaan hitaasti tapahtuvaa sukupolvenvaihdosta, jossa perinteinen 

lehtikuvaaminen saa rinnalleen uusia näkemyksiä ja työtapoja. Muu-

tosta on entiseen verrattuna tapahtunut siinä, että nykyisin kuvaaja ja 

toimittaja muodostavat entistä tiiviimmän työtiimin ja keikalle lähde-

tään yhdessä ja yhteistyössä. Vielä esimerkiksi 1970-luvulla Suomessa 

kuvaajan asema toimituksessa oli melko erilainen kuin nykyisin. 

63



T: Sanotaan näin, että varmasti me niinku, jotka ollaan niinku sama-
nikäsiä, niin tai ehkä se oli se vanha polvi, niin niil oli vähän semmo-
nen suhtautuminen..
K: No, niil oli tietysti se.. ne oli valkoset krakat päällä, kravatit oli ja..
H: Niin toimittajat?
K: Toimittajat joo, silloin ne tunsi sen oman ammattinsa, ne oli ylpei-
tä ammatistaan.
H: Joo, ja kuvaajaa ei silloin pidetty niin…?
K: No, sitä ei nyt sitä, emmä tiedä sitten, en mä ainakaan oo huoman-
nu, että näitä mun kollegoita. Ei ne koskaan valittanu ja ne oli vielä 
aikasemmin kuin minä.
T: Mutta sanotaan, että tänä päivänä lähdetään kyllä semmosena tii-
minä enemmän kuin ennen.

Aikaisempi kuvajournalistien heikko asema lehtien toimituksissa käy 

ilmi myös Zelizerin (1995) kuvauksesta 1930–40-lukujen Yhdysval-

loista,  missä  kuvaajien  työtä  aliarvioitiin  monin  tavoin.  Zelizer  on 

käyttänyt aliarvioinnin keinoista nimitystä ”disembodiment”, joka tar-

koitti esimerkiksi sitä, että kuvan asemaa journalismissa ei tunnustet-

tu,  ja  kuvaajien  ammattitaidon  merkitystä  väheksyttiin  toimittajien 

keskuudessa. Vielä 1940-luvun loppupuolellakin, kun kuvajournaliste-

ja oli alettu kouluttaa ja kuvan merkitys journalismin kannalta oli tun-

nustettu, kuvajournalistien epätasa-arvoinen kohtelu toimituksissa jat-

kui vielä pitkään (emt. 154).

Nykypäivän sukupolvenvaihdoksesta  kertoo myös erään haastatelta-

van kommentti, että dokumentaarinen valokuvaus on varsinkin van-

hemmalle polvelle kunnia-asia, kun taas nuoremmat kiinnittävät ku-

vauksessaan enemmän huomiota väreihin, kuvakulmiin ja tulkintaan. 

Osa  kuvaajista  pitää  pyrkimyksenään  vanhan  perinteen  jatkamista. 

Uudet näkemykset ja työtavat tuntuvat törmäävän perinteisiin arvoihin 

ja tapoihin tehdä kuvajournalismia. Vanhan perinteen kannattajat ko-

kevat  nykyisen  kehityksen  ravistelevan  kuvaajan  hyveinä  pidettyjä 

hetkessä elämistä ja totuudellisuuden vaalimista. Toisaalta aikaisem-

min käytössä olleet kuvajournalistiset käytännöt saattavat tuntua nuo-

remman polven kuvajournalisteille vierailta.
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K: […] Se minkä mä oon nyt huomannu tässä kehityksessä on se, että  
se on menny liikaa taiteellisuuteen. Se on se kaikki mikä tulee näistä  
Taideteollisista, valokuvataiteen näistä…On liikaa valokuva, siis tai-
teillaan liikaa. Semmosia näkökulmia, mitä ihminenkään ei tota.. Ku-
vataan  semmosista  asennoista,  että  sä  et  oo  koskaan  semmosessa  
asennossa. Ihminen pitää kuvata normaalisti suoraan, samalta tasol-
ta. Harvoin sä kattot ylhäältä, harvoin sä kattot alhaalta. Kaikki täm-
möset päämiehet pitää kuvata pikkusen, että ne on ylempänä. Sillä  
lailla, että korottaa niitä korokkeelle.
H: Minkä takia?
K: No, sen takia, että ne on pikkusen ylempänä kuin tavallinen kansa.  
Ei niitä tartte kovin paljon alempaa kuvata, mutta… Kyllä mä yleensä  
pyrin siihen, että mä oon samalla tasolla. Silmätaso on suunnilleen  
sama ja siitä. Kyllä mitä mä oon kyselly näiltä uusilta taideteollisista  
tulleilta, niin että opetetaanko teille ollenkaan tätä lehtikuvausta, var-
sinaista  lehtikuvausta.  Ei,  siis  se  on  ihan  pieni  murto-osa  niitten 
opeista.

Muutamissa haastattelupuheenvuoroissa tuotiin esiin sitä,  että kuva-

journalismin pitää koko ajan uudistua ja pysyä kehityksessä mukana. 

Sen takia uudet, tuoreet ideat nähtiin myös erittäin tervetulleina. Hy-

vän kuvaajan ominaisuuksiin luettiin muun muassa aktiivisuus ja kiin-

nostus työtä kohtaan ja lisäksi rohkeus ottaa riskejä eli poiketa totutus-

ta kuvaustavasta ja erottautua muista erilaisella näkemyksellä. Kuiten-

kin siihen, mikä sitten on toivottua erottautumista hyvän maun rajois-

sa, saattaa olla yhtä monta mielipidettä kuin on vastaajaakin. Jonkun 

mielestä pienikin liike-epäterävyys ihmisen kasvoissa on häiritsevää, 

kun taas toisen mielestä kunnianhimoista kuvajournalismia on esimer-

kiksi  se,  että  kuvan  alareunaan  on  rajattu  pieni  osa  ihmiskasvoista 

muun kuva-alan ollessa tyhjää. 

Yleisesti journalismin kehityksen tarpeellisuudesta puhuu myös Barn-

hurst (1994), joka epäili painettuja lehtiä katoaviksi jo yli kymmenen 

vuotta sitten. Hänen mukaansa kuvajournalismin konventiot ovat ke-

hittyneet koko sen historian ajan, eikä edes pitkälle kehittynyt ammatti 

voi pysyä samana. Kuvajournalismin etiikka on 1920-luvulta asti poh-

jautunut painettuun ulkoasuun, joka saattaa kohta kuulua enää kuva-

taiteilijoiden alaan. Kuvajournalismi on tullut lähemmäs mainontaa ja 

päinvastoin, kuten näkyy esimerkiksi Benettonin mainoksista, joissa 
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käytetään journalismista tuttuja aiheita. Sekä seuraava sukupolvi että 

lukijat ja ammattilaiset tulevat määrittelemään kuvajournalismin arvot 

ja ideaalit uudestaan. Sanomalehtien täytyy olla muutoksessa mukana 

pystyäkseen  säilyttämään lukijoiden  mielenkiinnon ja  uskollisuuden 

tilaajina. (Emt. 63.)

Edellä mainitun lisäksi kuvajournalistien ammatti-identiteettiin on vai-

kuttanut alalla pitkään vallalla ollut miehisyys, vaikka nykyään nais-

kuvaajia on alalla koko ajan enemmän. Seppänen (2005, 252) heittää 

kuvajournalistien ammatti-identiteetistä ja vallasta puhuttaessa ilmaan 

kysymyksen, onko kuvajournalistien identiteetti kenties niin maskulii-

ninen,  että  naiskuvaajien  on  vaikea  sovittautua  siihen.  Pohjalaisen 

haastatteluissa tuli esiin yksi esimerkki, jossa naiskuvaaja joutui rai-

vaamaan itselleen tietä ammattimaisena lehtikuvaajana tällä kertaa ku-

vauksen kohteena olevien ennakkoluuloja vastaan.

T: Eliseltä päivältä tuli mieleen, kun olin katsomassa yhtä tilintarkas-
tusyhtiötä, jossa nyt oli vanhoja ja uusia herroja neljä kappaletta istui  
pöydän ympärillä. Ja […](kuvaaja) tuli ja hän jaksoi istua siinä pöy-
dän ääressä sen puoli tuntia haastattelun ajan. Ja hän oli ottanut siitä  
pöydän ympäriltä kuvan, mä en edes huomannut, että hän oli ottanut.  
Hän kysyi, että onko tää hyvä, ja mä sanoin, että on ihan hyvä. Sitten  
se ehdotti vielä näille neljälle herralle, että jospa me etsittäis vielä tuo 
teidän nimi jostain. Ja niinpä me mentiin sinne ulkoeteiseen, ja siinä  
joku piti kenkää siinä oven välissä, kun sen ääni jäi sinne käytävään,  
kun se ovi meni lukkoon. Ja sitte tota […](kuvaaja) meni sinne käytä-
vän päähän sinne nurkkaan ja se oli siellä aivan kyykyssä ja ne mie-
het naureskeli sille, kun se oli siellä, että ei tosta mitään tuu. Ja siitä 
tuli erittäin hieno kuva.  

5.4 Sopeutuminen teknologioihin ja tiloihin

Jos ajatellaan, että kamera kuvajournalistin työvälineenä on osa hänen 

ammatti-identiteettiään, ei ole ollenkaan yhdentekevää, miten hän suh-

tautuu käyttämiinsä työvälineisiin ja niiden kehittymiseen. Kuvaajien 

tärkeimpänä työvälineenä on tietysti edelleen kamera mutta näin digi-

aikana myös entistä enemmän tietokone. Tekniikka kehittyy nopeasti 
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ja siksi myös kuvaajan työ on muuttunut sellaiseksi, että uutta pitäisi 

pystyä  omaksumaan  ja  vastaanottamaan  nopeasti.  Haastateltavien 

kommenteissa tuli esiin vastustusta työn muuttumista ja uusien työvä-

lineiden ja -tapojen omaksumista kohtaan. Osa haikaili ”vanhojen hy-

vien  aikojen”  perään.  Kuvaajan  työstä  kadonneita  käsityövaiheita 

muisteltiin haikeina. 

K: No, emmä tiedä onko siitä (uudesta tekniikasta) hyötyä. Kyllä mä 
ainakin tykkäsin silloin tehdä mustavalkoset käsin, siellä se, tiesi teke-
vänsä jotain. Valotit siellä ja väänsit naaman tummemmaks ja siitä tu-
li sitten hyvä. Laatallahan ne silloin tehtiin, syövytettiin laatalle ne ja  
sitten painettiin matriisilla koko sivu ja sitte se kuva oli siellä, se tuli  
siihen sylinterikoneeseen ja valettiin levyt siihen ja …

Viimeksi kuluneiden vuosien aikana suurin harppaus on ollut digiku-

vaukseen siirtyminen, joka merkitsi pimiöiden ja filminegatiivien ka-

toamista. Kuten yleensäkin uuden tekniikan ja muutoksen alkuvaihee-

seen liittyy usein pelkoa ja epävarmuutta, niin myös lehtien toimituk-

sissa vastustettiin digikameroiden yleistymistä. Eräs haastateltava ker-

toi, kuinka hän siirtyi digiaikaan vasta pakon edessä.

