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1. JOHDANTO 

Hyvän journalistisen tavan perustana on kansalaisten oikeus saada oikeita ja olennaisia tietoja, 

joiden avulla he voivat muodostaa totuudenmukaisen kuvan maailmasta ja yhteiskunnasta 

(SJL: journalistin ohjeet, Johdanto).     

 Toisin sanoen journalismin tulee pyrkiä objektiivisuuteen ja välittää vastaanottajille 

mahdollisimman totuudenmukaista tietoa. Täydellisen objektiivisuuden saavuttaminen on 

käytännössä kuitenkin mahdotonta. Jo yksittäiset toimittajan tekemät sanavalinnat värittävät 

uutista ja saattavat johdatella vastaanottajaa tiettyyn suuntaan. Itse asiassa toimittajan työ on 

kokonaisuudessaan erilaisten valintojen tekemistä. Tämän vuoksi toimittajan pitäisikin muis-

taa lähdekritiikki ja tarkastella juttunsa lähteitä perusteellisesti monelta kannalta (Huovila 

2005: 109). Mutta entäpä, jos toimittaja ei tee näin?    

 Viime aikoina on puhuttu paljon nykyajan journalismin murroksesta. Viestintävälineet 

kilpailevat yhä rajummin lukijoista, ja taloudelliset seikat ovat alkaneet nousta niin sanottujen 

laatukriteerien ohi. Kustannussyistä eri välineitä on alettu yhdistää osiksi samaa konsernia, ja 

samoja juttuja kierrätetään mediatalosta toiseen, mikä on vähentänyt tervehenkistä kilpailua 

alalla. Tunteisiin vetoava sensaatiojournalismi on alkanut mennä asiajournalismin edelle 

helppoudellaan ja viihteellisyydellään. Ihmiset ostavat mielellään räikeillä otsikoilla varustet-

tuja viihdelehtiä, jotka kertovat värikkäästi suurista katastrofeista tai poliitikon uudesta tyt-

töystävästä. Myös nopeudesta on tullut tärkeä valtti journalismin markkinoilla, ja sanomaleh-

dillä onkin vaara jäädä nopeasti tietoa tuottavien sähköisten välineiden jalkoihin. Useissa leh-

dissä on tehty viime aikoina suuria populaariviestinnälle tyypillisiä uudistuksia: lisätty väriä 

ja kuvia, elävöitetty taittoja, lyhennetty juttuja, perustettu kokonaisia uusia osastoja ja liitteitä 

pelkästään markkinoinnin innoittamina (Kantola 1998: 25).  

 Journalismin murroksen vuoksi vastuu mediatiedon objektiivisuudesta näyttäisi siirty-

vän yhä enemmän sen vastaanottajalle. Vastaanottajan täytyy siis tarkastella lukemaansa yhä 

kriittisemmin ja arvioida jutussa tehtyjä valintoja ja näkökulmia. Esimerkiksi sensaatiojourna-

lismiin erikoistuneiden tiedotusvälineiden tieto saattaa olla paikkansapitävää, mutta silti ob-

jektiivisuuden näkökulmasta heikkolaatuista (Luostarinen 1996: 17–18).   

 Tämän tutkimuksen tarkoituksena on saada selville, miten yhdeksäsluokkalaiset nuo-

ret lukevat lehtiuutisia. Tarkoituksenani on selvittää, onko yhdeksäsluokkalaisilla niin sanottu 

kriittinen suhtautuminen viestintävälineisiin eli osaavatko nuoret esimerkiksi kyseenalaistaa 

uutisten objektiivisuuden ja puolueettomuuden, ymmärtävätkö he viestintävälineiden talou-
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delliset intressit, ja osaavatko he tarkastella kriittisesti jutussa tehtyjä valintoja ja näkökulmia. 

Toisin sanoen tarkasteluni kohteena tässä tutkimuksessa on yhdeksäsluokkalaisten nuorten 

medialukutaito. Tutkin nuorten medialukutaitoa kolmen valitsemani lehtiuutisen perusteella. 

Uutisissa näkyy edellä mainitsemieni journalismin laatukriteerien heikkeneminen: yhden uuti-

sen näkökulma on hyvin yksipuolinen, toinen juttu taas on mainostava ja kolmannessa luo-

daan hyvin selkeää poliittista vastakkainasettelua (ks. lisää luku 4.5.) Tutkimukseni kohteeksi 

olen valinnut yhden jyväskyläläisen yhdeksännen luokan oppilaat.  

 Sanomalehtien Liiton (Snell 1993: 15) tekemän tutkimuksen mukaan etenkin vähem-

män lehtiä lukevat nuoret tuntuivat luottavan melko paljon sanomalehtien tuottamaan tietoon. 

Myös Sari Pietikäisen (2001b: 573) tutkimuksen mukaan nuorten käsitykset uutisista tiivistyi-

vät perinteiseen käsitykseen ”oikean” tiedon riippumattomana ja luotettavana välittäjänä. Ta-

pio Kivistön ja Erkki Mäntymaan (1994: 65) pro gradu -työstä selviää niin ikään, että ainakin 

heidän tutkimansa keskisuomalaisnuoret luottavat painettuun sanaan, eivätkä yleensä pohdi, 

onko juttu totta vai ei.     

 Koska lehtien kirjo on kasvanut ja niin sanotut viihdelehdet yleistyvät kovaa vauhtia, 

medialukutaidolla on tämän päivän yhteiskunnassa yhä suurempi merkitys. Niin yksilön hen-

kisen kasvun kuin kansakunnan kilpailukyvynkin oletetaan rakentuvan osaamiselle ja jatku-

valle oppimiselle, jossa myös monipuolisella lukutaidolla on keskeinen rooli. 

 Ensisijaisesti haluan siis selvittää, miten yhdeksäsluokkalaiset lukevat sekä sanoma- 

että aikakauslehtien uutisia. Lisäksi haluan saada selville, mitkä tekijät tekevät nuorten mie-

lestä lehtiuutisesta uskottavan. Kuinka voimakkaita mielikuvia nuoret muodostavat eri julkai-

suista? Miten he suhtautuvat kuvien ja värien käyttöön? Onko otsikoilla ja jutun rakenteella 

merkitystä lehtiuutisen uskottavuudelle? Tämän tutkimuksen päätutkimusmenetelmänä käytän 

teemahaastattelua, jossa haastattelua ohjaavat ennalta päätetyt teema-alueet. Jotta pystyisin 

tarkastelemaan, miksi medialukutaito on tärkeä taito ja mihin sitä tarvitaan, selvitän luvussa 

kaksi edellä mainitsemaani journalismin tämänhetkistä murrostilaa. Luvussa kolme keskityn 

taas selvittämään nuorten lukutaitoa ja heidän yleistä mediankäyttöään sekä avaamaan, mitä 

medialukutaidolla oikein tarkoitetaan.    

 Tutkimuskysymykset ja -menetelmät sekä tutkimuksen suorittamisen esittelen luvussa 

neljä. Teemahaastattelujen avulla saadut tulokset on koottu lukuun viisi, jossa alalukuihin on 

tiivistetty haastattelujen olennainen sisältö. Tuloksista tekemiäni tarkempia päätelmiä esittelen 

työni päätännössä eli luvussa kuusi. Päätännössä pohdin vielä yleisesti tutkimukseni luotetta-

vuutta sekä omia valintojani tutkijana. Lisäksi pohdin, miten medialukutaidon opettamista ja 
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mediakasvatusta voisi kehittää kouluopetuksessa. Mietin luvussa myös mahdollisia jatkotut-

kimusten hahmotelmia.     

 Tämän työn tavoitteena on antaa käsitys 15-vuotiaiden nuorten tavasta lukea ja tulkita 

erilaisia mediatekstejä. Työn tuloksia pitäisi pystyä hyödyntämään muun muassa kouluope-

tuksessa sekä mediakasvatuksen kehittämisessä. Tuloksia voidaan pohtia myös tiedotusväli-

neiden näkökulmasta.      
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2.  JOURNALISMI NYKYAJAN MURROKSESSA 

2.1. Tiedotusvälineet ja niiden tehtävät 

Nykyaikainen yhteiskunta tarvitsee toiminnassaan välttämättä viestintää, joka toteutuu parhai-

ten tehokkaiden joukkoviestinten välityksellä. Tiedotusvälineet kertovat aikansa tapahtumista 

aikansa ihmisille. Tuon sisällön hankinta, valinta, käsittely ja muokkaus ovat toimitustyötä eli 

journalismia. (Miettinen 1988: 7; Huovila 2005: 7.)   

 Tiedotusvälineistä käytetään yleisesti nimitystä ”lehdistö” tai suoraan englannin kie-

lestä tulevaa sanaa ”press”, jonka tarkka käännös on ”painostaa” tai ”prässätä”. Tällä viitataan 

tiedotusvälineiden valvontatehtävään eli tehtävään kertoa vastaanottajilleen, mitä yhteiskun-

nassa on tapahtunut ja miten yhteiskunnan asioita on hoidettu. 1990-luvulta tiedotusvälineistä 

on myös alettu käyttää sanaa media, joka tulee latinan kielestä ja tarkoittaa joukkotiedotusvä-

lineitä tai joukkoviestintää. (Huovila 2005: 7.)    

 Tiedotusvälineen ja toisin sanoen journalismin tärkein tehtävä on ajankohtaisen tiedon 

välittäminen. Muiksi tehtäviksi luetellaan mielipiteisiin vaikuttaminen, vallankäyttäjien val-

vonta, viihdytys ja opastus sekä ilmoitusten välittäminen. (Huovila 2005: 7–9; Miettinen 

1988: 18.) Tietoa välitetään ennen kaikkea ihmisiä kiinnostavista asioista. Tietoa tai juttua, 

joka ei kiinnosta vastaanottajaa, kuuntelijaa, katsojaa tai lukijaa ei kannata julkaista tai välit-

tää. Tiedotusvälineet välittävät tietoa myös yhteiskunnan toiminnoista. Tämä on tärkeä tehtä-

vä, sillä yleisesti katsotaan, että länsimainen demokratia ei toimisi ilman joukkotiedotusväli-

neiden välittämää informaatiota. Kansalaisilla on tiedotusvälineiden kautta mahdollisuus saa-

da käsitys yhteiskunnan toimivuudesta ja sitä kautta uutta tietoa oman päätöksenteon pohjak-

si. (Huovila 2005: 8.)     

 Joukkoviestinnän tehtäväksi luetellaan myös päätöksentekojärjestelmän eli vallankäyt-

täjien valvominen. Puheet joukkoviestinnästä neljäntenä valtiomahtina yhdessä lainsäädäntö-, 

hallinto ja tuomiovallan kanssa tarkoittavatkin juuri tätä. Journalismi valvoo vallankäyttöjär-

jestelmän toimivuutta kansalaisten puolesta ja pitää näin yllä järjestelmän toimivuutta ja us-

kottavuutta. (Kunelius 1997: 176.)    

 Journalismin tehtävänä on tiedottamisen lisäksi myös herättää keskustelua. Tätä teh-

däkseen tiedotusvälineiden pitää pyrkiä etsimään ja tuomaan esiin erilaisia vaihtoehtoja yh-

teiskunnan toimintojen päämääristä. Keskustelun herättäjän tehtävän pohjalta tiedotusvälinei-

tä onkin kutsuttu yhteiskunnan vahtikoiriksi, joiden tehtävänä on valvoa poliitikkojen, viran-

omaisten ja talouselämän toimintaa. (Huovila 2005: 8.) Erityisesti sanomalehdet tarjoavat 
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keskustelulle oivan areenan mielipidepalstoineen, ja myös toimittajat voivat ottaa osaa ylei-

seen debattiin omissa kolumneissaan tai pakinoissaan. Nykyään kansalaisilla on mahdollisuus 

osallistua keskusteluun myös esimerkiksi ajankohtaisohjelmassa lähettämällä toimitukseen 

tekstiviestejä.       

 Varsinaisen tiedonvälityksen ja vallan vahtikoiran tehtävien lisäksi joukkoviestimien 

tehtävänä on myös viihdyttää vastaanottajaa sekä tarjota ilmoittajille ilmoitustilaa. Ilmoittaji-

en osuus kaupallisten päivittäisten uutisvälineiden toiminnasta on merkittävä, sillä esimerkiksi 

lehdistössä yli puolet tuloista hankitaan ilmoitusmyynnin eli mainosten avulla. Viihdyttävän 

aineiston ainoa tehtävä on taas saada vastaanottaja viihtymään viestimen äärellä. (Huovila 

2005: 9.) 

 

2.2. Suomalainen journalismi tänään 

Tiedotusvälineiden toiminnan turvaa Suomessa sananvapaus. Perustuslain 12. pykälään on 

kirjattu, että jokaisella on Suomessa sananvapaus, johon sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja 

vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. (Fröjd – 

Saarenmaa 2005: 104.) Tiedotusvälineiden vapaus tuo mukanaan kuitenkin myös vastuun, 

koska tarjolla on aina enemmän aineistoa kuin mitä voidaan tai on tarpeen julkaista. Toimitta-

jan tuleekin suhteuttaa informaatiota ulkopuoliseen todellisuuteen. Journalismissa on näin ol-

len tärkeää myös se, mitä jätetään kertomatta ja mistä vaietaan. (Miettinen 1988: 19.)

 Suomessa tiedotusvälineet ovat itse asettaneet itselleen toimintaohjeet ja pyrkivät 

myös itse valvomaan niitä. Itsesäätely perustuu Journalistin ohjeisiin sekä Julkisen sanan neu-

voston JSN:n toimintaan. Journalistin ohjeiden 35 kohtaan on tiivistetty journalistien ja eri 

tiedostusvälineitä kustantavien julkaisijoiden näkemys siitä, miten nämä haluavat joukkovies-

tinnän periaatteiden Suomessa toimivan. (Fröjd ym. 2005: 104; SJL: Journalistin ohjeet.) 

 Toimitustyö on länsimaissa perinteisesti jaettu laatu- ja populaarijournalismiin. Laatu-

journalismissa pyritään syvälliseen juttujen käsittelyyn, asiallisuuteen, yhteiskunnallisesti 

merkittävien juttujen valintaan sekä maltilliseen ja spekulatiiviseen esittämistapaan. Populaa-

rijournalismia taas pidetään viihteellisyyttä, sensaatiohakuisuutta, pinnallisuutta, kevyempien 

juttujen valintaa ja räväkämpää juttujen esittämistapaa suosivana journalismin muotona. 

(Huovila 2005: 9.) Koska eri tiedotusvälineet kilpailevat vastaanottajansa vapaa-ajasta, viih-

dyttävästä aineistosta on tullut yhä tärkeämpää niiden toiminnalle. Touko Perko (2002: 10) 
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esittääkin huolensa siitä, että iltapäivälehtimäinen sensaatiohakuisuus ja pyrkimys populaari-

suuteen ovat jo pitemmän aikaa houkutelleet myös laatulehdiksi itseänsä luokittelevia lehtiä 

tähän suuntaan.       

 Perko (2002: 10) perustelee huoltaan sillä, että sanomalehden asema vallan vahti-

koirana ja neljäntenä valtiomahtina sekä osana demokratiaa alkaa murentua: ”Demokratia ei 

edellytä sanomalehdeltä äärimmäistä nopeutta, ei kepeyttä eikä huvittavuutta, vaan ennen 

muuta maltillista harkintaa, syvällisyyttä ja olennaisuuksia. – – Sanomalehdessä sisältö on 

tärkeämpi kuin kuoret. Nyt valitettavasti kehitys on mennyt siihen suuntaan, että ensin teh-

dään näyttävät kuoret ja sitten etsitään kuoriin sopivaa sisältöä.”  Myös Anu Kantola (1998: 

24–25) kirjoittaa, että siinä missä toimittajien koulutustaso on noussut ja moni hankkinut kou-

lutusta työn ohessa, yhä useammin journalistit ja journalistinen harkinta kutsutaan paikalle 

vasta sitten, kun osaston aihe ja profiili on jo määritelty. Toimittajia tarvitaan vain täyttämään 

valmiiksi profiloidun osaston tai liitteen sivut.    

 Sähköiset välineet ovat luonnollisesti nopeampia kuin esimerkiksi sanomalehti. Sa-

nomalehden pääominaisuutena onkin ollut lähinnä toimia taustoittavana mediana, ja lehdestä 

on totuttu seuraavana päivänä lukemaan laajemmin aiheista, joka ovat edellisenä päivänä uu-

tisoitu sähköisissä viestimissä vain lyhyinä sähkeinä. Yksi sanomalehden pääominaisuus on 

ollut myös paikallisten juttujen julkaiseminen omalta levikkialueeltaan, jossa lehdellä on sel-

keä valta-asema ja vankka tiedonhankintaorganisaatio (Huovila 2005: 11). Kilpailun kiristyt-

tyä tiedotusvälinemarkkinoilla, joukkoviestimissä on kuitenkin alettu kiinnittää huomiota no-

peuteen, ja ajattelutapa ”jos olet hitaampi kuin muut, olet huonompi uutisväline” on alkanut 

yleistyä (Perko 2002: 10).      

 Perkon (2002: 11) mukaan suomalaisissa lehtitaloissa on nyt alettu nyt pohtia sähköis-

ten medioiden tuomia mahdollisuuksia, ja vaarana on, että itse paperilehden ja sen kilpailuky-

vyn kehittäminen jää liian vähälle. Perko kirjoittaa, miten esimerkiksi Savo-Kainuun Journa-

listiyhdistys pohtii vuonna 2000 ilmestyneessä 75-vuotisjulkaisussaan, eikö perinteisten vies-

tintävälineiden tulevaisuuteen enää luoteta, kun nykyisin touhutaan innolla vain teknisten 

vempaimien, kuten Internetin ja kännykkäviestinnän parissa. Tapani Huovila (2005: 11) muis-

tuttaa kuitenkin siitä tosiasiasta, että nopea väline ei voi aina olla luotettava eikä luotettava vä-

line taas nopea.       

 Tämänhetkinen suomalainen journalismi käy siis parhaillaan läpi useita eri murroksia. 

Markkinatalous säätelee yhä useampien viestimien toimintaa, ja lukijoista, katselijoista tai 

kuuntelijoista käydään kovaa kilpailua. Niin sanottu konsernijournalismi alkaa yleistyä, ja 
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useat eri viestimet alkavat olla yhtä ja samaa mediataloa. Tällöin tervehenkinen kilpailu vä-

hentyy, ja kaupalliset myynti-intressit vain korostuvat. Perinteiset uutiskäsitykset ovat ky-

seenalaistettuja, yleisöherkkyys lisääntynyt ja subjektiivisuudesta tullut hyväksyttävämpää. 

Sen sijaan, että journalisti analysoisi ja kertoisi faktoja, hän tunnelmoi ja kertoo mukavia tari-

noita. Tuloksena syntyy viihdyttävää mutta kesyä ja harmitonta journalismia. Tiedon sijasta 

vastaanottajalle jaetaan vanhaan roomalaiseen tapaan sirkushuveja, jotka peittävät alleen to-

delliset yhteiskunnalliset ongelmat. (Mörä 1998: 13, 16; Huovila 2005: 10.)  

 

2.2.1. Uutinen – missä se luuraa? 

Toimittaja kirjoittaa juttuja, ja jutut ovat hänen varsinaisia työkalujaan. Juttuja ovat kaikki 

toimituksen kautta julkisuuteen annettava aineisto, jolla käsitetään paitsi lehtien eri juttutyypit 

myös radion ja television ohjelmatyypit. Jutut jaetaan kolmeen ryhmään sen perusteella, ovat-

ko ne objektiivisuuteen pyrkiviä, subjektiivisia juttuja vai näiden välimuotoja. Periaatteena 

on, että objektiivinen ja subjektiivinen aineisto erotetaan toisistaan siten, että vastaanottajalle 

on selvää, onko hänelle kohdistettu tieto tiedottavaa tai esimerkiksi subjektiivinen kannanotto. 

Lehdissä objektiiviset ja subjektiiviset jutut erotetaan toisistaan usein muun muassa otsikko-

tyylien avulla tai sijoittamalla mielipidejutut omiin laatikkoihinsa. (Huovila 2005: 46.) 

 Keskeisin objektiiviseksi tarkoitettu juttu on yleensä uutinen. Sen tarkoitus on kertoa 

vastaanottajalle uutta, ennen julkaisematonta tietoa totuudenmukaisesti ja värittämättä. Kaikki 

uusi tieto ei kuitenkaan päädy uutiseksi, vaan sen tulee täyttää niin sanotut uutiskriteerit. Tun-

netuimmat uutiskriteerit ovat määritelleet norjalaiset Johan Galtung ja Mari Ruge (1965). 

Heidän mukaansa tapahtuman uutisarvoon vaikuttavat:  

 – kielteisyys (onnettomuudet, vahingot, kiistat henkilöiden tai maiden välillä) 
 – tuoreus (mahdollisimman tuoreet tapahtumat)  
 – läheisyys (Suomessa tapahtunut onnettomuus kiinnostaa enemmän kuin ulkomailla 
    tapahtunut)  
 – yhdenmukaisuus (hyväksytyn ajattelumallin mukainen tieto vastaa kulttuurisia odo- 
    tuksia)  
 – selkeys (selkeät faktat korostuvat) 
 – odottamattomuus (esimerkiksi presidentin ero) 
 – superlatiivisuus (äärimmäisyys kiinnostaa)  
 – relevanssi (miten asia vaikuttaa arkielämään),  
 – henkilöitävyys (uutinen tarvitsee ihmisiä lähteiksi)  
 – eliittihenkilöt (julkisuuden henkilöistä helpommin uutisia)  
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 – edustavuus (auktoriteetin tai asiantuntijan antama tieto julkaistaan)  
 – faktisuus (nimet, numerot, rahasummat ym. tarkka tieto)  
 
     (Fröjd ym. 2005: 17 mukaan.) 

 Tapani Huovila (2005: 47) määrittelee uutiselle kolme kriteeriä: uutisen pitää olla 

ajankohtainen, yleisesti kiinnostava ja vastaanottajan elämään vaikuttava sekä olla totta. Kar-

keasti määriteltynä uutisessa kerrotaan, miten asiat ovat: kuka teki, mitä, milloin ja mitä siitä 

seurasi. Toimittajan pitäisi kertoa asiat sellaisina kuin ne ovat.  

 Simo Sipolan (1998: 85) mukaan tämä ideaalinen objektiivisuus ei kuitenkaan toteudu 

täydellisesti koskaan. Hänen mukaansa ”uutinen ei ole sellainen persoonaton tekstituote, jol-

laiseksi se on perinteisessä alan opetuksessa kuvattu ja jollaiseksi joukkotiedotuksen kulutta-

jat sen usein mieltävät.” Toimittajan tekemät valinnat värittävät aina uutista, ja uutiseen tulee 

valintojen kautta väkisinkin mielipiteitä ja näkemyksiä, joita siinä ei perinteisen määritelmän 

mukaan pitäisi olla. Uutinen jää siis aina osittaiseksi ja sirpaleiseksi esitykseksi, joka kertoo 

ainoastaan asiakokonaisuuden tärkeimmät ja kiinnostavimmat seikat. Uutisjuttu esittää asiat 

myös kronologian vastaisesti eli kertoo ensimmäisenä tärkeimmän eli yleensä lopputuloksen. 

Esimerkiksi onnettomuusuutinen alkaa kuolleiden tai loukkaantuneiden määrästä, mikä ei kui-

tenkaan ole ymmärtämisen kannalta aina paras mahdollinen tapa. (Huovila 2005: 48.) 

 Sipola (1998: 86) myös muistuttaa, että uutinen on aina tulkinta eikä tulkinnasta riip-

pumatonta uutista ole olemassa. Huomattava osa uutisaiheista tulee toimitukseen myös tiedot-

teina tai muunlaisena valmiina materiaalina tai juttuvinkkeinä, joten toimittaja ottaa vastaan 

paljon valmiiksi pureskeltua aineistoa, jossa on jo valmis näkökulma. Aina kun toimittaja hy-

väksyy valmiin näkökulman, hän toimii jonkun toisen äänitorvena. Äänitorvena toimiminen 

voi olla joko tiedostamatonta tai tiedostettua. Usein toimittajan kiireinen työ houkuttelee tart-

tumaan uutiseen, jossa näkökulma on tarjottu valmiina. Valmis näkökulma on kätevä myös 

silloin, kun toimittaja ei tiedä aiheesta riittävästi tai silloin, kun hän on liian lähellä aihetta.

 Journalismin periaatteiden mukaan uutinen myy itsensä vastaanottajalleen sisällöllään. 

Jos näin ei käy, toimittaja on alun alkaen ryhtynyt tekemään uutista väärästä aiheesta. Viime 

vuosina toimittajat ovat kuitenkin alkaneet havainnollistaa juttujaan viihteellistämällä niitä eli 

lisäämällä subjektiivisuutta, tarjoamalla mielikuvia tiedon sijaan sekä henkilöimällä uutista tai 

manipuloimalla jutun kuvamateriaalia. On huomattu, että esimerkiksi väkivaltainen tai seksis-

tinen kuva-aineisto houkuttelee vastaanottajaa seuraamaan uutista enemmän kuin itse asia. 

(Huovila 2005: 59.) Uutiskriteereissä yhä tärkeämmiksi ovat nousseetkin niin sanotut human 
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interest -aspektit: ihmisiä kiinnostavat julkkikset, juorut ja inhimilliset tragediat, vaikka ne ei-

vät suoraan koskettaisikaan heidän elämäänsä (Mörä 1996, 106). 

 

2.2.1. Lisää koskettavuutta dramatisoinnilla 

Mediakritiikissä on viime vuosien aikana huomattu, että jopa perinteisten lehtitalojen tär-

keimmäksi tavoitteeksi on tullut taloudellisen tuloksen tekeminen. Vaarana on silloin, että 

laadusta kiinni pitävä journalismi on musertumassa mediabisneksen rattaisiin. Nykyajan me-

nossa laatua näyttäisi olevan pelkästään tiedonvälityksen nopeus sekä kaikki se, joka tuottaa 

parhaan taloudellisen tuloksen. (Perko 2003: 9.)    

 Uutisjuttuja dramatisoidaan nykyään monin tavoin, varsinkin iltapäivä- ja niin sano-

tuissa skandaalilehdissä. Nykyuutinen ei siis enää pelkästään informoi tai kerro tapahtunutta, 

vaan se yrittää myös koskettaa ja  herättää tunteita puolesta tai vastaan. Jutusta tehdään tarina, 

jossa on selkeästi erotettavissa hyvä ja paha. (Sipola 1998: 90–91.) Esimerkiksi vastak-

kainasettelun avulla on helppo vedota lukijan, katsojan tai kuuntelijan tunteisiin. Meihin 

kaikkiin vetoaa näky, jossa mustat pömppömahaiset lapset tuijottavat surullisin silmin kame-

raan, kun samalla maan johto keskittyy toisaalla asevarusteluun eikä huolehdi kansalaisilleen 

riittävästi ravintoa. Koskettavat uutiset vetoavat myös ihmisten moraaliin, oikeudentajuun ja 

uteliaisuuteen. Mutta tärkeintä, ne näyttäisivät myyvän hyvin. (emt. 96.)  

 Kilpailu lehtimarkkinoilla on kovaa ja uusia sensaatiojulkaisuja syntyy koko ajan li-

sää. Huovilan (2002: 196) mukaan vähitellen onkin alkanut tuntua siltä, että lehdet eivät kaih-

da enää mitään keinoja – tärkeintä on ainoastaan saada suurimmat myyntivoitot. Siksipä sen-

saatiojournalismi kärjistää ja liioittelee uutisasioita. Jos uutinen ei ole luonnostaan tarpeeksi 

myyvä, sensaatioväline tekee siitä sellaisen. Esimerkiksi yksi tapa tehdä sensaatiojournalismia 

on ottaa esiin jokin yleisesti hyväksytty yhteiskunnan normi, jota vastaan jokin julkisuuden 

henkilö rikkoo. Sensaatiolehdet selvittävätkin hanakasti, onko vaikkapa uusilla Idols-tähdillä 

taustallaan rattijuopumuksia tai muita rikkomuksia.    

 Keskeinen sensaatiojournalismin piirre on myös uutisen henkilöiminen. Tällöin uuti-

nen on tavallisesti sisällöllisesti arkipäiväinen, mutta yksityisyyteen tunkeutuva ja kiusallinen, 

ja se etsitään usein julkisuudenhenkilöiden keskuudesta. Tällainen, sensaatiojournalismille 

tyypillinen henkilöity uutinen, eroaa Galtungin ja Rugen (ks. luku 2.2.1.) kriteereistä siten, et-

tä henkilöllä ei tässä yhteydessä ole todellista uutisarvoa. Henkilön kautta tuodaan esiin ni-
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menomaan jokin kiusallinen tai yksityinen asia, kuten julkkiksen syrjähyppy tai tuore seurus-

telukumppani. Tällöin jutun ainoa tarkoitus on viihdyttää vastaanottajaa (Huovila 2002: 196–

197.) Sipolan (1998: 92) mukaan henkilöiminen onkin ikivanha, jo antiikin draamoista tuttu 

keino, mikä liittyy kiinteästi tarinoiden kertomiseen. Siinä asiasisältö pelkistetään yhden tai 

useamman henkilön ympärille, usein vielä henkilöiden väliseksi ristiriidaksi. Jännitteen avulla 

luodaan kuva taistelusta, jossa hyvä ja paha kohtaavat.   

 Henkilöiminen auttaa journalistia monella tapaa ja myös helpottaa toimittajan työtä. 

Sen avulla abstraktille tai muuten vaikealle asialle on helppo antaa kasvot ja yksinkertaistaa 

näin monimutkaista aihetta.  (Sipola 1998: 92–93.) Henkilöiminen on kaiken kaikkiaan hyvä 

tehokeino, mutta Huovilan (2005: 62) mukaan joskus sen käyttö voi myös yksinkertaistaa lii-

kaa. Esimerkiksi eri puolueiden tai valtioiden politiikka henkilöidään helposti ryhmittymän 

johtajaan, vaikka myös puolueen sisäiset ristiriidat ja erimielisyydet pitäisi pystyä tuomaan 

esiin. Tällöin voidaan kysyä, edustaako ryhmän johtaja yksin pahuutta vai onko hänellä mah-

dollisesti samat päämäärät jakava kannattajajoukko takanaan.   

