
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAISTELU TOTUUDESTA 

 

Kehysanalyysi ravitsemussuosituksia haastavista kokemusasiantuntijoista 

Helsingin Sanomissa, Ilta-Sanomissa ja Iltalehdessä  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliisa Aikkila ja Pinja Päivänen 

Journalistiikan kandidaatintutkielma 

 Kevät 2017 

Kieli- ja viestintätieteiden laitos 

Jyväskylän yliopisto 

 



 
 

Tiedekunta – Faculty 

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen 

Laitos – Department 

Kieli- ja viestintätieteiden 

Tekijä – Author 

Aikkila, Eliisa; Päivänen, Pinja  

Työn nimi – Title 

Taistelu totuudesta – kehysanalyysi ravitsemussuosituksia haastavista kokemusasiantuntijoista Helsingin 

Sanomissa, Ilta-Sanomissa ja Iltalehdessä 

Oppiaine – Subject 

Journalistiikka 

Työn laji – Level 

Kandidaatintutkielma 

Aika – Month and year 

Maaliskuu 2017 

Sivumäärä – Number of pages 

44 sivua + liitteet (1 sivu)   

Tiivistelmä – Abstract 

Tässä tutkielmassa selvitämme, miten ravitsemukseen liittyvää kokemusasiantuntijuutta on kehystetty 

Helsingin Sanomissa, Ilta-Sanomissa ja Iltalehdessä vuosina 2013–2016. Kokemusasiantuntijaksi 

määrittelemme henkilön, jolla ei ole tieteellisesti hyväksyttyä näyttöä argumenttiensa tueksi ja joka tekee 

bisnestä kiistanalaisilla väitteillään.  

 

Terveysjournalismilla on suuri vaikutus kansalaisten terveysvalintoihin, ja siksi on kyseenalaista päästää 

ääneen henkilöitä, jotka esittävät ilman totuuspohjaa olevia väitteitä. Tutkimuksemme on laadullista ja se 

keskittyy kahteen kokemusasiantuntijaan, lääkäri Antti Heikkilään ja personal trainer Tomi Kokkoon. 

Aineistossamme on myös usein läsnä virallisen tahon edustaja, jonka sanoma on rinnastettu 

samanarvoiseksi kokemusasiantuntijoiden väitteiden kanssa. 

 

Tapa kehystää ravitsemuskeskustelu kiistaksi on monella tapaa ongelmallinen. Ristiriitaiset terveysviestit 

vähentävät kansalaisten terveystietämystä ja halua sitoutua terveellisiin elämäntapoihin. Aineistossamme 

faktat olivat pääosin kehystetty asiantuntijoiden suuhun, eikä niiden todenperäisyyteen otettu kantaa. 

Journalismin tehtävänä on pyrkiä mahdollisimman lähelle totuutta, mutta ravitsemuskeskustelu näyttäytyy 

virallisten tahojen ja kokemusasiantuntijoiden keskinäisenä kiistana siitä, kuka on oikeassa. 

Asiasanat – Keywords 

Terveysjournalismi, kehystäminen, kokemusasiantuntijuus 

Säilytyspaikka – Depository 

Jyväskylän yliopisto, Kieli- ja viestintätieteiden laitos 

Muita tietoja – Additional information 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SISÄLLYS 

 

 
1 JOHDANTO ............................................................................................................................................. 1 

2 AIEMPI TUTKIMUS JA TEOREETTINEN VIITEKEHYS ................................................................... 4 

2.1 Totuus journalismissa ......................................................................................................................... 4 

2.2 Terveysviestintä ja -journalismi ......................................................................................................... 6 

2.3. Päiväjärjestys ja tasapuolisuusharha ................................................................................................. 9 

2.4 Kokemusasiantuntijuus .................................................................................................................... 10 

2.5 Tutkimusongelma ja -kysymys ........................................................................................................ 12 

3 AINEISTO JA TUTKIMUSMENETELMÄ .......................................................................................... 13 

3.1 Aineisto ............................................................................................................................................ 13 

3.2 Tapaukset ......................................................................................................................................... 14 

3.2.1 Antti Heikkilä ............................................................................................................................ 14 

3.2.2 Tomi Kokko .............................................................................................................................. 14 

3.3 Tutkimusmenetelmä: kehysanalyysi ................................................................................................ 15 

4 ANALYYSI ............................................................................................................................................ 17 

4.1 Taistelu ............................................................................................................................................. 18 

4.1.1 Hyökkäys ................................................................................................................................... 18 

4.1.2 Puolustus ................................................................................................................................... 20 

4.2 Fakta ................................................................................................................................................. 21 

4.2.1 Asiantuntijan fakta .................................................................................................................... 22 