T: […] Silloin (80-luvulla) oli jo vähän toisenlaisiakin kameroita ja  
nyt sitten viime vuosien aikana, kun nyt oon siirrytty tähän digiaikaan,  
niin yritin jarruttaa sitä sitten viimeseen asti. Tässä pari vuotta sitten  
olin jollakin työkeikalla ja mulla oli kaks kameraa mukana. Oli filmi-
kamera  ja  digikamera,  ja  kuvasin  kummallakin.  Mut  nyt  meillä  ei  
enää filmikameraa oikein voi käyttää, joten nyt on sitte pitäny opetel-
la.

Nykyisin,  kun  digiaikaa  on  toimituksissa  eletty  jo  useampi  vuosi, 

muutokseen liittyvä epävarmuus on alkanut väistyä. Uusissa työväli-

neissä ja työtavoissa nähdään myös paljon hyvää. Positiivista on esi-

merkiksi  se,  että  rutiinit  ovat  nyt  entistä  nopeampia ja  varmempia. 

Käytännössä vaikka se, että digikameran näytöltä voi saman tien kat-

soa juuri otetut kuvat, säästää kuvaajaa ikävältä yllätykseltä, että toi-

mitukseen palattuaan hänellä ei ole yhtään onnistunutta kuvaa. Kun 

onnistunut otos ja halutut erilaiset kuvavaihtoehdot on saatu kasaan, 
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voidaan siirtyä eteenpäin kohti uusia työtehtäviä. Toisaalta digitaali-

suus on muutaman haastateltavan mukaan lisännyt sitä, että kamera 

laitetaan  entistä  helpommin  esimerkiksi  avustavan  toimittajan  mu-

kaan. Kun kuvaajien aikaa on rajallisesti käytössä, heidän työpanok-

sensa halutaan ensisijaisesti oman talon vakituisten toimittajien juttu-

keikoille. Digitaalisuuden mukanaan tuomat muutokset ja niistä puhu-

minen herättivät haastatelluissa monenlaisia muistoja.

P: Joo, kokemusta on. Että yks kuva 36 kuvan filmiltä, niin yks oli  
semmonen, silloin kun mä olin nuori toimittaja, niin siitä sai semmo-
sen käyttökelposen ja sekin tekemällä tehtiin sitten. Nythän sen toi-
siaan näkee siitä kamerasta, että onko tähän nyt jotakin edes tullu.

P2: Mä oon joskus laittanu vääriä litkuja pönttöön ja tuhonnu monta 
filmiä kerralla.

P: Et helpompihan se on nyt niinku laittaa avustajalle käteen se kame-
ra, et tota niin, kun se on aika helppokäyttönen. Et sitten on tietysti se,  
et mitä se kuvan taso on, niin se on eri asia sitten.  Mut se ottaminen  
on helpompaa kun ennen, onnistuminen on helpompaa kun ennen.

Kuvajournalistien  mahdollisuuksiin  olla  vuorovaikutuksessa  muun 

toimituksen kanssa vaikuttaa osaltaan myös heidän sijoittumisensa toi-

mituksen tiloihin. Usein kuvaajat, niin kuin Pohjalaisessakin, tekevät 

töitä  omassa  kuvatoimituksessaan  erillään  esimerkiksi  kirjoittavien 

toimittajien työtiloista. Heille välittyvät kyllä perustiedot päivän tule-

vista kuvaustarpeista, mutta halutessaan enemmän keskustelua heidän 

täytyy itse olla aktiivisia.

T: […]vaikka kuvaaja menis eri aikaan, niin kyllä mä aina, tai emmä 
nyt sano aina, mutta pääsääntösesti kyllä keskustellaan siitä lyhyesti.  
Jos sattuu, että ollaan samaan aikaan siinä, niin kyllä ne kysyykin sit-
ten. Jos mä kuljen tosta kuvaajien ohi, niin kysyy, että hei tästä jutus-
ta, mistäs siin on kysymys. Ja sitte tietysti meilläkin on erilaisia ku-
vaajia, että jotkut haluaa tietää siitä yleisesti ja sit ne ideoi itse ja jot-
kut sitte haluaa ehkä vähän tarkemmin ideaa siitä, että miten se kuva-
taan.

68



Kuvaajien tiedonsaantia helpottamaan Pohjalaisessa on siirrytty järjes-

telmään, jossa toimittajat  tekevät  kuvaajille  kuvauspyynnön kirjalli-

sesti. Kuvapyynnöstä (liitteet 3 ja 5) kuvaaja saa perustiedot kuvaus-

paikasta, kellonajasta ja paikalla olevista henkilöistä. Nykyisin kuvaa-

jat ottavat kuvauspyynnöt vastaan sähköisesti verkon välityksellä ai-

kaisempien pahvikorttien sijaan, kun uutispäälliköt siirtävät tiedot toi-

mittajien  kuvapyynnöistä  sähköiseen  päivälistaan.  Käytäntö  on  toi-

saalta nopeuttanut ja helpottanut kuvaajien tiedonsaantia, jos ja kun 

nämä eivät läheskään aina pysty osallistumaan toimituksen palaverei-

hin. Samaan aikaan saattaa olla kuitenkin niin, että käytäntö on eristä-

nyt kuvaajia entisestään omiin oloihinsa kuvatoimituksen tiloihin. Kun 

kuvaajien aktiivista läsnäoloa suunnittelun alkumetreiltä asti ei edelly-

tetä,  he  saattavat  kokea  vapaaehtoisen  osallistumisensa  vähemmän 

mielekkääksi tai merkityksettömäksi. Osa kuvaajista koki palavereihin 

osallistumisen ja vuorovaikutuksen itselleen hyödyllisenä lähinnä tie-

donsaannin kannalta. Kuvaajien osallistumisesta yhteiseen ideointiin 

ei sen sijaan ollut haastatteluissa puhetta.

K: Kyllä mäkin, jos mulla vaan on mahdollisuus tulla sinne (aamupa-
laveriin) niin, tulen kuuntelemaan, et mitä muuta on tulossa sen päi-
vän aikaan. Et kun mä oon lähdos, niin tietää vähän et onks se kuin  
tärkee juttu vai ei.

Yleensä toimittajan ja kuvaajan lähtiessä yhdessä juttukeikalle riittävä 

informaatio saadaan haastateltavien mukaan vaihdettua autossa mat-

kalla keikkapaikalle. Erityisen tärkeiden tai isojen juttujen kohdalla ai-

heesta on yleensä keskusteltu myös etukäteen uutispäällikön kanssa. 

Sen sijaan huonoimmassa tapauksessa toimittajan ja kuvaajan välillä 

ei ole kuvapyynnön lisäksi minkäänlaista vuorovaikutusta, jos esimer-

kiksi juttukeikalle joudutaan menemään eri aikoihin. Tällöin tekstin ja 

kuvan  muodostama  kokonaisuus  jää  molemmille  yllätykseksi,  joka 

selviää vasta myöhemmin toimituksessa, jolloin olemassa olevaan ma-

teriaaliin ei ehkä enää ole mahdollisuutta juurikaan vaikuttaa. Toisi-
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naan eteen tuleva vuorovaikutuksen puute tiedostettiin ja myönnettiin 

joskus ongelmalliseksi.

P: En mä tiedä, pitäis käydä mun mielestä enemmän toimittajan ja ku-
vaajan välistä keskustelua. Toimittaja tuntee sen aiheen hyvin, mutta 
kuvaaja tulee jostain keikalta ja tulee yhtäkkiä vaan tähän hommaan 
mukaan. Jos ei yhtään tiedetä, että mitä täs pitää tehdä, niin kyllä sii-
nä ollaan aika tyhjän päällä, kun siinä pitäis rakentaa jotain yhteistä  
juonta. Ja sitten se näkyy myös tuolla taitossa niin, että juttu on jos-
tain eri aiheesta kuin mistä se kuva on.

Kuvaajien ja muun toimituksen välinen vuorovaikutuksen puute ja sii-

tä aiheutuvat tavoitteiden hämäräksi jääminen ja väärinkäsitykset tuli-

vat esiin myös Koljosen (2004) tutkimuksessa. Siinä todettiin, että esi-

merkiksi  palautekulttuuri  on  vasta  kehittymässä  toimitusorganisaa-

tioissa. Vaikka toimituksessa on melko tarkasti selvillä se, mikä kun-

kin panos on ollut prosessin lopputuloksen kannalta, palautetta suori-

tuksista  on  jaettu  ällistyttävän  harvoin.  Keskustelun  ja  palautteen 

puutteesta on seurannut, että kuvaajat pitävät yllä matalaa profiilia on-

nistumisistaan ja epäonnistumisistaan ja antavat ikään kuin työnsä pu-

hua puolestaan. (Emt. 45.) Niin Satakunnan Kansan kuin Pohjalaisen-

kin haastatellut korostivat kuitenkin sitä, että ammatillinen keskustelu 

ja vuorovaikutus työtä tehdessä koetaan erittäin tärkeäksi onnistuneen 

lopputuloksen kannalta.  Sen sijaan satunnaisesti  jälkeenpäin annettu 

negatiivinen palaute koettiin joissain tapauksissa turhauttavaksi.

T: Joskus harmittaa kyllä sellanen jälkikeskustelu, että kyllä mä olisin  
voinu tehdä tän toisella tavalla, jos olis ollu vähän enemmän aikaa.  
Se  on  vähän  sellasta  turhauttavaakin  keskustella  jälkeenpäin  ajan 
kans, kun tietää, että se on ehkä alta kymmenes minuutis huitastu ka-
saan. Jos sitä puoli tuntia jauhetaan seuraavana aamuna, niin…

5.5 Talouteen, henkilöresursseihin ja journalistisiin käytän-

töihin kytkeytyvät valtasuhteet

Tämän teeman alle olen poiminut haastatteluaineistosta kohtia, joissa 

määritellään kuvajournalismin  reunaehtoja.  Nämä ovat  journalismin 

70



tekoon vaikuttavia  suhteita,  jotka ovat  ikään kuin taustavaikuttajina 

sille, miksi kuvajournalismia tehdään niin kuin sitä tehdään. Suurim-

maksi  kuvajournalistiselle  työlle  reunaehtoja  sanelevaksi  tekijäksi 

nousi haastatteluissa resurssien rajallisuus. Näihin luen tässä yhteydes-

sä kuuluvaksi talouteen,  aikaan ja henkilökuntaan liittyvät resurssit. 

Työvoiman vähyydestä aiheutuvaa kiirettä käytettiin usein perusteena 

sille, että työtä ei voida tehdä niin perusteellisesti kuin haluttaisiin.

K: Mun mielestä suurin rajoittava tekijä on kiire, koska meillä on niin  
vähän työntekijöitä  ja  yhtä  paljon  uutisia  pitää  tehdä kuin  jonkun 
isommankin  lehden.  Koko ajan  juostaan paikasta  toiseen,  ja  siellä  
paikan päällä ei sitten jää aikaa siihen, että vois rauhassa kiertää ja  
katsoa, että mitä täällä on.

Työvoiman  vähyyden  lisäksi  kiirettä  aiheuttaa  se,  että  sanomalehti 

tehdään joka päivä uudestaan alusta loppuun. Vuorokauteen mahtuu 

vain rajallinen määrä tapahtumia, joiden on ajoituttava vielä niin, että 

kaikki eivät ole päällekkäin. Yksi haastateltava oli sitä mieltä, että päi-

vittäisen lehden teon lisäksi ei toimituksessa jää juurikaan aikaa muil-

le töille. Esimerkiksi useampien vaihtoehtoisten kuvien arkistointi ja 

tulevien juttujen ideoiminen ennakkoon jäävät päivittäisessä uutistyös-

sä mukana olevilta melko vähälle. 