 Henkilöimisen avulla uutinen voidaan joka tapauksessa tuoda lähelle lukijaa, katsojaa 

tai kuuntelijaa. Jutun uhriin tai sankariin on helppo samaistua ja elää mukana tämän kärsi-

myksissä tai riemuhetkissä. Henkilöimisen logiikka on lopulta hyvin yksinkertainen ja teho-

kas: ihmistä on helpompi vihata tai rakastaa kuin asiaa. (Sipola 1998: 93.)  

 Yksi keino lisätä uutisen tai jutun koskettavuutta on myös käyttää dramaattista ja sel-

keää kuvitusta. Lehdissä tämä tarkoittaa suuria kuvia, joissa on joko liikettä, ilmettä tai muuta 

huomiota herättävää. Suomessa erityisesti iltapäivälehdet ovat erikoistuneet lähes koko sivun 

tai yli koko sivun levyisiin kuviin ja kuvaryhmiin. (Sipola 1998: 91.) Myös kuvan tai videon 

manipulointi on ollut jo pitkään mahdollista. Digitaaliseksi muuttamisen jälkeen kuva on 

mahdollista muuttaa jopa kokonaan uudeksi kuvaksi. Manipulointia ei kuitenkaan pidetä hy-

väksyttävänä, tosin sen käyttöä voidaan joissain tapauksissa perustella. Kuvamanipulaatiota 

voidaan käyttää esimerkiksi kuvituksena fiktiivisissä jutuissa, kuten ”Jyväskylän keskusta 

vuonna 2050”. (Huovila 2005: 62.)    

 Simo Sipolan (1998: 95) mukaan uutisoinnin viihteellistyminen korostaa sitä, että 

huonot uutiset hallitsevat yhä näkyvämmin mediaa, ja poikkeava, irvokas tai tuhoisa uutisai-

neisto saa entistä enemmän palstatilaa ja ruutuaikaa. Sipolan mielestä tämä on merkki uutis-

kriteerien ongelmista, jotka korostavat liikaa äkillisyyttä ja poikkeuksellisuutta. Hyvät asiat, 

kuten suomalaisen kalalajin pelastuminen, tapahtuvat usein liian hitaasti, jotta media jaksaisi 

kiinnostua niistä. Sipolan mukaan uutisia on alkanut vaivata vauhtisokeus ja pinnallisuus.  
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2.2.2. Puolueettomuus ja objektiivisuus – mahdoton tehtävä? 

Kuten jo useasti on tullut esille, uutiskerronnassa pyritään objektiivisuuteen. Päämääränä on, 

että tiedotusväline tarjoaa vastaanottajalle uusista tapahtumista asiatiedot, mutta mielipi-

teenmuodostus jää vastaanottajan itsensä tehtäväksi. Objektiivisuus on kuitenkin jo pitkään 

tunnustettu viestinnän tutkijoiden piirissä vain tavoitteeksi, jota kohden voidaan korkeintaan 

pyrkiä. Jos uutinen olisikin esitystavaltaan neutraali ja osapuolten kannalta tasapuolinen, se 

olisi joka tapauksessa olennaisuuden ja totuudellisuuden määrittelemisen kannalta vaikeaa. 

Olennaista kenen kannalta?  Mikä on totuus?     

 Koska toimittaja on usein tekemisissä yhteiskunnallisten muutosten kanssa, myös ih-

misten erilainen maailmakatsomus ja ideologia sekä yhteiskunnassa toimivien eri ryhmien eri-

laiset päämäärät aiheuttavat sen, että objektiivisuuden toteutuminen on toimittajan työssä 

usein hankalaa. Koska kaikkea ei voida kertoa, pitää eri ryhmiltä valita sellaiset asiat, jotka 

ovat niiden päämäärien kannalta kaikkiaan oleellisia. Ei siis saa toimia niin, että esimerkiksi 

yhden poliittisen puolueen päämääristä kerrotaan tärkeitä ja merkittäviä seikkoja kun taas toi-

sen kohdalla keskitytään vähäpätöisempiin asioihin. (Huovila 2005: 165.) 

 Journalististen tekstien voidaan kuitenkin katsoa toimivan siinä mielessä, että ne tyr-

kyttävät meille tiettyjä tapoja hahmottaa maailmaa. Kärjistetyimmät esimerkit ovat jonkin aat-

teen, kuten uskonnon tai politiikan, nimissä ilmestyvät lehdet, jotka tuovat esiin omaa ideolo-

giaansa rajaamalla sitä, mistä kirjoitetaan ja myös tekemällä valintoja, miten kirjoitetaan. 

(Sirkkunen 1996: 69.) Toisin sanoen vasemmistopuolueen lehti eroaa sisällöllisesti varsin pal-

jon oikeistolaisesta lehdestä, sillä lehtien toimittajat valitsevat uutisiinsa omaa poliittista ar-

vomaailmaansa tukevia uutisia ja näkökulmia.    

 Aikanaan sanomalehdet perustettiin ajamaan nimenomaan poliittisia tavoitteita, ja 

lehdet olivat puolueiden aseita. Myöhemmin lehdet kuitenkin irtaantuivat puoluesidoksista, 

sillä kun lukijat puoluekannasta riippumatta pystyivät omaksumaan lehden uutisia, lukijat ja 

ilmoitusten määrät lisääntyivät ja nämä lehdet alkoivat nousta markkinointialueidensa ykkö-

siksi. Niinpä puoluepohjainen journalismi on tänä päivänä jäänyt ainakin tunnustuksellisesti 

lähinnä puolueiden pää-äänenkannattajien erityispiirteeksi. 1980-luvun lopulla näistäkin ylei-

simmät ottivat ainakin muodollisesti etäisyyttä omaan taustapuolueeseensa ja lupasivat tarkas-

tella myös oman puoleensa toimintaa objektiivisesti. (Löytömäki 1998: 208–209.)  

 Sittemmin Jukka Löytömäki (1998: 219–220) tutki, miten nämä lupaukset toteutuivat 

ja miten sanomalehden tausta näkyy poliittisessa uutisoinnissa. Löytömäki analysoi Aamu-
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lehden, Demarin, Helsingin Sanomien, Kansan Uutisten sekä Suomenmaan poliittisen journa-

lismin kehitystä. Kahden tutkimusvuoden poliittisten uutisten perusteella hän totesi, että leh-

den tausta vaikuttaa uutissivujen sisältöön. Hänen mukaansa etenkin politiikan päätoimijoiden 

kohtelu riippuu puoluetaustaisissa lehdissä pääsääntöisesti siitä, mikä kunkin lehden asema on 

suhteessa omaan taustapuolueeseensa. Löytömäen mukaan oma puolue ja sille läheiset poliit-

tiset toimijat pääsevät helpommin esille omien tekemistensä ja sanomistensa kautta, enim-

mäkseen myönteisissä tai neutraaleissa yhteyksissä, kun taas poliittiset vastustajat loitonne-

taan passiivisiksi toimijoiksi. Niin sanotuissa sitoutumattomissa lehdissä ei tutkijan omia ja 

vieraita samalla tavoin eroteltu, vaan huomiota jaettiin etupäässä puolueiden vaikutusvallan 

mukaan.      

 Päiviö Tommila ja Raimo Salokangas (1998: 307) ovat kuitenkin panneet merkille, 

etteivät sanomalehtien sitoutumattomuusjulistuksetkaan ole aiheuttaneet pientä etäisyydenot-

toa suurempia muutoksia lehtien kannanotoissa eivätkä varsinkaan uutisjournalismissa. 

Tommila ja Salokangas perustelevat väitettä muun muassa sillä, että Seinäjoella ilmestyvän 

Ilkan päätoimittaja Kari Hokkanen sanoi lehden julistautuessa sitoutumattomaksi vuonna 

1997 seuraavaa: ”Puoluelehden leima antaa väärän kuvan maakunnan ykköslehdestä. Tämä 

on luokituskysymys, joka ei vaikuta lehden journalistiseen linjaan.” Toisin sanoen sitoutumat-

tomuus ei siis tarkoita, että lehdellä ei enää olisi tiettyjä poliittisia intressejä. Ilkkaa lukiessa 

keskustalaisuus kyllä näkyykin hyvin voimakkaasti muun muassa lehden pääkirjoituksissa.

 Kun valintoja täytyy uutistyössä joka tapauksessa välttämättä tehdä, niitä voidaan pe-

rustella puhtaalla sattumalla tai selittää esimerkiksi lehden poliittisella linjalla. Muita sanoma-

lehden linjaan vaikuttavia taustatekijöitä ovat rahoituksen rakenne, kilpailuasema markkinoil-

la, lukijakunnan koostumus sekä levikkialue. Virallisten toimintatapojen lisäksi toimituksissa 

saattaa vallita myös julkilausumattomia tapoja, jotka määräävät, mitä ja miten väline julkai-

see. (Löytömäki 1998: 212; Nurminen 1998: 189.)  

 Myös journalismin kaupallistuminen on tuottanut joukkoviestintäjärjestelmään erilai-

sia riippuvuussuhteita. Etenkin omalla levikkialueellaan hallitsevassa asemassa olevat sano-

malehdet ovat riippuvaisia mainosmarkkinoista. Kuten edellä olen esittänyt, kaupallisesti me-

nestyvä journalismi voi saada alkunsa hyvästä tuotteesta eli laadukkaasta lehdestä tai ohjel-

masta. Toinen tapa on sensaatiojournalismin tapaan ajatella, että yleisö saa, mitä se haluaa. 

Kolmas tapa taas on ajatella, että kaikki lähteekin liikkeelle mainostajista. Näin joukkovies-

tinnän sisältöjä määräisivätkin mainostajat, joiden tarpeet tavoittaa tietynlaisia kohdeyleisöjä 

loisivat puolestaan tietynlaisia sisältöjä. Esimerkiksi saippuaoopperat olivat alun perin radiol-
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le kehitetty ohjelmatyyppi, joka pyrki tavoittamaan kotirouvat, joille pesuaineita kannattaa 

mainostaa. (Kunelius 1997: 74.)      

 Mainostajat määräävät sisältöjä usein myös esimerkiksi pienessä ilmaisjakelulehdessä. 

Lehdet kirjoittavat usein niin sanottuja puffijuttuja eli tekevät hyvin myönteisen ja mainosta-

van jutun esimerkiksi jostain yrityksestä. Parin sivun päässä samalta yritykseltä voi olla leh-

dessä iso mainos. Palvelu pelaa siis puolin ja toisin. 

 

2.2.3. Juttukierrätys ja konsernijournalismi 

”Suomalainen journalismi on tavallaan parempaa kuin koskaan. Tekniikka pelaa, sisältö on 

viimeisteltyä ja se vetoaa yleisöön. Toisaalta journalismi on huonompaa kuin koskaan: se on 

yksipuolista yhden mielipiteen journalismia.” (Hemánus 2001: 24). Pertti Hemánus puhuu 

toimittajalaumasta, joka suhtautuu maailmaan poliittisen yksituumaisesti. Onko journalismista 

tullut yhdenmukaisempaa kuin ennen?     

 Eeva Sederholm (2001: 48) esittää väitteen tueksi myös muita perusteluja. Hänen mu-

kaansa muun muassa samat sisällöt kiertävät yhä useammin eri viestintävälineissä, ja jutuilla 

ja sivustoilla käydään yhä enemmän ja enemmän puhdasta kauppaa. Myös Juha Herkman 

(2005: 177) on kiinnittänyt asiaan huomiota: ”Tekstiä ja kuvia tuotetaan, tallennetaan, muoka-

taan ja levitetään digitaalisesti, nolliksi ja ykkösiksi pakattuna. Samoja juttuja ja kuvia voi-

daan kierrättää vaivattomasti viestintävälineestä toiseen.”    

 Tosiasia on, että lehdet ovat myös perustaneet paljon esimerkiksi yhteisiä toimituksia. 

Muun muassa Helsingissä toimii yhteistoimituksia, joissa samat henkilöt hoitavat valtakunnan 

politiikan ja talouden uutisointia usealle eri lehdelle. Monilla lehdillä on myös yhteisiä teema- 

ja sunnuntaisivustoja. Sederholmin (2001: 48) mukaan sisältöjen liikkuvuuden taustalla on 

ennen kaikkea muuttunut kilpailutilanne. Lama verotti sanomalehtien lukijakuntaa kovalla 

kädellä, mikä pakotti lehtitaloja miettimään keinoja tuottaa hyvälaatuista ja houkuttelevaa lu-

ettavaa mahdollisimman vähällä rahalla. Ratkaisu on nähty yhteistyössä.  

 Kilpailutilannetta on muuttanut myös viestintäalan yritysten keskittyminen suurille 

kustantajille, mikä alkoi voimakkaasti 1980-luvun lopulla. 1990-luvun loppuun mennessä oli 

jo syntynyt neljä merkittävää uutisvälitykseen keskittyvää konsernia ja yhteisöä, joista liike-

vaihdoltaan ylivoimaisesti vahvin on SanomaWSOY. Se on Pohjoismaiden toiseksi suurin 

mediayhtiö ruotsalaisen Bonnierföreningenin jälkeen ja omistaa muun muassa Helsingin Sa-
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nomat, Ilta-Sanomat, Taloussanomat, Etelä-Saimaan, Kouvolan Sanomat sekä Kymen Sano-

mat. Lisäksi yhtiön omistuksessa on televisiokanava Nelonen sekä kaksi mainosrahoitteista 

radiokanavaa. (Huovila 2005: 38; SanomaWSOY.)  

 Huovilan (2005: 40) mukaan joukkoviestinten keskittymistä on kritisoitu kahdelta 

pohjalta: Sitä on ensinnäkin pidetty sananvapauden uhkana, koska kustantajalla on mahdolli-

suus vaikuttaa sanomien sisältöön. Toiseksi yhteisen toimitusorganisaation on katsottu lisää-

vän eri välineiden samankaltaisuutta. Juha Herkman (2005: 179) taas on huomannut, että leh-

det suosivat viihde- ja etusivuillaan selvästi oman konsernin tv-kanavaa. Hänen tutkimustensa 

mukaan Ilta-Sanomat antoi enemmän ja myönteisempää julkisuutta Neloselle kuin Iltalehti, 

joka taas väheksyi Nelosta ja suosi MTV3:a. Herkman teki muun muassa seuraavanlaisen 

huomion: 2000-luvun alkupuolella päällekkäisillä ohjelmapaikoilla esitetyt tositv-ohjelmat 

Suomen Robinson ja Miljonääri-Jussi saivat medioissa huomiota siten, että Iltalehti nosti ot-

sikkoon MTV3:n Miljonääri-Jussin, kun taas saman päivän Ilta-Sanomissa oli otsikko Nelo-

sen Suomen Robinsonista.     

 Risto Kuneliuksen (1997: 79) mukaan mediayritysten taustakytkentöjen monimutkai-

suuteen liittyykin ongelma siitä, että emme aina tiedä, kenen suulla tai kenen äänellä joukko-

viestimet puhuvat. Kun joukkoviestintä organisoidaan yksityisenä, sen julkinen rooli ja julki-

nen vastuu jäävät usein hämärän peittoon. Kaiken kaikkiaan viestinnän tuottamista koskeviin 

ratkaisuihin alkaa yhä enemmän vaikuttaa puhtaasti liiketaloudellinen harkinta. Kuneliuksen 

(1997: 79) mukaan tämä tarkoittaa, että konsernin sisällä eri osien merkitystä arvioidaan entis-

tä enemmän tuottavuuden mukaan. Esimerkiksi vahvan konsernin omistukseen siirtynyttä 

paikallislehteä arvioidaan entistä enemmän vain sen taloudellisen merkityksen tai tuloksen pe-

rusteella, vaikka journalistisen harkinnan kannalta lehden tulisi panostaa paikallisiin asioihin 

niiden aiheuttamista kuluista huolimatta.     

 Kunelius (1997: 80) toteaakin, että kun journalismin tavoitteet objektiivisena ja puo-

lueettomana tiedottajana sekä keskustelua herättävänä toimijana asetetaan ennen muuta liike-

taloudellisen tehokkuuden kannalta, tavoitteet jäävät helposti jalkoihin. Tutkivaan journalis-

miin jää vähemmän varoja, toimituksen kokoa pienennetään, työtahti kiihtyy ja näin ollen 

myös virheet lisääntyvät. 
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 2.2.4. Eliitin journalismi vs. kansalaisjournalismi 

Marja Alastalo (1996: 150) kirjoittaa artikkelissaan Helsingin Sanomien kolumnistista, joka 

kertoi gallupin mukaan ihmisten olevan varsin huonosti perillä Bosnian sodan osapuolista ja 

kulusta. Kolumnisti huokaili sitä, miten voimattomia vaikutusvaltaisiksi väitetyt tiedotusväli-

neet ovat välittäessään tietoa, jota yleisö torjuu.     

 Perinteinen vaihtoehto tunteisiin vetoavalle sensaatiojournalismille on ollut laatuleh-

distön edustama linja. Tarkoituksena on tällöin puhutella järkevää ja moraalista puoltamme 

eikä vain tarjota viihteellisen aineiston tuottamaa mielihyvää. Tällainen journalismi tarjoaa 

Erkki Karvosen (1999) mukaan tietopuolisia sivistäviä ja "ylösrakentavia" aineistoja, mikä 

tyypillisesti on merkinnyt pitkiä analyyttisiä kirjoituksia. Laatulehdessä asiantuntijat ovat pu-

huneet toisia asiantuntijoita kiinnostavista seikoista sekä eri instituutioiden ehdoilla niille tär-

keistä asioista.       

 Touko Perkon (2002: 19) mukaan edellä kuvattu journalismin eliittilähtöisyys on yl-

häältä katsovaa, holhoavaa ja ohjaavaa virkamiesmäisyyttä, joka tulee ikään kuin arkisen elä-

män ulkopuolelta, mikä on epäilemättä etäännyttänyt kansalaisia journalismista. Monet me-

diatutkijat ovat nimittäneetkin tämän lajin journalismia myös kriittisesti paternalistiseksi. Sii-

nä yhteiskunnan eliitit puhuvat toisilleen ja yläluokan kulttuuria tuputetaan rahvaille heitä si-

vistääkseen. Jos markkinavetoisessa sensaatiojournalismissa ihmiset on typistetty passiivisiksi 

mielihyvän kuluttajiksi, niin paternalismissa ihmiset käsitetään alaikäisiksi lapsiksi, joille ei 

sovi kertoa raaistavia häväistysjuttuja vaan hyödyllisiä tietoja opettavia kertomuksia. (Karvo-

nen 1999.)     

 Heikki Heikkilä (2001: 151–152) toteaa, että uutisjournalismia hallitsevat yhteiskun-

nan ”ylätason” kovat teemat kuten politiikka ja talous, joista puhuvat yhteiskunnan erilaiset 

eliitit. Uutistekstit eivät näin ollen puhuttele suurta yleisöä eivätkä ne synnytä julkista keskus-

telua siten, miten journalismin instituutioiden sisällä on tapana ajatella. Kun journalismi on 

viritetty kuuntelemaan virallisia lähteitä ja marginalisoimaan kansalaisia, tuloksena on usein 

katkelmallisia informaation paloja byrokratioiden todellisuudesta. Näin ollen kansalaiset eivät 

enää näe journalismia kriittiseksi vahtikoiraksi, vaan valtakeskusten myötäilijäksi ja systee-

min jatkeeksi. (Heikkilä – Kunelius 1999: 102; Perko 2002: 19.) 

 Journalismin molemmat perinteiset vaihtoehdot näyttäisivät siis johtavan melko he-

delmättömään vastakohta-asetelmaan. Niinpä Yhdysvalloissa syntyi 1990-luvulla vastaliik-

keeksi niin sanottu kansalaisjournalismi (public journalism). Liike synnytti ajatuksen siitä, 
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miten kansalaiset voisivat ottaa julkisuudessa nykyistä aktiivisemman roolin ja miten toimi-

tukset voisivat lähestyä uutisaiheita ennen kaikkea kansalaisten eikä vain instituutioiden nä-

kökulmasta. (Heikkilä ym. 1999: 102.)    

 Heikkilä ja Kunelius (1999: 103) tiivistävät kansalaisjournalismin kolmeksi ajatuksek-

si. Ensiksi journalismi ei ole pelkkä viestinviejä, välittäjä tai maailman tilan raportoija, vaan 

se on osaltaan vastuussa myös yhteiskunnallisen keskustelun tasosta. Hyvä journalismi raken-

taa sellaisia tiloja ja tilanteita, joissa monenlaiset äänet kohtaavat toisensa, puhuvat toisilleen 

ja vastaavat toistensa kysymyksiin. Toiseksi journalismissa on tärkeää painottaa sellaisia ar-

keen ankkuroituneita tapoja, joilla tavalliset ihmiset yhteisistä pulmista puhuvat. Toisin sano-

en journalismin tulee asettua kansalaisten käyttöön heidän osallistumisensa välineeksi. Kol-

manneksi journalismin on hyväksyttävä, että ihmisten arkiset kokemukset ovat tärkeitä ja yh-

teisten ongelmien ratkaisemisessa merkittäviä. Hyvä julkisuus ei pyri sulkemaan ihmisten ko-

kemuksia, haluja ja intressejä ”järkevän” ja viileän keskustelun ulkopuolelle. Kansalaisjourna-

lismi nostaa siis esiin ihmisten arkielämän huolenaiheita, jotka eivät muuten tahdo tulla julki-

sen pohdinnan kohteiksi. Se syntyy lähinnä keskustelusta, jota uusi teknologia, kuten Internet, 

on mahdollistanut. Internetissä kuka tahansa voi tuottaa sisältöä ja keskustella toisten ihmisten 

kanssa missä päin maailmaa tahansa. Verkossa keskustelu leviää yli sivustojen, valtioiden ja 

ideologioiden rajojen.     

 Erkki Karvosen (1999) mukaan kansalaisjournalismilla onkin mahdollisuus edistää 

demokratiaa, kun eri intressejä edustavat kansalaiset kohtaavat ja neuvottelevat julkisuudessa 

yhteisistä asioista. Hänen mukaansa kansalaisjournalismi saattaa omalta osaltaan olla hyvää-

kin lääkettä vaikutusvallan karkaamiselle kansalaisilta markkinavoimille, mediavoimille ja 

erilaisille eliiteille: ”Osallistumisen ruokkiminen saattaa myös osoittautua journalismin itsen-

sä pelastukseksi, sillä kaikesta sivulliseksi vieraantunut ihminen ei vaivaudu tilaamaan sano-

malehteä.” 

  

2.3. Journalismi ja nuoret 

Etenkin nuoret voidaan nähdä vuorovaikutteisen kansalaisjournalismin mahdollisuudeksi. 

Suomalaisnuorista nimittäin suuri osa käyttää esimerkiksi Internetiä ja lähettää sekä sähkö-

posti- että tekstiviestejä. Nuoret ylipäätään kokeilevat innokkaasti tarjolla olevia viestintäväli-

neitä ja teknologioita.     
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 Vaikka nuoret viettävätkin runsaasti aikaa Internetin äärellä, vuonna 2004 tehdyn nuo-

rison mediankäyttötutkimuksen mukaan verkkolehtien suosio uutisvälineenä ei kuitenkaan 

näytä kasvaneen, ja verkkojulkaisujenkin lukeminen lisääntyi vain muutamalla prosentilla. 

(Nuorison mediankäyttötutkimus 2004, 24).    

 Kuten Heikkilä (2001) toteaa, politiikka ja talous hallitsevat tämän päivän journalis-

mia. Erkki Hujasen (2007) mukaan huomattava osa ihmisistä pitää kuitenkin politiikan ja ta-

louden uutisia epäkiinnostavina, eivätkä he seuraa niitä. Sami Borgin (1996: 17) tutkimusten 

mukaan myös suurin osa nuorista on joko vähän tai ei ollenkaan kiinnostuneita politiikasta. 

Myös Jaana Hujasen (2003: 94) tutkimuksen mukaan yhteiskunnallinen elämä ja päätöksente-

on rakenne eivät kiinnosta eivätkä ole nuorille merkityksellisiä asioita.   

 Koska politiikka ja talous pitävät tämän päivän journalismia otteessaan, useiden nuor-

ten on varmasti vaikea kiinnostua esimerkiksi seuraamaan uutisia. Verkkomediakin houkutte-

lee monipuolisista mahdollisuuksistaan huolimatta helposti vain viihtymiseen ja rentoutumi-

seen yhteiskunnallisen osallistumisen sijasta. Hujasen (2003: 95) mukaan journalismin olisi-

kin jo syytä uudistua. Hänen mukaansa media virittää julkista keskustelua ja väittelyä par-

haimmillaan silloin, kun journalismin välittämä ”tieto” nähdään valintoina, arvoina ja ideolo-

gioina. Hujanen näkeekin journalismin haasteena osoittaa maailman kuvaamisen moninainen 

tulkinnallisuus. Toisin sanoen jos nuoret osaisivat nähdä tekstien ”taakse” ja lukea mediateks-

tejä kriittisten silmälasien läpi, he oivaltaisivat omat mahdollisuutensa ottaa kantaa ja osallis-

tua keskusteluun. Niin kauan kun media nähdään ehdottomana totuuden torvena, osallistumi-

sen mahdollisuudet eivät näytä kovinkaan tärkeiltä.   

 Hujasen (2003: 95) mukaan olennaista on myös sellaisten sisältöjen, muotojen ja tyy-

lien työstäminen, jotka kertovat journalistien arvostavan ja tarvitsevan erilaisista yhteiskun-

nallisen ja inhimillisen elämän käytännöistä ja tilanteista kumpuavia ”tosiasioita” ja näke-

myksiä. Saman ovat todenneet myös muun muassa Tapio Kivistö ja Erkki Mäntymaa (1994: 

109–110), jotka tutkittuaan pro gradu -työtään varten 16–18-vuotiaita keskisuomalaisnuoria 

totesivat, että nuorten mielestä ihan tavallinenkin ihminen käy jutun aiheeksi. Politiikan uutis-

ten osalta Kivistö ja Mäntymaa muistuttivat, että toimittajien tulisi tarkastella poliittisia asioi-

ta myös nuorten näkökulmasta, jolloin ne koskettaisivat nuoria ihmisiä enemmän.  

 



 

 

 

18 

3. NUORET, MEDIA JA LUKUTAITO 

3.1. Nuoruus elämänvaiheena 

Nuoruusikä on tahdonomaista vaihetta, jolloin nuoren ihmisen olemukseen ilmaantuu jo sel-

västi aikuisen kokemuksen, ajattelun ja käyttäytymisen piirteitä (Turunen 1996: 102). Tony 

Dunderfeltin (1990: 93) mukaan nuoruus on aikaa, jolloin on opittava ohjaamaan elämäänsä 

oman yksilöllisyytensä kautta yhä tietoisemmin muihin ihmisiin, luontoon ja koko maailman-

kaikkeuteen.      

 Nuoruudessa ihminen kokee murrosiän, joka Turusen (1996: 102–103) mukaan sijoit-

tuu noin kolmentoista ja neljäntoista ikävuoden vaiheille. Fysiologisesti murrosikä tarkoittaa, 

että lapsi saavuttaa sukukypsyyden ja on valmis jatkamaan sukua. Tässä iässä kuitenkin myös 

ajattelu ja tunteet kehittyvät, minkä myötä nuoret saavuttavat uudenlaisen suhteen todellisuu-

teen. Murrosiässä myös harrastukset ja toiminnot saavat yleensä uusia sisältöjä.  

 Robert J. Havighurst on tullut tunnetuksi eri-ikäisten ihmisten kehitystehtäviä koske-

vista ajatuksistaan. Kehitystehtävillä tarkoitetaan haasteita, joita ihminen kohtaa ja joista sel-

viytyminen mahdollistaa siirtymisen seuraavaan elämänvaiheeseen. Nuoruuden kehitystehtä-

viä ovat Havighurstin mukaan: 

 – saavuttaa uusi ja kypsempi suhde molempiin sukupuoliin 
 – löytää itselleen maskuliininen/ feminiininen rooli 
  – hyväksyä oma fyysinen ulkonäkönsä ja oppia käyttämään ruumistaan           
    tarkoituksenmukaisesti 
 – saavuttaa tunne-elämässä itsenäisyys vanhempiin ja muihin aikuisiin nähden,    
    valmistautua avioliittoon ja perhe-elämään 

– ottaa vastuuta taloudellisista seikoista 
– kehittää maailmankatsomus, arvomaailma ja moraali, joiden mukaan voi ohjata                        
   kehitystä. 
– pyrkiä ja päästä sosiaalisesti vastuulliseen käyttäytymiseen (esim. solmia työsuhde) 

                (Dunderfeltin 1990: 94–95 mukaan) 

Dunderfeltin (1990: 95) mukaan samalla kun nuoren genitaalinen ja seksuaalinen ke-

hitys on voimakasta, myös hänen kognitiivinen ajatuksellinen kyky kehittyy. Nuori oppii 

käyttämään ja ymmärtämään loogisia ja täysin abstrakteja ajatuskuvioita, kuten filosofisia, 

matemaattisia ja teoreettisia ongelmanasetteluja. Turusen (1996: 115) mukaan nuori herää 

myös arvioimaan ympäristöä ja yhteiskuntaa. Nuori saattaa yhtäkkiä esimerkiksi huomata, et-

tä hänen vanhempansa eivät olekaan täydelliset ja heissä on monenlaisia puutteita. 
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 Nuori kaipaa usein tilaa ja vapautta etsiä itseään. Tämä vaatii tunnustelua ja etsimistä, 

mikä ei aina ainakaan aikuisista näytä tehokkaalta ja järkevältä ajankäytöltä. Ihanteellisesti 

ajatellen nuori ottaa siis vastaan erilaisia virikkeitä, joiden avulla hän monipuolistaa koke-

muksiaan ja rakentaa omaa persoonallisuuttaan. (Turunen 1996: 125.)   