4.2.2 Yleinen fakta ............................................................................................................................. 24 

4.3 Koetun terveyden kehys ................................................................................................................... 25 

4.3.1 Koettu tervehtyminen ................................................................................................................ 26 

4.3.2 Koettu sairastuminen ................................................................................................................. 28 

4.4 Kehysten esiintyminen medioittain .................................................................................................. 29 

5 JOHTOPÄÄTÖKSET ............................................................................................................................. 32 

6 LOPUKSI ................................................................................................................................................ 38 

6.1 Tutkimuksen arviointia .................................................................................................................... 38 

6.2 Jatkotutkimusaiheita ......................................................................................................................... 39 

KIRJALLISUUS ........................................................................................................................................ 42 

LIITTEET .................................................................................................................................................. 45 

LIITE 1 Tutkielman aineisto .................................................................................................................. 45 

 



 
1 

 

1 JOHDANTO 

 

Sanotaan, että terveydestä ja etenkin ravinnosta on tullut viime vuosina kuin uusi uskonto. Kansa 

on hurahtanut ravintokeskusteluun – kun ravitsemustieteen tutkimusten määrä on räjähtänyt ja 

niiden äärelle on helppo päästä, tutkimustuloksista on tullut pienten tutkijapiirien sijaan median 

ja koko kansan kulutustavaraa (Laatikainen 2016, 46). Yhä monimutkaisemmaksi ja 

arvaamattomammaksi käyvässä maailmassa henkilökohtainen terveys on noussut yhdeksi 

suomalaisten tärkeimmäksi arvoksi. Samalla klikkauksia tavoittelevat mediat ovat havainneet, 

että terveyttä ja ruokaa käsittelevien juttujen lukuarvo on suuri, ja aiheella tavoittaa suuren 

yleisön kiinnostuksen. (Järvi & Tammi 2016, 9.)  

 

Terveellisyyden ja ravinnon ympärillä pyörii alati kasvava superfood- ja lisäravinnebisnes. Yle 

uutisoi, että hyvinvointi myy: vitamiini- ja lisäravinnekaupan arvo on noussut Suomessa jo 

puoleen miljardiin euroon (Pantzar 2016). Ravintolisien käyttö voi kuitenkin olla terveydelle 

haitallista, jopa vaarallista (Kalliokoski, Saastamoinen, Hakaste, Armstrong, & Laitio 2017). 

Myös paljon mediassa esillä olevilla muodikkailla terveysruokavalioilla voi kuitenkin 

pahimmassa tapauksessa olla terveyden kannalta merkittäviä haittavaikutuksia – esimerkiksi 

Maaseudun Tulevaisuus (Lensu 2017) uutisoi hiljattain gluteenittoman ruokavalion 

mahdollisesti altistavan diabetekselle. Lisäksi terveyttä edistävänä markkinoidun kookosöljyn on 

todettu nostavan veren huonon LDL-kolesterolin pitoisuutta enemmän kuin hyvän HDL-

kolesterolin tasoa (ks. esim. Eyres, Eyres, Chisholm, & Brown 2016).  

 

Tutkimuksemme motivaation lähtökohtana on, että terveys koskettaa jokaista. Kun bisnestä ja 

journalismia tehdään terveyden saralla, liikutaan aina ihmisen elämän peruskysymysten äärellä, 

ja tuoreita, varoittavia esimerkkejä kyseenalaisesta terveysaiheita käsittelevästä journalismista 

löytyy maailmalta useita. Hiljattain uutisoitiin australialaisesta terveysbloggarista ja -kirjailijasta 

Belle Gibsonista, joka tuomittiin huijauksesta hänen uskoteltua medialle parantuneensa useista 

syövistä luonnonhoitojen avulla. Mediajulkisuuteen päästyään Gibson teki paljon rahaa 

kirjoillaan ja älypuhelinsovelluksellaan, joilla hän opastaa intialaisten perinnehoitojen, 

happihoidon, sekä gluteenittoman ja sokerittoman ruokavalion saloihin. Todellisuudessa Gibson 

ei koskaan ollut sairastunut ainuttakaan syöpää. (Iltalehti 15.3.2017.) Tutkielmamme aihe 

syntyikin juuri havaitsemastamme ristiriidasta – huomattavan paljon palstatilaa saavat 
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asiantuntijoiksi määritellyt ihmiset, joiden puheita tiedeyhteisö ei allekirjoita. Suomalaisessa 

mediassa käydyssä ravitsemuskeskustelussa silmiimme on pistänyt erityisesti toistuva väite siitä, 

että juuri viralliset ravitsemussuositukset tekevät kansan sairaaksi. Tämä sotii 

ravitsemussuositusten perimmäistä idean vastaan – suomalaiset ravitsemussuositukset on 

kehitetty parantamaan väestön terveyttä ravitsemuksen kautta, ja ne perustuvat vahvaan 

tutkimusnäyttöön (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2014, 8–10).  