T: […] voidaan sanoa, että ei tehdä ja ei tehdä, mutta kuitenkin se ko-
konaisprosessi on mitotettu sellaseksi, että just ja just ehditään tehdä  
sanomalehti.

Kiire on vaikuttanut kuvajournalismiin muun muassa siten, että uutis-

päälliköt  tekevät  päivittäin  priorisointia  sen  suhteen,  mihin  juttuun 

hankitaan kuva ja mikä taas voidaan tarvittaessa julkaista ilman ku-

vaakin. Kuviin vaikuttavat periaatteessa samat uutiskriteerit kuin teks-

teihin. Uutiskuvat ovat ensisijaisia lehden muihin kuviin nähden. Pie-

nessä lehdessä, jossa kuvaajia on vain muutama, täytyy pelata varman 

päälle. Päälliköillä on oltava tuntuma jo etukäteen niistä aiheista, jois-

ta voi mahdollisesti saada uutta tietoa ja visuaalisesti mielenkiintoista 

sisältöä.
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P: Se olis eri asia, jos me oltais valtavan iso lehti,  niin ois paljon 
vaihtoehtoja. Me voitais ampua, sanotaan nyt vaikka viis isoo aihetta  
tekoon, joku niistä kuitenkin tärppää. Meillä se on niin, että saatetaan 
yhessä tai kahessa roikkua kiinni ja sitten yritetään ampua se kuvaaja  
sinne keikalle mihin hyvänsä, et saatais nyt edes jotakin. Siinä nyt yri-
tetään tietyllä tavalla se määrällä kuitenkin sitä laatua varmistaa.  Ja  
kuvaajathan ei tietysti tykkää siitä ollenkaan.

Palstatila on lehdessä rajallinen, ja jo senkin takia juttuja ja kuvia täy-

tyy laittaa tärkeysjärjestykseen niiden merkittävyyden kannalta. Kun 

palstatilasta kilpailee useita uutiskuvia, valintaan vaikuttavat ainakin 

kuvan journalistinen sisältö, asian merkittävyys ja kiinnostavuus mutta 

myös se, millaisia muita kuvia lehdessä on tai  on ollut  lähiaikoina. 

Uutispäällikön tehtäviin kuuluu huolehtia siitä, että lehti käsittelee eri 

aiheita  riittävän  monipuolisesti  myös  kuvallisesti.  Yksi  päälliköistä 

kertoi pitävänsä joka päivä kirjaa lehden etusivun kuvista ja pyrkivän-

sä sitä kautta pitämään huolen, että kuva-anti olisi entistä monipuoli-

sempaa.  Aiheiden  monipuolinen  käsittely  liitettiin  haastateltavien 

kommenteissa hyvään journalistiseen tapaan, joka on kirjattu journa-

listin ohjeisiin2.   Monipuolisuudella ja tasapuolisuudella perusteltiin 

sitä, että samoja kasvoja ei haluta toistuvasti pienen ajan sisällä näyt-

tää lehden sivuilla.

T: Joskushan on sitten, että miks jostain tilanteesta ei haluta jotain 
tiettyä ihmistä kuvaan, niin syy ei oo välttämättä siinä, että olis jotain  
sitä ihmistä vastaan tai se ei ansaitsis tulla kuvatuksi, vaan myös ehkä 
siitä syystä, et joku ihminen on ollut jo tosi paljon esillä. Mutta se on  
usein niin, ettei sitä rajata siinä käsittelyvaiheessa, vaan se katsotaan  
jo  siinä  niinku  sen  prosessin  suunnitteluvaiheessa,  että  otammepa 
tämmösen ihmisen. Vaikka haastateltaiskin vaikka kolmee ihmistä ja 
se yks  tuliskin siinä haastattelussa vaikka keskeisimmin esille, mut jos  
se sama ihminen on ollu neljä kertaa jo kuukauden aikana lehdessä,  
niin sitte käytetään jotain toista ehkä sitten näkyvämmin.

Journalisteille on tuttua ja arkipäiväistä se, että politiikassa ja lehden 

toiminta-alueella on tiettyjä aktiivisia paikallisvaikuttajia, jotka saavat 

äänensä  kuuluviin  usein ja  monissa  eri  yhteyksissä  lehden sivuilla. 

2 Journalistin ohjeet ovat tiedotusvälineiden itsesääntelyelimen, Julkisen sanan neu-
voston, valvomia tiedonvälityksen eettisiä sääntöjä. Ne vaikuttavat osaltaan journa-
listisiin käytäntöihin, joiden puitteissa työtä tehdään.
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Haastateltavien mielipiteet jakautuivat siitä, miten tällaisiin paljon nä-

kyvyyttä saaviin henkilöihin pitäisi suhtautua. Yksi haastateltavista pi-

ti edellä kerrotun kaltaista kuvattavien karsimista esilläolon perusteel-

la eettisesti arveluttavana. 

T: Sä käsittelet nyt sellaista ongelmatiikkaa kuin linssiludekysymystä.  
Mut mun mielestä on ihmisiä, jotka on monessa yhteydessä esillä, ja  
jos ne on asiaankuuluvia kuitenkin, niin meiltä on, journalisteilta on 
vähän arveluttavaa ruveta niinku tietoisesti  poistamaan pois.  Totta 
kai  kuvan valinnat  on  aina  ratkasuja.  Niitä  joutuu  tekemään  koko 
ajan, mut jos me, siinä pitää olla kyllä mun mielestä aika lailla har-
kintaa ennen kuin ruvetaan tietoisesti karsimaan jotakuta tai me tykä-
tään, että se on liian usein kuvissa mukana. Jos henkilö on asiayhtey-
teen liittyvä niin…

Molemmat haastateltavat olivat kuitenkin sitä mieltä, että jos joku ju-

tussa esiintyvistä henkilöistä on ollut viime aikoina paljon esillä, niin 

silloin on hyväksyttävää ja hyvän tavan mukaista ottaa kuvaan joku 

toinen asiaan liittyvä henkilö. Sen sijaan henkilön poistaminen kuvas-

ta jälkikäteen kuvankäsittelyssä oli haastateltavien mielestä epäeettis-

tä. 

Toinen kuviin liittyvä eettinen kysymys tulee eteen silloin, kun kuvia 

käytetään irrallaan niiden alkuperäisestä yhteydestä. Tällaiset tilanteet 

ovat tyypillisiä silloin, kun käytetään arkistokuvia tai esimerkiksi ku-

vatoimistoista tai kuvapankeista ostettuja kuvia. Esimerkiksi kuvitus-

kuvista Pohjalaisessa on laadittu ohje, jonka mukaan niin sanotuissa 

aihekuvissa ei saa olla tunnistettavia henkilöitä. Tällä varmistetaan se, 

että kuvattavat henkilöt voivat olla tietoisia siitä, että heidän kuvaansa 

käytetään vain sovitussa yhteydessä. Eräs haastateltava kertoi asioista, 

joita  hänen  pitää  ottaa  huomioon  valitessaan  kuvia  käytettäväksi 

muussa kuin niiden alkuperäisessä yhteydessä:

T: […] jos siellä on henkilöitä, niin ne ei välttämättä, kun kuva on  
otettu eri yhteydes, niin täytyy olla hirveän varovainen, että henkilö ei  
koe epämieluisaksi sitten sitä yhteyttä, missä se tulee uudelleen käyt-
töön se kuva. Sen takia mieluiten sais olla sellainen, että ei tunnista  

73



tai ainakin yhteys on sitte sellainen, että siinä ei voi olla mitään, mikä 
pahottaa mieltä. Ja ne on hyvin herkkiä nää tilanteet, ja niistä lehti  
joutuu hyvin usein, saa korvausvaatimuksia tai uhkauksia oikeuden-
käynneistä.

Kuvituskuvien käyttö kertoo siitä, että kuvia pidetään lehden sivuilla 

erittäin tärkeinä. Jopa monipuolisuudesta ja tarkasta suunnittelusta tin-

gitään, jos valinnanvaraa ei ole. Monesti käytetään mieluummin vaik-

ka huonoa kompromissia kuin jätetään juttu kokonaan ilman kuvaa. 

Kuva jutun yhteydessä nähdään itseisarvoksi jo sinänsä. Vaikka pals-

tatilan takia jutuista joudutaan joskus jättämään kuva pois, niin pää-

sääntöisesti kuitenkin kuvat katsotaan niin merkittäviksi jutun lukuar-

von kannalta, että useimmat jutut lyhyitä pätkiä lukuun ottamatta pyri-

tään julkaisemaan kuvan kanssa. 

P: Se on tavallaan niinku kova valinta, et tehdään tämmönen päätös,  
että otetaanko juttuun kuva vai ei. Se johtaa aika paljon jutun lukuar-
voon. Toimittajat ei välttämättä tykkää hirveesti, että heidän ideoimaa 
juttuaan ei lähdetä kuvittamaan. […]

Kuva puoltaa paikkansa lehden sivuilla, kun se täyttää lukijoiden ja 

lehden tekijöiden odotukset   näyttämällä  mielenkiintoisia,  vaihtuvia 

kasvoja.  Toisinaan kuvan funktio  on  yksinkertaisesti  täyttää  sivuja. 

Toisin sanoen kuvajournalistit tuottavat päivittäisistä tapahtumista riit-

tävästi kuvia, niin että ne täyttävät lukijoiden kiinnostuksen ja paino-

tuotannon tarpeet. (Barnhurst 1994, 44.) Toisaalta taitto ja painotuo-

tanto ovat alkaneet vaikuttaa entistä enemmän siihen, millaisia kuvia 

otetaan. Esimerkiksi taittopohjat, joissa joka sivulla on yksi pääkuva 

ja mahdollisesti muutama pienempi kuva, asettavat rajoja kuvajourna-

lismille. Tällainen taittomalli on käytössä myös Pohjalaisessa.

P: […] Tarkotus on, että meillä ois yks iso kuva joka sivulla ja sitten  
näitä vähän pienempiä, eli tota sekin asettaa omat rajotuksensa. Ja 
sitten kans se, että minkä kokosia lehtiä me tehdään. Jos me tehdään 
pieniä lehtiä, niin ei sinne kauheesti kuvia mahdu.
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Sen lisäksi, että kuville on rajallinen määrä tilaa lehdessä, ne joutuvat 

kilpailemaan  ilmoitusten  kanssa  lukijoiden  huomiosta.  Kolmessa 

haastattelupuheenvuorossa tuotiin esiin lehtikuvien ja ilmoitusaineis-

ton sijoittelu lehden sivuilla. Pääsääntöisesti ne pyritään sijoittamaan 

sanomalehden  sivuilla  mahdollisimman  kauas  toisistaan.  Kilpailua 

palstatilasta ja lukijoiden huomiosta pidettiin ongelmana, vaikka toki 

ymmärrettiin mainosten tuovan lehdelle tärkeitä ilmoituseuroja. Ku-

vaajan  näkökulmasta  ilmoituksissa  olevat  mainoskuvat  painivat  eri 

sarjassa lehtikuvien  kanssa,  koska  mainoskuvia kuvataan  suunnitel-

luissa olosuhteissa rahan ja ajan kanssa, kun taas lehtikuvauksen kri-

teerit ja työtavat ovat aivan toisenlaiset.

K: Mainos voittaa sen kaiken huomion sillä kauniilla kuvalla. Ja kun 
siinä kuvassa on sellasta todella harkittua juttua, niin se vaan niinku  
loistaa siellä. Se kuvien niinku arvo, niitten jutussa olevien kuvien ar-
vo kärsii. Ne ei näytä ollenkaan niin hyviltä siinä sen mainoskuvan 
vieressä.