 Peruskoulun yläkoulussa opiskelevat 13–15-vuotiaat nuoret elävät siis hyvin aktiivista 

elämänvaihetta. Turusen (1996: 125) mukaan tässä vaiheessa ystävät ja harrastukset ovat ih-

miselle hyvin tärkeitä ja myös kehitykselle arvokkaita, jottei nuori käpristyisi sisäänpäin. 

Nuori alkaa olla jo itsenäinen persoona, jolla on omat käsityksensä ja oma elämänsuuntansa, 

joista hän saattaa pitää tiukasti kiinni.   

  

3.2. Nuorten arki ja media 

Suomalaiset ovat varsin hyvin keskeisten joukkoviestimien saavutettavissa. Radio on käytän-

nössä jokaisessa kodissa ja televisionkin peiton arvellaan olevan ainakin 95 prosenttia kodeis-

ta. Vain yksi suomalainen kymmenestä asuu taloudessa, johon ei tule sanomalehteä. (Nousi-

ainen 1998: 131.)      

 Näin olleen medialla on tärkeä rooli myös nuorten elämässä. Tässä tutkimuksessa olen 

eritellyt nuorten mediankäyttöä Sanomalehtien Liiton vuonna 1993 ja 2004 julkaisemien me-

diakäyttötutkimusten pohjalta. Tutkimusten nuoret olivat iältään 13–15-vuotiaita (1993) sekä 

12–20-vuotiaita (2004). Olen käyttänyt lähteenä myös vuoden 2000 OECD-maissa toteutetun 

PISA-tutkimuksen tuloksia sekä Suomen Akatemian vuonna 2001 julkaisemaa Mediakulttuu-

rin tutkimusohjelman osaraporttia, joka tarkastelee 13–19-vuotiaiden keskisuomalaisnuorten 

mediamaailmaa mediakäyttöjen ja mediasisältöjen näkökulmista. PISA eli Programme for In-

ternational Student Assessment -tutkimukseen viitatessa käytän tässä yhteydessä lyhennettä 

OECD 2000.      

 Sekä Sanomalehtien Liiton tutkimuksista että Suomen Akatemian raportista ilmenee, 

että nuoret käyttävät medioita hyvin monipuolisesti. Tutkija Annikka Suonisen (2001: 45) 

mukaan nuorilla on pääsääntöisesti käytössä hyvin laaja valikoima erilaisia medialaitteita, ja 

lähes kaikilla nuorilla on kotonaan televisio, videonauhuri, radio, stereot ja puhelin. Vuonna 

1999 toteutetussa tutkimuksessa tietokone oli kolmella neljäsosalla nuorista, ja Internet-

yhteys löytyi lähes joka toisen kotoa.    

 Televisio on suurimmalle osalle nuorista tärkein päivittäismedia: Neljä viidestä vas-
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taajasta katselee televisiota lauantaisin ja sunnuntaisin, ja kolme neljästä nuoresta katselee te-

levisiota myös jokaisena arkipäivänä. Myös Internet on jatkanut jo yli kymmenen vuotta sit-

ten alkanutta nousuaan, ja vuoden 2004 tutkimuksessa nuoret nimesivät Internetin toiseksi 

mieluisammaksi tiedotusvälineeksi. Tutkimuksen mukaan Internet ohittaakin lähitulevaisuu-

dessa TV:n mieluisimpana tiedotusvälineenä, jos sen nousu jatkuu samaa vauhtia. Radio taas 

on nuorille kolmanneksi mieluisin tiedotusväline, jonka jälkeen neljäntenä tulevat sanomaleh-

det (Nuorison mediankäyttötutkimus 2004.)    

 Sanomalehtien Liiton (Snell 1993: 21) tutkimuksen mukaan nuoret lukevat paikallis-

lehdistä tiivistetysti: kotipaikkakunnan uutiset, itseä lähellä olevat asiat, aktiviteetit ja tapah-

tumat, ympäristö- ja luontojutut, yrittämistä ja menestymistä käsittelevät jutut, harrastejutut, 

urheilujutut, henkilöuutiset, mielipidepalstat, koulu- ja koulutusasiat sekä jutut, joissa on tut-

tuja ihmisiä. Sen sijaan lehdistä ei lueta politiikkaa, kunnan hallintoa, ympäröivän maaseudun 

uutisia eikä maatalousjuttuja.  

 

3.2.1. Nuoret ja lehdet 

Sanomalehtien arvostus nuorison keskuudessa on vuoden 2004 mediankäyttötutkimuksen 

mukaan kääntynyt laskuun jo 20 vuoden ajan. Hieman alle kolme neljästä vastaajasta sanoi 

kotiin tulevan tilattuja sanomalehtiä. Toisaalta hieman yli neljännekseen kotitalouksista ei tule 

sanomalehtiä lainkaan. Lehdettömien talouksien lukumäärä on siis jatkanut kasvuaan 90-

luvun puolenvälin ja lopun tilanteeseen verrattuna.    

 Tyypillisimmin suomalaiseen kotiin tilataan joko Helsingin Sanomat tai maakuntalehti 

kuten Keskisuomalainen tai Kaleva. Hieman alle puolet kaikista vastaajista sanoi kotiin ostet-

tavan sanomalehtiä myös irtonumeroina. Pääasiallisesti irtonumeroina ostettavat lehdet olivat 

iltapäivälehtiä. (Nuorison mediankäyttötutkimus 2004.) Sanomalehtien Liiton (Snell 1993: 

33, 35) tekemän tutkimuksen mukaan nuoret pitivätkin iltapäivälehtiä mukavina lehtinä ja lu-

kivat mielellään juttuja ihmisistä, julkkiksista, rikoksista, onnettomuuksista ja sensaatioista. 

Iltapäivälehtien asema nuorten mediakäytössä on viihteellinen, ja nuoret sanoivat lukevansa 

niitä tavallisesti ajankuluksi ja rentoutumisen vuoksi esimerkiksi bussissa tai kahviloissa. 

 Vuoden 2004 mediankäyttötutkimuksen mukaan noin kaksi viidestä vastaajasta lukee 

sanomalehtiä vähintään joka päivä. Vähintään yhtenä arkipäivänä viikossa lehtiä lukee 75 

prosenttia vastaajista. Arkisin nuoret lukevat lehteä keskimäärin noin 15 minuuttia, viikon-
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loppuisin keskimäärin 20 minuuttia. Sukupuolten välillä ei ole merkitseviä eroja, mutta iän 

karttuessa lukemiseen aletaan käyttää enemmän aikaa. Myös vuoden 2000 PISA-tutkimuksen 

mukaan suomalaiset nuoret lukevat erityisen paljon sanomalehtiä. PISAn tulosten mukaan 85 

prosenttia nuorista luki sanomalehtiä vähintään useita kertoja kuukaudessa ja 61 prosenttia jo-

pa useita kertoja viikossa. (OECD 2000: 156).    

 Pääsääntöisesti nuoret lukevat sanomalehtiä kotonaan (78 prosenttia vastaajista). Vain 

viisi prosenttia ilmoitti lukevansa lehteä pääsääntöisesti koulussa ja neljä prosenttia tuttavien, 

ystävien tai sukulaisten luona. Kodin lisäksi nuoret lukevat lehtiä koulussa, kahviloissa ja ra-

vintoloissa tai julkisissa kulkuvälineissä. Muutama prosentti ilmoitti myös lukevansa sanoma-

lehtiä työpaikoilla.      

 PISA-tutkimuksen mukaan suomalaiset 15-vuotiaat lukivat sanomalehtien lisäksi pal-

jon myös aikakauslehtiä, sähköpostia ja verkkosivuja sekä sarjakuvia (OECD 2000: 156–

157).  Aikakauslehtien lukemiseen nuoret, sekä tytöt että pojat, käyttävät päivittäin yli puoli 

tuntia. 15–24-vuotiaiden poikien lukemisessa aikakauslehdet menevät jopa kirjallisuuden 

edelle. (Paavilainen 1999: 133.) Minna-Riitta Luukan (2001: 128) tutkimuksen mukaan kolme 

neljästä nuoresta luki aikakauslehtiä vähintään kerran viikossa. Eniten niitä lukivat 17–19-

vuotiaat tytöt ja vähiten 13–15-vuotiaat pojat. Ainoastaan 8 prosenttia sanoi, ettei lue aika-

kauslehtiä lainkaan.       

 Tavallisinta nuorille oli lukea aikakauslehtiä selailemalla. Ainoastaan nuortenlehtiä, 

lukemistoja, urheilulehtiä ja tietotekniikka-aiheisia lehtiä nuoret lukivat useampaan kertaan. 

Tytöt näyttivät lukevan aikakauslehtiä poikia keskittyneemmin, ja pojille selaileva lukeminen 

olikin tyttöjä tyypillisempää. Tytöillä oli paremmat mahdollisuudet lukea aikakauslehtiä, sillä 

poikien koteihin aikakauslehtiä tilattiin vähemmän kuin tyttöjen koteihin. (Luukka 2001: 

145.)       

 Nuoret tekivät varsin perinteisiä aikakauslehtivalintoja. Tyypillisin nuorten lukema 

aikakauslehti oli joku yleisaikakauslehti (esim. Apu, Seura, Suomen kuvalehti yms.), asiakas-

lehti (esim. Pirkka, Yhteishyvä yms.) tai nuortenlehti (esim. Suosikki, Demi yms.), joita tilat-

tiin myös eniten nuorten koteihin.     

 Tytöt suosivat erityisesti nuortenlehtiä ja romanttisia lukemistoja, vanhempien tyttöjen 

suosikkilistoilla oli myös naistenlehtiä. Poikien lehtivalinnat koostuivat lähinnä tietotekniik-

kaa, pelejä sekä tekniikkaa ja harrasteita käsittelevistä lehdistä. Nuorten ylivoimainen suosik-

ki oli kuitenkin 7 päivää, jota lukivat niin vanhemmat kuin nuoretkin tytöt ja pojat. (Luukka 

2001: 144–145; Aikakauslehtifaktat: 9) 
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3.2.2. Nuoret ja uutiset 

Sari Pietikäisen (2001a: 178, 207) mukaan myös uutiset osoittautuivat keskeiseksi osaksi 

nuorten arkea. Suurin osa eli 85 prosenttia tutkimukseen osallistuneista nuorista sanoi seuraa-

vansa uutisia. Pojat olivat jonkin verran tyttöjä kiinnostuneempia uutisannista, ja myös ikä 

näytti lisäävän uutisten seuraamista. Peruskouluikäiset tytöt seurasivat tutkimuksen mukaan 

uutisia kaikkein harvimmin. Heitä oli 74 prosenttia. Samanikäisistä pojista uutisia seurasi 84 

prosenttia.      

 Pietikäisen (2001b: 573) mukaan tutkimustulokset osoittavat, että nuoret ankkuroivat 

osan arkipäivästänsä uutismaailmaan. Kaiken viihdetarjonnan keskellä nuoret tuntevat mie-

lenkiintoa myös päivän tapahtumiin ja seuraavat niitä kohtalaisen aktiivisesti. Toisin sanoen 

käsitykset passiivisista, tietokonepelien ja ulkomaisten sarjojen turruttamista nuorista eivät 

saa vahvistusta Pietikäisen tutkimusten valossa. Uutiset sulautuvat media-arkeen jo suhteelli-

sen nuorena, ja aikuisuuden kynnyksellä ajankohtaisten asioiden seuraaminen on muodostu-

nut suurimmalle osalle nuoria tavaksi.    

 Pietikäisen (2001a: 179–180) tutkimuksessa televisio ja sanomalehdet osoittautuivat 

selkeästi suosituimmiksi uutismedioiksi. Vain harva nuori käytti Internetiä tai matkapuhelinta 

uutisten seuraamiseen. Tytöt seurasivat poikia enemmän uutisia radiosta ja sanomalehdistä, 

kun taas pojat katsoivat enemmän uutisia televisiosta. Iälläkin näytti olevan merkitystä uutis-

ten seuraamisessa: vanhemmat nuoret seurasivat 13–15-vuotiaita useammin uutisia televisios-

ta, sanomalehdistä, radiosta ja tekstitelevisiosta, kun taas peruskouluikäiset seurasivat uutisia 

vanhempia nuoria enemmän verkkosanomalehdistä, TV-uutisten Internetsivuilta, Internetistä 

yleensä sekä matkapuhelimen välityksellä.    

 Televisiouutisia seurasi 80 prosenttia kaikista kyselyyn vastanneista nuorista, sanoma-

lehtiuutisia ilmoitti seuraavansa ainakin joskus 83 prosenttia. Sanomalehtien uutisantia seurasi 

siis hieman suurempi osa kuin televisiouutisia. Sanomalehtiuutisten seuraamisessa ei näyttä-

nyt olevan suuria sukupuolten välisiä eroja, joskin poikien kiinnostus kasvoi iän myötä: kun 

13–15-vuotiaista pojista 33 prosenttia luki sanomalehtiuutisia päivittäin, vanhemmista pojista 

sen teki jo 60 prosenttia. Nuoremmista tytöistä sanomalehtiuutisointia seurasi 37 prosenttia, 

vanhemmasta ikäluokasta taas 49 prosenttia. (Pietikäinen 2001a: 182–184.)  

 Television puolella nuorten selvästi suosituin uutiskanava oli MTV3, jonka uutisia 

seurasi 89 prosenttia televisiouutisia seuraavista nuorista. Uutislähetyksistä suosituimmaksi 

nousivat Kymmenen uutiset, jotka olivat ykkösuutiset reilulle kolmannekselle televisiouutisia 
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seuraavalle. Moni nuori mainitsi myös Seitsemän uutiset ykkösuutislähetyksekseen. Sen si-

jaan YLE:n ja Nelosen uutiset eivät olleet yhtä suosittuja: Nelosen uutisia seurasi 80 prosent-

tia ja YLE:n uutisia 76 prosenttia televisiouutisia seuraavista nuorista. (Pietikäinen 2001a: 

181–182).      

 Sanomalehtien Liiton (Snell 1993: 21, 24, 33) tutkimuksen mukaan sanomalehdistä 

nuoria kiinnostivat etenkin kotipaikkakuntaa koskevat uutiset. Maakunta- ja aluelehdistä nuo-

ret lukivatkin niin sanotun ensimmäisen uutissivun tarkkaan. Monet sanoivat katsovansa leh-

destä ainakin kyseisen sivun ja hahmottivat sen avulla koko lehden tarjonnan. Nuoret suosivat 

myös ennen kaikkea omaa elämäntilannettaan, kuten koulua tai koulutusmahdollisuuksia si-

vuavia uutisia. Jos uutinen oli kuitenkin kuultu jo sähköisistä medioista, sitä ei melko suurella 

todennäköisyydellä luettu enää aluelehdestä. Myöskään valtakunnan poliittisista uutisista ei 

yleensä oltu kiinnostuneita. Myös Pietikäisen (2001a: 186, 188) tutkimuksen mukaan paikalli-

set uutiset sekä kotimaan ja ulkomaan uutiset kiinnostivat monia nuoria. Sen sijaan politiikka, 

kulttuuri ja talous kiinnostivat hänenkin tulostensa perusteella vain harvoja. Myös sukupuol-

ten välillä näytti olevan eroja uutisaihepiirien kiinnostavuuksissa. Tytöt olivat kiinnostuneita 

erityisesti paikallista ja valtakunnallisista uutisista, kun poikia puolestaan kiinnostivat urheilu-

uutiset. Ikä näytti niin ikään vaikuttavan siihen, miten kiinnostaviksi eri uutisaiheet koettiin. 

Vanhemmat nuoret olivat kiinnostuneempia peruskouluikäisiä enemmän kaikista muista uu-

tisaiheista paitsi urheilusta.     

 Sanomalehtien Liiton (Snell 1993: 26–27) tutkimuksen mukaan nuoret suhtautuivat 

ulkomaan uutisiin hyvin kaksijakoisesti. Paljon lukevat lukivat tavallisesti myös ulkomaan 

uutisia, vähän lukevat olivat enemmän kiinnostuneita poimimaan sivuilta vain lyhyimmät, 

kummalliset tai poikkeavat ulkomaanuutiset. Nuoret olivat tutkimuksen mukaan ylipäätään 

kiinnostuneita kaikista poikkeavista ja erikoisista uutisista, ja kaikenlaiset onnettomuus- ja ri-

kosuutiset olivat nuorten eniten lukemaa aineistoa.    

 Pietikäisen (2001a: 186) tutkimuksen mukaan nuoret seurasivat kaikkein innokkaim-

min urheilu-uutisia. Myös Sanomalehtien Liiton (Snell 1993: 31) tutkimus vahvistaa urhei-

lusivuilla olevan merkittävä osuus useimpien nuorten sanomalehtien lukemisessa. Monille ur-

heilusivut ovatkin ihka ensimmäinen kosketus sanomalehtien toimitukselliseen aineistoon. 

Ensin urheilusivuilta luetaan pääasiassa oman harrasteen juttuja, mistä lukemista laajennetaan 

vähitellen myös muihin juttuihin. Suosittua on myös lukea muun muassa urheilutuloksia sillä 

silmällä, että tekstissä vilahtaisi jonkun tutun nimi. Liiton tutkimuksessa selvisi, että urheilu-

sivut ovat enemmän poikien mieleen, mutta toisaalta vain harvat tytöt totesivat, etteivät lue  
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urheilusivuja lainkaan.    

 Verkkolehtiä ja muita uusmedioita nuoret käyttivät selvästi harvemmin. Myös radio- 

ja tekstitelevisiouutisoinnin seuraaminen oli televisio- ja sanomalehtiuutisoinnin seuraamista 

satunnaisempaa. (Pietikäinen 2001a: 182–184.)    

 Keskeisimmäksi syyksi uutisten seuraamiselle nuoret mainitsivat kiinnostuksen maa-

ilman tapahtumiin. Tämä oli erittäin tärkeä syy 39 prosentille, 45 prosentille se oli melko tär-

keä syy. Etenkin hyöty opiskelun tai työn kannalta antoi monelle nuorelle kimmokkeen seura-

ta uutisia. Paremman tekemisen puute tai yleiseen keskusteluun osallistuminen olivat sen si-

jaan harvinaisempia selityksiä. Erityisesti pojat nimesivät tärkeäksi seikaksi myös sen, että 

uutisten seuraamisesta oli tullut tapa tai että uutiset liittyvät harrastukseen. Myös tytöille uu-

tisten seuraamiseen vaikutti uutistapahtumien liittyminen heidän henkilökohtaiseen elämään-

sä. Ikäluokkien osalta eroja syntyi muun muassa siinä, että nuoremmat pitivät vanhempia tär-

keämpänä sitä, että muukin perhe seuraa uutisia. (Pietikäinen 2001a: 190–191.) 

 

3.2.3. Median käyttötarkoitukset nuorten elämässä  

Joukkoviestimien käyttö jakautuu melko tasaisesti yhteiskunnassa, eikä se ole enää olennai-

sesti riippuvainen esimerkiksi iästä, koulutuksesta tai yhteiskuntaluokasta. Myös eri välinei-

den käyttö näyttää olevan pitkälti riippumatonta toisistaan. Sen verran eroa on havaittu, että 

koulutustason noustessa sanomalehtien lukeminen lisääntyy kun taas radion ja television seu-

raamisen kulutus vähenee. Myöskään kiinnostus lehtien erilaisiin sisältöosiin ei jakaudu tasai-

sesti, vaan kasautuu muun muassa poliittisella, taloudellisella ja yleensä yhteiskunnallisella 

lohkolla niin sanottuihin ylempiin yhteiskuntakerroksiin. Esimerkiksi nuoret etsivät mediasta 

lähinnä elämyksellistä sisältöä. (Nousiainen 1998: 131.)  

 Vuoden 2000 PISA-tutkimuksessa (OECD 2000: 197) selvisi, että nuorissa on erilai-

sia mediankäyttäjäryhmiä, ja suomalaisnuorten vapaa-ajan mediankäyttöä näyttää erottelevan 

kiinnostus joko perinteiseen kaunokirjallisuuteen tai Internetin käyttöön. Internetin käyttäjissä 

on taas tietoteknisesti suuntautuneita sekä sosiaalisesti suuntautuneita, jotka suosivat erityises-

ti sähköpostin ja keskusteluchattien käyttöä. Lisäksi suomalaisnuorista erottui ryhmä, jonka 

lukuharrastus jäi pelkästään sanomalehtien, sarjakuvien ja aikakauslehtien epäsäännölliseen 

silmäilyyn.      

 Mediapsykologi Anu Mustonen (2001: 77, 80) esittelee kolmen päämotiivin mallin, 
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miksi nuoret käyttävät joukkoviestimiä. Hänen jaottelussaan ryhminä ovat tunneperäiset, so-

siaaliset ja tiedolliset motiivit. Tiedolliset motiivit ja tavoitteet ovat edelleen tärkeitä median 

käyttötarkoituksia, vaikka viihde- ja elämysaineisto onkin lisääntynyt median tarjonnassa. 

Ihmiset haluavat tietää, mitä heidän ympärillään tapahtuu, ja pysyä uutisvirran ja yhteiskun-

nallisen keskustelun harjalla. Ihmiset myös etsivät tietoa muun muassa terveydestä, ihmissuh-

teista, luonnosta ja muista kulttuureista ja niiden edustajista. Tiedollisten motiivien perusta on 

ihmisen uteliaisuuden ja itsensä toteuttamisen tarpeissa. Haluamme myös pysytellä ajan tasal-

la elinympäristömme tapahtumissa ja muutoksissa, jotta voimme edistää sopeutumistamme 

maailmanmenoon. Myös Sanomalehtien Liiton (Snell 1993: 49) tutkimuksen mukaan nuoret 

seuraavat viestimiä, erityisesti sähköisiä, siitä syystä, että he haluavat pysytellä ajan tasalla 

seuraamalla maailman uutisia. Sari Pietikäinen (2001b: 573) toteaa niin ikään, että nuorten 

elämässä uutisilla on tärkeä tiedonlähteen rooli. Pietikäisen tutkimuksen mukaan nuoret nos-

tavat esiin ennen muuta esiin uutisten tiedonvälitystehtävän, eivätkä tutkijoiden nostamat nä-

kemykset uutisista tarinoina, yhteisöllisyyden rakentajina tai kansalaisten keskustelun resurs-

seina ole tavoittaneet nuoria.     

 Tunneperäiset eli emotionaaliset motiivit ovat tiedollisten ohella hyvin painokkaita 

mediankäytön ohjaajia. Fiktiivinen media on erittäin hyvä väylä rentoutumiseen ja sen parissa 

on hyvä lepuuttaa ajatuksia, sillä sepitetyille kertomuksille ovat luontevaa sisältöä vauhti, vä-

ri, musiikki ja muut vahvat elämykset. Tunnemotiivit voivat myös ohjata pakoon arjesta ja 

velvollisuuksista, sillä kuvitteellisiin mediamaailmoihin on helppo paeta ankeaa arkea, ikäviä 

uutisia tai pettymyksiä tuottaneita ihmissuhteita. Ihmisten tunnemaailmaa kolkuttelevat erityi-

sesti mediasisällöt, jotka tarjoavat runsaasti jännitystä, huumoria, romantiikkaa ja erotiikkaa. 

(Mustonen 2001: 77.)     

 Median sosiaaliseksi käyttösyyksi Mustonen (2001: 79) esittelee muun muassa medi-

an kompensoivan roolin yksinäisyyden lieventäjänä ja sosiaalisten verkostojen täydentäjänä. 

Media tarjoaa puheenaiheita sosiaalisiin vuorovaikutustilanteisiin, ja mediatuotteista tulee 

yleisiä keskustelunaiheita kouluissa ja työpaikoilla. Uutisia kommentoidaan, sarjafilmien 

käänteitä ihmetellään, ja komediatähtien lentävistä lauseista tulee muotihokemia. Myös esi-

merkiksi urheilusta riittää aina spekuloitavaa. Mediaa seurataan myös sosiaalisen hyväksyn-

nän saamiseksi. On tärkeää tietää, mikä on pukeutumistyylillisesti ja musiikillisesti ”in”, ja 

erityisesti nuoret pojat katselevat pornoa, pelaavat räiskintäpelejä tai kokoontuvat seuraamaan 

silpomisfilmejä vahvistaakseen maskuliinisen identiteettinsä kehitystä. Myös videoiden vuok-

raus, levyjen vaihtaminen ja elokuvissakäynti kuuluvat yhteiseen ajanviettoon. Esimerkiksi 
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lapsijoukoissa jää auttamattomasti ulos toisten leikeistä, jos ei tunne tiettyjä tv-ohjelmia tai 

tietokonepelejä. Joskus sisäpiiriin pääsy edellyttää jopa mediatuotteiden ”kylkiäisiksi” tuotet-

tujen lelujen ja muiden oheistuotteiden omistamista.   

 Radio, televisio ja Internet tarjoavat nuorille ennen kaikkea seuraa etenkin silloin, kun 

oikeat ihmiset puuttuvat ympäriltä. Media tarjoaa omia virtuaaliystäviään, joista voi syntyä 

parasosiaalisia suhteita. Nämä suhteet syntyvät, kun ihminen oppii tuntemaan mediahahmon 

ja alkaa olla mielikuvituksessaan vuorovaikutuksessa tämän kanssa. Monet kokevat parasosi-

aaliset ystävät yhtä tärkeinä kuin todellisetkin ystävänsä. Mediamaailman ystävien vaiheita 

seurataan ja heidän elämänvaiheisiinsa eläydytään. Jos mediahenkilö kuolee, se saattaa syn-

nyttää suuren murheen ja tyhjyyden uskollisten fanien elämään. (Mustonen 2001: 78–79.)

 Mustonen (2001: 80) kuitenkin muistuttaa, että vaikka fiktio kutsuu tavallisesti elä-

mysruokaa kaipaavia ja fakta-aineistot vastaavat pikemminkin tiedonnälkään, pelkkä median 

lajityyppi ei aina ennusta suoraan mediankäyttäjän motivaatiota. Esimerkiksi saippuaoopperat 

vastaavat osittain myös tiedollisiin tarpeisiin, sillä ne saattavat kätkeä sisälleen myös ihmis-

suhteisiin liittyviä käyttäytymis- ja ongelmanratkaisumalleja. Esimerkiksi identiteettiään etsi-

ville nuorille media on tärkeä väline saada tietoa muiden ihmisten tavoista toimia ja ajatella. 

 

3.3. Lukutaito on kansalaistaito 

”Mekaaninen ja funktionaalinen lukutaito. Kuvanlukutaito, medialukutaito ja verkkolukutaito. 

Digitaalinen ja audiovisuaalinen lukutaito. Erikoiskielten lukutaito ja ammatillinen lukutaito. 

Peruslukutaito, toimiva lukutaito ja luova lukutaito. Uudistuva ja valloittava lukutaito. Kriitti-

nen lukutaito.” (Heikkinen 2002: 3.)    

 Tämän Vesa Heikkisen kirjoittaman luettelon perusteella voi päätellä, että lukutaito on 

päivän sana. Lukutaitojen kirjo on suuri, ja monipuolinen lukutaito nähdään laajana kansalais-

taitona, jota seurataan jatkuvasti myös erilaisin tutkimuksin. Useimmiten lukutaito nähdään-

kin suomalaisessa kulttuurissa itsestään selvästi positiivisena asiana. Lukemista arvostetaan ja 

tämä arvostus näkyy kielessä. Tapana on mm. kehua, että joku on ”lukenut”, toisin sanoen 

lahjakas, urallaan edennyt ihminen. (Heikkinen 2002: 4.)   

 Lukutaitoa ei kuitenkaan enää tarkastella vain lapsuuden tai kouluopetuksen tuotta-

mana perustaitona, vaan koko eliniän ajan kehittyvänä avaintaitona. Kapeasti ajateltuna luku-

taito tarkoittaa kirjoitettujen tekstien lukemista (reading literacy) eli niin kutsuttua perusluku-
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taitoa. Lukija ymmärtää kirjoitettujen sanojen merkityksen, vastaanottaa informaatiota ja päät-

telee merkityksiä luetusta tekstistä. Laajemmin nähtynä lukutaidolla käsitetään kuitenkin 

myös muun muassa kuvan, tietotekniikan, median, ympäristön, kulttuurin, perinteen, taiteen 

ja tieteen sekä moraalin ja arvojen ilmiöiden hallintaa, joiden hallintaan keskittyneitä lukutai-

don muotoja luvun alussa esittelin. (Linnakylä – Takala 1990: 4.) David Bartonin (1994: 5) 

mukaan lukutaidon käsitteestä on tullut eräänlainen koodisana kaikkeen kirjoittamista ja lu-

kemista käsitteleviin monimuotoisiin näkemyksiin. Tällaisia ovat myös esimerkiksi historial-

lista kehitystä, eri kulttuureita sekä kieliä koskevat näkemykset.  

 Pirjo Linnakylä (2000: 109–111) soveltaa lukutaidon käsitteitä Habermasin tiedonin-

tresseihin (Taulukko 1). 