 

Tutkimusten mukaan harva suomalainen ylipäätään syö kansallisten ravitsemussuositusten 

mukaisesti, sillä yhdeksästä suositusten tavoitteesta viiteen yltää kolmasosa naisista ja vain 16% 

miehistä. (Ovaskainen, Männistö, Tapanainen, Raulio, Virtanen & Peltonen 2015, 3.) Väite 

ravitsemussuositusten haitallisuudesta on siis virheellinen, sillä eiväthän noudattamatta jätetyt 

suositukset voi sairastuttaa kansaa. Kyseisten asiantuntijoiden puheilta puuttuu siis tieteellisesti 

todistettu näyttö, ja heidän argumenttinsa perustuvat lähinnä heidän itsensä tai muiden ihmisten, 

kuten heidän asiakkaidensa kokemuksiin. Heidän argumenteistaan löysimme myös muita 

tieteellisen ajattelun ja argumentoinnin sääntöjä laiminlyöviä väitteitä, ja siksi halusimme tutkia, 

miten nämä kyseenalaista ravitsemustietoa levittävät henkilöt esitetään mediassa. 

 

Tästä syystä tutkimme kokemukseen argumenttinsa perustavien, virallisten tahojen suosituksia 

vastustavien asiantuntijoiden kehystämistä suomalaisessa mediassa. Valitsimme tutkimuksemme 

kohteeksi mediassa paljon esillä olleet tieteellisesti todistettuja ravitsemussuosituksia omalla 

kokemustiedollaan haastavat ortopedi Antti Heikkilän ja personal trainer Tomi Kokon. 

Mielestämme on mielenkiintoista, miten heidät päästetään mediassa ääneen ja missä määrin 

heidän kokemukseen perustuvan tietämyksensä kehystetään ja esitetään samanarvoisena faktana 

kuin tieteellinen tutkimustieto. 

 

Medialla on luonnollisesti suuri rooli sekä terveysvalistajana että terveyteen liittyvän 

todellisuuden rakentajana (Järvi 2011, 43). Kun kyse on niinkin perustavanlaatuisesta yksilöiden 

elämänlaatuun vaikuttavasta tekijästä kuin terveydestä, journalismin eettisen kulmakiven eli 

totuuden rooli korostuu – esitettyjen tietojen tulee olla totta (Kuutti 2015, 11). 

Terveysjournalismin kannalta totuudenmukaisuuden vaatimus on siis erityisen tärkeä, sillä 

median välittämillä terveysviesteillä on vaikutusta yksilöiden terveyskäyttäytymiseen (ks. esim. 

WHO 1998, Rimal & Lapinski 2009). Sen sijaan ristiriitaisten terveysväitteiden esittäminen 

mediassa johtaa siihen, että yleisö kokee yhä enemmän hämmennystä ja epätietoisuutta 

ravitsemusta kohtaan. Tämä taas vähentää ihmisten halua sitoutua terveellisiin ja suositusten 
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mukaisiin elintapoihin. (Nagler 2014, 25.) Terveysjournalismin vaikuttavuuden takia onkin 

tärkeää pohtia, kenet päästetään ääneen ja miten hänen sanomansa kehystetään. 

 

Heikkilän ja Kokon kokemukseen perustuvasta tietämyksestä johdamme tutkimukseemme 

käsitteen “kokemusasiantuntija”. Määrittelemme kokemusasiantuntijan mediassa asiantuntijaksi 

kehystetyksi henkilöksi, jonka argumenteilla ei ole tieteellisillä mittareilla laadukkaaksi 

hyväksyttyä näyttöä ja joka usein myös tekee bisnestä kiistanalaisilla väitteillään. Käsite on jo 

vakiintunut puhekieleen ja netin terveysteemaisille keskustelupalstoille, mutta tieteellisessä 

kirjallisuudessa sitä ei ole aiemmin käytetty. Oletamme, että kokemusasiantuntijuus ilmiönä on 

osa niin kutsuttua totuudenjälkeistä aikaa, jolloin faktoista on tullut toissijaisia, ja ne ovat 

peitonneet tunteisiin ja kokemuksiin vetoavat sekä monimutkaisia kokonaisuuksia 

yksinkertaistavat argumentit (Laybats & Tredinnick, 2016, 204). Laybats ja Tredinnick (2016, 

204) käyttävät konkreettisimpana esimerkkinä totuudenjälkeisen ajan hengestä skottipoliitikko 

Michael Goven Sky Newsille antamaa kommenttia: “Tämä maa on saanut tarpeekseen 

asiantuntijoista.” Perinteisiin auktoriteetteihin on siis kyllästytty, ja tämä näkyy selvästi myös 

ravitsemuskeskustelussa kokemusasiantuntijoiden saamana huomiona. 