Lehtikuvilla on joka tapauksessa suuri vaikutus suoraan lehden myyn-

ti- ja lukuarvoon. Sekä alan ammattilaiset itse että monet eri lähteet 

korostavat  kuvan  merkittävyyttä  huomionherättäjänä  ja  katseen  py-

säyttäjänä. Kuvien muodostama kokonaisuus luo lehdelle visuaalisen 

ilmeen, joka vaikuttaa lukiojoille ja ilmoittajille syntyviin mielikuviin 

lehdestä.

P: Lehtihän on … hyvännäkönen. Niin, niin se kuva tekee siitä. Monta  
kertaa, kun saa sen lehden käteensä ja jos se on hyvännäkönen se pre-
mi ja se kuva on hyvä, niin kyllähän se on myyvempi, jolloin jää sella-
nen kuva lukijalle, tilaajalle, et hei täähän on kivannäkönen, ja kyllä-
hän sillä on merkitystä. Suurikin merkitys. Jos olis vaan tällasia ukko-
ja ruudussa täynnä se lehti, niin kyl e olis ruma se lehti, ja lukijatkin  
olis varmaan sitä mieltä, et hyi tää on ruma tää lehti.

Zelizerin (1995, 143) mukaan jo 1930-luvulla journalistit huomasivat, 

mikä arvo teksteillä oli, kun niihin liitettiin kuvia. Tuohon aikaan ku-

vien arvosta puhuttiin paljon ja asia tuli nopeasti laajaan tietoisuuteen. 

Saman on todennut Barnhurst’kin (1994, 44), joka sanoo kuvajourna-
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lismin historian opetuksen olleen se, että kuvien avulla lehdistä on tul-

lut entistä kilpailukykyisempiä; kuvat lisäsivät lehtien levikkiä. […] 

Hänen mielestään lehtikuvien valtava vaikutus on kiistaton. Valokuvat 

ovat nykyisin erottamaton osa kulttuurista muistiamme. Ne ovat histo-

riallisia artefakteja. Paljon puhuttu kuvien objektiivisuus on siksi tois-

sijainen niiden symboliarvoon nähden. (Emt. 62.) Vaikka asiasta ol-

laan samaa mieltä edelleen, niin paradoksaalisesti kuitenkin lehtikuva 

on se, josta ensimmäisenä tingitään resurssien puutteessa. Tekstiä pi-

detään ensisijaisena kerrontatapana journalismissa, ja kuva ikään kuin 

täydentää  tekstiä:  laventaa  sen  näkökulmaa tarjoamalla  uutta  infor-

maatiota.

P: […] Sehän (erottuminen massasta) vaatii kans sitten resursseja, ja  
sit kun tässä oon just korostanu, et resurssipula on se, joka rajottaa  
meidän työtä, kuvaajien työtä ja journalistista työtä aika lailla. On 
vähän kuvaajia, vähän toimittajia ja paljon juttuja, niin sitten kuva-
puoli niin ku kärsiin eniten. Kyl me yleensä katotaan, et meil on se 
kerrottuna oli se sitten pieni juttu tai sitten iso juttu. Mutta kuva on se,  
joka monta kertaa jää ottamatta, koska a) ei oo resursseja tai sitten 
muuten vaan ei pysty kuvaan sitä tilannetta.

Muutama  haastatelluista  kuvasi  lehden  tekoa  osuvasti  jatkuvaksi 

kompromissien tekemiseksi tilan, ajan, kuvien ja juttujen kesken. Jos-

kus kompromissit aiheuttavat sen, että paljon hyvää materiaalia joudu-

taan jättämään pois lehdestä. Joskus taas taistellaan aikaa vastaan sii-

nä,  että  saataisiin  kasaan  edes  jotenkin  välttävä  lopputulos  päivän 

määräaikaan mennessä. Kiireestä johtuen lehdenteon prosessiin on al-

kanut muodostua rutinoituneita käytäntöjä, joiden avulla lehti saadaan 

lähestulkoon aina muutoksista huolimatta valmiiksi joka päivä. Kol-

messa haastattelupuheenvuorossa mainittiin juuri uutistyön arvaama-

ton  ja  muuttuva  luonne.  Esimerkiksi  etusivun  juttua  on  pystyttävä 

vaihtamaan vielä viime metreillä, jos jotain erityisen yllättävää sattuu 

illalla. Toisinaan käy myös niin, että aiotusta juttuaiheesta ei syystä tai 

toisesta synnykään mitään ja tilalle on saatava nopeasti jotain muuta.
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P: Sillainhan sanomalehtee ei voi koskaan etukäteen tehdä, se niinku 
elää koko ajan. Se mistä on aamulla ajateltu, että tästä tulis sellanen  
näyttävä pääuutinen, pääkuva, niin se voi kuivua päivän mittaan ai-
van mitättömäksi ja ’pitikö tonne yleensä mennä -tyyppiseksi’ aiheek-
si. Sitten on pakko nostaa jostain muualta kuvia.

Yksi muuttuvissa olosuhteissa muotoutunut käytäntö, joka nopeuttaa 

ja rutinoi kuvajournalismin työprosessia, on tietynlainen tapa ottaa eri-

tyyppisiä  kuvia ja rakentaa niistä tarinoita.  Barnhurst  (1994) puhuu 

kuvien narratiivisuudesta. Kuvaajien oletetaan työssään ennakoivan ja 

suunnittelevan kuvaustilanteita etukäteen. Oppikirjat kutsuvat suunnit-

telua  visualisoimiseksi  tai  mielikuvaharjoitteluksi  (pre-visualizing). 

Tämä auttaa rutinoimaan kuvaamista niin, että kuvaaja pystyy tehok-

kaasti poimimaan kuvasarjasta oleelliset kuvat ja muodostamaan niistä 

kertomuksellisen rakenteen. On olemassa useita tyypillisiä kertomus-

rakenteita kuten esimerkiksi puhe tai kokous, yllättävä uutinen kuten 

pidätys tai tulipalo, sää ja niin edelleen. Vaikka yksityiskohdat vaihte-

levat,  niin  tarinat  voivat  noudattaa  aina  samaa  perusrakennetta. 

Useampia kuvia sisältävän tarinan elementit ovat tyypillisesti: laajasti 

tapahtumasta kertova yleiskuva, useampi lähempää otettu kuva, jossa 

näkyy toimintaa ja lisäksi tunteet paljastava lähikuva. (Emt. 54–55.)

Rutiineja  helpottavista  käytännöistä  ja  ennakkosuunnittelusta  huoli-

matta lopputulokseen eli itse valmiiseen lehteen vaikuttaa niin monta 

muuttuvaa tekijää, että pari haastateltavaa piti lehteen päätyvää kuva-

journalismia  melko  sattumanvaraisena.  Pääpiirteittäin  päivänkulku 

menee niin, että  aamupalaverissa päätetään, mistä aiheista kuvia läh-

detään hakemaan. Päällikön näkökulmasta tavoitteena on saada mah-

dollisimman paljon kuvamateriaalia niin, että iltapäivällä olisi valin-

nanvaraa sitten, kun juttuja ja kuvia aletaan taittaa sivuille. Tästä huo-

limatta esimerkiksi etusivun pääkuvaa joudutaan toisinaan hakemaan 

muualtakin kuin alun perin  aiotusta  aiheesta.  Suurimpana syypäänä 

sattumanvaraisuuteen  pidettiin  yhdessä  haastattelupuheenvuorossa 

ajan puutetta.
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P: […], niin aika sattumanvaraista kuitenkin se sato, mitä meillä ilta-
päivällä  on  sitten,  mistä  me valitaan esimerkiks  etusivun pääkuva. 
Kun meillä puhutaan aina siitä, että pitäis suunnitella ja pitäis miettiä  
tarkkaan kuvaajia,  kun  meillä  on  niin  vähän,  mut  siihen  ei  meillä 
päälliköillä ei yksinkertasesti oo sillä lailla aikaa miettiä, et mitä tota.  
Tai mulla on ainakin sellanen mielikuva, että se on aika sattumanva-
rasta sitten se… […]

5.6 Kuvajournalismin tuottajien ajatuksia lukijoista

Lehdentekijät  yrittävät  pitää  jatkuvasti  mielessä,  kenelle  lehteä teh-

dään. Lukijoiden eli tilaajien odotuksia ja tarpeita pohdiskeltiin useas-

sa puheenvuorossa. Kuvajournalismista puhuttaessa lehden tekijät pi-

tävät  lähtökohtanaan lukijan  kannalta  sitä,  että  kuvia  ylipäätään on 

lehdessä riittävästi. Kaksi haastateltavaa toi esiin ajatuksen, että eläm-

me nykyisin sellaista aikaa, jossa kuvat ovat lähestulkoon välttämättö-

miä. Esimerkiksi televisiota pidettiin yhtenä tekijänä, joka on lisännyt 

helposti saatavilla olevan visuaalisen informaation määrää ja totutta-

nut uudet sukupolvet ottamaan vastaan kuvallisessa muodossa olevaa 

tietoa. Haastateltavat olivat sitä mieltä, että pelkkä teksti ei yksistään 

riitä herättämään lukijan mielenkiintoa, joten kuvaton juttu jää useam-

min lukematta.

P: […] Jos ei tää pääkuva oo tarpeeksi hyvä, niin kuvattomia juttuja 
pari sivua perän jälkeen ei toimi. Kyllä moderni ihminen herkästi hyp-
pää niitten juttujen yli, vaikka siellä olis ihan hyviäkin juttuja.

Kuvien määrän lisäksi myös niiden laatu on tärkeä, kuten edellä ole-

vassa haastattelusitaatissakin todetaan. Laatua, tässä yhteydessä ja laa-

jemminkin,  mitataan usein kuvan kiinnostavuudella.  Yhdeksi kuvan 

tehtäväksi  luetaan  lukijan  huomion  ja  mielenkiinnon  herättäminen. 

Kuva on ikään kuin syötti, johon tartuttuaan lukijan toivotaan nielaise-

van koko jutun teksteineen päivineen. Haastateltavat kokivat, että täl-

laisia syöttejä tarvitaan, koska he olettavat tyypillisen lehdenlukijan 

olevan valikoiva ja kiireinen. Yksittäisten juttujen lisäksi kuvien aja-

tellaan luovan yleisemminkin kokonaiskuvaa siitä, millainen lehti on 
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kyseessä ja miten sen arvomaailma ja käsittelytapa osuvat yksiin luki-

jan intressien kanssa.

T: […] Jos ajatellaan tavallista lukijaa, niin sehän ei kuitenkaan suu-
rinta osaa jutuista lue läpi. Se silmäilee juttuja, eli jos puhutaan teks-
tistä, niin se silmäilee sieltä täältä otsikkoja, mutta kuvat on sellasia,  
jotka saa ehkä, mä veikkaisin, enemmän huomiota tavallaan, koska  
niitä on hankalampi ohittaa. Et se on myös tämmönen imagotekijä, et  
jos kuvat on hyvälaatusia, niin se vaikuttaa koko niinku mielikuvaan  
tästä lehdestä ja sen tasosta. Se vaikuttaa siihen, kuinka innokkaasti  
sitä journalismia sieltä sitten imetään tai niitä journalismin tuotoksia.  
Nämä mielikuvat, jotka syntyy siitä kokonaisuudesta.