TAULUKKO 1. Lukutaito tiedonintressien näkökulmasta 

Tiedonintressi Lukutaito Ominaispiirteet 

Taidollinen Sujuva perustaito pysyvät vaatimukset, 
universaalinen, 
välineellinen 

Käytännöllinen Toimiva lukutaito aktiivinen, 
konteksti- ja kulttuurisidonnai-
nen, 
historiallis-yhteiskunnallinen, 
yhteiskunnan edellyttämä 

Emansipoiva Uudistuva lukutaito dynaaminen, kriittinen yksilön 
omaa elämää ja yhteiskuntaa 
kehittävä 

Valloittava Valloittava lukutaito valtaa käyttävä, 
tietoa ja viisautta yksilöllisesti 
rakentava, 
arvoihin ja omiin tavoitteisiin 
suhteuttava, 
omapotentiaalia ja omia tavoit-
teita edistävä 

 

Linnakylä (2000: 109–110) määrittelee sujuvan teknisen peruslukutaidon kaikkien lukutaito-

jen perusedellytykseksi. Toimiva lukutaito taas ottaa huomioon myös kontekstin. Tällöin lu-

kutaito voi olla tilanteen mukaan silmäilevää ja valikoivaa tai sitten syvällisempää. Uudista-

vassa lukutaidossa lukija osaa suhtautua tekstiin avoimesti ja myös kyseenalaistaa sen tarkoi-

tusta ja sisältöä. Lukija osaa myös hyödyntää ajatuksia, joita saa jakaessaan lukukokemuksia 
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muiden kanssa. Valloittavalla lukutaidolla Linnakylä taas tarkoittaa sitä, että lukija on rohkea 

ja monipuolinen. Hän osaa etsiä tietoa, elämyksiä ja näkemyksiä eri lähteistä, myös sellaisista, 

joita kukaan ei suosittele eikä opeta. Linnakylän (2000: 111) mukaan lukutaidon vaatimusten 

ja luonteen monipuolistuminen näkyy lukutaidon määrittelyssä. Yleisin näkökulma on viime 

aikoina ollut luetun ymmärtäminen ja etenkin tekstin merkityksen rakentuminen yksilön ja 

ympäröivän kulttuurin vuorovaikutuksessa.   

 Myös Elina Harjunen (2006: 131) painottaa, että nykyteknologian tuotteiden maail-

massa tekstin kuin tekstin lukemisessa tarvitaan tekstin avaamisen, ymmärtämisen, tulkinnan, 

päättelyn ja arvioinnin taitoja, eikä pelkkä yksilöllinen, teknisesti hallittu peruslukutaito enää 

riitä. Reflektiivisen pohdinnan ja kriittisen arvioinnin merkitystä onkin alettu painottaa luku-

taitovaatimuksissa yhä voimakkaammin esimerkiksi siitä syystä, että painettujen tekstien rin-

nalle ovat entistä vahvemmin nousemassa myös sähköiset monimediaiset hypertekstit, joiden 

parissa näitä taitoja erityisesti tarvitaan. (Linnakylä 2000: 112).  

 Toisin sanoen tämä tarkoittaa, että huimin harppauksin etenevä tekniikka tuo eteemme 

koko ajan erilaisia uusia tekstejä mm. Internetin ja kännykän välityksellä. Tekstiviestit vaati-

vat omanlaisensa lukutaidon, samoin Internetin chat-keskustelukanavat. Tekniikka vaatii 

myös entistä nopeampaa lukutaitoa ja niinpä myös esimerkiksi kuvanlukutaito on noussut 

keskeiseen asemaan.      

 Koska lukutaito on päivän polttava puheenaihe, sitä on viime aikoina myös tutkittu 

paljon. Suomalaiset ovat saaneet olla kansainvälisestikin nuorista lukijoistaan ylpeitä. Oppi-

mistulosten kansainvälisen arviointiohjelman PISAn (Programme for International Student 

Assessment) lukutaitoa mittaavissa testeissä suomalaisnuoret ovat sijoittuneet jo useamman 

kerran OECD-maiden kärkikastiin.     

 PISA-tutkimuksessa lukutaito (reading literacy) ymmärretään juuri monipuoliseksi ja 

laajasti tietoyhteiskunnassa toimivaksi, elinikäistä oppimista edistäväksi taidoksi. Arviointi 

kohdistetaan luetun ymmärtämiseen, tulkintaan ja kriittiseen pohdintaan. Lähtökohtana on pi-

detty sitä, että peruskoulutuksensa päättävien nuorten tulisi pystyä etsimään tietoa teksteistä 

sekä ymmärtämään, tulkitsemaan ja arvioimaan lukemiensa tekstien sisältöä, merkitystä ja 

muotoa, olivatpa tekstit tietoa välittäviä asiatekstejä tai erilaisia dokumentteja tai kaunokirjal-

lisuutta. (Linnakylä, Sulkunen, Alffman 2004: esipuhe.) Toisin sanoen lukutaito käsitteelliste-

tään ensisijaisesti taidoksi ymmärtää, mutta opiskelussa ja aktiivisessa yhteiskunnallisessa 

toiminnassa eteen tulevia tekstejä tulee osata käyttää sekä yksilön omien pyrkimysten että yh-

teiskunnasta tulevien odotusten ja vaatimusten mukaisesti (Linnakylä 2000, 112). Heikkinen 
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(2002: 4) kärjistääkin, että vasta lukemaan oppiminen ja jatkuva lukeminen tekevät ihmisestä 

yhteiskuntakelpoisen ihmisen. Monet yhteisesti hyväksytyt perusmerkitykset, kuten uskonto 

ja perhearvot, opitaan ainakin osittain lukemalla ja tulkitsemalla tekstejä yhteisössä hyväksyt-

tävillä tavoilla.  

 

3.3.1. Kriittinen lukutaito 

Heikkisen (2002: 4) mukaan lukutaitoa on siis tätä nykyä tapana määritellä paremminkin yh-

teiskunnan kuin yksilön näkökulmasta, tai ainakin yksilön lukutaitoa on pidetty tärkeänä ni-

menomaan yhteisöllisyyden ja yhteiskunnan takia. Lukutaito on nähty milloin demokratian 

edellytyksenä, milloin sivistyksen mittana ja milloin länsimaisen elämänmuodon perustana. 

Vuoden 2000 PISA-tutkimuksessa suomalaisnuorten lukutaito todettiin OECD-maiden par-

haaksi niin tiedon hakemisen kuin luetun ymmärtämisen ja tulkinnankin osa-alueilla. Myös 

tekstien sisällön ja muodon pohdinnassa ja arvioinnissa suomalaiset olivat kärkimaiden jou-

kossa, joskin näillä osa-alueilla kehittämisen varaa oli eniten. (Linnakylä ym. 2004: esipuhe.)

 Tämän mukaan suomalaisnuorten kriittisessä lukutaidossa olisi siis vielä parantamisen 

varaa, ja tekstejä pitäisi pystyä analysoimaan tarkemmin. Tekstien rakennetta voidaan kuiten-

kin kielitieteellisestä näkökulmasta lähestyä monin eri tavoin. Otan tässä yhteydessä esille 

kriittisen lingvistiikan tai laajemmin kriittisen diskurssintutkimuksen käsitteen, sillä tämän 

tekstianalyysin tutkijat ovat käsitelleet pääasiallisesti sanomalehtien ja muiden tiedotusväli-

neiden kieltä.      

 Kriittisen lingvistiikan käsitys kielestä noudattelee pitkälti Hallidayn systeemis-

funktionaalista kielenkuvausta, jonka keskeisenä käsitteenä on kaikilla kielisysteemin tasoilla 

toteutuva kielellinen valinta. Kriittisen lingvistiikan perusajatuksiin kuuluu käsitys siitä, että 

aikaisemmat kokemuksemme, arvo- ja uskomusjärjestelmämme ja sitoutuminen sosiaaliseen 

yhteisön kahlitsevat meitä ja rajoittavat mahdollisuuksiamme tehdä kielellisiä valintoja tai 

tulkita toisen puhetta. (KK: 106–107.)  Irmeli Pääkkösen ja Markku Variksen (2000: 98) mu-

kaan tekstin- ja tyylintutkimuksessa on hedelmällisintä ajatella, että kriittisyys käsitetään en-

nen muuta merkitysrakenteiden ja piilotekstien osoittamiseksi. Heidän mukaansa kriittinen 

lingvisti yhdistelee erilaisia metodeja ja teorioita selittääkseen, miksi kielen sosiaalinen vaiku-

tus on sellainen kuin se on ja miksi kieli vaikuttaa kansalaisiin niin kuin se vaikuttaa. Tutkijat 

peräänkuuluttavatkin lukijoiden perehtymistä kirjoituksien sisältöihin pintatasoa syvällisem-
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min ja kykyä arvioida kirjoittajan motiiveja ja tekstin piilosisältöjä. Heidän mukaansa tavoit-

teena on oppia lukemaan, analysoimaan ja tulkitsemaan kaikkien mediatekstien sisältöjä yhtä 

tarkasti kuin ns. perinteisten kirjoitettujen ja puhuttujen viestien sisältöjä. (Pääkkönen – Varis 

2000: 8, 81.)       

 Vesa Heikkisen (2002: 5–6) mielestä yksittäisen kirjoittajan motiiveja olennaisempaa 

olisi pohtia, millaisia valintoja erilaisissa kielenkäyttötilanteissa ja -kulttuureissa on tapa tai 

lupa tehdä, ja millaisia perustavia merkityksiä tehdyt valinnat vahvistavat. Hänen mukaansa 

pitäisi ajatella, että teksteissä ei ole mitään valmiita tietoja tai kiistattomia totuuksia, vaan 

kaikki tiedot ja totuudet muodostetaan tietyistä näkökulmista, kielellisiä valintoja tehden. Se-

kä Pääkkönen ja Varis (2000: 8) että Heikkinen (2002: 9) ovat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että 

kriittisen lukemisen mallia tulisi opettaa entistä ponnekkaammin koululaisille ja opiskelijoille. 

Kriittisesti lukeva ihminen pystyy katsomaan myös rivien väleihin ja tekemään näkymättö-

mästä näkyvää. Kriittinen lukija muodostaa käsityksen tekstin valinnoista ja tulkitsee niiden 

perusteella mahdollisia merkityksiä ja arvioi tekstin tarkoitusperiä. Lähtökohtana on kaikkien 

tutkijoiden mukaan, että kriittisestä lukutaidosta tulisi polkupyöräilyyn, kasvien tunnistami-

seen ja puhelimella soittamiseen verrattava kansalaistaito.  

 

3.3.2. Mediakompetenssista medialukutaitoon – mediataitojen monet määritelmät 

Ympäröivä media tarjoaa kuvia, tarinoita, lehtiä, tv-ohjelmia, mainoksia, pelejä ja paljon 

muutakin aineistoa. Media on yhä tärkeämpi tarpeittemme tyydyttäjä ja osa jokapäiväistä 

elämäämme. Kun media kertoo, mitä ympärillämme tapahtuu, sen luoma mediatodellisuus ra-

kentuu kuitenkin valitsemalla ja rajaamalla kokonaisia ihmisiä ja ilmiöitä. Tässä onkin me-

diamaailmassa seikkailevalle haastetta. Mitä valitset? Missä ja miten eri medioita käytät? Tä-

nä päivänä tarvitaan yhä monipuolisempia viestinnän ja informaationhallinnan taitoja, jotta 

voimme hyödyntää mediaa ja hallita sitä niin, ettei se hallitse meitä. Mediatodellisuuksien 

keskellä eläminen vaatii siis mediataitoja.     

 Mediataitoihin liittyy tällä hetkellä monia määritelmiä, jotka ovat toisilleen rinnastei-

sia, alisteisia ja kaiken kaikkiaan sekalaisia.  Tämä johtuu muun muassa siitä syystä, että alu-

etta tutkitaan ja opetetaan monen eri tieteen piirissä. Esimerkiksi monet kuvallisen kulttuurin 

tutkimuksen edustajat käyttävät mieluummin termiä ”mediataju”, kun taas kirjallisen kulttuu-

rin edustajat puhuvat ”medialukutaidosta”. (Kotilainen 1999: 31.) Tässä tutkimuksessa käytän 
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yleisesti termiä mediataidot käsittämään kaikki median hallintaan liittyvät taidot, kuten tekni-

set taidot, median taustarakenteiden tuntemuksen sekä aktiivisen ja kriittisen mediankäytön. 

Medialukutaidon termiä käytän Sirkku Kotilaisen (1999: 36) määrittelyn mukaan eli termi 

kattaa ”sateenvarjona” kaikkien eri viestimien ja niiden mediatekstien lukutaidot ja pitää sisäl-

lään käsityksen myös kriittisestä lukutavasta.     

 Mediataidot ovat siis paitsi teknisiä tietokoneohjelmien ja verkkoselaimien käyttötai-

toja myös median sisällön kriittistä tarkastelua. Mediataidoilla käsitetään myös kykyä ilmaista 

itseään eri viestimillä, hankkia tietoa median avulla ja ennen kaikkea kykyä analysoida kriitti-

sesti median tapoja vaikuttaa. Taitava medialukija siis ymmärtää esimerkiksi sen, että median 

vaikutus suodattuu aina myös oman kokemus- ja tietopohjamme kautta, ja hän myös tietää eri 

tiedotusvälineiden toimintatavoista ja taustasta. (Leppäjärvi 2002: 5; Niinistö – Ruhala 2006: 

8–9.)       

 Useat eri tutkijat, kuten Norman Faiclough (1997) ja Len Masterman (1991) ovat esit-

täneet hyvin samankaltaisia tapoja, miten mediaa tulisi lähestyä ja ”lukea”.  Esimerkiksi Mas-

termanin (1999: 20) mukaan mediaesitykset ovat tehtyjä rakennelmia, joihin sisältyy erityisiä 

intressejä, ideologioita ja merkityksellistämistapoja eli diskursseja. Hänen mukaansa lukijan 

tulee ennen kaikkea tuntea eri mediatekstien lähteet ja alkuperä, eri välineiden käyttämät vai-

kuttamisen keinot ja tekniikat, kuten myös ymmärtää, että yleisö tulkitsee sanomia eri tavoin. 

Tärkeää on myös tuntea medioiden kaupalliset intressit ja kunkin median arvomaailma.  

 Toisin sanoen lukijan on syytä tarkastella, miksi jokin juttu on toisessa välineessä nos-

tettu lööppiin, kun se toisessa välineessä on juuri ja juuri ylittänyt uutiskynnyksen. Mikä ero 

on sillä, kuvataanko lehtijuttuun haastateltu henkilö lintu- vai sammakkoperspektiivistä? Mitä 

eroa on siinä, puhutteleeko toimittaja haastateltavaa jutussa etunimellä vai sukunimellä? Mik-

si toisessa lehdessä on samasta henkilöstä tehdyn jutun yhteydessä aivan erilainen otsikko ja 

lähestymistapa kuin toisessa lehdessä?   

 Sirkku Kotilaisen (1999: 36) mukaan medialukutaitoa tarvitaan niin sanallisissa, ku-

vallisissa kuin äänellisissäkin mediateksteissä sekä niiden intertekstuaalisissa yhdistelmissä. 

Toisin sanoen taitoa tarvitaan niin sanomalehden sivun kuin kotisivunkin toteutuksessa ja tul-

kinnassa. J. Silverblatt (1995) taas kirjoittaa, että medialukutaitoon kuuluu myös median jär-

kevä käyttö ja kyky poimia ydinasiat informaatiota valikoimalla. Informaation pelkistäminen 

taas tapahtuu tietoa jäsentämällä ja tiivistämällä ja rikastaminen taas suhteuttamalla uutta tie-

toa aikaisempiin tietorakenteisiin. (ks. Mustonen 2001: 34).   

 Koska tekniikka kehittyy vauhdilla, mediataidot edellyttävät myös koko ajan uusiutu-
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via viestintätaitoja. Uusmedian käyttö edellyttää uusien puhetapojen eli diskurssien tuntemus-

ta sekä vuorovaikutteisuuden hallintaa. Haastavimpia uusmedian edellyttämiä taitoja onkin in-

formaation hallinta valikoimalla ja järjestelemällä sitä, sillä informaatiotulvan kasvaessa on 

alettu pelätä informaatioahdistusta. Mediataidoissa ei pidä väheksyä myöskään muiden huo-

mioon ottamista, ja esimerkiksi sähköpostiviestien lähettämisen rajoittaminen tai viestien pa-

rempi kohdentaminen ovat myös tärkeitä taitoja. (Mustonen 2001: 34.) 

 

3.3.3. Mediataidot kouluopetuksessa 

Mediataito ja medialukutaito pitävät sisällään ajatuksen opeteltavasta taidosta. Kouluissa ei 

ole vielä erikseen sellaisia oppiaineita kuin viestintä tai mediaoppi, mutta niin sanotun median 

hallitsemisen yhteydessä puhutaan laajasti mediakasvatuksesta eli sellaisten taitojen opettami-

sesta, joiden avulla valtavassa informaatiotulvassa olisi mahdollista taistella ja selviytyä. Me-

diakasvatuksen kokonaisuus voidaan kuvata muun muassa seuraavan taulukon (Taulukko 2) 

avulla. 
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TAULUKKO 2.  Mediakasvatus. 

Media � Mediakasvatus  Kasvatus 

sisällöt 
välineet 

Oppimista ja kasvua median 
parissa. Tavoitteena mediatai-
tojen kehittyminen 

menetelmät 
työtavat 
kehityspsykologia 

   Opetellaan mediataitoja 
Tutustutaan erilaisiin medio-
ihin, tulkitaan, tehdään itse 
ilmaistaan, tutustutaan tekni-
siin välineisiin 

 

                        =  

 Kriittinen medialukutaito 
kyseenalaistetaan, kysytään ja    
tehdään omia valintoja. 

  Tutustutaan ja käytetään 
mediaa omien tarpeiden poh-
jalta 

 

 
 
     (Niinistö – Ruhala 2006: 9) 

     

Toisin sanoen käyttämällä mediaa opetuksessa kasvatuksellisessa kontekstissa pystytään tu-

tustumaan eri viestintävälineisiin ja niiden toimintaperiaatteisiin. Tutustumisen ja tekemisen 

kautta opitaan vähitellen ymmärtämään erilaisia mediatekstejä ja tarkastelemaan niitä kriitti-

sesti. Ihanteena on saavuttaa kriittinen medialukutaito.    

 Koska oppimisen ja kasvatuksen tyyssija on edelleenkin koulu, mediataitojen opetta-

mista kouluissa on alettu 2000-luvulla erityisesti painottaa. Peruskoulun opetussuunnitelman 

perusteissa (POPS 2004) viestintä ja mediataito määritellään jo omana kokonaisuutenaan, ja 

siinä mediataitoa tarkastellaan viestien vastaanottamisen ja tuottamisen, median aseman ja 

merkityksen ymmärtämisen sekä median käyttötaitojen kannalta. Teoriassa tämä tarkoittaa, 

että mediakasvatusta tulisi opettaa ja käsitellä kaikissa oppiaineissa. Mediakasvatuksen opet-

taminen on kuitenkin vielä lapsenkengissä, ja omien kokemusteni pohjalta tiedän, että käytän-

nössä mediakasvatus jää vielä suurimmaksi osaksi äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien har-

teille.       

 Mediakasvatuksen painottuminen äidinkielen ja kirjallisuuden opetukseen on toisaalta 

hyvin ymmärrettävää. Opetussuunnitelmassa äidinkielen ja kirjallisuuden osalta nojataan ni-
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mittäin monipuolisiin tekstitaitoihin, jotka ovat keskeisessä roolissa myös mediatekstien lu-

kemisessa ja tulkitsemisessa. Opetussuunnitelman mukaan esimerkiksi vuosiluokkien 6–9 op-

pilaiden tulisi osata tiivistää tekstin sisältöä, tunnistaa mielipideaineksia sekä tekijän tavoittei-

ta ja keinoja, osata eritellä ja arvioida tekstin vaikuttavuutta sekä ymmärtää ja verrata tekstejä 

eri näkökulmista (POPS 2004).      

 Elina Harjusen (2006: 134) mukaan opetussuunnitelman äidinkielen ja kirjallisuuden 

osuudessa on hahmotettavissa jatkumo, jossa on nähtävissä kriittisen, osallistuvan ja aktiivi-

sen kansalaisen taitoja. Tällainen kansalainen osaa tulkita tekstejä kriittisesti kysymällä, ke-

nen joukoissa teksti on pantu seisomaan, kenen lippua kantamaan. Kenen tai keiden näkökul-

masta, kenen tai minkä puolella, ketä tai mitä vastaan, kenen rahoilla, minkä arvojen puoles-

ta? Miksi? Ja mistä seikoista edelliset voi päätellä?    

 Nämä kriittisen lukutaidon kysymykset korostuvat myös niin sanotussa genrepedago-

gisessa lähestymistavassa, jossa tekstit ja tekstitaidot on asetettu opetuksen keskiöön. Genre-

pedagogiikka perustuu pääasiallisesti M.A.K. Hallidayn, Bernsteinin ja Vygotskyn ajatuksiin 

siitä, että äidinkielen oppiminen on osa kypsymistä ja kehittymistä – enemmänkin teksteihin 

kasvua ja sosiaalistumista kuin pelkästään kognitiivisten tai yksilöllisten taitojen kehittämistä. 

(Luukka 2004: 148.)      

 Toisin sanoen oppilaat tulisi sosiaalistaa yhteiskunnassa vallallaan oleviin tekstilajei-

hin, joiden tehtävä, rakenne ja käyttö ovat erilaisia. Tekstin ymmärtäminen ja kirjoittaminen 

ei ole enää pelkästään yksilöllinen taito vaan sosiaalisten, yhteisöllisten ja kulttuuristen teksti-

käytänteiden ja puhetapojen hallintaa. Esimerkiksi ohjeet, sadut, arvostelut ja uutiset ovat 

kaikki erilaisia tekstilajeja. Ne kuvaavat, kertovat, ohjaavat, erittelevät, ottavat kantaa ja se-

lostavat, ja kaikkia näitä tekstejä täytyy osata lukea omalla tavallaan. Tämä onnistuu tekstejä 

lukien, eritellen, niistä keskustellen, tekstejä mallintaen ja kirjoittaen. (Luukka 2004: 151–

152; Harjunen 2006: 132.)     

 Luukan (2004: 152) mukaan tekstianalyysin tarkoituksena on näyttää konkreettisesti 

esimerkki tietystä tekstilajista ja saada oppilaat havaitsemaan, millaisia merkityksiä kieliopil-

lisiin valintoihin liittyy ja millaisia resursseja heillä on kirjoittajina käytettävissään. Myös Pe-

ruskoulun opetussuunnitelman perusteiden (POPS 2004) näkökulma kieleen ja sen käyttöön 

on sekä sosiaalinen että yhteisöllinen: ”Opetuksen tulee perustua yhteisölliseen näkemykseen 

kielestä: yhteisön jäsenyys ja osallisuus syntyvät, kun oppii käyttämään kieltä yhteisön tavoin. 

–  – Tavoitteena on, että oppilaasta tulee aktiivinen ja eettisesti vastuullinen viestijä sekä luki-

ja, joka pääsee osalliseksi kulttuurista sekä osallistuu ja vaikuttaa yhteiskuntaan.” (POPS 
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2004).       

 Vesa Heikkisen (2002: 9) mukaan taitava kriittinen lukija pyrkii ennen kaikkea ana-

lyyttisyyteen ja loogisuuteen. Hän muodostaa käsityksen tekstin valinnoista ja tulkitsee niiden 

perusteella mahdollisia merkityksiä ja arvioi tekstin tarkoitusperiä. Tämän tehtyään hän voi 

ottaa kantaa tekstiin ja esittää siitä perusteltuja mielipiteitään ja pyrkiä mahdollisesti vaikut-

tamaan tekstin tekijään ja sen lukijoihin. Tekstin ja kriittisen lukemisen malli on kuitenkin 

vaativa ja työläs. Kenellä on aikaa ja intoa ruotia päivittäisiä tekstejä pilkuntarkasti? Heikki-

sen (2002: 9) mukaan kriittisen lukemisen mallia pitää kuitenkin ehdottomasti opettaa, vaikka 

lähtökohtaisesti taitavaksi medialukijaksi oppiminen on kysyjäksi ja kyseenalaistajaksi oppi-

mista. Tällöin ainakin periaatteessa kuka tahansa voi mitä tahansa tekstiä lukiessaan esittää 

tekstille kriittisiä kysymyksiä ja kehittää näin omaa medialukutaitoaan. 

 Sirkku Kotilainen ja Mari Hankala (1999: 45) peräänkuuluttavat myös alan koulutta-

jia. Heidän mukaansa media tulee olemaan yksi oppimisen väline muun muassa uusiin am-

matteihin kouluttauduttaessa, joten olisi tärkeää, että oppilas kokisi ja pohtisi mediaa koulussa 

monipuolisesti. Tämän vuoksi olisi tärkeää, että mediakasvatusta toteutettaisiin kaikissa eri 

oppiaineissa. Kouluihin tarvittaisiin myös enemmän pedagogeja, jotka osaisivat ohjata opetta-

jia. 
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4. TUTKIMUSKYSYMYKSET JA -MENETELMÄT SEKÄ TUTKIMUKSEN SUORIT-

TAMINEN 

4.1. Tutkimuskysymykset 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten kriittisesti yhdeksäsluokkalaiset lukevat 

sanoma- ja aikakauslehtiuutisia. Tutkimus selvittää nuorten medialukutaitoa kolmen erilaisen 

lehden ja lehtiuutisen osalta. Tutkimuksessa selvitän medialukutaitoa myös laajemmin haas-

tattelukysymysten avulla. Lopuksi pohdin myös medialukutaidon opettamista ja kehittämistä 

kouluopetuksessa.      

 Tutkimus käsittää Nykypäivä-lehden poliittisesti värittyneen uutisjutun, Ykköset-

lehden mainostavan uutisjutun sekä lukijoiden viihdyttämiseen perustuvan skandaalinhakui-

sen jutun Seitsemän Päivää -lehdestä (ks. luku 4.4.). Tutkimuksen pääpaino on nuorten rea-

goimisessa uutisten räikeisiin ja subjektiivisiin näkökulmiin.. Toisin sanoen tutkin, osaavatko 

nuoret lukea uutisia kriittisesti ja niin sanotusti rivien välistä, että osaavat mainita uutisten 

olevan subjektiivisia sekä yksipuolisesti, mainostavasti ja poliittisesti ”kotiin päin” rakentu-

neita.       

 Tutkimuksen pääongelman, miten taitavia medialukijoita yhdeksäsluokkalaiset ovat, 

jaan seuraaviin alaongelmiin: 

1. Mikä tekee nuorten mielestä lehtiuutisesta uskottavan? 

      – Millaiset toimitukselliset valinnat vaikuttavat lehtijutun uskottavuuteen? 
      – Millaiset kielelliset valinnat vaikuttavat lehtijutun uskottavuuteen? 
 
2. Miten nuorten asenteet vaikuttavat lehtiuutisen uskottavuuteen? 
       – Mikä on julkaisukanavan merkitys uskottavuudelle? 
 
3. Onko jutun kiinnostavuudella ja aiheen tuttuudella merkitystä uskottavuudelle? 
       – Onko julkaisun kohderyhmällä merkitystä uskottavuudelle? 
 
 

4.2. Teemahaastattelu ja esitutkimus  

Tutkimusmenetelmäkseni valitsin puolistrukturoidun haastattelumenetelmän, tarkemmin sa-

noen teemahaastattelun. Teemahaastattelu on Sirkka Hirsjärven ja Helena Hurmeen (2001: 

47) kehittämä termi puolistrukturoidulle haastattelulle, joka pohjautuu Mertonin, Fisken ja 

Kendallin (1956) julkaisemaan kirjaan The Focused Interview.  Puolistrukturoidulla haastatte-
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lulla tarkoitetaan sitä, että jokin haastattelun näkökohta on lyöty lukkoon, mutta ei kaikkia.  

Vastauksia ei ole myöskään sidottu tiettyihin vastausvaihtoehtoihin, vaan haastateltavat voivat 

vastata omin sanoin.  Teemahaastattelussa haastattelu etenee yksityiskohtaisten kysymysten 

sijaan tiettyjen teemojen varassa ja antaa tutkittaville puheenvuoron ja vapauden selittää asiat 

omalla tavallaan. Strukturoidulle lomakehaastattelulle tyypillistä tarkkaa kysymysten muotoa 

ja järjestystä ei ole, mutta haastattelu ei ole kuitenkaan niin vapaa kuin syvähaastattelu. (Hirs-

järvi – Hurme 2001: 48.)     

 Valitsin tutkimusmetodiksi teemahaastattelun, sillä totesin pääseväni sen avulla riittä-

vän syvälle nuorten mietteisiin ja ajatusmaailmaan. Teemahaastattelu mahdollistaa lisäkysy-

mysten tekemisen ja nuorten vastausten tarkentumisen. Saman teeman ja osittain samojen ky-

symysten ympärille rakentuva haastattelu antaa myös riittävästi vertailupohjaa tulosten analy-

soimiselle. Haastattelutilanne on tärkeää rakentaa myös siten, että nuoret eivät liikaa miettisi, 

miten heidän pitäisi vastata kysymyksiin. Tämän vuoksi suljin esimerkiksi pelkän lomake-

kyselyn pois.       

 Ennen varsinaista tutkimusta voidaan suorittaa niin sanottu esitutkimus. Esitutkimuk-

sen menetelmiä ovat esimerkiksi tutustuminen kirjallisuuteen, havaintojen tekeminen joka-

päiväisessä elämässä ja asiantuntijoiden haastatteleminen (Eskola 1975: 40). Esitutkimusta 

tein havainnoimalla opettamieni oppilaiden suhtautumista mediaan syksyllä 2006. Tein ha-

vaintoja neljän eri keskisuomalaisen koulun yhdeksäsluokkalaisista kyselemällä epäsuorasti 

heidän käsitystään lehtiuutisoinnin uskottavuudesta. Saamieni vastausten pohjalta muodostin 

jonkinlaisen hypoteesin yhdeksäsluokkalaisten oppilaiden medialukutaidosta. 

 Ennen varsinaisen tutkimushaastattelun tekemistä, toteutin haastattelun myös oman 

seminaariryhmäni noin kymmenelle jäsenelle. Ryhmän jäsenet olivat aikuisia ja näin ollen 

vanhempia kuin tutkittavani. Tästä huolimatta halusin tehdä haastattelun ryhmälle, koska ajat-

telin saavani kollegoiltani hyviä ajatuksia ja ideoita haastattelun muokkaamiseen ja toteutta-

miseen varsinaiselle tutkimuskohteelleni.  

 

4.3. Esitutkimuksen suorittaminen ja havainnot 

Esitutkimusta tein syksyn 2006 aikana havainnoimalla opettamieni yhdeksäsluokkalaisten 

medialukutaitoa. Ennen varsinaisen tutkimushaastattelun tekemistä esitin valitsemani tutki-

musmateriaalin ja siihen liittyvät kysymykset omalle graduseminaariryhmälleni. 
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 Nuoria tarkastellessani huomasin, että heidän medialukutaitonsa olivat varsin puut-

teelliset. Opettamani aihe oli tosi-tv ja median luoma kuva eri tosi-tv-henkilöistä. Oppitunnil-

la pohdittiin myös mediajulkisuuden merkitystä. Oppilaiden käsitys näytti selvästi olevan, että 

televisio ja tosi-tv-ohjelmat esittävät asiat varsin totuudenmukaisina. Oppilaat eivät osanneet 

esittää kritiikkiä leikkausten, kuvakulmien tai muiden teknisten asioiden suhteen. Suurin osa 

ei ainakaan tässä yhteydessä suhtautunut kriittisesti myöskään tosi-tv-hahmoista kirjoitettui-

hin lehtijuttuihin. Pikaisten kyselyjen tulos näytti olevan se, että oppilaat luottivat mediaan 

varsin kritiikittömästi. Mieleeni jäi erityisesti eräs tyttö, joka kirkkain silmin ihmetteli, eikö 

amerikkalainen pop-tähti Britney Spears todellakaan näytä välttämättä samalta kuin tuoreim-

man levynsä kannessa. Yhdeksäsluokkalaisella ei ollut mitään tietoa kuvamanipulaatioista, 

jotka ovat varsin yleisiä ja joita käytetään varsinkin julkisuuden henkilöiden kuvien muok-

kaamiseen.      

 Samaa kriittisyyden puutetta olin huomannut jo kevättalvella 2006 opettaessani me-

diataitoja yläkoulun kahdeksasluokkalaisille oman opetusharjoitteluni puitteissa. Nämä oppi-

laat juttelivat muun muassa Lost-televisiosarjan näyttelijöistä lukemistaan juoruista varsin 

hyväuskoisesti ja kritiikittömästi. Teettämässäni mainosanalyysissa taas paljastui, että mai-

nonnan käyttämät keinot jäivät varsin monilta huomaamatta. Esimerkiksi laihdutuspillereiden 

mainos vakuutti oppilaat ”asiantuntijalausunnoillaan”.  

 Näistä havainnoista kiinnostuneena päätin lähteä rakentamaan testiä, jolla mittaisin 

yläkoululaisten medialukutaitoa. Ryhdyin hakemaan lehtiuutisia, jotka olisivat oman tulkinta-

ni mukaan jollain tavoin subjektiivista journalismia ja joiden pääasiallinen tarkoitus olisi jo-

kin muu kuin objektiivinen tiedon välittäminen. 

   

4.4. Haastattelumateriaali ja materiaalin valinta  

Haastattelussa käytettäviksi lehtiuutisiksi valitsin kolme erilaista uutista. Päädyin valitsemaan 

skandaalinhakuisuuteen ja viihdyttävyyteen perustuvan lehtijutun, jonka ensisijainen tarkoitus 

on saada ihmiset ostamaan lehteä. Juttu myös lähestyy aihettaan hyvin yksipuolisesta näkö-

kulmasta. Toinen valitsemani uutinen edustaa niin sanottua mainosjuttua, jonka  tarkoituksena 

on taas saada ihmiset ostamaan tiettyä tuotetta. Kolmas juttuvalintani on poliittisesti värittynyt 

juttu, jonka tarkoitus on lisätä yhden poliittisen puolueen, tässä tapauksessa kokoomuksen 

kannatusta ja me-henkeä.     
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 Haastattelumateriaalin valinnassa otin huomioon juttujen pituuden, niiden subjektiivi-

suuden asteen sekä sisällön ymmärrettävyyden. Jutut eivät saaneet olla liian pitkiä, jotta yh-

deksäsluokkalaiset nuoret jaksaisivat ne lukea. Jutut eivät saaneet myöskään olla liian vaikea-

tajuisia ja kaukana nuorten omasta kokemusmaailmasta. Lisäksi pyrin etsimään subjektiivi-

suudeltaan ja asenteiltaan räikeitä esimerkkejä, jotta niiden tunnistaminen olisi nuorille hel-

pompaa.      

 Vaikka uutiskerronnassa pyritään aina objektiivisuuteen, toimittajan työ on aina sub-

jektiivista toimintaa. Erityisesti subjektiivisuus korostuu sensaatiolehdissä. Jutuista tehdään 

tarinoita, joissa erottuvat hyvä ja paha. Tällaisen vastakkainasettelun avulla vedotaan lukijan, 

katsojan tai kuuntelijan tunteisiin. (Sipola 1998: 90.) Julkisuuteen vuodatettu yksityisyys tar-

joaa myös kokemuksia vertailtaviksi. Tapio Keskitalo, Antti Palomaa ja Sari Sainio (2005: 

174) kirjoittavat artikkelissaan Seitsemän Päivää -lehden ”lemmikin” Matti Nykäsen myyvän 

lehteä, sillä hän on ressukka ja tarjoaa lukijalle otollisen vertailukohdan oman identiteetin ra-

kentamisen vaiheissa. Toisin sanoen: joukossa on aina luuseri, jolla menee huonommin. 

 

         4.4.1. Seitsemän Päivää 

 Ensimmäiseksi uutiseksi valitsin Seitsemän Päivää -lehdessä 44/2006 otsikolla ”Et saa viedä 

lastani, Susanna!” julkaistun aukeaman mittaisen niin sanotun sensaatiouutisen (Liite 1). Seit-

semän Päivää on Aller Julkaisut Oy:n kustantama kerran viikossa ilmestyvä aikakauslehti, jo-

ka on Suomen johtava viihde- ja tv-lehti. Seitsemän Päivää -lehden eli ”Seiskan” parissa viih-

tyy noin miljoona lukijaa. Lehden kohderyhmänä ovat 20–44-vuotiaat aikuiset. (Seiska.)

 Seiskan uutinen kertoo syksyllä 2006 MTV3:lla esitetyn tosi-tv-ohjelman ”Maajussille 

morsian” kilpailijan Susanna Varosen ja tämän ex-avomiehen Miska Päivänurmen välisestä 

riitelystä. Pari taistelee yhteisen poikansa huoltajuudesta oikeudessa. Uutinen on rakennettu 

hyvin subjektiivisesti ainoastaan Miska Päivänurmen näkökulmasta. Se ei anna puheenvuoroa 

riidan toiselle osapuolelle, lapsen äidille Susanna Varoselle. Lisäksi uutinen asettuu Päi-

vänurmen puolelle muun muassa dramatisoivilla sanavalinnoilla.  

 – – Miska huokaa viimeisintä käännettä. 
Miska Päivänurmi on järkyttynyt huoltajuuskiistasta. 
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Jukka Löytömäen (1996: 211) mukaan kieli ei pelkästään heijasta todellisuutta, vaan myös 

luo sitä tai ainakin muokkaa käsityksiä ohjaamalla ajattelua tiettyihin suuntiin. Hänen mu-

kaansa uutisissa käytetyssä kielessä erityisen paljastavia ovat johtolauseen verbit (toteaa, va-

kuuttelee, väittää), nimeävät substantiivit (mielenosoittaja, aktivisti, terroristi) sekä adjektiivit, 

koska ne sisältävät aina kuvailtavan kohteen arviointia.   

 Vanha tuttu keino lisätä uutisen tai jutun koskettavuutta on käyttää suuria kuvia, joissa 

on joko liikettä, ilmettä tai muuta huomiota herättävää (Sipola 1998: 91). Miska Päivänurmi 

esitetään Seiska-lehden uutisessa isossa kuvassa, jossa hän on pitkään mustaan takkiin pukeu-

tuneena. Kuva tuo katsojalle miehestä mielikuvan taistelevasta isähahmosta, joka suree erosta 

aiheutunutta kiistaa ja menettämäänsä lastaan.     

 Iltapäivälehtien lööppejä tutkineen Tapani Huovilan (2002: 198) mukaan otsikolle 

määritellään kolme tehtävää: se on jutun mainos, kertoo asian ytimen ja on mahdollisimman 

rehellinen. Viihdelehtien otsikoissa hyväksytään myös liioittelu. Seiskan jutussa on sekä pää-

otsikoinnin (ks. edellä) että väliotsikoinnin perusteella selvästi kysymys pikemminkin liioitte-

lusta kuin muista Huovilan määrittelemistä tekijöistä.  

   
  Miska: Lapsella tulee olla myös isä 
  ”Tämä menee terveen järjen yli” 
  Susanna mustamaalaa minua viranomaisille 
  Pojastani olen aina huolen pitänyt 
 
 

 Seiska-lehden jutussa on selvästi nähtävissä samoja piirteitä kuin mitä Maria Koski-

nen (2005: 66, 68) löysi muutaman vuoden takaisesta Outi Kosken huoltajuuskiistaa koske-

neesta uutisoinnista. Koskisen mukaan Kosken tapauksessa toinen osapuoli jäi ikävällä tavalla 

pimentoon, mikä oli omiaan pönkittämään toimittajia asettumaan lasten äidin puolelle. Tämä 

johtui Koskisen mukaan luotettavan lähdemateriaalin puutteesta ja lasten isän haluttomuudesta 

kommentoida asiaa medialle. Koskinen kuitenkin myöntää, että media teki asiassa moraalisen 

virheen laittaessaan lapset vertailemaan vanhempiaan. Sama on nähtävissä myös Seiskan ju-

tussa. Toinen osapuoli ei saa tässäkään jutussa suunvuoroa. Lisäksi juttu saa lukijan helposti 

isän puolelle sanavalinnoilla ja suurella kuvalla, jossa esiintyy miellyttävän näköinen mies ja 

isä.       

 Outi Kosken kamppailu jaksoi kuitenkin kiinnostaa suomalaisia varsin pitkään. Syyn 

tähän Koskinen (2005: 73) sanoo olevan varsin yksinkertainen: ”Kiistely lapsista ei valitetta-
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vasti ole mitenkään ainutlaatuista maassa, jossa joka toinen avioliitto päättyy eroon.  – – Huol-

tajuuskiistan herättämiin tunteisiin on helppo eläytyä, oli sen sitten joutunut kokemaan van-

hemman tai lapsen asemassa.” Voin vain kuvitella, että Miska Päivänurmen ja Susanna Varo-

senkin välistä huoltajuuskiistaa on puitu samalla tavoin monessa suomalaiskodissa Seiskan 

innoittamana. 

 

4.4.2. Ykköset 

Toinen uutisvalintani oli kyläkauppa Veljekset Keskisen julkaisemassa Ykköset-lehdessä 

16.11.2006 julkaistu juttu. Tuurissa ilmestyvä Ykköset ilmoittautuu kuusi maakuntaa yhdistä-

väksi uutis-, ilmoitus ja markkinointilehdeksi, ja se ilmestyy kerran viikossa. Ykkösen jakelu 

on 365 500 kappaletta. (Ykköset.) ”Marika Fingerroosin sensuelli kalenteri lanseerataan kylä-

kaupalla” -uutisessa (Liite 2) kerrotaan Fingerroosin rohkeita kuvia sisältävästä kalenterista, 

joka tulee myyntiin kyläkaupalla. Juttu on selkeä esimerkki mainos- eli puffijutusta.  

 Hyvän journalistisen periaatteen mukaan journalistinen aineisto ja ilmoitukset erotel-

laan aina selvästi toisistaan niin, että lukija ei harhaudu (Huovila 2005: 9).  Nykyisin tämä raja 

on kuitenkin hämärtynyt, ja uutisen vetovoimaa on alettu hyödyntää mainonnassa. Nykyisin 

lehdet esimerkiksi uutisoivat uusista tuotteista, referoivat suklaapatukkafirman tekemiä tutki-

mustuloksia ja vinkkaavat uutta ruokaravintolaa kaupungin keskustassa. (Uskali 2002: 31.)

 Paitsi että lehti tekee uutisen Vesa Keskisen salarakkaana tunnetuksi tulleen Marika 

Fingerroosin nakukalenterista, myös jutun sanavalinnat ohjailevat lukijaa. Esimerkiksi otsikon 

sana sensuelli johdattelee lukijaa ajattelemaan kalenterista myönteisesti, ja uutisen neutraalius 

ja objektiivisuus jää näin toteutumatta. Huovilan (2005: 163–164) mukaan journalismissa tu-

leekin olla tarkkana, missä menee subjektiivisuuden ja objektiivisuuden raja. Kun esimerkiksi 

sanomme, että ulkona on puu, asiasta voitaneen olla yksimielisiä. Ulkona on siis puu, jonka 

eri ihmiset voivat nähdä. Mutta kun sanomme, että ulkona oleva puu on kaunis tai ruma, 

olemmekin jo siirtyneet ihmisen käsityksiin siitä, millaisia eri asiat ovat. Tämä taas ei enää ole 

objektiivisen journalismin mukaista.    

 Sanalla sensuelli halutaan siis tuottaa lehtijutun lukijassa myönteisiä mielikuvia, mai-

nostaa tuotetta ja kannustaa lukijoita ostamaan sellainen. Marika Fingerroosia käsittelevä uu-

tinen sisältää muitakin asenteellisia lauseita ja sanavalintoja, jotka ovat omiaan korostamaan 

uutisen mainosluonteisuutta ja subjektiivisuutta: 
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Tuuri alkaa olla monella maapallon kolkalla tunnetumpi paikka Suomessa kuin Hel-
 sinki. 

 
Ei ole väärin verrata Marikan kalenteria maailmankuuluun Pirelli-kalenteriin, joskin 

 otokset Marikasta ovat parisen piirua kansainvälistä esikuvaansa rohkeampia. 
 
 Marikan kalenterikuvat ovat menossa näytille myös kustantajamoguli Larry Flyntin 
 pöydälle. 
   

 

Tapani Huovilan (2002: 203) mukaan seksi- ja rakkausaiheet muodostavat kolman-

neksi suurimman ryhmän julkkiksia sekä väkivaltaa, rikoksia ja onnettomuuksia käsittelevien 

lööppien jälkeen. Niinpä Fingerroosistakin on jutun yhteydessä rohkea kuva, joka on omiaan 

houkuttelemaan lähtemään kyläkaupalle kalenterin ostoon. Uutinen sisältää myös tarkat tiedot 

ajasta ja paikasta, milloin Fingerroos esittelee ja myy kalenteriaan kyläkaupalla. 

 

4.4.3. Nykypäivä 

Kolmas valitsemani uutinen oli Kokoomuksen äänenkannattajassa Nykypäivässä 17.11.2006 

julkaistu juttu ”Demari tuli kuulolle” (Liite 3), jonka valitsin edustamaan poliittista puolueelli-

suutta ja vastakkainasettelua. Nykypäivä on kerran viikossa ilmestyvä tabloidikokoinen viik-

kosanomalehti, jonka levikki on 23 000 kappaletta. Keskustaoikeistolaisia näkemyksiä julki 

tuovan lehden lukijamäärä on kuitenkin kaksinkertainen levikkiin verrattuna. (NP).  

 Valitsemani juttu on lyhyt ja kertoo maahanmuuttaja-yrittäjästä Ismet Tosunista, joka 

on päättänyt vaihtaa viime vaaleissa äänestämänsä demarikannan kokoomukseen. Jutussa To-

sun listaa syitä, miksi kokoomus on hänelle sosiaalidemokraatteja parempi puolue.  

 Jukka Löytömäen (1998: 212) mukaan lehden näkökulma poliittisissa uutisissa ilme-

nee siinä, kenen kautta lehti politiikan kentän tapahtumia tarkastelee. Ketkä kuuluvat lähei-

seen ”me”-ryhmään ja ketkä ovat ”heitä” tai ”niitä”.  Kokoomuslaiselle julkaisulle on hyvin 

luonnollista kirjoittaa oikeistolaisen kokoomuksen paremmuudesta etenkin vasemmalla sijait-

sevia sosiaalidemokraatteja vastaan. Erityisen herkullista on ollut valita haastateltavaksi aikai-

semmin demareita äänestänyt maahanmuuttaja, joka on kuitenkin vaihtanut puoluekantaansa.

 Henkilöimällä juttu yhteen yrittäjään abstrakteja poliittisia asioita käsittelevä uutinen 

saadaan tuotua helpommin lähelle lukijaa. Kuluttaja saa näin mahdollisuuden samaistua jutun 
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henkilöön ja elää mukana tämän ajatuksissa (Sipola 1998: 93.) Juttu kannustaa näin yhden 

yrittäjän suulla muitakin yrittäjiä kokoomuksen leipiin ja korostaa puolueen me-henkeä.  

 Nykypäivän tekemä valinta haastateltavasta on subjektiivinen, sillä juttu ei tarjoa sosi-

aalidemokraateille suunvuoroa, jotta nämä voisivat puolustaa omia poliittisia näkemyksiään.  

  

4.5. Materiaalin testaus ja havainnot 

Niin sanotun toisen esitutkimuksen ja haastattelumateriaalin testaamisen suoritin omassa se-

minaariryhmässäni. Seminaariryhmän jäsenet olivat kaikki aikuisia ja näin ollen vanhempia 

kuin tutkittava ryhmäni. Halusin kuitenkin testauttaa materiaalin heillä, sillä ajattelin saavani 

kollegoiltani hyviä vihjeitä mahdolliseen materiaalin muuttamiseen tai valitsemieni teemojen 

muokkaamiseen.      

 Annoin lehdet ja lehtijutut tutkittavaksi koko ryhmälle yhteisesti. Ryhmän jäsenet sai-

vat ensin tutustua juttuihin ja koko lehtiin. En halunnut irrottaa juttuja kontekstistaan, sillä ”ir-

rallisina” jutut eivät näyttäytyisi koko totuuksissaan. Säilyttämällä jutut kontekstissaan saisin 

myös selville, millaisia mielikuvia, tulkintoja ja keskustelua syntyy jo pelkän julkaisukanavan 

kautta ja millainen vaikutus niillä on itse juttuun.   

 Kun ryhmä oli tutustunut lehtiin noin kymmenen minuutin ajan, kysyin yleisesti, mitä 

mieltä ryhmän jäsenet ovat jutuista ja niiden uskottavuudesta. Tämän jälkeen johdattelin ryh-

mässä syntynyttä keskustelua lisäkysymyksillä haluamaani suuntaan. Esittämiäni lisäkysy-

myksiä olivat muun muassa: 

– Miksi jutut ovat uskottavia/epäuskottavia? 
– Kenelle jutut on suunnattu? 
– Miksi jutut on kirjoitettu? 

Esitutkimuksen tekemiseen kului aikaa noin 25 minuuttia. Keskustelua virisi ryhmässä todella 

vilkkaasti ja aikaa olisi saanut kulumaan enemmänkin. Vajaa puoli tuntia kuitenkin riitti halu-

amieni vastausten saamiseen. Haastattelumateriaalin testausvaihetta en nauhoittanut, vaan kir-

jasin ryhmän ajatuksia paperille.     

 Alan opiskelijoina ja aikuisina ihmisinä oletinkin ryhmän jäsenten löytävän subjektii-

visuuden piirteitä helposti. Lisäksi pro gradu -työni aihe oli selvillä näille ihmisille, joten he 

osasivat ennakoida tulevaa ja jo valmiiksi lukea lehtijuttuja kriittisesti. Tutkittavat muun mu-
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assa kiinnittivät välittömästi huomionsa julkaisuihin ja katsoivat, missä lehdessä mikäkin juttu 

oli julkaistu. He kiinnittivät huomiota myös paljon sanavalintoihin, taittoon ja kuviin.  

 Seitsemän Päivää -lehteen ryhmä suhtautui jo valmiiksi kriittisesti. Juttua lukiessaan 

eräs ryhmäläinen huudahti sarkastisesti: 

 Onpa tosi objektiivinen!  
 

Testiryhmäläiset poimivat Seiskan jutusta samoja sanavalintoja, joita olin itsekin poiminut. 

Ryhmäläisten huomiot myös kuvista, otsikoinnista ja tekstistä niin sanotuiksi ”highlighteiksi” 

nostetuista sitaateista olivat paljolti samoja kuin itse tekemäni havainnot. Myös jutun yksipuo-

linen näkökulma osattiin huomioida ryhmässä niin ikään uskottavuutta alentavana seikkana.

 Ykköset-lehden juttua testiryhmäni piti kaikkein uskottavimpana. Toki he hoksasivat 

jutun mainostavuuden ja mielsivät heti Ykköset-lehden mainoslehtiseksi. He myös tiedostivat 

jutussa esiintyvän Marika Fingerroosin suhteen kyläkaupan Vesa Keskiseen, ja osasivat näin 

tehdä päätelmiä, miksi Fingerroosista oli ylipäätään tehty uutinen kyläkaupan lehteen.  

 Nykypäivän uutiselle jäi esitutkimustilanteessa kaikkein vähiten aikaa, joten en saanut 

siitä juuri kommentteja. Ymmärsin, että ryhmälleni puoluepoliittiset asiat eivät olleet kovin-

kaan tuttuja, joten poliittisuus ei noussut ryhmäläisten kommenteissa ainakaan kovin vahvasti 

esiin. Sen sijaan he kuvasivat juttua reiluksi ja uskoivat, että jutussa haastateltu Ismet Tosun 

on sanonut todellisuudessa, kuten juttuun on kirjoitettu. Hakemani puoluepoliittinen vastak-

kainasettelu ei noussut ryhmän keskustelussa esiin. Uskon, että tässä kohden tulokseen vai-

kutti kuitenkin ajan puute ja en näin ollen näkisi luotettavana arvioida ryhmän medialukutai-

toa tämän tutkimuksen perusteella.     

 Testatessani materiaalia seminaariryhmälläni ymmärsin, että yhdeksäsluokkalaisille 

nuorille suunnattujen kysymysten tulee olla hyvin konkreettisia. Mietin myös uskottavuus-

termin käyttöä. Huomasin, että jopa aikuiset seminaariryhmäläiseni mielsivät uskottavuudella 

tarkoitettavan sitä, että jutussa kerrotut asiat ovat oikeasti tapahtuneet, eivätkä ne ole keksitty-

jä.       

 Tapani Huovilan (2005: 165) mukaan asiallisessa lehtijutussa totuus perustuu luonnol-

lisesti siihen, että kerrotut asiat ovat totta eli pitävät paikkansa. Uskottavan jutun tulee kuiten-

kin olla myös relevantti eli kerrottujen asioiden tulee olla oleellisia. Toisin sanoen puolueiden 

päämääristä kertovan jutun pitää kirjoittaa kaikkien puolueiden osalta olennaisista asioista. 

Lisäksi uskottavan jutun pitää olla puolueeton, mikä taas vaatii sitä, että asiat kerrotaan tasa-
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puolisesti, ja ristiriitatilanteissa eri osapuolten kannoille annetaan tilaa samoin ehdoin.  

 Huovilaa mukaillen kriittisen lukijan tulee siis tarkastella lehtijuttua monesta erilaises-

ta näkökulmasta. Lukijan ei pelkästään pidä miettiä, onko haastattelutilanne ollut aito tai onko 

jutussa haastateltu ihminen sanonut, kuten jutussa kirjoitetaan. 

 

4.6. Esitietolomake ja haastattelun runko 

Ennen varsinaista haastattelua halusin teettää nuorilla sanoma- ja aikakauslehtien lukutottu-

muksiin liittyvän esitietolomakkeen (Liite 4). Lomakkeessa kysyin muun muassa, millaisia 

lehtiä he tavallisesti lukevat (esim. maakuntalehdet, iltapäivälehdet, nuortenlehdet jne.), kuin-

ka usein nuoret lehtiä lukevat, miten paljon he käyttävät lukemiseen aikaa ja millä tavoin he 

lehtiä lukevat (esim. nopeasti selaillen, tarkasti syventyen). Esitietolomakkeella halusin tutkia, 

onko nuorten lukutottumuksilla ja heidän medialukutaidolla minkäänlaista yhteyttä toisiinsa.

 Teemahaastattelussa olennaista on, että haastattelurungon laadinnassa ei käytetä yksi-

tyiskohtaista kysymysluetteloa vaan teema-alueluetteloa (Hirsjärvi – Hurme 2001: 66). Haas-

tatteluni teemat käsittelivät luonnollisesti kolmea haastattelutilanteeseen valitsemaani lehtijut-

tua. Pääteemana olivat juttujen uskottavuus ja vakuuttavuus. Minua kiinnosti tietää, miten 

nuoret luokittelevat ja ennen kaikkea perustelevat jutut joko uskottaviksi tai epäuskottaviksi. 

Toinen tärkeä teema oli, pitävätkö nuoret tämän päivän journalismia ylipäätään uskottavana 

vai suhtautuvatko he siihen kriittisesti. Halusin tietää, millainen lehtiuutinen on yhdeksäs-

luokkalaisten mielestä uskottava ja millaisista aineksista se heidän mukaansa rakentuu. Kol-

manneksi teemaksi valitsin nuorten medialukutaidon. Haastattelun ja testimateriaalin avulla 

halusin saada selville, osoittavatko yhdeksäsluokkalaiset mediakriittisiä taitojaan myös käy-

tännön tasolla. Ajattelin, että nuoret saattavat haastattelussa olla hyvinkin mediakriittisiä, sillä 

he vastaavat koulutiedon perusteella siten, miten heidän mielestään olisi oikein vastata. Tes-

timateriaalin tulkinta antaisi kuitenkin osviittaa, millaisia nuorten käytännön taidot todellisuu-

dessa ovat. Vaikka teemahaastattelussa ei varsinaista kysymysluetteloa käytetä, mietin teemo-

jen pohjalta kuitenkin muutaman pääkysymyksen, jolla pääsisin haastattelussa liikkeelle. Ky-

symykset muotoilin tyyliltään yleispäteviksi: mitä mieltä olit lukemistasi jutuista? Mitä aja-

tuksia ne sinussa herättivät? Olivatko jutut mielestäsi uskottavia? Tällä tavoin haastattelu ei 

menisi liikaa nuoria johdattelevaksi ja kysymykset antaisivat keskustelulle vapaudet lähteä 

mihin suuntaan hyvänsä.    
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 Teemahaastattelussa on tärkeää, että haastattelija tarkentaa teema-alueita kysymyksil-

lä. Hirsjärvi ym. (2001: 66) kirjoittavat, että haastattelu etenee tiettyyn suuntaan juuri tutkitta-

vasta ja hänen elämäntilanteestaan riippuen. Pääkysymysteni lisäksi rakensin vielä muutaman 

lisäkysymyksen sarjan, sillä ajattelin, että konkreettiset kysymykset helpottavat haastatteluti-

lannetta yhdeksäsluokkalaisten nuorten kanssa. Suunnittelin esittäväni haastateltaville lisäky-

symyksiä sen pohjalta, mihin suuntaan keskustelu lähtee kulkemaan. Pohdin esittäväni nuoril-

le muun muassa seuraavia lisäkysymyksiä: 

– Kiinnitätkö yleensä huomiota, missä lehtijuttu on julkaistu tai kuka sen on          
   kirjoittanut? 
– Onko sinusta merkittävää, että kirjoittajan nimi on mainittu jutun yhteydessä? 
– Kiinnitätkö huomiota kuviin ja tekstin sommitteluun eli taittoon? Lisäävätkö ne         
   jutun uskottavuutta/ epäuskottavuutta? 
– Mikä ylipäätään tekee sinusta lehtiuutisesta uskottavan? 
– Uskotko, että painettuun sanaan voi poikkeuksetta aina luottaa? 
 

Teemat ja lisäkysymykset kirjasin paperille, jota ajattelin käyttää haastattelussa tukisanalista-

na. 

       

4.7. Teemahaastateltavien valinta ja haastattelutilanne 

Teemahaastateltaviksi valitsin yhden jyväskyläläisen koulun yhdeksännen luokan oppilaat 

Luokassa oli 18 oppilasta, joista 10 tyttöä ja 8 poikaa. Haastateltavat olivat iältään 15-

vuotiaita. Päädyin tähän ikäryhmään siitä syystä, että viestintä- ja mediataidot opetetaan laa-

jimmin yläkoulun oppilaille kahdeksannella luokalla. Yhdeksäsluokkalaisille koulussa opete-

tut asiat olisivat tuttuja, mutta eivät kuitenkaan liian tuoreessa muistissa.  Lisäksi 15-vuotiaat 

ovat kehitysvaiheessaan sillä tasolla, että heiltä voi jo odottaa kriittistä ajattelua (ks. luku 

3.1.). Lopulliseen tutkimukseen osallistui 17 nuorta, joista 7 poikaa ja 10 tyttöä. Haastattelut 

tein joulukuun alussa 2006.    

 Haastateltavat nuoret tulivat luokseni yksi kerrallaan. Ensin he täyttivät esitietolomak-

keen, mihin annoin aikaa noin viisi minuuttia. Kaiken kaikkiaan minulla oli aikaa haastattelu-

jen tekemiseen 20 minuuttia oppilasta kohden. Täytettyään lomakkeen nuoret tutustuivat va-

litsemaani tutkimusmateriaaliin. Halusin säilyttää valitsemani lehtijutut konteksteissaan, joten 

annoin nuorille tarkasteltaviksi koko julkaisun, en pelkkää lehtiuutista. Julkaisut levitin pöy-
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dälle tarkastelun kohteina olevien juttujen kohdilta aukaistuina. Kun nuoret olivat lukeneet 

kaikki jutut, laitoin haastattelunauhurin käyntiin ja aloitin haastattelemisen.  

 Aloitin haastattelun kysymällä kaikilta nuorilta, mitä mieltä he olivat lukemistaan ju-

tuista ja olivatko jutut heidän mielestään vakuuttavia. Sen jälkeen kysymykset vaihtelivat sen 

mukaan, mitä nuoret vastasivat. Lisäkysymyksiä tein laatimani kysymyssarjan pohjalta tai ne 

tulivat spontaanisti sarjan ulkopuolelta.    

 Nuoret lukivat lehtijuttuja hyvin eri tavoin. Toiset selvästi syventyivät juttuihin, toisis-

ta huomasi, että he ainoastaan silmäilivät uutiset läpi. Ennen kuin päästin nuoret lukemaan 

juttuja, mainitsin kyllä, että tutkimuksessa on tarkoitus keskustella jutuista lukemisen jälkeen. 