Haastateltavien kesken syntyi hieman erilaisia näkemyksiä siitä, mikä 

yksittäisen lehtikuvan merkitys on suhteessa lehden kokonaisuuteen. 

Yhden haastateltavan mielestä yksikin poikkeuksellisen hyvä kuva voi 

jo auttaa myymään lehteä tulevaisuudessa. Kaksi haastateltavaa sen si-

jaan oli  sitä mieltä, että yksittäinen kuva ei vielä jää mieliin. Näissä 

puheenvuoroissa korostui ajatus lehden tekemisestä jatkuvana päivit-

täisenä prosessina, jossa hyvä ja tasainen kuvien laatu on merkityksel-

lisempää kuin yksittäinen mestariteos. 

T: Epäilen kuitenkin, että lehti on joka tapauksessa aika nopeasti nau-
tittava tuote. Eli täytyy  pitää kiinni sellasesta jatkumosta, että se laa-
tu on niinku aika korkealla koko ajan. Että ei siinä niin paljon merki-
tystä ole sellasella, että jos on niinku yks helvetin hieno kuva. Se on  
sitten vähän, että mikä mielikuva on sitten ihmisellä, että onko (lehti)  
niinku yleensä ottaen ruma vai.

Haastateltavilla oli erilaisia mielipiteitä myös siitä, miten lukijat otta-

vat kuvia vastaan. Kirjoittavien toimittajien ohjenuorana on käytetty 

sanontaa Pihtiputaan mummosta.  Suurelle yleisölle suunnatun sano-

malehden tekstin pitää olla niin selkeää ja yksiselitteistä, että Pihtipu-

taan mummokin sen ymmärtää. Kuvajournalismin määrittely -teeman 

alla todettiin, että tekstin lisäksi myös kuvajournalismin halutaan ole-

van ymmärrettävää, ja kuvissa pitää ammattilaisten mielestä näkyä ju-

tun kannalta oleellinen informaatio. Informaation pitää välittyä kuvas-

ta lukijalle niin nopeasti, ettei hänen mielenkiintonsa karkaa toisaalle. 
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Haastateltujen käsitykset lukijoiden valmiuksista lukea kuvia tulivat 

esiin ilmoitusaineiston sijoittelusta puhuttaessa. Pari haastateltavaa il-

maisi huolensa siitä, että lukijat saattavat sekoittaa keskenään ilmoi-

tukset ja toimituksellisen aineiston. Yksi haastateltavista ei sen sijaan 

pitänyt tätä ongelmana, vaan peräänkuulutti kollegoiltaan luottamusta 

lukijoihin. 

T: Tässä kannattaa myös vähän luottaa niinku ihmisten medianluku-
taitoon, että kun ne lukee joka päivä lehteä, niin kyllä ne nyt aika no-
peasti puolella silmäyksellä erottaa mainokset. Väitän, että aika har-
voin, jos ihminen aukaisee lehden, niin se ei niinku heti siitä nää, että 
missä on jutut. Eli tässä vähän liiotellaan sitä mainosongelmaa. 

Sisällöllisesti lehdentekijät ajattelivat lukijoiden odotusten poikkeavan 

jonkin verran omistaan. Esimerkkinä mainittiin muun muassa urheilu, 

jossa kuva saattaa lukijan mielestä olla hyvä silloin, jos omasta suosi-

kista on julkaistu voittokuva. Lukijoiden oletettiin myös haluavan löy-

tää lehdestä  tuttuja  naamoja joko naapurista  tai  mediajulkisuudesta. 

Yksi kuvaajista piti henkilöiden tunnistettavuutta kuvissa erityisen tär-

keänä. Hän kertoi keskittyvänsä työssään ajattelemaan lukijaa ja ku-

vaamaan siksi henkilöt niin, että he ovat tunnistettavia.   

K: Tunnistettava, sehän on se (lukija), joka maksaa meidän palkan, ti-
laamalla hyvän lehden, jossa ihmiset  näkyy.  Jos on paljon ihmisiä  
niin se, että ihmiset on selvänä siellä. Ne on ne, jotka… mä en itte  
niinku, kyllä mä koitan ajatella aina lukijaa, näin mulle opetettiin.

Haastateltavat kertoivat yleensä lehden toimitukseen tulevan niukan 

lukijapalautteen joukossa olevan silloin tällöin kiitoksia miellyttävistä 

kuvista. Eniten lehden sivuilla palstatilaa saavat kliseiksi muodostu-

neet pönötyskuvat keski-ikäisistä miehistä eivät haastateltujen mukaan 

juurikaan aiheuta palautetta. Sen sijaan arkipäiväistä päätöksentekoa 

ja uutistapahtumia kevyemmät kuva-aiheet tuottavat toimitukselle po-

sitiivista palautetta lukijoilta.

P: Varsinkin jos on ollu eläimiä, niin sitten ihmiset niinku yleensä tyk-
kää niistä.
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Hyvän palautteen lisäksi  toimitukseen  tulee  palautetta  negatiivisista 

asioista, joista tärkeimmäksi nousivat haastatteluissa lehtikuvien eetti-

set  kysymykset.  Erään  haastateltavan  mukaan  lukijat  olettavat,  että 

lehdentekijöillä on lukijoidensa kanssa samanlainen moraali. Moraa-

lista puhuttiin esimerkiksi sellaisessa yhteydessä, kun mietittiin, mil-

lainen linja päivälehden kuvajournalismilla on tai pitäisi olla, ja miten 

se poikkeaa vaikkapa iltapäivälehtien tavasta esittää asioita kuvallises-

ti.

P: Kai se vähän niitä raameja niinku venyttää, et iltapäivälehessä esi-
merkiks saatetaan käyttää tota ihmisten yksityisyyttä enemmän. Et me  
ollaan aika tarkkoja kyllä siitä. Jotenkin meidän pitäis lähtee sitä, että  
tota niin niin, et se on totta se, se mitä siellä on siellä lehdessä. Että  
siellä ei vihjailla eikä.. Et se totuudellisuus on meille niinku tärkeetä  
kuitenkin ja se näkyy sitten.. Ja sit vielä se, että ihmiset reagoi aika 
nopeesti, jos on niinku kuvissa jotain hyvien tapojen vastasta tai jo-
tenki raakaa tai tulee liian niinku lähelle ihmistä sillä lailla. […]

Yksi esimerkki tällaisesta joidenkin lukijoiden mielestä epäeettisestä 

kuvasta  mainittiin  kahden  haastateltavan  puheenvuorossa.  Toinen 

haastateltavista kuvasi tilanteen niin, että vähän matkan päässä toimi-

tuksesta oli sattunut kuolemaan johtanut auto-onnettomuus, jonka jäl-

kimainingeista lehti julkaisi kuvan. Kuvassa lakaistiin katua, ja haasta-

teltavan mukaan ihmiset olivat tulkinneet, että kuvassa siivottiin veri-

siä aivonkappaleita. Tästä syystä lehteen sateli poikkeuksellisen suuri 

määrä negatiivista palautetta. Toinen haastateltava, joka oli ollut vai-

kuttamassa kuvan julkaisuun,  taas kuvasi asian seuraavasti  verraten 

lukijoiden kotinurkilta otettua kuvaa maantieteellisesti kaukaiseen ku-

vaan:

P: Meillä oli kerran kuva yhdestä palomiehestä, joka pesi katua tuolla  
vähän matkan päässä, ja siellä oli  sitten verta maassa ja siellä oli  
kuollu yks nainen. Kun tää kuva tuli mun eteen, niin joku sanoi, että  
älä paa tota lehteen. Siit tulee hirvee haloo. Me pantiin se lehteen kui-
tenkin, ja saman päivän lehdessä oli kuva Afganistanista, jossa ame-
rikkalaiset silloin… Tai siinä oli kuva, jossa amerikkalainen sotilas  
ampuu yhtä afgaania, joka kaatuu taaksepäin. Eli siinä oli oikea tap-
po. Ei tullu yhtään reaktiota siitä kuvasta, mutta mulle tuli varmaan 
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kymmenen sähköpostia, kymmenen puhelua siitä, et oli tää veriläikkä-
kuva, joka oli aika pienellä.

Yksi haastateltavista piti eettisyyden kannalta tärkeänä sitä, että kuva-

journalismi ei aiheuta kärsimystä esimerkiksi sureville omaisille. Esi-

merkkinä mainittiin vuoden 2004 Aasian tsunamionnettomuus, jonka 

kuvastoa nähtiin tiedotusvälineissä runsaasti vielä seuraavana vuonna-

kin.

T: […] Mutta esimerkiksi siinä tsunamissa, niin meidän oli pakko aja-
tella se, että meidänkin lukijoilla on siellä sukulaisia ja ystäviä niitten  
uhrien joukossa. Ja jos olis tosiaan pannu ne kaikista hurjimmat ku-
vat, niin siinä olis ensimmäinen mielikuva olis ollu, että onko tuos nyt  
se mun kateis oleva serkkuni.

Edellä  kuvatut  ammattilaisten  näkemykset  kuvajournalisminsa  vas-

taanottajista perustuvat siihen kokemukseen, joka heille on kertynyt 

työyhteisönsä sisältä ja sen ulkopuolelta esimerkiksi lukijapalautteen 

ja yleisötutkimusten muodossa. Mediatuottajien näkemyksiä yleisöstä 

tutkinut  norjalainen  Ingunn  Hagen  (1999)  siteeraa  Herbert  Gansin 

teosta Deciding what’s news (1980 [1979]). Siinä todetaan, että jour-

nalistit tekevät päätöksensä muun muassa sen mukaan, mitä he pitävät 

sopivana yleisölle. Toisaalta Gans kuitenkin kirjoittaa, että hänen tut-

kimuksensa journalisteilla oli yllättävän vähän tietoa yleisöstään. Jour-

nalistit kirjoittivat ja kuvasivat juttuja esimiehilleen ja itselleen olet-

taen, että se mikä kiinnosti heitä, kiinnostaisi myös yleisöä. Vaikka 

journalistit usein väittävät tarjoavansa yleisölle sitä, mitä yleisö tarvit-

see tai haluaa, journalistit tekevät valintojaan ammatillisista lähtökoh-

distaan käsin. Samaan aikaan kun riippumattomuus taloudesta ja poli-

tiikasta  on tärkeää  sananvapauden kannalta,  tietämättömyys yleisön 

intresseistä  on  entistä  problemaattisempaa.  (Ks.  Hagen  1999,  131–

132.)
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6. JOURNALISTISTEN KÄYTÄNTÖJEN KEHITTÄMINEN

Kuvajournalistisen tiedon tuottamisen ja kuvajournalistin subjektin ra-

kentumisen tarkastelun lisäksi haastatteluaineistosta jäi käsittelemättä 

kokonaisuus, jonka tuon esiin tässä luvussa. Haastateltavat toivat mui-

den teemojen lomassa esiin käsityksiään työnsä kehittämisen paikois-

ta.  Pyrin seuraavaksi kokoamaan yhteen haastateltavien näkemyksiä 

journalististen käytäntöjen kehittämisestä ja asettamaan niitä keskuste-

luun aiemman tutkimuksen kanssa. 