 Ajankäyttö sujui hyvin. Nuoret tulivat paikalle säännöllisesti heille laaditun aikataulun 

mukaan eivätkä kenenkään kohdalla aikataulut venyneet liian pitkiksi. Kuten alun perin aavis-

telinkin, keskustelut lähtivät johtamaan hyvin eri suuntiin eri ihmisten kanssa. Perusrungosta 

yritin pitää kuitenkin kaikkien kohdalla kiinni.     

 Tutkittava ryhmä oli melko heterogeeninen. Toiset olivat hyvinkin puheliaita, kun taas 

toisista oli vaikea saada irti yhtään sanaa. Onnistuin kuitenkin haastattelemaan kaikki 17 nuor-

ta moitteettomasti. 

 

4.8.  Aineiston käsittely 

Hirsjärvi ym. (2001: 172) mukaan myös kvalitatiivisessa analyysissa on osia, joihin taulu-

kointi eli järjestysasteikointi sopii. Esimerkkeinä he mainitsevat tapaukset, joissa voidaan tie-

tyn ominaisuuden perusteella luokittaa sellaisiin, joilla on enemmän tai vähemmän tiettyä 

ominaisuutta. Keräämäni aineiston pilkoin taulukkomuotoon (Liite 5), sillä sen laatiminen 

helpotti yleissilmäyksen luomista nuorten vastauksiin. Luokittelin aineiston sen mukaan, mi-

ten nuoret tulkitsivat tutkimusmateriaalina olleiden juttujen uskottavuutta. Analysoin nuorten 

haastatteluja sen pohjalta, löysivätkö he juttujen subjektiivisuuksia eli muun muassa yksipuo-

lisia näkökulmia, mainostavuutta sekä poliittista vastakkainasettelua vai olivatko jutut heidän 

mielestään uskottavia ja niin sanotusti hyvän uutisjutun mukaisesti rakennettuja.  

 Omaan sarakkeeseensa kirjasin ne nuoret, joiden mukaan jutut eivät olleet täysin us-

kottavia ja niissä oli selvästi jotain vialla, mutta nuori ei osannut selittää, mikä jutussa häntä 

häiritsi. Lisäksi kirjasin taulukkoon, mitä julkaisuja nuoret pitivät uskottavina, mitä epäuskot-

tavina, sekä nuorten määrittelyt uskottavasta lehtijutusta.   
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 Toisen taulukon (Liite 6) loin nuorten täyttämien esitietolomakkeiden pohjalta. Kahta 

taulukkoa vertailemalla pystyin tarkastelemaan, onko nuorten lukutottumuksilla ja -tavoilla 

suoraa yhteyttä heidän medialukutaitoonsa. 
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5. TULOSTEN ESITTELY 

5.1. Testimateriaalin uskottavuus 

5.1.1. Seitsemän päivää ja lähdekriittisyys. 

Median viihteellistyminen ymmärretään myös tavallisen kansan parissa. Ihmiset ymmärtävät, 

että journalismia on tapana luokitella sekä laatutavarana että sensaatiohakuisina viihteen aree-

noina. Tutkimusten mukaan etenkin 90-luvulla Suomeen rantautunut Seiska herättää suoma-

laisissa hyvin voimakkaita negatiivisia tunteita. Aikakauslehtijournalismin opettajana toimi-

van Maija Töyryn (2005: 162) mukaan ihmisten on jopa vaikea käsittää, ketkä lehteä voivat 

lukea.       

 Mielenkiintoiseksi Seiskan tekee kuitenkin se, että ihmisten negatiivisesta suhtautumi-

sesta huolimatta lehti näyttäisi porskuttavan eteenpäin kasvattaen vuosi vuodelta levikkiään ja 

lukijakuntaansa. Viimeisimpien tutkimusten mukaan lehti oli vuonna 2005 12–17-vuotiaiden 

keskuudessa neljänneksi luetuin aikakauslehti. (Aikakauslehtifaktat 2006: 9). 

 Seitsemän Päivää -lehden uutinen herätti myös haastattelemissani nuorissa voimakkai-

ta negatiivisia reaktioita. Mielenkiintoista oli, että julkaisu oli kaikille tuttu, mutta jokainen 

kuitenkin kielsi lukijatutkimusten vastaisesti lukemasta lehteä. Haastattelemani nuoret kielsi-

vät myös Seiskan uskottavuuden hyvin jyrkästi. Yleisin perustelu väitteelle oli ”Seiska on 

juorulehti” -tyyppiset kommentit.     

 Nuorten mukaan Seiska kirjoittaa julkkiksista, mikä syö julkaisun uskottavuutta. Seis-

kan mainittiin myös liioittelevan, suurentelevan, keksivän, dramatisoivan ja rahastavan. Hei-

dän mukaansa lehtijutun kirjoittaminen ihmisten yksityisasioista on ylipäätään turhanpäiväis-

tä. 

Seiska on muutenki sellanen juorulehti. Että sittenhä sitä ei voi tietää, mikä on totta ja 
mikä ei. – – Että ei kannata niin kauhean tosissaan ottaa tämmösiä näin. (Tyttö6) 
 
Noi voi olla noi Seiskan jututki ihan sillee keksittyjä vaan – – jotkut ainaki. (Poika2) 

 

Maija Töyry (2005: 164) puolustelee Seiskaa väittämällä lehden joutuneen eliitit vastaan 

Seiska -asetelmaan. ”Seiskamaista” viihdejournalismia halveksitaan alan kesken näkyvästi ja 

julkisesti, ja lehti nähdään journalistipiireissä hyvin ala-arvoisena.   
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 Laajan vallalla olevan mielikuvan voi hyvinkin ymmärtää tarttuvan myös nuoriin, jot-

ka kuuntelevat vanhempien auktoriteettien puhetta. Niinpä suurimman osan perustelut lehden 

epäuskottavuudelle muodostuivatkin julkaisun synnyttämän mielikuvan perusteella, eivätkä 

nuoret osanneet perustella mielipidettään kuin vetoamalla Seiskan juorulehden ominaisuuteen. 

 Seiska-lehden juttu ei vakuuta, kun se on tollasessa lehdessä.(Poika13) 
 
 Juorulehtiin [Seiskaan] ei voi uskoa.(Poika8) 
 
 Seiska, Oho ja Katso ja kaikki juorulehdet eivät ole uskottavia.(Tyttö16) 
 
 

 Muutama nuori piti Seiskan juttua ensilukeman jälkeen hyvänä ja asiallisena juttuna, 

mutta vaihtoi mielipidettään, kun kysyin julkaisukanavan merkityksestä uskottavuudelle. Ky-

syttyäni julkaisusta nuori ikään kuin vasta heräsi huomaamaan, että kyseessä oli Seiska, jota 

kuuluu pitää epäuskottavana lehtenä. Seuraavassa esimerkissä nuori aluksi nieli jutun sano-

man täydellisesti, mutta mielikuva julkaisusta sai hänet pyörtämään puheensa.  

Jos minä olisin tuo tuomari, mä antasin sen tuolle miehelle sen lapsen. – – Koska tuo 
nainen on sitä mustamaalannut sitä miestä. (Poika5) 
 
– – Seiskat on varmaan ihan hölynpölyä. – – Kyllä mä tuon[tutkimuskohteena oleva 
Seiskan juttu] uskon, kun ne on ite sillee haastateltu  – – mut jos siinä [Seiskassa] on 
jotain julkkisjuoruja – – (Poika5) 

 

Muutamalle nuorelle kävi toisinkin päin. Tämä ilmaisi aluksi hyvin jyrkän kantansa 

Seiskan jutun epäuskottavuudesta, mutta kun pyysin tätä nimeämään luottamuspulaa rep-

resentoivia seikkoja itse tekstistä, mielipide vaihtui toteamukseen jutun olevan sittenkin hy-

vän journalismin mukainen. Hyvien perustelujen puuttuessa lehtijuttuun uskominen oli lopul-

ta ainoa vaihtoehto, ja lopulta lehdessä oli epäuskottavaa ainoastaan sen juorupalsta. 

On tää nyt uskottavampi sillee, ku joku mitä on ollu. Ohan tossa noita kommentteja ja 
sillee että niitä on haastateltu. Ku joskus on sellasia juttuja, että niitä ei oo ollenkaan 
haastateltu. (Tyttö9) 
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 Kaiken kaikkiaan kuitenkin viisi nuorta osasi mainita Seitsemän Päivää -lehden jutun 

epäuskottavaksi siitä syystä, että lehden tekemä haastattelu oli hyvin yksipuolinen. Huolta-

juuskiistan toisen osapuolen kuulematta jättäminen näyttäytyi näille nuorille selvänä epäus-

kottavuutta luovana seikkana. 

Siinä [Seiskassa] annettiin vaan sen miehen puhua. Eikä siltä naiselta kysytty yhtään 
mitään. (Tyttö17) 
 
Siitä voi olla vähä vaikee sitä mielipidettä niinku saada, ku ei siinä  – – pitäs varmaan 
niitä molempia silleen kuunnella paremmin. (Poika8) 
 
 

 Toisin sanoen kaikki 17 nuorta pitivät Seiskan juttua jossain määrin epäuskottavana. Muuta-

mat pitivät juttua ensi alkuun uskottavana, mutta vaihtoivat mielipidettään, kun haastattelussa 

nousi puheeksi julkaisukanava ja ylipäätään Seitsemän Päivää -lehti. Joillekin taas kävi toi-

sinpäin, kun he eivät osanneet perustella mielipidettään lehden epäuskottavuudesta riittävän 

vakuuttavasti. Valtaosalla nuorista perustelut jäivätkin hyvin hatariksi, ja heidän käsityksensä 

perustui puhtaisiin mielikuviin Seiskasta tyhjänpäiväisenä juorulehtenä.   

 Ihmisten mielikuvia yrityksistä tutkineen Leif Åbergin (1989: 70–72) mukaan mieli-

kuviin vaikuttavat yrityksen oma profilointi (esitteet, julkaisut, tuotteet, palvelut, henkilöstön 

käytös), henkilökohtaiset kokemukset, muiden kertomat kokemukset sekä joukkoviestinten 

antama kuva. Maija Töyryn (2005: 164) mukaan esimerkiksi Seitsemän Päivää -lehdellä on 

niin vahva negatiivinen imago, että sen toimitukseen siirtyneitä toimittajia eivät kollegat juu-

rikaan arvosta, ja esimerkiksi Journalisti-lehden sivuilla on Seiskoista otettuja julkisia irtiotto-

ja.        

 Tässä yhteydessä Seiskasta syntyneiden mielikuvien paino näyttäisi olevan muiden 

kertomissa kokemuksissa sekä joukkoviestinten antamassa kuvassa, sillä nuorilla ei oman ker-

tomansa mukaan ole henkilökohtaista kokemusta Seiskasta eivätkä he juuri ole tutustuneet 

lehteen. Toisaalta tässä yhteydessä on hyvä pohtia myös nuorten rehellisyyttä, sillä lukijatut-

kimukset osoittavat nuorten lukevan Seiskaa hyvinkin innokkaasti (Aikakauslehtifaktat 2006: 

9.) Negatiivisen imagon omaavan lehden lukemista ei vain välttämättä haluta myöntää.  

 Nuoret luettelivat kiistatta epäuskottaviksi julkaisuiksi Seiskan, Katson, Ohon sekä il-

tapäivälehdet. Tärkein perustelu oli jo aikaisemmin mainittu juorulehden ominaisuus. Uskot-

tavina nuoret pitivät yleisesti suuria sanomalehtiä, kuten Keskisuomalaista ja Helsingin Sa-

nomia. Nuorten oli kuitenkin vaikea määritellä, miksi isommat lehdet ovat uskottavia. Ylei-
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simpiä määritelmiä olivat muun muassa, että lehdillä on sairaasti tilaajia tai että lehdet eivät 

saa kirjoittaa virheellisiä asioita. 

 

5.1.2. Ykköset ja piilomainonta 

Tuurilainen ilmaisjakelulehti Ykköset oli nuorille selvästi Seiskaa tuntemattomampi. Muuta-

mat sanoivat selailleensa lehteä silloin tällöin tai huomanneensa sen kotona pöydällä. Harva 

oli tutustunut lehteen kuitenkaan tarkemmin.    

 Ilmaisjakelulehtien suosio on viime vuosina kääntynyt selvästi nousuun. Elinkei-

noelämän valtuuskunnan (2006: 26–29) teettämän tutkimuksen mukaan ilmaisjakelulehtiä ta-

vallisesti ainakin selataan. Yleensä lehdistä on myös totuttu seuraamaan jotakin, kuten lukijaa 

hyödyttäviä palstoja, paikallisia uutisia tai tarjousilmoituksia.   

  Mainoksen ja uutisen välinen raja on viime aikoina hämärtynyt (ks. luku 5.2.). Koska 

ilmaisjakelulehti ei saa tilaajatuloja, se on riippuvainen mainostajista. Tämä taas näkyy hyvin 

usein lehden uutissisällössä. Lehden jutut ovat pääasiassa ”auki kirjoitettuja” mainoksia, puf-

feja, jotka lanseeraavat tuotetta markkinoille. Se, että mainos on puettu uutisen muotoon, hä-

mää lukijaa ja tekee tuotteesta uskottavamman. Lukija voi ajatella, että kun toimittaja eli niin 

sanottu ulkopuolinen ihminen, on tuotteeseen jutussaan niin tyytyväinen, tuotteen täytyy oi-

keasti olla hyvä.       

 Nykyisin entistä vaikeammaksi journalismin ja mainonnan erottamisen tekee se, että 

myös monet perinteiset laatujournalismin lipunkantajat ovat lisänneet muun muassa eri kulut-

taja- ja mainostajaryhmiin vetoavien liitteiden määrää. Esimerkiksi auto ja liikenne-, matkai-

lu-, terveys-, ja kauneusliitteet ovat yleistyneet runsaasti. Nämä uudet journalistiset erikois-

osastot on useimmiten sysätty alihankkijoille, kuten mainonnan ja journalismin välimaastossa 

työskenteleville viestintätoimistoille. Kuka siis enää lopulta tietää, kuka tai mikä rahoittaa 

vaikkapa matkailuliitteen jutut? (Uskali 2002: 31.)   

 Nuorille Ykköset-lehden mainostavuus ei näyttäytynyt kovinkaan selvästi tai ainakaan 

he eivät osanneet kritisoida uutisen mainosluonteisuutta. Ainoastaan kolme nuorta osasi nime-

tä, että lehden juttu oli selvä mainos ja se on kirjoitettu, jotta ihmiset ostaisivat Marika Finger-

roosin kalenteria. 
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Se [Marika Fingerroos -lehtijuttu] on vähän niinku mainosluontonen, että siinä vaan 
kerrotaan että hänellä on nyt oma kalenteri myynnis siellä, täällä, tuolla. Että ostakaa, 
ostakaa – – (Poika2) 
 
Tos Marika Fingerroos - jutussa puhuttiin vaan sen kalenterista. – – varmaan tehty, et-
tä kalenteria saatais myytyä. (Tyttö17) 
 
Täysin mitätön aihe ja halutaan vaan mainosta asialle [kalenterille]. (Poika8)  
 

Laatu- ja populaarijournalismin välinen ero onkin usein siinä, että populaarijournalismin koh-

dalla vastaanottaja herää monesti kysymään, miksi kyseinen uutinen on kirjoitettu. Sensaatio-

lehdet eivät ensisijaisesti tarjoa tietoa, vaan jännittävää, erilaisiin ihmisen tarpeisiin vetoavaa 

viihdettä. (Huovila 2002: 196.) Suurin osa tutkittavistani heräsikin pohtimaan jutun kirjoitta-

misen mahdollisia syitä. Nuoret eivät kuitenkaan osanneet mennä kysymyksessään kovin sy-

välle, ja yleisin määritelmä oli, että juttu on turha. Perusteluja tälle nuoret eivät oikein osan-

neet antaa, tai he esittivät vastakysymyksen: ketä kiinnostaa joku Marika Fingerroos? Toisin 

sanoen nuoret ymmärsivät, että jutulla ei ole varsinaista uutisarvoa, mutta he eivät hoksanneet 

julkaisun yhteyttä Veljekset Keskisen kyläkauppaan ja nähneet tätä kautta jutun varsinaista si-

sältöä eli mainosta.      

 Anu Kantolan (1998: 25) mukaan yhä useampi lehti ilmoittautuu nykyään uutisleh-

deksi, jossa tärkeintä on puhtaan tiedon välittäminen nopeasti, täsmällisesti ja tasapuolisesti. 

Myös Ykköset-lehti ilmoittautuu uutis-, ilmoitus- ja markkinointilehdeksi (Ykköset). Muuta-

ma nuori nimesikin Ykkösten jutun noudattavan asiallista uutislehden linjaa ja luokitteli jutun 

hyvän journalismin mukaiseksi.  

 Juttu on kirjotettu ihan eri tavalla kuin Seiskan juttu – – Ei yritetä saada aikaan mitään 
 mielipidettä, ja tää on vaan tällanen normaalisti kirjotettu juttu. (Tyttö6) 

Siinä [Ykköset-lehdessä] on kerrottu asiat niinku lyhyesti ja että ne on selvästi kerrot-
tu. Että ku tossa [Seiskassa] on suurenneltu, nii tossa [Ykkösissä] kerrotaan totuudet. 
(Tyttö1) 
 
– – Ehkä se – – emmä tiiä oikeen. Ehkä se on vähä uskottavampi on ku toi toinen 
[Seiskan juttu]. Enemmän se tyyli on sellanen uutisluontoinen, mut emmä sit tiiä oi-
keen. (Tyttö11) 
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 Nuorten mukaan uskottavuutta lisäsivät myös jutun yhteydessä mainitut kellonajat, 

jolloin Marika Fingerroos on myymässä kalenteriaan kaupalla. Tämä oli sinänsä kiinnostavaa, 

sillä näinkään selvä mainoksellisuus ei häirinnyt nuoria, vaan he kokivat sen pelkästään hyvä-

nä asiana. 

 Tos on kaikkia noita aikoja, milloin se on esittelemäs sitä kalenteriaan siellä – – ehkä 
 se niinku tekee siitä vähä uskottavamman, et siinä on niinku oikeetaki tietoa. (Tyttö7)  

 

Ykköset-lehden juttu ei niin ikään vakuuttanut suurinta osaa nuorista. Kolme nuorta hoksasi 

jutun mainostavan, mutta valtaosa ihmetteli avoimesti, miksi kyseinen juttu on kirjoitettu ja 

ketä se voisi kiinnostaa. Nuoret eivät kuitenkaan keksineet kysymyksilleen tässäkään tapauk-

sessa kunnollisia perusteluja, ja siksi eräskin poika totesi, että toimittajilla ei ole ollut muita 

jutun aiheita.       

 Yllättävän moni nuori piti Ykkösiä kuitenkin asialehtenä ja mainitsi jutunkin olevan 

rakenteeltaan uutismainen ja siksi hyvä. Varsinkin vertailu Seiskaan koitui Ykkösten eduksi. 

Moni tosin rakensi tässäkin yhteydessä perustelunsa tunnepohjalle ja totesi vain, että juttu ei 

vain tunnu hyvältä analysoimatta asiaa sen syvällisemmin. 

 

5.1.3. Nykypäivä ja poliittinen vastakkainasettelu  

Tapio Kivistön ja Erkki Mäntymaan (1994: 68) tutkimuksen mukaan juttuaiheista politiikka 

kiinnostaa nuoria kaikkein vähiten. Myös Sari Pietikäisen (2003: 108) tutkimuksen mukaan 

nuoret pitävät talous- ja politiikka-aiheisia uutisia tylsinä. Vähäiseen kiinnostavuuteen vaikut-

taa Kivistön ym. (1994: 68) mukaan muun muassa se, että haastateltavilla ei ole aiheesta riit-

tävästi tietoa, mikä tekee jutun ymmärtämisen vaikeaksi.  

 Omassa tutkimuksessani Nykypäivän politiikka-aiheinen juttu oli nuorille niin ikään 

selvästi haastavin. Heillä ei ollut käsitystä puoluepolitiikasta oikeastaan lainkaan, joten juttu 

ei ensiksikään kiinnostanut ja koskettanut heitä ja toiseksi nuoret eivät ymmärtäneet jutun si-

sältöä ja ideaa.  
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Ei oikein innosta mitkään tollaset politiikkajutut – – sen sit vähä lukeeki sillai hutasten 
– – (Tyttö6) 
Emmä tiiä politiikasta yhtää mitää. – – Tää ei siis herätä mitää ajatuksia. (Poika5) 

 

Haastattelemani nuoret näkivät Nykypäivän jutun hyvin kaukaiseksi itselleen ja totesivat sen 

olevan suunnattu enemmän äänestäjille ja papparaisille tai sellaisille, jotka ovat kiinnostunei-

ta eduskunnasta.      

 Koska aihepiiri oli nuorille vieras ja kaukainen, yksikään ei osannut mainita jutun ko-

siskelevan kokoomuslaisia haastattelemalla entistä demaria, joka on vaihtanut puoluekantansa 

oikeistolaiseksi. Julkaisu ei ollut yhdellekään tuttu, eikä kukaan edes hoksannut katsoa lehden 

ensimmäiseltä aukeamalta lehden tarkempia tietoja, mistä muun muassa kokoomuslaisuus oli-

si selvinnyt. Muutama nuori kuitenkin osasi kuitenkin pohtia jutun uutisarvoa. 

Joku tyyppi on vaan avannu kahvilan ja sanoo, että vaihtaa puoluetta. Ei siinä oo mi-
tää ihmeellistä. (Poika14) 
 
Se on ton jätkän oma mielipide, enkä mä ota sen mielipidettä vastaan. (Poika3) 
 
 

Suurimman osan mielestä Nykypäivän juttu oli kuitenkin hyvän journalismin mukaista ja 

asiasisällöltään jopa tärkeä. Nuorten mukaan muun muassa jutun asiallinen tyyli teki siitä us-

kottavan. 

 
Demari-juttu oli sillee tärkee näitä yrittäjiä kohtaan. Että se oli se jätkä miettinyt, että 
se ite äänestäis kokoomusta, että sillä olis niinku yrittäjänä paremmat mahdollisuudet 
selvitä. (Poika2) 
 
Se tyyli ja jotenki – – on vaan ihan semmonen uskottavan olonen. (Tyttö11) 
 
 

Suurin osa nuorista oli siis sitä mieltä, että Nykypäivän juttu oli uskottava ja edusti niin sanot-

tua hyvää journalismia. Tärkeimmiksi perusteluiksi nuoret sanoivat jutun hyvän ja uutismai-

sen tyylin. Juttu oli nuorten mielestä kolmesta tarkasteltavasta jutusta kaikkein uskottavin. 

 Vaikka juttu oli nuorten mielestä uskottava, suurimman osan mielestä se oli kuitenkin 

tylsä, koska politiikka ei ole heistä kiinnostavaa. Nuorilla olikin ylipäätään vaikeuksia tarkas-
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tella juttua kriittisesti, koska aihe ei koskettanut eikä kiinnostanut heitä. Aihe näyttäisikin ole-

van nuorille tärkeä seikka uskottavuuden kannalta: mitä vieraampi aihe, sitä uskottavampana 

nuoret pitävät juttua.  

 

5.2. Muita lehtiuutisen uskottavuuteen vaikuttavia seikkoja 

5.2.1. Tyyli, rakenne ja kieli 

Jorma Miettisen (1988: 224) mukaan jutun tulee olla rakenteeltaan sellainen, että se kattaa kä-

siteltävän aiheen kaikilta merkittäviltä osilta, kaikki olennaiset asiat tulevat kerrotuksi oikeas-

sa suhteessa ja vastaanottajan kannalta loogisessa ja ymmärrettävässä järjestyksessä, ja vas-

taanottaja saa jutun perusteella käsityksen asiasta. Tapio Kivistön ja Erkki Mäntymaan (1994: 

61) pro gradu -työstä selviää, että uutisjutut tarjoavat nuorten mielestä liian sirpalemaisen ku-

van maailmasta. Nuoret toivovat, että juttujen kokonaiskuva olisi paremmin hahmotettavissa. 

 Myös omista haastateltavistani suurin osa mainitsi selkeyden tärkeäksi uutisjutun laa-

tukriteeriksi. Nuorten mukaan uskottavassa jutussa ei jaaritella liikoja, ja jutun ydin tulee sel-

keästi esiin. He luottavat, että tiivis, ehyt ja napakka teksti takaa uutisen uskottavuuden. 

 
Sellanen reipas teksti ja selkeä, eikä ole lähdetty mitään liikaa jaarittelemaan. (Tyttö6) 
 
Se asian ydin, mitä siinä kerrotaan. Et millaista tekstiä se on, että siinä tulee ne pointit 
sillai esille – – (Poika2) 
 
Seiskassa mies ei varmaan sanonut noin paljoa. Olisi tullut oikeasti lyhyempi juttu. 
(Tyttö16) 
 
 

Tapani Huovilan (200: 145) mukaan tiedotusvälineiden uutisjutuissa tulisi käyttää asiatyyliä, 

joka on selkeää, tiivistä ja havainnollista. Hänen mukaansa tyyli voi olla myös muunlainen, 

mutta sen pitää kuitenkin sopia esitettävän asian luonteeseen.  Nuorten haastatteluista käykin 

ilmi, että he luottavat hyvin perinteiseen uutisjutun rakenteeseen ja tyyliin. Etenkin sensaatio- 

ja viihdelehtien suosimat pitkät reportaasit esimerkiksi urheilijoiden yksityiselämästä eivät 

saa heiltä kannatusta. Nuorten mielestä asiallinen uutinen on terävä ja ytimekäs, pitkät ”repos-
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telut” ja ”jaarittelut” herättävät heissä välittömästi epäluuloja. Eräs oppilas tiivisti seuraavasti, 

millaista lehtijuttua hän pitää rakenteellisesti hyvänä ja uskottavana: 

 
Semmonen selkeä, jossa on hyvä, semmonen huomiota kiinnittävä otsikko, sopiva 
kuva ja sopivasti tekstiä. (Tyttö1) 
 

 Tapani Huovilan (2002: 198–199) mukaan juttujen keskimääräinen pituus on joukko-

viestimissä säilynyt ennallaan viimeisen kymmenen vuoden aikana, mutta lyhyiden juttujen 

määrä on sen sijaan lisääntynyt. Hänen mukaansa juttujen lyhentyminen kertoo ennen kaikkea 

siitä, että lööppien pikatieto on tämän päivän ihmisille tärkeämpää kuin tapahtumien taustoi-

tus. Myös nuoret kiinnittävät huomionsa hyvin lyhyisiin lehtijuttuihin. Varsinkin, jos juttuun 

liittyy lööppi tai räikeä otsikko, jutun totuusarvo heidän mielestään heikkenee. 

– – Iltalehtien otsikot, kun niissä aina vähän suurennellaan niitä juttuja. Ku on joku 
hullu otsikko, niin sitten on vaan joku parin rivin juttu. (Poika13) 
 
 

 Uutisjutun tulee välineestä riippumatta olla helposti ymmärrettävää asiakieltä. Tiedo-

tusvälinekielen tulisi vastata peruskoulun seitsemäsluokkalaisen kielitasoa. (Huovila 2005: 

145.) Jorma Miettisen (1988: 226) mukaan lehtijutussa asiat esitetään selvällä ja ymmärrettä-

vällä kielellä. Jutussa ei ole tarpeettomia täytesanoja, vierasperäiset sanat on muutettu äidin-

kielisiksi, ilmaukset ovat täsmällisiä, passiivin sijasta käytetään aktiivia, tekstissä ei ole tois-

toa ja tarpeettomat lauseenvastikkeet on korvattu esimerkiksi sivulauseilla.  

 Tapio Kivistön ja Erkki Mäntymaan (1994: 59) pro gradu -työstä selviää, että myös 

nuoret peräänkuuluttavat ennen kaikkea ymmärrettävää ja helppotajuista kieltä. Omassa tut-

kimuksessani selvisi, että nuoret pitävät hyvää ja ymmärrettävää lehtikieltä myös uskottavuu-

den edellytyksenä. Heidän mukaansa esimerkiksi puhekielellä kirjoitettu lehtiuutinen syö uu-

tisen vakuuttavuutta. 

 Kirjotettu sillai kirjakielellä, niin sekin tuo siihen uskottavuutta lisää sitten. (Tyttö6) 
 

Jos puhutaan jotenkin niinku sekavasti tai puhekielellä, niin sitte se [lehtijuttu] ei jo-
tenki oo niin uskottava. (Tyttö17) 
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 Kivistön ym. mukaan (1994: 59–60) nuorten mielestä lehtikieleen on tarttunut liikaa 

hallinnon kieltä ja lehdessä pitäisi olla asiallisesta uutistekstistä tyylillisesti poikkeavia, oma-

peräisiä juttuja. Nuoret eivät jaksa useinkaan ottaa vaikeista sanoista selvää. Omat haastatel-

tavani eivät puuttuneet lehtikielen viljelemiin vaikeaselkoisiin sanoihin yksityiskohtaisemmin 

vaan totesivat jo edellä esitetyn kaltaisesti, että uskottava lehtijuttu on kieleltään selkeä ja 

ymmärrettävä. Kaikille nuorille kielellä ei sitä paitsi ollut merkitystä lehtijutun uskottavuuden 

kanssa, vaan hyvin moni vastasi myös, ettei tule kiinnittäneeksi huomiota lehtikieleen juuri 

lainkaan.  

Jos on joku tieteellinen asia, niin kyllä mä sitte katon, onko se oikein kirjoitettu. Oma 
äidinkieli ei oo mikää paras, niin emmä lähe arvostelemaan – – emmä siihen kyllä hir-
veesti kiinnitä huomiota muissakaan asioissa. (Poika3) 
 
 

Yllä esitetyn esimerkin mukaan jotkut nuoret pitivät kiusallisena arvioida lehtikieltä, koska he 

kokivat omatkin kirjoitus- ja äidinkielentaitonsa puutteellisiksi.  