6.1 Resurssien rajallisuus tasapäistää kuvajournalismia

Pohjalaisen työntekijöiden haastatteluissa työn kehittämisen yhteydes-

sä painottuivat vahvasti taloudelliset tekijät. Yleisempiä huomioita ta-

louden painotuksesta myös alan tutkimuksessa on tehnyt Merja Helle 

(2004), jonka lisensiaatintyö käsittelee kehittävää työntutkimusta jour-

nalismissa.  Hänen  mukaansa  mediatutkimuksen  lähestymistavoista 

poliittis-taloudelliset  tekijät  ja  niiden  vaikutukset  ovat  korostuneet 

suomalaisessa ja angloamerikkalaisessa tutkimuksessa. Hän toteaa, et-

tä mediakriittisen tutkimusotteen yksi ongelma on se, että journalistis-

ta työtä tarkastellaan usein yksilöiden työnä, mediaorganisaation ulko-

puolisten taloudellis-poliittisten voimien hallitsemana. (Emt. 2.) 

Tämä näkyi myös journalistien lähestymistavassa, jossa he peräänkuu-

luttivat  työnsä  kehittämiseksi  lisäresursseja.  Työnjälkeä  perusteltiin 

useassa  haastattelupuheenvuorossa  ajan  ja  henkilökunnan puutteella 

eli  lopulta  taloudellisten  resurssien vähyydellä.  Haastateltavien mu-

kaan kiire aiheuttaa muun muassa kuvajournalismin tasapäistymistä. 

Eri  tiedotusvälineet  tuottavat keskenään melko samankaltaista,  yllä-

tyksetöntä  kuvajournalismia,  koska  toimituksissa  pelataan  varman 

päälle. Kuva haetaan uutistapahtuman ytimestä, sillä itse tapahtumasta 

ja  sen  keskeisistä  toimijoista  kuvansaanti  on  ainakin  varmistettava. 

Erilaisille ja kokeileville ideoille ei uskota jäävän aikaa. 
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Toisaalta varman päälle pelaaminen voi tarkoittaa sitä, että jostain en-

nakkoon  sovitusta  aiheesta  hankitaan  kuva  vaikka  väkisin.  Vaikka 

aiottu tilanne kuivuisi kasaan, eikä aihetta enää olisi, on juttu silti saa-

tava.  Kiireellä  voidaan  perustella  sitä,  ettei  aihetta  ole  mahdollista 

vaihtaa. Yhtenä ratkaisuehdotuksena haastatteluissa tarjottiin tällaisis-

sa tapauksissa kuvan jättämistä kokonaan pois jutusta. Kuvattomien 

juttujen  julkaiseminen  tuntui  kuitenkin  olevan  ainakin  päälliköiden 

mukaan riski, sillä kuvattomuus vähentää jutun lukuarvoa. Kuvantuot-

tajien näkökulmasta kiire vähentää mahdollisuuksia tehdä työtä niin 

kunnianhimoisesti  kuin  haluttaisiin.  Luovien kuvaideoiden  keksimi-

nen jää usein ideaaliksi, joka ei toteudu päivittäisessä rutiinissa.

6.2 Vuorovaikutuksen ristiriita

Kiireellä perusteltiin myös toimituksen nykyistä keskustelukulttuuria. 

Ammattilaiset  ovat melkoisen yksimielisiä siitä,  että mitä enemmän 

vuorovaikutusta ja yhteistyötä on, sitä parempaa jälkeä syntyy työn 

lopputuloksena. Samaan aikaan he kuitenkin tunnustivat, että työpro-

sessissa on vuorovaikutuksen puutetta. Vuorovaikutuksen vähyydestä 

aiheutuneita ongelmia todettiin olevan ainakin kuvaajien ja toimitta-

jien välillä sekä päälliköiden ja kuvaajien välillä. Lisäksi lehden taitto-

vaiheessa  tieto  kuvaajan  ja  toimittajan  pyrkimyksistä  jää  toisinaan 

vuoropäälliköille ja taittajille arvoitukseksi.  Vuorovaikutuksen puut-

teen todettiin aiheuttavan lopputuloksen sattumanvaraisuutta ja välttä-

viä kuvaratkaisuja. Vuorovaikutuksen lisäämiseen suhtauduttiin tästä 

huolimatta  varauksella.  Toimituskulttuurin  muuttaminen  keskustele-

vammaksi nähtiin ristiriitaisena, koska keskustelemisen pelättiin lisää-

vän stressiä ja työmäärää.

Varsinkin kuvaajat pitivät Pohjalaisessa aiemmin toteutettua kuvatoi-

mittajakokeilua keskustelua lisänneenä ja positiivisena asiana. Kokei-

lussa yksi kuvaajista toimi kuvatoimittajana, joka organisoi ja vaikutti 

lehteen tulevaan kuvavirtaan sekä talon sisältä että ulkopuolelta. Rei-
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lun kuukauden ajan kuvaajien ja päälliköiden välisenä linkkinä toimi-

neen kuvatoimittajan todettiin auttaneen kuvausten koordinoinnissa ja 

keskusteluyhteyden luomisessa. Kuvatoimittajan hyötyä kustannuksiin 

verrattuna jäätiin kuitenkin kokeilun jälkeen arvioimaan, eikä kokeilua 

ainakaan sillä erää jatkettu.

6.3 Digitaalisuus ja koulutustarve 

Haastatteluissa mainittiin tarpeet henkilökunnan kuvalliseen koulutta-

miseen ja kuvankäsittelyyn liittyvien yhteisten pelisääntöjen kehittä-

miseen. Kuvakoulutusta toivottiin etenkin lehteä avustaville henkilöil-

le ja satunnaisesti kuvaaville toimittajille. Tällaista koulutusta arveltiin 

tietotaidon puolesta olevan mahdollista järjestää talossa sisäisesti il-

man ulkopuolista apua, koska oman talon kuvaajien osaamista arvos-

tetaan korkealle. Nykyisellään kuvankäsittelyn rajanvedot ovat melko 

pitkälle kuvaajien omassa harkinnassa. Muutamat haastateltavat kai-

pasivat jonkinlaista yhteistä keskustelua tai linjausta kuvankäsittelyn 

pelisäännöistä. Kuvankäsittelyn säännöistä sopiminen nähtiin tärkeänä 

nimenomaan uutiskuvien kohdalla. Kuvitus- ja reportaasikuvissa kä-

sittelymahdollisuuksia  luonnehdittiin  uutiskuvankäsittelyä  vapaam-

miksi. Uutiskuvan erityislaatuisuudesta on kirjoittanut muun muassa 

Salo (2000, 193), jonka mukaan journalismin uskottavuuden kannalta 

on pidetty tärkeänä, että lajityyppien rajat tunnustetaan ja uutta tek-

niikkaa käytetään niiden mukaisesti. Salon teos Imageware julkaistiin 

vuonna 2000,  jolloin  digitaalitekniikka  oli  jo  laajalti  vakiinnuttanut 

asemansa kuvajournalismissa. Uudestaan herännyt keskustelu journa-

listisesta uskottavuudesta oli kuitenkin tuolloin vasta alussa. 

Digitaalisen kuva-arkiston luomiseen ja ylläpitämiseen kaivattiin yh-

teisesti  sovittavia  linjanvetoja.  Nykyisellään  lehden  kuva-arkistoon 

tallennetaan haastateltavien mukaan vain pieni määrä kaikesta päivit-

täisestä kuvavirrasta. Kaikkia arkistoon talletettuja kuvia ei ole mah-

dollista  löytää helposti.  Syyksi  epäiltiin,  että  tunnistetietojen indek-
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sointi ja kuvia etsivien hakulogiikka eivät aina kohtaa. Työnjaon sel-

keyttämisellä ja yhteisesti sovituilla säännöillä kuva-arkisto arveltiin 

saatavan nykyistä kattavammaksi ja käyttökelpoisemmaksi.  

Lehden  taitossa  mahdollisuuksia  rajoittavaksi  tekijäksi  koettiin  ele-

menttitaitto eli taittomalli, jossa elää voimakkaasti ajatus yhdestä pää-

kuvasta sivulla. Vaikka taittomalli toisaalta yhtenäistää ja terävöittää 

lehden visuaalista ilmettä, sen todettiin kuitenkin olevan rasite silloin, 

kun yhtä  varsinaista  pääkuvaa  ei  ole  saatavilla.  Haastatteluissa  tuli 

esiin  toivomus  mahdollisuudesta  joustaa  pääkuva-ajattelusta  tarvit-

taessa. Lisäksi taitossa todettiin olevan jonkin verran koulutuksen tar-

vetta, koska työvälineiden ajantasainen hallinta vaatii pysyttelemistä 

taitto-ohjelmien kehityksen mukana.

Ammattilaisten suhde vastaanottajiin eli lehden lukijoihin ja ilmoitta-

jiin nähtiin Pohjalaisessa tärkeänä työn lähtökohtana. Media-ammatti-

laisten tietoisuuden lisäämistä yleisöstään pitää tärkeänä muun muassa 

Hagen (1999, 139), jonka mukaan nykyinen kilpailu pakottaa tiedotus-

välineet  ottamaan  yleisön  tarpeet  aiempaa  vakavammin  huomioon. 

Hänen mukaansa mediayhtiöt ovat alkaneet kiinnostua aiempaa enem-

män yleisöstään,  mikä  näkyy siinä,  että  yleisötutkimuksia  teetetään 

yhä enemmän ulkopuolisilla  palveluntarjoajilla.  Myös organisaatioi-

den omia yleisötutkimuksia tehdään. Niissä selvitetään yleisön mielty-

myksiä ja reaktioita yhä useammin juuri tiettyihin ohjelmiin tai juttu-

tyyppeihin. Varsinkin laadulliset tutkimukset voivat tuottaa tämänkal-

taista tietoa siitä, miten ja miksi tietyt  yleisöt kuluttavat tietynlaista 

mediaa. Edelleen sillä on merkitystä, miten tutkimuksilla käytettyä tie-

toa käytetään organisaatioissa. Hagen epäilee, että paremmalla tietoi-

suudella yleisöstä ei välttämättä ole vaikutusta journalistiseen työhön, 

jos yleisön intressit  ovat  voimakkaasti  ristiriidassa muiden kilpaile-

vien intressien kanssa. (Emt. 132, 144–145.)
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Yhteenvetona totean, että haastateltavat toivat esiin eniten työnsä ke-

hittämistarpeita, jotka liittyvät keskustelukulttuuriin ja koulutukseen. 

Vuorovaikutuksen lisääminen ei onnistune ilman ongelmia nopeasti, 

vaan se edellyttää yhteistyössä tehtäviä päätöksiä ja muutoksia toimi-

tusrutiineissa ja työkäytännöissä. Digitaalisen ajan tuomat muutokset 

kuvajournalismissa ovat synnyttäneet tarpeen yhteisten pelisääntöjen 

luomiselle ja ohjelmistokoulutukselle sekä kuvankäsittelyn että taitto-

ohjelmien hallinnan osalta.

7. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Edellä esitetyssä analyysissä on kuvattu sitä, miten kuvajournalistien 

subjektius muodostuu lehdenteon työprosessissa. Valta määrittelee ku-

vajournalistisen tiedon tuottamisen normeja eli muodostaa reunaehdot 

sille, millaisia toimintamahdollisuuksia subjektilla on ja mitä hän tun-

tee mahdolliseksi ja mitä ei. Valta näkyy myös siinä, miten käytännöt 

valtaistavat kuvajournalistia tässä prosessissa. Analyysi antaa vastauk-

sia sille, miten lehtikuvaajien subjektius muotoutuu ja miten sitä tuote-

taan diskursiivisesti ja millaisiin itsestäänselvyyksiin siinä vedotaan. 