 

5.2.2. Otsikot, kuvat ja taitto 

Otsikko kertoo juttuasian ytimen ja toimii myös jutun mainoksena. Otsikot ovat tärkeitä, sillä 

niiden pohjalta vastaanottaja päättää, alkaako hän lukea juttua. Otsikossa pitää ilmetä subjekti 

ja passiivimuotoista otsikointia tulee välttää. Otsikon olisi hyvä olla muodoltaan myönteinen, 

sillä kieltomuoto vaikeuttaa asian ymmärtämistä. (Huovila 2005: 135–136.) Laatulehdiltä lu-

kijat odottavat, että otsikon ydin ja sävy vastaavat jutun sisältöä. Viihdelehdissä otsikossa hy-

väksytään myös liioittelu. (Huovila 2002:198).     

 Nuoret kiinnittivät huomiota otsikointiin melko paljon. Otsikon rooli vilahteli heidän 

puheissaan monessakin kohtaa lehtiuutisten uskottavuudesta puhuttaessa. Etenkin liioittele-

viin otsikoihin nuorilla näytti olevan selkeä mielipide. Rajut ja skandaalimaiset otsikot luovat 

jutulle epäuskottavuutta, ja etenkin iltapäivälehtien otsikointia ja kirkuvia lööppejä nuoret kri-

tisoivat jyrkästi. 

– – Iltalehtien otsikot, kun niissä aina vähän suurennellaan niitä juttuja. Ku on joku 
hullu otsikko, niin sitten on vaan joku parin rivin juttu. (Poika13) 
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Otsikon avulla voidaan myös osoittaa lukijalle, miten merkittävänä toimitus pitää uutista. 

Tämän kertoo jutun sijoittelu lehdessä sekä otsikolle annettu palstaleveys. (Miettinen 1988: 

171.) Viihdelehdet pyrkivät tässäkin usein liioitteluun ja muotoilevat otsikkonsa houkuttele-

viksi muun muassa suurella koolla ja kirkkailla väreillä. Tapani Huovilan (2002: 198) mukaan 

esimerkiksi lööpin musta teksti keltaisella pohjalla on erittäin tehokkaan ja huomiota herättä-

vän näköinen, joka on myynnin kannalta merkittävää. Lööpissä on tavallisesti yksi pääotsik-

ko, jonka avulla lehteä tavallisesti myydään, lisäksi siinä voi olla yksi tai kaksi pienempää ot-

sikkoa, jotka on tähdätty eri ostajaryhmille kuin varsinainen ykkösotsikko. . 

 Nuoret oivalsivat, että hyvä otsikko herättää lukijan kiinnostuksen, joka on otsikon 

tarkoituskin. Nuoret kuitenkin tiedostivat, missä menee hyvän maun mukainen raja, ja millai-

nen otsikointi alkaa jo olla yliampuvaa ja liioittelevaa. 

Niillä vaan yritetään silleen, että se kiinnostus herää, mutta sitte ite tekstissä saattaa 
käydä selville, ettei se ollukaan niin hauska juttu. (Tyttö9) 
 
 

 Nuoret osasivat erottaa skandaali- ja asiajournalismin väliset erot otsikoinnissa varsin 

hyvin. Kuten edellä käy ilmi, iltapäivä- ja viihdelehtien otsikoiden nähtiin poikkeuksetta vää-

ristelevän ja liioittelevan itse jutun sisältöä. Niinpä tutkimusmateriaalina olleen Seiskan uuti-

senkin suuri ja värikäs otsikointi herätti monessa nuoressa kriittisiä ajatuksia.  

   Seiskassa on aina samanlaisia otsikoita, että joku riehui kännissä. (Poika13) 
 
 

Sen sijaan asialehtien otsikointeihin nuoret eivät ottaneet kantaa. Niin Ykköset-lehden kuin 

Nykypäivänkään selvästi kantaaottavat otsikot eivät saaneet nuoria varpailleen samalla tavoin 

kuin Seiskan otsikko.     

 Tässäkin tapauksessa mielikuvilla näyttäisi jälleen kerran olevan voimakas rooli. Nuo-

ret eivät varmastikaan ole välttyneet kuulemasta keskustelua iltapäivä- ja viihdelehtien ko-

huotsikoinneista. Vähän aikaa sitten esimerkiksi lööpit nousivat suureksi puheenaiheeksi, sillä 

niiden sopivuutta muun muassa ruokakaupoissa alettiin yleisesti pohtia. Asiantuntijat esittivät 

laajaa kritiikkiä ”Isä tappoi perheensä kesken aamupalan” -tyyppisistä lööpeistä, sillä niiden 

nähtiin olevan haitallisia muun muassa pienille lapsille. Toisin sanoen edellä mainitun kaltai-
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set lööppikeskustelut ovat varmasti vaikuttaneet nuorten käsityksiin siitä, millaista journalis-

mia kohuotsikoita runsaasti käyttävät mediat tarjoavat.   

 Uutiskuva on huomion vangitseva ja tunteisiin vetoava. Hyvä kuva on pelkistetty, 

helposti hahmotettava ja vastaa yhdellä silmäyksellä uutisen peruskysymyksiin, kuka, mitä, 

missä, milloin ja mahdollisesti myös miten ja miksi. (Raatikainen & Gröndahl & Uotila 

2005:12.) Lehdessä kuvan suuri koko viestii lukijalle, että kyseessä on tärkeä aihe. Myös värit 

vaikuttavat, ja värillinen kuva herättää varmemmin lukijan kiinnostuksen. (Leppäjärvi 2002: 

25.)      

 Haastattelemani nuoret ymmärsivät pääosin, mitä kuvilla lehtiuutisen yhteydessä hae-

taan. Seiskan räikeä kuvitus herätti epäluuloja, samaa nuoret sanoivat iltapäivälehtien suurista 

kuvista. Heille iso kuva ei siis aina automaattisesti merkinnyt, että juttu olisi tärkeä, vaan nuo-

ret oivalsivat myös kuvan houkuttelevuuden.  

Isoilla kuvilla ja otsikoilla herätetään huomiota. Tekstissä selviää, ettei se ollutkaan 
mitään. (Tyttö9) 
 
 

Mäntymaan ym. (1994: 75) pro gradu -työssä tulee esiin, että nuorten mielestä hyvä kuva on 

selkeä, liittyy juttuun ja siinä on toimintaa. Hyvä kuva on myös otettu aidosta tapahtumasta ja 

tilanteesta. Omat haastateltavani pohtivat samoja asioita myös jutun uskottavuuden kannalta. 

Kuva nähtiin tekstiä tukevana elementtinä, ja se lisää jutun uskottavuutta, etenkin, jos kuva on 

otettu todellisessa tilanteessa.  

Jos se kuva on otettu samalla kun se haastattelu, niin se on niinku luotettavampaa, mut 
jos siihen liittyy jotain vanhoja kuvia, niin se on sillai erilaista. (Tyttö16). 
 
 

Kaiken kaikkiaan kuvan rooli nähtiin merkittävänä uskottavuustekijänä. Suuret ja räikeät ku-

vat herättivät epäilyksiä, mutta nuorten mielestä kuvallinen juttu on kuitenkin kuvatonta luo-

tettavampi. Hyvä kuva on mahdollisimman tuore ja aito ja se tulee hyvin tekstiä. 

 Kuvan koon ja värien käytön lisäksi kuvan viestiin vaikuttavat muun muassa kuvan si-

sältö, kuvan rajaus, kuvakulma, valot ja sävyt, kuvan asettelu ja kuvausympäristö. (Leppäjärvi 

2002: 26). Haastattelemani nuoret näkevät lehtikuvat kuitenkin hyvin pinnallisesti: Kuvan sy-

vempi tarkastelu, kuvan ”taakse” meneminen ja yllämainittujen kuvan viestiin vaikuttavien 

tekijöiden pohtiminen ei korostu nuorten kuvaluennassa. Kärjistetysti sanottuna, nuorille riit-
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tää, että kuvassa on henkilö tai tilanne, joka ainakin suurin piirtein vastaa tekstin sisältöä.

 Digitaalistumisen ja uuden tekniikan myötä kuvajournalismi on joutunut kohtamaan 

uutena haasteena kuvamanipulaation. (Raatikainen ym. 2005: 24). Tämä ei kuitenkaan tuntu-

nut haastattelemiani nuoria huolettavan, sillä kuvista puhuttaessa manipulaatio ei oikeastaan 

noussut keskusteluissa esiin ollenkaan. Nuoret, joiden kanssa keskustelu johti manipulaatiosta 

puhumiseen, mainitsivat siitä lyhyesti asiaa kuitenkaan sen syvemmin pohtimatta. 

 Taiton eli sivuelementtien sijoittelun avulla sanomalehti järjestää jutut eri sivuille en-

sisijaisesti uutisarvon mukaiseen järjestykseen. Jutun otsikon ja siihen mahdollisesti liittyvän 

kuvan on muodostettava tekstin sisällön kanssa yhteensopiva kokonaisuus. Otsikko ja kuva 

eivät saisi olla ristiriidassa keskenään, jottei lukija joutuisi harhaan. (Huovila 2005: 156.) 

Mäntymaan ym. (1994, 79) mukaan nuoret haluaisivat sanomalehtien etusivulle yhden isom-

man kuvan, johon liittyisi iso ja värikäs kuva. Muutamat haastateltavani kuitenkin kokivat, et-

tä räikeä, erikoinen ja jollain tavalla perinteisestä tyylistä poikkeava taitto syö lehtiuutisen us-

kottavuutta.        

 Jos se on jotenkin ihan tyhmästi [taitettu], niin sitte siihe voiki kiinnittää huomiota – – 
 (Tyttö4). 

 
 

Suurimmalle osalle taitto ei kuitenkaan ollut uskottavuuden kannalta merkittävä seikka. Tästä 

tosin päättelin sen, että kaikki nuoret eivät ole koskaan edes pohtineet, miten olennaisesti tai-

tolla pystytään vaikuttamaan jutun ulkoasuun tai jutun tiettyihin tarkoitusperiin. 

Ei silläkään [taitolla] oo nii hirveesti väliä. Kuhan siinä [jutussa] ne asiat kerrotaan. 
(Poika5) 
 
 

Nuorille näytti kaiken kaikkiaan olevan selvää, että juoru- ja skandaalilehtien taitto on 

räikeämpää ja värikkäämpää. Heidän mielestään sellainen taitto teki myös automaattisesti ju-

tusta epäluotettavamman. Niinpä esimerkiksi Keskisuomalaisen ja Helsingin Sanomien tait-

toihin nuoret eivät puuttuneet lainkaan ja näin ollen tekivät hyvin mustavalkoisen jaon suurten 

sanomalehtien ”asiataiton” sekä viihdelehtien ”sensaatiotaiton” välille.   

 Jälleen kerran nuorten käsitykset näyttäisivät pohjautuvan vahvoihin mielikuviin. Sel-

västikään nuorilla ei ollut tietoa, mikä taiton tehtävä lehtityössä on. Nuoret pystyivät totea-

maan helposti, että räikeä taitto on epäuskottavampaa ja sen tarkoituksena ovat puhtaasti 
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myyntitulojen kasvattaminen. Sen sijaan niin sanottujen asialehtien kohdalla nuoret eivät 

osanneet tuoda esiin taiton mahdollisia tarkoitusperiä, eivätkä osanneet analysoida tekstin ja 

taiton luomaa kokonaisvaikutelmaa syvemmin. 

 

5.2.3. Tiedotusvälineiden rooli 

Länsimainen tapa jakaa toimitustyö laatu- tai populaarijournalismiin näytti olevan nuorille yl-

lättävän selvää, vaikkakin osin jakoa voidaan tosin pitää vanhentuneena, sillä myös sensaatio-

välineissä julkaistaan laadukkaita juttuja ja laadukkaissa taas enemmän populaarivälineille 

tyypillisiä juttukokonaisuuksia. (Huovila 2005: 10.)   

 Nuorille ero näyttäytyi kuitenkin varsin selkeästi: sensaatiolehdet ovat auttamattomas-

ti huonompia kuin laatuvälineiksi itsensä luokittelevat lehdet. Selvimmin nuoret tekivät eron 

tiedottamisen ja viihteen välille. 

Tiedottaminen on hyvän uutisen ominaisuus. Se ei ole iltapäivälehtien tarkoituksena. 
(Tyttö11) 
 
 

Sensaatiojulkaisuja nuoret kritisoivat erityisesti niiden tyylistä tehdä juttuja julkkiksista ja 

heidän yksityiselämästään. Nuoret eivät voineet sietää toimittajien tapaa penkoa ihmisten yk-

sityiselämää ja kirjoittaa niistä sitten suuria uutisia. Heidän mukaansa suurten kohujuttujen 

kirjoittaminen täysin mitättömistä, pienistä ja mahdollisesti perättömistäkin asioista on heidän 

omien sanojensa mukaan todella turhaa.     

 Ihmisten yksityiselämästä raportoivien viihdelehtien suosiota on perusteltu muun mu-

assa sillä, että kansa haluaa lukea sellaisista elämänkohtaloista, jotka alittavat oman ja tarjoa-

vat mahdollisuuden nähdä itsensä parempana kuin lehdessä esiintyvä luuseri. Nuoret eivät oi-

keastaan osanneet selittää julkkis- ja juorujuttujen tarkoitusperiä muuta kuin myynnillisillä 

seikoilla. Niinpä eräskin poika totesi, että Ykköset-lehden juttu Marika Fingerroosista on teh-

ty siksi, että toimitus ei ole löytänyt muita aiheita.   

 Yhtenä merkittävänä tekijänä asia- ja sensaatiolehtien välillä nuoret pitivät sitä, että 

sensaatiolehtiin voi soittaa kuka vaan.  
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Tää on just semmonen lehti, että tähän niinku just tällee niinku tää Miskaki voi vaikka 
soittaa ja sanoa, että tehkää tällanen juttu. – – Tulis julkisuutta ja sitte luultavasti lehti 
sais taas lisää lukijoita. (Tyttö7) 
 
 

Tästä päätellen nuoret näyttäisivät ajattelevan, että sensaatiolehtien toimittajat tarttuvat aihee-

seen kuin aiheeseen, joita lukijat sattuvat keksimään. Luottamus laatulehtien toimittajiin ja 

heidän ammattietiikkaansa näyttäisi sen sijaan olevan kohdillaan. Kuten jo aikaisemminkin 

tuli ilmi, nuoret ajattelevat, että niin sanotut laatulehdet eivät saa kirjoittaa mitä vaan ja mistä 

vaan. Suurin epäusko liittyi selvästi julkisuuden henkilöistä kertoviin juttuihin. Niihin on hei-

dän mukaansa syytä suhtautua varauksella, koska sellaisia juttuja kirjoitetaan jatkuvasti eri 

lehdissä.       

 Keskitalon ym. (2005: 168, 175) mukaan viihdelehtien jutut edustavat lähinnä satuja 

aikuisille -genreä. Se on eräänlaista tosi-tv:tä, sillä se tarkkailee julkisuuden henkilöiden elä-

mää säännöllisesti, huolehtii lavasteista ja vastaa juonen kirjoittamisesta. Haastateltavani kui-

tenkin tuovat ilmi, että heitä julkkisjutut jo kyllästyttävät ja väsyttävät. Tästä huolimatta sen-

saatiolehdet näyttävät porskuttavan täysillä eteenpäin.   

 Keskitalon ym. (2005: 173–174) mukaan esimerkiksi Matti Nykäsestä kannattaa tehdä 

juttu silloinkin, kun ei ole mitään kerrottavaa. Nykänen jaksaa myydä paitsi siitä syystä, että 

hän tarjoaa lukijalle kuvan ressukasta, johon tämän on helppo verrata itseään, myös siitä syys-

tä, että elämänsä perin pohjin sotkenut näyttää putoavan aina vähintäänkin kontilleen ja jatka-

van eteenpäin. Se, jos mikä taas kiinnostaa lukijoita.   

 Onnettomuusuutiset taas tarjoavat mahdollisuuden kauhistella kuolemaa turvallisesti. 

On helppo lukea lehdistä suuristakin kuolleiden joukosta ja tuntea kaukosurua heidän puoles-

taan. Fröjd ym. 2005: 112.) Julkkisaiheiden lisäksi nuoria ärsyttikin tiedotusvälineiden rooli 

yhteisenä tunteiden foorumina. Aamulehden toimittajan Pekka Parantaisen mukaan onnetto-

muuksien uutisointi on mennyt Suomessa siihen, että pelkät tosiseikat ei enää riitä. Juttuihin 

vaaditaan suuria tunteita, joista onnettomuustilanteissa päällimmäisenä on luonnollisesti suru. 

(Fröjd ym. 2005: 114.) Eräs tyttö mainitsikin kriittiseen sävyyn ”mässäilystä”, jota tiedotusvä-

lineet, etenkin sensaatiolehdet, onnettomuuksien ja suurkatastrofien yhteydessä tyypillisesti 

harrastavat. 

– – vähä sillee, että ne niinku mässäilee niillä asioilla – – ku oli se hyökyaaltojuttuki 
niin – – mentiin niille [uhrien omaisille] kotiin kuvaamaan, kun ne itkee siellä. Se me-
ni vähä yli. (Tyttö7) 



 

 

 

64 

Fröjdin ym. (2005: 113) moni kauhistelee tiedotusvälineiden lisääntynyttä onnettomuusuu-

tisointia, mutta samaan aikaan lukee kiinnostuneena lehtijutun tai katsoo ylimääräisen televi-

siolähetyksen. Mitä enemmän onnettomuusuutisia tarjotaan, sitä enemmän niitä luetaan ja jat-

kossa taas tarjotaan. Tämän teorian valossa onkin erityisen mielenkiintoista, että erään oppi-

laan mukaan etenkin ulkomaiset onnettomuusuutiset ovat hyvää objektiivista journalismia. 

– – mitä ulkomailla tapahtuu, niitä mä ainakin uskon – – eihän justiin tollasia katastro-
fitapahtumia puskista voi keksiä. (Poika2) 
 
 

 Tiedotusvälineiden roolit jakautuivat nuorten mukaan hyvin mustavalkoisesti kahteen 

eri leiriin. Toinen puoli edusti hyvää asiajournalismia, jota esimerkiksi Keskisuomalainen ja 

Helsingin Sanomat tarjoavat. Toiselle puolelle nuoret asettivat viihteellisen sensaatiojourna-

lismin, jonka he välittömästi tuomitsivat huonoksi ja epäuskottavaksi liioitteluksi. 

5.2.4.  Toimitukselliset valinnat ja lähdetiedot 

Tiedotusvälineet eivät ole vain tiedonvälittäjiä, vaan pyrkivät jatkuvaan tiedon jalostamiseen 

ja olennaisen tiedon seulomiseen tietomassasta (Fröjd ym. 2005: 113). Nuoret eivät osanneet 

suhtautua toimituksien tekemiin valintoihin kovinkaan kriittisesti. Haastattelussa paljastui, 

ettei nuorilla ole oikeastaan käynyt edes mielessä, että valinnoilla saattaisi olla merkitystä ju-

tun lopputuloksen ja uskottavuuden kanssa. Eräs nuorista onnistui kuitenkin pohtimaan asiaa 

mainonnan avulla: 

 
Jos otetaan meikkimainokseen joku kuuskymppinen, joka on käyny viis kertaa plas-
tiikkakirurgilla ja kertoo, miten hyvin se toimii. Emmä sitte hirveemmin usko siihen. 
(Poika3) 
 
 

Toisin sanoen tämä oppilas osasi nähdä, että valinnat ohjailevat vastaanottajan mielikuvia. Po-

jan esimerkissä kosmetiikkatuotteella pyritään antamaan vastaanottajalle mielikuva, että tuo-

tetta käyttämällä pysyy nuoren näköisenä. Mainoksen taakse saattaa kuitenkin kätkeytyä tosi-

asia plastiikkakirurgiaan turvautuneesta ihmisestä, joka ainoastaan teeskentelee tuotteella ol-

leen vaikutusta hänen nuorelta näyttämisensä salaisuuteen.    

 Koska toimittajan ensisijainen päämäärä on pyrkiä antamaan vastaanottajalle niin ob-
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jektiivista tietoa kuin mahdollista, myös hänen tulee suhtautua jutuissaan esille tuleviin asioi-

hin kriittisesti. Ensimmäinen askel kriittisyyteen on näkökulman valinta eli se, kenen näkö-

vinkkelistä tulevaa asiaa tarkastellaan. (Huovila 2005: 44.) Näkökulmaan vaikuttaa olennai-

sesti haastateltavan valinta. Nuorten näkökulmasta kirjoitettu juttu on taatusti erilainen kuin 

jos se olisikin tehty vanhusten näkökulmasta. Sama koskee eri poliittisia ja uskonnollia aate-

kantoja tai sukupuoli- ja seksuaaliryhmien näkökulmia.    

 Nuoret eivät juuri pohtineet haastateltavan valinnan merkitystä. He tosin totesivat, että 

jos lehtijuttuun on haastateltu oikeaa ihmistä, se lisää jutun uskottavuutta. Tällöin heidän mu-

kaansa jutut eivät voi olla keksittyjä. Tapio Kivistön ym. (1994: 62–63) mukaan nuoret pitä-

vät erityisesti poliitikkoja ja virkamiehiä lehtien tärkeimpinä tietolähteinä. Monien mielestä 

myös tavalliset ihmiset kelpaisivat hyvin asiantuntijoiksi kertomaan oman näkemyksensä asi-

oista.        

 Viime aikoina journalismia on kritisoitu ylipäätään juttujen liiasta henkilöitymisestä. 

Henkilöiden avulla asiat on helpompi tuoda ymmärrettävästi esiin, mutta vaarana on, että asiat 

yksinkertaistuvat ja kietoutuvat liian voimakkaasti tiettyihin henkilöihin. (Sipola 1998: 92–

93.) Aamulehden toimittajan Pekka Parantaisen mukaan myös onnettomuusuutiset kietoutuvat 

nykyään yhä vahvemmin henkilöiden ja esimerkiksi onnettomuuksien uhrien ympärille, kun 

ennen haastateltiin lähinnä viranomaisia. Parantainen paheksuu erityisesti sitä, että onnetto-

muuden uhreja mennään haastattelemaan, kun he vielä ovat alkujärkytyksestä shokissa ja 

saattavat näin sanoa ihan mitä vain. (Fröjd ym. 2005: 21, 114–115.) 

 Muutama nuori sanoi miettivänsä lehden tekemiä henkilövalintoja. Eräs oppilas kui-

tenkin ajatteli, että haastateltu henkilö pitää tuntea, ennen kuin häneen kohdistuneeseen valin-

taan tai hänen lausuntoihinsa voi suhtautua kriittisesti. 

 
Mä hyvin harvoin ees tiiän mitään julkisuuden henkilöitä. Ei sitä [haastateltavan valin-
taa] hirveemmin tuu katottua. Ei sitä kumminkaan kenenkään nimiä tiiä siitä [lehtiju-
tusta]. (Tyttö4) 
 
 

Tässäkin tapauksessa vieraus näyttäisi vaikuttavan nuorten käsityksiin lehtijutun uskottavuu-

desta (ks. luku 5.1.3.) Toisin sanoen nuorten on hankala kyseenalaistaa henkilön, joka on vie-

ras ja puhuu vieraasta aiheesta, sanoja. Samoin kuin vieras aihe, myös vieraat henkilöt tekevät 

uutisesta uskottavamman.      
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 Ylipäätään nuoret näkivät asiantuntijoiden haastattelut lehtiuutisen uskottavuutta li-

säävänä seikkana. Nuoret arvostivat niin ikään myös muiden lähteiden käyttöä, ja esimerkiksi 

hyvät perustelut mainittiin uskottavan lehtijutun yhdeksi kriteeriksi.   

 Uutisjutun ongelmana on nähty sen sirpalemaisuus ja niin sanotusti perusteluiden 

puuttuminen. Uutinen ei kerro kaikkea, vaan ainoastaan asiakokonaisuuden tärkeimmät ja 

kiinnostavimmat seikat. Osaltaan tiedotusvälineet tietenkin pyrkivät myös taustoittavan ja ko-

konaisvaltaisen tiedon jakamiseen, mikä tarkoittaa sitä, että joidenkin uutisjuttujen lisäksi py-

ritään tekemään myös kattavat taustajutut. (Huovila 2005: 48.) 

 Vaikka nuoret kaipaavat perusteluja ja osaavat niitä vaatia, he eivät kuitenkaan osan-

neet sanoa, missä määrin he perusteluja kaipaavat, ja millaisia hyvät perustelut heidän mieles-

tään ovat.  

Jos tietojuttuja, niin on näytetty, mistä tiedot on haettu. (Tyttö9) 
 
 

Toisin sanoen nuoret tietävät, että luotettava tieto perustuu lähteisiin, olivat ne sitten ihmisiä 

tai tietokirjoja. Heille kuitenkin näytti riittävän, että jutussa oli käytetty jotain lähdetietoutta, 

olennaista ei ollut, mitä tai ketä lähteinä oli käytetty.   

 Tapio Kivistön ym. (1994: 65) mukaan nuoret eivät juurikaan pohdi lehtijuttujen luo-

tettavuutta, vaan ovat sitä mieltä, että painettuun sanaan voi luottaa. Muutamat haastateltavani 

kuitenkin sanoivat ajattelevansa lukemiansa juttuja kriittisesti. Omien sanojensa mukaan he 

pohtivat, mitä tekstissä lukee ja miettivät jutun totuusarvoa etenkin viestintävälineen imagon 

perusteella. Suurin osa sanoi pääasiassa kuitenkin luottavan tiedotusvälineiden tekemiin valin-

toihin ja niiden tarjoamaan tietoon. 

 

5.3. Lukijaprofiilit ja kriittisyys 

Suomalaisessa yhteiskunnassa lapset kasvavat rikkaassa kieliympäristössä ja ovat näin vuoro-

vaikutuksessa sekä puhutun että kirjoitetun kielen kanssa syntymästään alkaen. Useat tilanteet 

jo varhaislapsuudessa ovat sellaisia, joissa lapsi huomaa lukemisen merkityksen. Esimerkiksi 

tekstitetyt lastenohjelmat motivoivat monia lapsia opettelemaan lukemaan. (Linnakylä ym. 

1990: 73–74.) Tänä päivänä media tunkeutuu siis lasten ja nuorten elämään jo heidän elämän 
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alusta alkaen. Nykyajan nuoret ottavatkin uudet teknologiat haltuunsa nopeasti ja löytävät nii-

den mahdollisuudet tiedonhaun, viestinnän ja viihtymisen ympäristönä. Etenkin nettielämä 

alkaa olla tosielämän rinnalle kehittynyt ”toinen elämä” lähes jokaisen nuoren kohdalla. 

 Tässä tutkimuksessa halusin selvittää, onko nuorten lukutottumuksilla ja lukemisen 

määrällä mitään yhteyttä nuorten medialukutaidon kanssa. Vaikka Internet on tutkimusten va-

lossa erittäin suosittu viestintäväline nuorten keskuudessa, halusin selvittää nimenomaan 

nuorten graafisten viestintävälineiden käytön ja medialukutaidon välistä yhteyttä.  Niinpä sel-

vitin kyselylomakkeen (Liite 4) avulla, kuinka paljon nuoret lukevat eri sanoma- ja aikakaus-

lehtiä ja mitä he lehdistä lukevat.     

 Taulukoin ja jaottelin nuorten vastauksia ensin sen mukaan, olivatko he vastanneet lu-

kevansa lehtiä pääasiassa säännöllisesti vai satunnaisesti (Liite 6). Seuraavaksi tarkastelin, 

millaista aineistoa nuoret sanoivat pääasiassa lehdistä lukevansa. Lähinnä viihteellistä aineis-

toa, kuten sarjakuvia, säätietoja ja horoskooppeja lukevat nuoret nimesin viihdelukijoiksi ja 

uutisia, mielipidepalstaa ja muita asiajuttuja lukevat asialukijoiksi.   

 Sanomalehtien Liiton (Snell 1993: 15) tekemän tutkimuksen mukaan sanomalehtien 

lukeminen aloitetaan yleensä noin kymmenenvuotiaana. Tässä ikävaiheessa nuori on vielä 

hyvinkin narsistisesti kiinnostunut vain itsestään ja käyttää medioita pääasiassa itsensä viih-

dyttämiseen. Ensin nuoret kiinnostuvat uutisaiheista, joista koulussa on ollut puhetta eli ope-

tus on antanut nuorelle välineet ymmärtää ilmiötä. Kun nuori alkaa integroitua yksilönä 

omaan yhteisöönsä, kiinnostutaan myös toisista nuorista ja heidän tekemisistään sekä harras-

tuksista. Siksi varsinkin pojat laajentavat lehden lukemistaan helposti urheilusivuille.  

 Suurimmaksi osaksi nuoret lukivatkin lehdistä viihteellistä aineistoa. Ohjelmatiedot, 

sarjakuvat tai säätiedot oli mainittu lähes jokaisessa paperissa. Lukeminen vaikutti olevan 

luonteeltaan hyvin epäsäännöllistä ja pintapuolista, vaikka puolet nuorista nimesikin itsensä 

säännöllisiksi lukijoiksi. Osa nuorista mainitsi lukevansa myös kiinnostavia isompia juttuja, 

mielipidepalstaa sekä paikallisia uutisia silloin tällöin. Myös harrasteet näkyivät nuorten leh-

tien lukemisessa, sillä etenkin urheilusivut olivat suosittuja.   

 Suurin osa nuorista sanoi lukevansa sekä sanoma- että aikakauslehtiä. Vain muutama 

mainitsi lukevansa ainoastaan sanomalehtiä ja pari pelkästään aikakauslehtiä. Nuorten kotiin 

tulevien lehtien kirjo oli laaja. Suurimman osan kotiin tuli jokin päivälehti kuten Keskisuoma-

lainen tai Helsingin Sanomat. Useaan kotiin tilattiin myös jotain aikakaus- tai nuortenlehteä.