Tulkitsijan näkökulmasta aineisto näyttäytyy osin ristiriitaisena, vaik-

ka kuvajournalismin ammattilaiset itse eivät pidä monia esittämiään 

mielipiteitä toisilleen vastakkaisina.

Työn lähtöasetelmassa tein valinnan, että haastattelen aineistooni ku-

vajournalismin ammattilaisia. Tein siis tietoisen ratkaisun pyytäessäni 

juuri heitä määrittelemään kuvajournalismia. Yhtä hyvin olisin voinut 

kysyä  samaa  vaikkapa  lehden  lukijoilta  tai  alan  tutkijoilta,  jolloin 

määritelmät olisivat todennäköisesti olleet erilaisia kuin tässä esitetyt. 

Omasta näkökulmastaan juuri kuvajournalistit itse ovat oikeita henki-

löitä määrittelemään kuvajournalismiin kuuluvia asioita. Mielipiteitä 

esittäessään he vetosivat usein ammatilliseen asemaansa, josta käsin 

heidän toimintansa on mahdollista.
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7.1 Tiedon tuottaminen ja pimiösääntö

Hyvän ja huonon kuvajournalismin määritelmät kietoutuivat suurim-

maksi osaksi totuudellisuuden problematiikkaan. Hyvän kuvan omi-

naisuuksiksi liitettiin informatiivisuus, tunteisiin vetoaminen, mielen-

kiintoisuus,  dokumentaarisuus, aitous ja totuudellisuus.  Huono kuva 

puolestaan määrittyi usein hyvän kuvan vastakohdaksi, jolloin huono 

kuva voi olla esimerkiksi poseerattu, ohjailtu tai muuten keinotekoisen 

oloinen. Mielenkiinnottomat, tylsät kuvat ja huono tekninen laatu lii-

tettiin huonon kuvajournalismin ominaisuuksiksi. 

Kuvaajat vetosivat haastatteluissa analogisen kuvan aikaisiin tapoihin 

tehdä työtä pimiössä. Tähän kiteytyi niin paljon olennaisia asioita ku-

vajournalistien subjektin muotoutumisesta, että annoin ilmiölle nimen 

pimiösääntö. Pimiösääntöön vedoten kuvaajat määrittelivät oman työ-

moraalinsa sen mukaan, millaista kuvankäsittelyä pimiötekniikalla on 

ollut mahdollista harjoittaa lehtityön rajoitusten puitteissa ennen digi-

taalisen kuvan aikakautta. Ensinnäkin pimiösääntöön kiteytyy se, että 

kuvajournalistisen tiedon tuottamiseen liittyy tiettyjä  tuotantoehtoja. 

Niissä kuvaajan subjektius rakentuu siten, että tiedon tuottaminen no-

jaa vahvasti kuvaajan etiikkaan. Kuvaajan ammatti-identiteetissä ko-

rostuu siis aiempaa enemmän eettinen vastuu.  Edelleen,  pimiösään-

töön kytkeytyy viittaus siihen, että analogisen ajan konventiot vaikut-

tavat nykyisen digitaalisen ajan toimintatapoihin.

Mediatutkija Arild Fetveit (1999, 799–800) pohtii tositelevisiota käsit-

televässä artikkelissaan digitaalistumisen vaikutusta kuvallisten esitys-

ten uskottavuuteen.  Hänen mukaansa visuaalisten representaatioiden 

uskottavuus nojaa nykyisin aiempaa enemmän teknologioiden sijasta 

ihmisiin ja instituutioihin ja näiden antamiin takuisiin kuvan totuudes-

ta.  Tästä  syystä  Fetveit  peräänkuuluttaa  tutkimuksellisen  huomion 

keskittämistä pois teknologiasta kohti journalistisia- ja muita kuvaus-

käytäntöjä.  Tähän lopputulokseen  tutkija  on  päätynyt,  koska  hänen 
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mukaansa  digitaalisen  kuvankäsittelyn  mahdollisuudet  ovat  paljon 

suuremmat analogiseen käsittelyyn verrattuna. Digitaalinen kuvankä-

sittely on esimerkiksi horjuttanut maalauksen ja valokuvan suhdetta. 

Kun kuvaa katsomalla ei voida enää päätellä, missä määrin sitä on ma-

nipuloitu, vastuu totuuden takaamisesta on siirtynyt kuvan tuottajalle.

Haastatteluissa kuvantuottajat vetosivat juuri kuvajournalistin rooliin 

totuudellisuuden takaajana. Tämä takuumiehen rooli on langennut ku-

vaajalle eikä ehkä vähiten siksi, että hän käyttää työvälineenään kame-

raa. Kameraan ja valokuvaukseen on tekniikan keksimisen alusta al-

kaen liitetty erityinen totuudellisuuden vaatimus. Tämä siksi, että ka-

mera oli ja on edelleen ainoa tekninen laite, joka pystyy tuottamaan lä-

himpänä ihmissilmän havaintoa olevan representaation todellisuudes-

ta. Ennen kameran keksimistä dokumentoinnin työkaluna ollut maa-

laustaide luovutti  uuden tekniikan kehityttyä tehtävän luonnollisesti 

valokuvaukselle. Totuudellisen kuvajournalismin välittäminen tuntuu 

olevan niin  kiinteä osa  kuvajournalistien identiteettiä,  ettei  sitä  ky-

seenalaisteta tai perustella mitenkään. 

Kuvankäsittelyn lisäksi totuudellisuudesta puhuttaessa tulee voimak-

kaasti esiin ristiriita siitä, että valokuvat ovat joka tapauksessa konst-

ruktioita todellisuudesta. Ne on rakennettu kuvaajan valitsemista ai-

neksista, ja lopputulokseen vaikuttaa lukematon määrä kuvausteknisiä, 

sommittelullisia  ja  sisällöllisiä  ratkaisuja.  Esimerkiksi  Fairclough 

(1997) on todennut, että representoinnissa valitaan aina se, mitä ku-

vaukseen sisällytetään ja mitä jätetään pois, mikä asetetaan ensisijai-

seksi ja mikä toissijaiseksi (emt. 13.) Kuvajournalistit myöntävät, että 

valokuvaus on täynnä kuvaajan valintoja, ja nykyisessä kovassa kil-

pailussa näillä valinnoilla erottautuminen nähdään jopa edellytyksenä 

työssä menestymiselle. 

Kuvauksellisten valintojen tekemistä ei kuitenkaan nähdä ristiriitaisena 

totuudellisuuden kanssa.  Ammattilaiset  sanovat,  että kuvajournalismi 
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ei ole yhtä kuin vallitseva todellisuus mutta kuvaajan etiikkaan kuuluu, 

että  työn  lähtökohtana  on  mahdollisimman  lähellä  tätä  todellisuutta 

olevan kuvan tekeminen. Työnteko näiden kahden ristiriitaiselta tuntu-

van asian  kanssa on kuvajournalisteille  mahdollista,  koska  ammatti-

identiteettinsä  kautta  he  ovat  valtaistettuja  perustelemaan  tekemänsä 

ratkaisut. Valta on läsnä silloin, kun ratkaisuja perustellaan esimerkiksi 

journalistisiin käytäntöihin vedoten: ”Näin on tehty aina ennenkin.”

Kuvantuottajan  todistuksen  lisäksi  kuvan  uskottavuutta  rakennetaan 

nykyisin Fetveitin mukaan verbaalisilla elementeillä. Mediakuvien us-

kottavuus  perustuu  hänen  mukaansa  aiempaa  enemmän esitysfooru-

meiden eli kanavien, ohjelmien ja juttutyyppien uskottavuuteen. (Emt. 

795.) 

Cohen (2005), joka on tutkinut valokuvan ja todellisuuden suhdetta in-

ternetin kuvablogeissa, on niin ikään tehnyt havaintoja digitaalistumi-

sen vaikutuksista  valokuvaukseen.  Hänen mukaansa digitaalisuus on 

mahdollistanut valokuvaajille todellisuuden kuvaamisen siten kuin he 

itse sen kokevat. Kuvaajan kokemuksen ja tosielämän tuntu tulee hä-

nen mukaansa valokuviin siitä, että nykytekniikalla on mahdollista ot-

taa kuvia määrällisesti lähes rajattomasti, ja ne voidaan siirtää hyvin 

pienellä viiveellä nähtäville esimerkiksi internetiin. Cohenin argument-

tina on, että internetissä julkaistavat ja päivitettävät kuvakokokelmat 

eli kuvablogit ovat itse asiassa lisänneet valokuvan yhteyttä todellisuu-

teen. Tosielämä on entistä vahvemmin kuvissa, vaikka kuvablogeissa 

hyödynnetäänkin digitaalitekniikkaa, joka usein liitetään vahvasti vir-

tuaalisuuteen ja epätodelliseen. (Emt. 887–888.)

7.2 Yleisesti hyväksytty kiire

Yleisesti hyväksytty perustelu esimerkiksi sille, että lehtikuvat eivät 

aina  ole  parhaita  mahdollisia,  on kiire.  Kiireellä  perustellaan muun 

muassa työn lopputuloksen sattumanvaraisuutta, vuorovaikutuksen vä-
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häisyyttä, kuvallisten ideoiden puuttumista ja kuva-arkiston suppeutta. 

Kiire on kaikille yhteinen ja hyväksyttävä selitys, joka ei vaadi siihen 

vetoajalta  erityisiä  perusteluja.  Kaikki  toimitustyöyhteisössä  allekir-

joittavat sen, että kiire on olemassa oleva tosiasia, joka vaikuttaa työ-

hön oleellisesti. Toisaalta kiirettä on helppo käyttää selityksenä lähes 

mille tahansa, koska kiireen olemassaolo kyseenalaistetaan harvoin. 

Kiireen on tutkimuksissa todettu olevan osa puhetapaa ja työkulttuu-

ria,  joka korostaa työn tärkeyttä.  Länsimaissa nopeus merkitsee pa-

remmuutta,  ja vasta viime aikoina on pysähdytty miettimään,  millä 

hinnalla nopeus saavutetaan. Saara Kerttula (2004) kirjoittaa kiireestä 

Tilastokeskuksen ajankäyttötutkimukseen vedoten.  Hänen mukaansa 

suomalaisten  vuosityöaika  on  20  viime  vuoden  aikana  vähentynyt, 

mutta  samaan aikaan työn tuottavuus on kasvanut  tasaisesti,  minkä 

olettaisi  lisäävän myös kiirettä.  Joillakin sektoreilla  työpaineet  ovat 

kasvaneet kohtuuttomiksi.

Työkiireet lisäävät tutkitusti myös palautumisaikaa, joka on suoraan 

pois vapaa-ajasta. Toisaalta sopiva mutta satunnainen kiire pitää ihmi-

sillä yllä pientä stressitasoa, jonka avulla moni saa aikaan enemmän 

kuin ilman sitä. Journalististen käytäntöjen kehittyminen liittyy osal-

taan kiireen hallintaan. Rutinoituneiden käytäntöjen avulla yllättävistä 

käänteistä selvitään kunnialla kiireisenkin työpäivän aikana, mikä toi-

mii työntekijää palkitsevana asiana. Aikaansaaminen ja koettelemuk-

sista selviäminen lisäävät mielihyvän kokemusta.

Kiire liittyy myös sanomalehden tehtävään liiketoimintana. Tiedotus-

välineet ovat voittoa tuottavia yrityksiä, joilla on selkeät tulostavoit-

teet. Tulostavoitteita ajatellen kiire on hyväksytty peruste, ikään kuin 

tehokkuuden tae. Rajallisten taloudellisten resurssien puitteissa tehtä-

vää työtä ja siitä johtuvaa henkilökunnan vähyyttä ja kiirettä pidettiin 

haastateltavien lausunnoissa lähes poikkeuksetta itsestäänselvyytenä, 

johon vedottiin usein.
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7.3 Kuvaajan identiteetti ja vuorovaikutus

Kuvajournalistien ammatti-identiteettiin liitettiin edellä mainittujen to-

tuuden  vaalimisen  ja  kiireen  lisäksi  erottautuminen  toimittajista  ja 

alalla vallitseva miehisyys. Kuvaajat erottautuvat toimittajista ensisi-

jaisesti  koulutukseensa  vedoten.  Lisäksi  kuvaajilla  oletetaan  olevan 

taiteilijoiden kanssa samankaltaista visuaalista silmää, vaikkakin ku-

vaajien identiteetti rakentuu vahvasti myös taiteen konventioista erot-

tautumalla. Kuvaajat muodostavat toimitustyöyhteisössä melko homo-

geenisen ammattiryhmän, jota leimaa edelleen miesvaltaisuus ja tiu-

kasti rajattu työnkuva. Kuvajournalistit pitävät tiukasti kiinni omasta 

osaamisalueestaan samoin kuin kirjoittavat toimittajat omastaan. Ku-

vaajien ja toimittajien välinen vuorovaikutus ja yhteistyö ovat edelleen 

melko vähäisiä. Rutiinikeikoilla yhteistyö rajoittuu lyhyeen faktainfor-

maation vaihtoon ennen keikkaa ja mahdolliseen kuvan valintaan toi-

mituksessa kuvaajan tekemän esivalinnan jälkeen.

Kuvaajien sijoittuminen omaan kuvatoimitukseensa erilleen kirjoitta-

vien  toimittajien  työtiloista  vähentää  luonnollisesti  heidän  välistään 

spontaania vuorovaikutusta. Vuorovaikutusta saattaisi olla enemmän, 

jos työtilat olisivat nykyistä läheisemmässä yhteydessä toisiinsa. Toi-

saalta kuvaajien kiire ja päivittäin vain muutaman tunnin läsnäolo toi-

mituksen tiloissa vaikuttanee vielä enemmän siihen, että vuorovaiku-

tusta ei aina ole niin paljon kuin olisi tarpeen. Kuvaajien eristäytymi-

nen toimituksen päivärutiineista vahvistaa heidän oman ammatti-iden-

titeettinsä kehittymistä. Eräänlainen me ja he -ajattelu saattaa lisään-

tyä,  kun  kuvaajat  muodostavat  keskenään  yhä  tiiviimmän  ryhmän, 

jonka työstä muu toimitus ei näe paljon muuta kuin lehteen päätyvän 

lopputuloksen.

Kuvajournalistien vähäinen läsnäolo muun toimituksen rutiineissa sul-

kee heidät pois yhteisen vuorovaikutuksen piiristä. Tällöin heillä ei ole 

lähtökohtaisestikaan  mahdollisuutta  ottaa  muiden  kanssa  tasavertai-
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sesti osaa kuvajournalistisen tiedon tuottamiseen. Näin ollen vuorovai-

kutus ja toimituksen tiloihin sijoittuminen ovat osa vallan toimintaa, 

sillä ne vaikuttavat siihen, miten ja keistä tulee lausumien subjekteja.

7.4 Sukupolvenvaihdos

Toimitustyö elää murrosta, jossa vanhat työtavat saavat rinnalleen uu-

sia näkemyksiä. Nykyisin tiimityön merkitys korostuu toimituksessa. 

Aikaisempaan verrattuna sekä kuvaamisen käytännöt että kuvaajien ja 

toimittajien keskustelukulttuuri ovat jonkin verran muuttuneet. Nykyi-

sin kuvaajat ja toimittajat lähtevät keikoille entistä tasa-arvoisempana 

työtiiminä,  ja alan kokee omakseen yhä useampi nainen. Kuvaajien 

työtavassa näkyy aiempaa enemmän persoonallista otetta, sillä mielen-

kiintoisilla kuvilla massasta erottautuminen on saanut ja saa koko ajan 

tiedotusvälineissä entistä enemmän painoarvoa. Tästä huolimatta to-

tuudellisuuden vaatimus määrittelee edelleen kuvaajan työlle tiukim-

mat reunaehdot.

Uusiin teknologioihin sopeutuminen on aiheuttanut kuvajournalistien 

keskuudessa lähinnä hiljaista hyväksyntää ja joidenkin osalta haikeut-

ta mennyttä aikaa kohtaan. Esimerkiksi alalla suurimpiin muutoksiin 

lukeutuva digiaikaan siirtyminen sai Pohjalaisessa kaikkien hyväksyn-

nän ennemmin tai  myöhemmin.  Jotkut  rimpuilivat  uutta  tekniikkaa 

vastaan viimeiseen asti ja toiset hyväksyivät muutoksen nopeammin 

joko työtä  helpottavana  uudistuksena  tai  välttämättömänä  pakkona. 

Päälliköt näkivät digitaalisuudessa eniten positiivisia asioita. Heidän 

näkökulmastaan työ on nopeutunut, tehostunut ja tullut varmemmaksi. 

Filmikuvaamiseen  liittynyt  totaalisen  epäonnistumisen  mahdollisuus 

on kadonnut digikameroiden yleistyttyä lähes kokonaan. Tekninen ke-

hitys on johtanut siihen, että kuvia ottavat nykyisin entistä enemmän 

myös kirjoittavat toimittajat, mutta heidän osuutensa kuvatuotannosta 

on  edelleen  suhteellisen  pieni.  Ammattikuvaajien  tarvetta  pidettiin 
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kaikkien asiaan kantaa ottaneiden haastateltavien mielestä kiistattoma-

na.

7.5 Talouden luomat mahdollisuudet ja rajoitukset

Lehden taloudelliset suhteet ja osittain niiden ehdoilla muodostuneet 

journalistiset käytännöt sisälsivät monia itsestäänselvyyksinä pidettyjä 

asioita,  joihin  haastateltavat  puheenvuoroissaan  vetosivat.  Aiemmin 

todetun kiireen lisäksi mainittiin lehden koon eli sivumäärän ja palsta-

tilan asettamat rajoitukset. Lehden sivumäärän ratkaisee etupäässä il-

moitusaineiston määrä,  joka vaikuttaa myös toimitukselliselle  mate-

riaalille käytettävissä olevaan palstatilaan. Kuvien merkitys lehden ta-

loudelliselle kannattavuudelle on ymmärretty jo kuvajournalismin al-

kuajoista lähtien. Lehden kannattavuuteen vedoten kuvaajilta voidaan 

siis edellyttää riittävän kuvamäärän tuottamista päivittäin. Toisaalta it-

sestäänselvyytenä pidetään sitäkin, että kuvia on oltava riittävästi mut-

ta ei liikaa. Sopivan määrän lisäksi kuvien pitää sisältää tärkeistä uu-

tistapahtumista kertovaa informaatiota ja käsitellä eri aiheita monipuo-

lisesti ja tuoreesti. Näissä vaatimuksissa haastateltavat vetosivat tar-

peeseen herättää mielenkiintoa lehden ilmoittajissa ja lukijoissa. Toi-

sin sanoen lehtikuvien on täytettävä lukijoiden ja ilmoittajien odotuk-

set, että lehden kannattavuuden edellytykset kuvajournalismin osalta 

täyttyisivät.

Taloudellisiin intresseihin vedoten kuvajournalistien on myös mahdol-

lista  perustella  tekemiään  ratkaisuja.  Tietyt  journalistiset  käytännöt 

kuten esimerkiksi julkisuudenhenkilöille annettu erityishuomio, traa-

gisten kohtaloiden kuvaaminen tai sävyjen säätö mielenkiinnon lisää-

miseksi ovat kaikki perusteltavissa ainakin tiettyyn rajaan asti talou-

dellisilla tavoitteilla.
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7.6 Kuvia lukijoille

Lehden  lukijat  nousivat  haastateltavien  puheenaiheeksi  useimmiten 

juuri  taloudellisista intresseistä puhuttaessa.  Ammattilaiset  olettavat, 

että nykyaikaiset lukijat ovat tottuneet ottamaan vastaan kuvallista in-

formaatiota  ja  siitä  syystä  jopa  edellyttävät  lehdeltä  visuaalisuutta. 

Ammattilaiset vetoavat ratkaisuissaan usein lehden tilaajien eli luki-

joiden vaatimuksiin: kuvien on oltava informatiivisia ja selkeitä mutta 

samaan aikaan mielenkiintoisia ja rohkeita. Kuvien pitää näyttää, mitä 

todella tapahtuu, mutta näyttämisen on tapahduttava hyvän maun ra-

joissa. Haastateltavat korostivat pitävänsä huolta siitä, että kuvat eivät 

loukkaa kuvauksen kohteita eivätkä lehden lukijoita. He lähtevät aja-

tuksesta, että lukijat odottavat lehdeltä moraalia, joka on samanlainen 

kuin lukijoilla itsellään. Samoin kuin taloudelliseen kannattavuuteen 

myös lukijoiden odotuksiin vetoaminen antaa kuvajournalisteille mah-

dollisuuden perustella  tehtyjä  ratkaisuja.  Rajankäyntiä  syntyy  tilan-

teissa, joissa esimerkiksi kaksi intressiä asettuu vastakkain. Kuvajour-

nalistit joutuvat punnitsemaan tavoitteitaan, kun vastakkain ovat vaik-

kapa hyvän maun rajoissa toimiminen ja visuaalinen mielenkiinto. 
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LIITE 1

Teemahaastattelurunko
27.4.2005

Alkulämmittely:

• Asiaa tutkimuksen taustasta ja merkityksestä: työ käsittelee kuvan 
valintaa lehdessä eli sitä, miten erilaisten käytäntöjen ja erilaisten 
ammattilaisten  työpanoksen  kautta  kuva  päätyy  julkaistavaksi 
Pohjalaisen sivulle.

• Haastattelijan taustasta
• Haastateltavien anonyymiys: puhujat yksilöidään ammattiryhmit-

täin
• Lyhyt kyselykierros: haastateltavat kertovat omasta roolistaan ku-

vatuotannossa. Mitä kunkin työnkuvaan kuuluu? Taustoista ja työ-
historiasta?

Tutkimuskysymykset:

I. Kuvajournalismi
- Mitä on?
- Millainen on hyvä uutiskuva?
- Uutiskuva vs. muiden juttujen kuvitus?
- Huono uutiskuva?

II. Toimituskäytännöt
- Miten työpaikallanne keskustellaan kuvista?
- Mistä, ketkä?
- Mitä yhteistyö on parhaimmillaan?
- Mitä yhteistyön puute aiheuttaa?
- Millaisia muutoksia toivoisit toimituksen käytäntöihin?

III. Kuvankäsittely
- Mitä kuvalle saa mielestänne tehdä?
- Millaisia ohjeita kuvankäsittelystä on annettu?
- Minkälaisia haasteita digitaalisuus on tuonut lehtikuvan 

tuotantoon?
IV. Luovuus vs. rajoitukset

- Kuinka paljon koet  itse  voivasi  vaikuttaa työsi  sisäl-
töön?

- Mitkä tekijät rajoittavat työtäsi?
- Miten työ olisi erilaista, jos ko. rajoituksia ei olisi?
- Missä määrin koet  lehtikuvien parissa työskentelemi-

sen luovaksi?
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