 Aikakauslehdistä useampi mainitsi lukevansa usein kaikki jutut. Tämä viittaisi siihen, 

että kotiin varta vasten tilattuun nuortenlehteen tai harrastelehteen nuoret syventyvät tarkasti. 
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Tietylle kohderyhmälle suunnattu lehti tarjoaa nuorelle juuri sellaista materiaalia, mitä hän 

haluaa lukea. Mielenkiintoista oli, että yksikään nuori ei maininnut lukevansa viihdelehtiä ku-

ten Seiskaa, vaikka se on tutkimusten valossa suosituin 12–17-vuotiaiden lukemista lehdistä 

Aku Ankan, Suosikin ja Demin jälkeen (Aikakauslehtifaktat 2006: 9). Myös haastatteluissa 

tuli ilmi, että Seiska ei kuulu nuorten lehtivalikoimaan. Tästä voi tosin päätellä, että nuoret ei-

vät välttämättä halunneet myöntää lukevansa Seiskaa, koska lehdellä on yleisesti niin kieltei-

nen imago.       

 Sanomalehtien Liiton tutkimuksen (Snell 1993: 17) mukaan nuorelle kehittyy vähitel-

len myös tietoisuus omasta vastuustaan. He alkavat kiinnostua tulevaisuudestaan ja oma sosi-

aalinen rooli alkaa muodostua. Tässä vaiheessa etenkin tytöt mutta myös pojat alkavat lukea 

henkilöuutisia, yleisönosastoja ja paikallisia mainoksia. He lisäävät lukemiseensa ensimmäi-

senä kaikenlaiset pikku-uutiset, kuten onnettomuudet ja rikokset. Osalla nuorista sanomaleh-

tien lukemisen kehitys jää kuitenkin usein tähän vaiheeseen. Edellä mainittua nuorten lukemi-

sen kehittymistä voidaan havainnollistaa myös seuraavan taulukon (Taulukko 3) avulla. 
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TAULUKKO 3.  Nuorten lukemisen kehittyminen 

     

      (Snell 1993: 16) 

 Tämän luvun päätteeksi voin todeta, että nuorten lukemisella ja kriittisillä mediatai-

doilla ei näyttänyt olevan tässä yhteydessä kovinkaan merkittävää keskinäistä yhteyttä. Suurin 

osa nuorista osoittautui niin sanotuiksi pintapuolisiksi viihdelukijoiksi, eikä heidän kriittisten 

taitojensa voi tämän tutkimuksen perusteella sanoa olevan huonommat kuin niidenkään, jotka 

lomakkeiden perusteella luokittelin asialukijoiksi. Vain muutamien nuorten kohdalla yleinen 

kiinnostus yhteiskunnallisiin asioihin ja lehtien monipuolinen lukeminen näyttäytyi kriittisenä 

pohdintana myös haastattelun yhteydessä, mutta näiden vähäisten tulosten perusteella ei vielä 

voi tehdä laajempia johtopäätöksiä. 

 

IKÄ 10 12 14 16 18 

VAIHE Kiinnostunut 
itsestään 

Kiinnostus 
harrastetoi-
minnasta, 
muista nuo-
rista 

Kiinnostus 
omasta roolista 

Kiinnostus 
omasta vas-
tuusta, tulevai-
suudesta 

Kiinnostus me-
nestyksestä, tule-
vaisuudesta 

TARVE Itsensä viih-
dyttäminen 

Itsensä in-
tegroiminen 

Itsenäistymisen 
alkaminen 

Sosiaalisen 
roolin muodos-
taminen 

Aikuisuuteen 
valmistautuminen 

LUKEMISEN 
KOHTEET 

Sarjakuvat, 
Tv-ohjelmat 

Urheilusivut 
(pojat), juo-
rut (tytöt) 

Paikkakunnan 
uutiset, tapah-
tumat, meno-
vinkit 

Henkilöuutiset, 
yleisönosasto, 
paikalliset 
mainokset 

Kotimaan uutisia, 
ulkomaan uutisia 
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6.  PÄÄTÄNTÖ 

6.1. Päätelmät yhdeksäsluokkalaisten medialukutaidosta 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää yhdeksäsluokkalaisten nuorten medialukutaitoa. 

Ensisijaisesti tarkastelin nuorten kriittistä suhtautumista sanoma- ja aikakauslehtiuutisointiin, 

mitä testasin kolmen erilaisen lehtiuutisen perusteella. Lisäksi haastattelin nuoret teemahaas-

tattelun metodein.      

 Alkuoletukseni oli, että nuoret eivät lue uutisia kovinkaan kriittisesti. Vaikka me-

diakasvatuksen tärkeyttä korostetaan tänä päivänä runsaasti, ajatukseni oli, että nuoret eivät 

siitä huolimatta osaa lukea mediatekstejä riittävän pohtivasti. He eivät paneudu mediatekstei-

hin sillä tavoin syvällisesti, että esittäisivät tekstille kriittisiä kysymyksiä ja pääsisivät tällä ta-

voin tekstiin sisälle sen pintatasoa syvemmälle.    

 Tekemäni haastattelun perusteella nuoret osaavat erotella viestintävälineet viihdyttä-

viin ja laatuvälineisiin varsin hyvin. Viihdyttävistä välineistä nuorilla on vahvoja mielikuvia, 

ja he pitävät niiden luotettavuusarvoa yleisesti alhaisena. Sen sijaan suuret päivälehdet, kuten 

Helsingin Sanomat ja Keskisuomalainen ovat nuorten mielestä erittäin luotettavia ja niin sa-

nottua hyvää journalismia.     

 Paitsi julkaisukanava uutisen uskottavuuteen vaikuttavat myös uutisen rakenne, kieli 

ja tyyli. Nuorten mielestä uskottava uutinen noudattelee rakenteeltaan perinteistä uutista, sen 

on oltava informoiva ja selkeä mutta ytimekäs. Kirjakielinen uutinen on nuorista puhekielistä 

uskottavampi. Kaiken kaikkiaan nuoret peräänkuuluttavat uutisissa asiallisuutta. He myös 

osaavat pohtia aihevalintoja, eivätkä aina näe uutisarvoa esimerkiksi julkisuuden henkilön yk-

sityiselämää koskevassa lehtijutussa.    

 Nuoret uskovat kuvien voimaan. Heidän mielestään on tärkeää, että esimerkiksi henki-

löjutun yhteydessä on kuva haastatellusta ihmisestä. Toisaalta kooltaan kovin suuret kuvat sa-

moin kuin suurella kirjasimella kirjoitetut värikkäät otsikot ovat nuorista iltapäivälehtimäisen 

viihteellisiä, mikä vähentää jutun uskottavuutta.     

 Nuoret osasivat siis varsin hyvin luetella viihde- ja sensaatiovälineille tyypillisiä piir-

teitä ja arvioida näiden välineiden tuottamaa journalismia kovin kriittisesti. Mielenkiintoisinta 

tutkimuksessa kuitenkin oli, että nuorten ”kriittisyys” näyttäisi kuitenkin perustuvan pääasias-

sa mielikuviin ja niin sanotusti opittuihin asioihin.    

 Esimerkiksi Seitsemän Päivää -lehden jutun nuoret tuomitsivat rankasti epäuskotta-
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vaksi. He osasivat luetella edellä mainitsemiani viihdelehtien piirteitä ja ominaisuuksia, joiden 

perusteella Seiska ei heistä edusta hyvää journalismia. Itse tekstin sisältöön läheskään kaikki 

nuoret eivät sen sijaan osanneet suhtautua riittävän pohtivasti, ja vain muutamat osasivat poi-

mia huoltajuuskiistaa käsittelevästä jutusta subjektiiviset elementit. Toisin sanoen jos juttu oli-

si esitetty nuorille tavallisessa tekstimuodossa kontekstistansa irrallaan, juttu ei varmaankaan 

olisi herättänyt yhtä voimakkaita tunteita. Ykköset-lehden ja Nykypäivän kohdalla tekstin us-

kottavuuden arviointi oli vielä vaikeampaa, sillä julkaisut eivät olleet nuorille tuttuja. Näin ol-

len he eivät voineet tukeutua lehtien luomiin mielikuviin arvioidessaan juttujen uskottavuutta.

 Nuorten heikkoa kriittisyyttä osoitti myös se, että useat haastateltavani nimesivät tut-

kimuksessa olleiden lehtijuttujen edustavan hyvää journalismia. Kaikki valitsemani jutut olivat 

kuitenkin vieläpä hyvin räikeällä tavalla subjektiivisesti tehtyjä lehtiuutisia. Seiskaan kohdis-

tusvasta kriittisestä suhtautumisestansa huolimatta useat nuoret pitivät kuitenkin Seiskan juttua 

jossain määrin uskottavana. Monet muodostivat jutun sisällöstä välittömästi mielipiteen, joka 

osoitti heidän kritiikittömyytensä juttua kohtaan. Myöhemmin, kun puheeksi tuli itse julkaisu, 

mielipide kuitenkin vaihtui. Myös aiheeltaan vieras ja kaukainen lehtijuttu, esimerkiksi Nyky-

päivän poliittinen juttu, oli nuorista ennemmin uskottava kuin epäuskottava. Nuorilla oli vai-

keuksia tarkastella kriittisesti tekstiä, joka on heille vierasta ja oman kiinnostuksen ulkopuolel-

la.      

 Nuorten heikosta medialukutaidosta kielii myös se, että suurin osa haastateltavista oli 

täysin johdateltavissa koko haastattelun ajan, ja vastaukset piti useiden kohdalla niin sanotusti 

”lypsää”. Nuoret olivat hyvin ympäripyöreitä ja epäröiviä vastauksissaan. Ensireaktiot juttujen 

lukemisen jälkeen olivat suurimmalla osalla seuraavanlaisia: 

 Marika Fingerroos -juttu oli ihan uskottava. – – En oikein osaa sanoa miksi – – (Tyt-
 tö9)   
 Jutut voi olla totta tai sitten ei – – En oikein osaa sanoa, minkälaisiin juttuihin voi 
 uskoa. (Tyttö4) 
 Täs jutus [Ykköset-lehden juttu] tyyli on enemmän uutisluontoinen, mut emmä tiiä – – 
 (Tyttö11) 
 
 

Myös valitsemaani haastattelumateriaalia nuoret kuvasivat hyvin ylimalkaisin adjektiivein, tyl-

sä, turha, ei ajatuksia herättävä, ei kiinnostava, osaamatta kuitenkaan perustella ajatuksiaan. 

 Kaiken kaikkiaan aineistoani leimasi nuorten epävarmuus ja emmä oikein tiiä -
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tyyppiset vastaukset. Nuoret muun muassa käyttivät vastauksissaan hyvin ympäripyöreitä ja 

abstrakteja adjektiiveja.  

 Toi demarijuttu oli aika tavallinen ja normaali. (Tyttö15) 
 
 Tästä [Marika Fingerroos -jutusta] ei pomppaa sillei mitään piirteitä – – Ihan hyvä 
 lehtijuttu (Tyttö7) 
  
 Nykypäivän juttu ei vakuuta – – Perusteltu vähän liian vähän – – tai jos sanottu, niin 
 vähän liian vahvasti (Tyttö7) 

  

Hyvin harva nuori osasi oma-aloitteisesti jutella haastattelumateriaaleina olleista jutuista tai 

yleensä lehtijuttujen uskottavuudesta ja luotettavuudesta, ja suurimman osan kohdalla keskus-

telu vaati johdatteluani mennäkseen eteenpäin.     

 Voisi todeta, että nuorten kriittisyys ilmeni niin sanotusti teoriatasolla, mutta käytän-

nössä he eivät taitoa kovinkaan vahvasti osoittaneet. Toisin sanoen nuoret tiedostavat hyvin, 

että tiedotusvälineet jaetaan sekä laatu- että sensaatiovälineisiin, ja he tunnistavat viihteellisen 

journalismin piirteitä. Etenkin viihdejournalismille tyypillinen värikkyys ja räikeys ovat nuo-

rille selviä asioita. Tekstin syvempi kriittinen pohdinta, merkitysten ja tarkoitusperien etsimi-

nen sekä niiden löytäminen on nuorille kuitenkin selvästi haastavampaa. 

 

6.2. Medialukutaidon kehittäminen kouluopetuksessa 

 Tämän päivän nuorten arki on medialaitteiden kyllästämä ja mediat kuuluvat kiinteästi suo-

malaisten nuorten vapaa-aikaan. Tutkimukseni kuitenkin osoittaa, että nuorten medialukutai-

dossa on puutteita, joita tulisi kehittää.    

 Vesa Heikkistä (2002: 9) siteeratakseni kaikenlainen vallankäyttö on voimakkaimmil-

laan silloin, kun se ei ole näkyvää. Kriittisesti lukeva ihminen pystyy näkemään myös rivien 

väleihin, ja näkymättömän näkyväksi tekeminen onkin lukijan tärkein tehtävä. Heikkisen pe-

räänkuuluttamaa rivien väleihin näkemistä minäkin painottaisin. Tämän päivän maailma on 

pullollaan hyvin erilaisia ja monimuotoisia mediatekstejä, joiden tarkasteluun vaaditaan sy-

vempää, tarkastelevaa otetta. Jotta nuoret oppisivat muodostamaan käsityksen tekstin valin-

noista, tulkitsemaan niiden perusteella mahdollisia merkityksiä ja arvioimaan tekstin tarkoi-
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tusperiä, medialukutaitoa ja sen tärkeyttä tulisi painottaa nuorille erityisen ponnekkaasti. Me-

dialukutaidon tärkeimmän painopisteen näkisin olevan ennen kaikkea nuorten kouluopetuk-

sessa.       

 Mediakasvatus sisältyy nykyiseen peruskoulun opetussuunnitelmaan, jossa sitä paino-

tetaan opetettavaksi monissa aineissa ja asioissa. Päävastuun koulun mediakasvatuksen toteu-

tuksesta kantavat kuitenkin käytännössä taito- ja taideaineiden (kuvataide, musiikki, liikunta, 

käsityöt ja ilmaisukasvatus) opettajat, kieli- ja viestintäaineiden (äidinkieli, puheviestintä, 

draama ja vieraat kielet) opettajat sekä tietotekniikan ja teknologiakasvatuksen opettajat (Lok-

ka: 2003: 207–208). Kriittistä lähestymistapaa tulisi kuitenkin painottaa jokaisessa oppiainees-

sa, jokaisen tekstin kohdalla. Kuten Vesa Heikkinen (2002: 9) toteaa, kriittinen lukeminen on 

aktiivisen kansalaisuuden avaintaito. Kriittinen lukija pystyy ottamaan kantaa tekstiin, esittä-

mään siitä perusteltuja mielipiteitään ja myös vaikuttamaan niin tekstin tekijään kuin sen luki-

joihinkin.       

 

6.3. Tutkimuksen strategiset valinnat ja yleinen luotettavuus 

Ajatus pro gradu -työni aiheesta lähti omien havaintojeni pohjalta, ja halusin ennen kaikkea 

selvittää, miten taitavia medialukijoita yhdeksäsluokkalaiset nuoret ovat. Aluksi ajattelin teet-

tää nuorille ainoastaan heidän medialukutaitoaan mittaavan kokeen. Ajatus kaatui kuitenkin 

omaan mahdottomuuteensa, sillä huomasin relevantin kokeen rakentamisen olevan hyvin mo-

nimutkaista ja vaikeaa. Niinpä päädyin haastattelemaan nuoria, ja ajattelin tällä metodilla pää-

seväni riittävän syvälle nuorten ajatusmaailmaan ja myös takaamaan sen, että nuoret ymmär-

tävät, mistä tutkimustilanteessa puhutaan.    

 Jo esitutkimukseni perusteella tiesin, että termi uskottavuus tulee tuottamaan ongel-

mia. Kuten esitutkimukseeni osallistuneet aikuiset, myös nuoret määrittelivät uskottavuuden 

samaksi asiaksi kuin todenperäisyys. Koska olin varautunut tähän jo ennalta, vaihtelin termin 

käyttöä muun muassa vakuuttavaksi. Muutamien nuorten kohdalla minulle jäi sellainen olo, et-

tä he eivät kaikesta tarkentamisestani ja selvittämisestäni huolimatta tienneet ihan tarkasti, mi-

tä minä termillä tarkoitin.     

 En kuitenkaan usko, että asettelu oli liian vaikea ja epäselvä, sillä suurin osa nuorista 

ymmärsi varsin hyvin, mitä uskottavuudella tutkimuksessa tarkoitin. Termin käytöstä aiheutu-

neista ymmärtämisvaikeuksista voi päätellä myös sen, että kaikilla nuorilla ei ole minkäänlais-
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ta käsitystä siitä, että lehdillä ylipäätään on erilaisia näkökulmia ja mahdollisesti myös joitain 

tarkoitusperiä. Nuoret ikään kuin sokeasti uskovat uutisten objektiivisuuteen eivätkä he osaa 

kyseenalaistaa niiden luotettavuutta. Näin ollen kysymys uutisen uskottavuudesta on nuorten 

ajatusmaailmassa ristiriitainen.      

 Toisen ongelman ajattelin muodostuvan siitä, että nuoret helposti vastaavat haastatte-

lussa siten, miten he ajattelevat, että olisi jollain tavoin ”oikeaa” vastata. Tämän vuoksi ha-

lusinkin toteuttaa haastattelun ohessa kolmen jutun analysoimisen sisältävän testin. Tutkimuk-

sen osalta pidänkin tärkeämpänä testimateriaalin avulla saamiani tuloksia. Muu haastattelussa 

esiin tullut aineisto tukee taas sitä, mitä nuoret tietävät medialukutaidosta. Vertaamalla tätä tie-

toa käytännön tuloksiin voin tehdä päätelmiä, onko medialukutaito nuorille ylipäätään tuttu 

käsite, millä tasolla nuorten käytännön medialukutaito on ja miten niitä voisi kouluopetuksessa 

tehostaa ja kehittää.       

 Syytä on tietenkin pohtia, olivatko valitsemani lehtijutut riittävän hyviä testaamaan 

lukutaitoa ja miten paljon tutkimustilanteella on vaikutusta tuloksiin. Nyt nuoret lukivat lehti-

jutut melko nopeasti. Lukemisen jälkeen reaktio oli välittömästi, että jutut eivät kiinnostaneet. 

Koulussa nuoret joutuvat kuitenkin työskentelemään monien erilaisten tekstien parissa ja te-

kemään niistä monenlaisia tehtäviä. Uskon, että kiinnostavaan ja tutusta aiheesta kirjoitettuun 

juttuun nuorten asenne olisi voinut olla kriittisempi, mutta en kuitenkaan katso juttujen kiin-

nostamattomuuden yksistään selittävän tutkimuksen osoittamaa mediakritiikittömyyttä. 

 Nuorten medialukutaitoa kuvasti myös itse haastattelutilanne. Moni nuori tarvitsi tu-

ekseen todella paljon johdattelua, ennen kuin hän ymmärsi, millaisia asioita toivon hänen tut-

kimusmateriaalista etsivän. Nuoret eivät osanneet oma-aloitteisesti sanoa kovinkaan monipuo-

lisesti, millaista lehtijuttua he pitävät uskottavana ja niin sanotun hyvän journalismin mukaise-

na. Näin ollen heillä oli vaikeuksia löytää myös tutkimusmateriaalista sellaisia aineksia, jotka 

puoltaisivat heidän väitettä jutun uskottavuuden osalta.    

 Toisin sanoen haastattelumateriaalin olisi voinut valita nuoria kiinnostavimmista aihe-

piireistä. Lisäksi nuorille olisi voinut paremmin painottaa, että haastattelutilanne liittyy heidän 

lukemiinsa kolmeen uutiseen, jolloin osa nuorista olisi saattanut paneutua niihin hieman syväl-

lisemmin. Toisaalta en kuitenkaan usko sen tuoneen merkittävää muutosta lopputulokseen, sil-

lä haastattelutilanteessa johdattelin ja autoin nuoria syvemmälle teksteihin. Tästä huolimatta 

tekstit eivät kuitenkaan auenneet kaikille nuorille.   

 Luotettavuuden kannalta olisi saattanut olla parempi teettää esitutkimus samanikäisille 

nuorille kuin mitä varsinaiset tutkittavani olivat. Tällä tavoin olisin voinut vielä miettiä haas-
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tattelumateriaalin käyttöä ja sen mahdollista vaihtamista. Lisäksi olisin osannut varautua pa-

remmin siihen, mihin suuntaan haastattelut lähtevät kulkemaan ja keksiä parempia lisäkysy-

myksiä haastattelun tueksi.     

 Haastattelut purin nauhalta sanasta sanaan ja ryhmittelin ja luokittelin ne tarkkaan, ku-

ten tulosluku (luku 5) osoittaa. Valitsemani 17 nuorta edustivat molempia sukupuolia, ja luo-

kan opettajan mukaan ryhmä oli heterogeeninen ja sisälsi monipuolisen otoksen koulumenes-

tykseltään eritasoisia oppilaita. Tutkimuksen luotettavuuden kannalta suurempi joukko takaisi 

tietenkin osuvamman tuloksen, mutta pro gradu -työn aineistoksi ryhmä oli kooltaan riittävä 

kuvamaan tutkimaani ilmiötä. 

 

6.4. Jatkotutkimuksien hahmotelmia 

Tutkimustani olisi mielenkiintoista jatkaa laajentamalla tutkittavien joukko suuremmaksi, jol-

loin yhdeksäsluokkalaisten medialukutaidosta piirtyisi vielä tarkempi kuva. Tutkimuksen me-

netelmänä voisi edelleen olla teemahaastattelu, mutta tutkittavat voisivat olla eri kouluista ja 

paikkakunnilta. Haastattelumateriaali voisi olla nuoria kiinnostavampaa, ja myös teemahaas-

tatteluun valmisteltuja kysymyksiä voisi kehittää, jotta nuoria ei tarvitsisi haastattelussa juuri-

kaan johdatella.      

 Tutkimusta olisi mielenkiintoista jatkaa myös siten, että materiaalia testattaisiin myös 

aikuisiän kynnyksellä olevilla nuorilla sekä aikuisilla. Näin nähtäisiin, miten kriittisesti aikui-

set osaavat suhtautua eri mediateksteihin ja mikä on iän vaikutus medialukutaitoon. Aikuisia 

tutkimalla nähtäisiin myös, onko mediakasvatuksella kouluopetuksessa ollut mitään roolia 

medialukutaidon kehittymisessä. Toisin sanoen tutkimus vastaisi kysymykseen, ovatko me-

diakasvatusoppeja saaneet nuoret aikuisia kriittisempiä medialukijoita.   

 Lisäksi olisi mielenkiintoista tutkia, ovatko eri tekniset viestintävälineet vaikuttaneet 

nuorten kriittiseen suhtautumiseen myös muita medioita kohtaan. Nuoret käyttävät aikuisvä-

estöä enemmän esimerkiksi Internetiä, jonka epäluotettavuudesta varoitellaan tänä päivänä 

yleisesti. Jos nuoret osaavat suhtautua kriittisesti Internetiin, heidän voisi kuvitella osaavan 

tarkastella kriittisemmin myös muita tiedotusvälineitä. Mielenkiintoista olisi laajentaa me-

dialukutaidon tutkimus lehtiuutisoinnin lisäksi myös sähköisten välineiden uutisointiin. 
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LIITE 4 
 
TAUSTATIETOLOMAKE 
   Nimi___________________________________________ 
    
 
VASTAATHAN KYSYMYKSIIN HUOLELLISESTI JA REHELLISEST I. KIITOS! 

 
 
1. Luen tavallisesti (merkitse oikea vaihtoehto rastilla) 
 
1. valtakunnallisia sanomalehtiä (esim. Helsingin Sanoma, Kauppalehti)   

säännöllisesti   satunnaisesti   en lainkaan   
 

2. maakuntalehtiä (esim. Keskisuomalainen) 
 säännöllisesti   satunnaisesti   en lainkaan   

 
3. ilmaisjakelulehtiä (esim. Suur-Jyväskylän Lehti, City-lehti)  

säännöllisesti   satunnaisesti   en lainkaan   
 
4. iltapäivälehtiä (Ilta-Sanomat, Iltalehti)  

säännöllisesti   satunnaisesti   en lainkaan   
 
5. aikakauslehtiä (esim. Seiska, Pirkka, Anna, TM, harrastus- ja järjestölehdet) 

säännöllisesti   satunnaisesti   en lainkaan   
 
6. nuortenlehtiä (esim. Demi, Suosikki)  

säännöllisesti   satunnaisesti   en lainkaan   
 
7. muita lehtiä, mitä ja miten usein? _______________________________________________________ 
 
 
2. Kotiin meille tilataan (mainitse kotiin tulevat sanoma- ja/tai aikakauslehdet) 

____________________________________________________
____________________________________________________ 

 
3. Kuinka usein luet SANOMALEHTIÄ (=ensimmäisen kysymyksen vaihtoehdot 1-4)? (rastita 

sopivin vaihtoehto) 
 
päivittäin tai lähes päivittäin      
useita kertoja viikossa      
kerran viikossa        
harvemmin        
en juuri koskaan        
 
4. Kuinka kauan käytät kerralla aikaa SANOMALEHDEN luk emiseen? 
 
en lue juuri koskaan        
alle 15 minuuttia        
15 - 30 minuuttia       
31 – 45 minuuttia        
46 min – 1 tunti       
yli tunnin         
 
 



5.   Millä tavoin yleensä luet SANOMALEHTIÄ? (Rastita vain yksi kohta. Ellet löydä juuri itsellesi 
sopivaa vastausta, valitse se kohta, joka on lähimpänä omaa lukutapaasi.) 
 
Selaan lehden nopeasti läpi    
 
Selaan lehden läpi ja välillä pysähdyn 
lukemaan kiinnostavia asioita    
 
Luen yleensä juttuja tarkkaan    
 
Luen koko lehden tai lähes koko  
lehden tarkkaan     
 
 
6. Kuinka usein luet aikakauslehtiä (myös NUORTENLEHDET)?  
 
luen päivittäin tai lähes päivittäin  
jotain aikakauslehteä      
 
luen tiettyä/tiettyjä lehteä/lehtiä säännöllisesti  
(esimerkiksi harvakseen ilmestyvän  
lehden jokaisen numeron)    
  
selaan jotain lehteä silloin tällöin    
   
en lue aikakauslehtiä juuri koskaan    
 
 
7.   Millä tavalla luet aikakauslehtiä? (Rastita vain yksi kohta. Ellet löydä juuri itsellesi sopivaa 
vastausta, valitse se kohta, joka on lähimpänä omaa lukutapaasi.) 
 
syvennyn lehden kaikkiin tai lähes kaikkiin  
juttuihin ja käytän lehden lukemiseen  
runsaasti aikaa     
 
syvennyn tavallisesti useaan juttuun tarkkaan    
    
luen tavallisesti muutaman 
kiinnostavan jutun     
 
 
selaan lehden nopeasti silmäillen läpi     
  
 
8. Sanomalehdestä luen ainakin (täydennä) esim. pääkirjoitukset, urheilusivut, säätiedot, jne. 

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
 

9. Aikakauslehdestä luen ainakin (täydennä) esim. horoskoopin, Niksi-Pirkka-palstan, reseptit, jne.  
____________________________________________________
____________________________________________________ 

 
 



 
 

Yhteen- 
vetoa 

Seiskassa  
yksipuolinen 
näkökulma 

Ykköset 
mainostava 

NP:ssä 
poliittista 
vastakkain- 
asettelua 
 

Seiskan 
jutulla ei 
uutisarvoa 
(juoru) 

Ykkösten 
jutulla ei 
uutisarvoa 
(turha) 

NP:n 
jutulla ei 
uutisarvoa 
(ei 
kiinnostava) 

Seiska  
ok 

Ykköset 
ok 

NP 
ok 

Uskottavia 
julkaisuja 

Epä-
uskottavia 
julkaisuja 

Tyttö1    X  X  X  Ksml Seiska tms. 
Poika2  X  X     X Ksml, HS Juoru- 

lehdet 
Poika3 X    X X    Isot lehdet  
Tyttö4 X       X X HS Seiska 
Poika5    X X    X Ksml Seiska 
Tyttö6    X    X X Ksml, HS Seiska 
Tyttö7    X  X  X  HS, Ksml Seiska 
Poika8 X X    X    HS, isot lehdet Seiska, 

Katso,Oho 
Tyttö9    X X X    Ksml, HS Seiska, 

lööppi- 
Lehdet 

Poika10    X    X X Ksml, HS  
Tyttö11    X X    X HS, 

Sanomalehdet 
Seiska 

Tyttö12    X X    X Ksml, HS Seiska 
Poika13    X    X X TM, Ksml Iltapäivä- 

lehdet 
Poika14 X    X X    HS Seiska 
Tyttö15    X X    X Sanomalehdet Seiska 
Tyttö16    X X    X Isot 

sanomalehdet 
Seiska, 
Oho, 
Katso 

Tyttö17 X X       X Ksml, HS Seiska ym. 
Yht. 5 3 0 12 8 6 0 6 11   

 

Liite 5.



            LIITE 6 
 
 

Lukija- 
profiilit 

Säännöllinen 
asialukija 

Säännöllinen 
viihdelukija 

Satunnainen 
asialukija 

Satunnainen 
viihdelukija 

Lukee vain 
sanomalehtiä 
(S) tai 
aikakauslehtiä 
(A) 

Ei lue lehtiä 
lainkaan 

Tyttö1 X    (S)  
Poika2    X   
Poika3    X   
Tyttö4    X   
Poika5    X (S)  
Tyttö6  X   (A)  
Tyttö7 X      
Poika8 X      
Tyttö9  X     
Poika10    X (S) Ei lue 

aikakauslehtiä 
Tyttö11 X      
Tyttö12  X     
Poika13    X (S) Ei lue 

aikakauslehtiä 
Poika14    X (S) Ei lue 

aikakauslehtiä 
Tyttö15  X   (A) Lukee 

sanomalehtiä 
vain vähän 

Tyttö16    X   
Tyttö17    X   
Yht. 4 4  9   

 