 

Aiempaa suomalaista tutkimusta mediatekstien ravitsemusasiantuntijuutta koskien on tehnyt 

muun muassa Huovila (2016). Hän toteaa väitöskirjassaan aiheen olevan vaikeasti haltuun 

otettava, mutta kiehtova ja tärkeä tutkimuskohde sen moniulotteisuuden vuoksi. Julkisen 

ravitsemuskeskustelun monitahoisuus juontuu siitä, että keskustelussa ravitsemuksesta kohtaavat 

yksityinen ja julkinen, arkiajattelu ja tieteellisyys sekä terveys ja politiikka. (Huovila 2016, 86.) 

Yllä mainitut syyt tekevät julkisesta ravitsemuskeskustelusta ja -asiantuntijuudesta myös 

arkiajattelussa ja -elämässä tunteita ja mielipiteitä herättävän, ja siksi katsomme, että 

tutkimuksemme on merkittävä niin arjen kuin tieteellisenkin maailman näkökulmasta. 
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2 AIEMPI TUTKIMUS JA TEOREETTINEN VIITEKEHYS  

 

 

2.1 Totuus journalismissa 

 

Totuus on journalismin kulmakivi. Totuus motivoi sekä journalisteja työhönsä että ihmisiä 

hakeutumaan uutisten ääreen. Perinteisten tiedotusvälineiden legitimiteetti perustuukin kykyyn 

tuottaa totuudenmukaista sisältöä journalististen käytäntöjen edellyttämin tavoin. (Hearns-

Branaman 2016, 4). Vaatimus esitettyjen tietojen todenmukaisuudesta erottaa journalismin 

monista muista viestinnän muodoista ja sitä voidaan pitää myös journalismin tärkeimpänä 

eettisenä ohjenuorana (Kuutti 2015, 11). Pyrkimys totuudenmukaisuuteen mainitaan 

suomalaisten journalistien eettisessä säännöstössä, Journalistin ohjeissa, kohdissa 8 ja 11: 

 

8. Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JSN 2014). 

 

11. Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai 

ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti (JSN 2014). 

 

“Täydellistä totuutta” on Kuutin mukaan mahdotonta paljastaa journalistisen toiminnan kautta, 

mutta sitä voidaan päästä lähelle karsimalla vähemmän todennäköisiä selityksiä tai 

mahdollisuuksia kerrottavien asioiden todenmukaisuudelle. Tämä onnistuu journalististen 

työkäytäntöjen eli huolellisen tiedonhankinnan sekä tietojen arvioinnin ja arvottamisen avulla. 

(Kuutti 2015, 11.) ”Journalistinen totuus” voidaankin nähdä prosessiksi, jossa faktojen 

keräämisen ja varmistamisen ohella selvitetään niiden merkitystä. Toimittajan on oltava työssään 

mahdollisimman läpinäkyvä, jotta lukijat voivat itse arvioida kerrottavia tietoja. (emt., 20.) 

Journalismia, samoin kuin tiedettä, luonnehtii weberiläinen arvorelevanssin teesi: journalistisen 

prosessin tulee pyrkiä tuottamaan totuusarvoja, jotka ovat ajankohdasta riippumattomia. 

Pyrkimys totuudellisuuteen onkin journalismin eetoksen keskeisin käsite ja ideaali. (Kauhanen 

1998, 291.) 

 

Kuutin (2015, 17) mukaan internet on kiihdyttänyt toimitusten välistä uutiskilpailua, mikä luo 

toimittajille paineita tehdä myyviä juttuja, mahdollisesti jopa totuuden kustannuksella. Hän 

viittaa toimittaja-kirjailija Nick Daviesiin, jonka mukaan totuuden kertomista journalismissa 

vaikeuttaa puute ajasta ja muista resursseista. Taloudelliset paineet näkyvät esimerkiksi siinä, 
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että toimittajilla ei ole aikaa tarkistaa faktoja ja he joutuvat luottamaan uutistoimistoihin, PR- 

materiaaliin ja muihin lähteisiin. Tällöin viranomaiset ja muut toimitusten ulkopuoliset 

organisaatiot valitsevat uutisoinnin kohteet ja jopa kirjoittavat itse omat uutisensa. (emt., 17.) 

 

Kun internet on kiristänyt perinteisten mediatoimijoiden kilpailua ja resursseja, se on samalla 

myös mahdollistanut yleisölle journalistien työn valvonnan ja esitettyjen tietojen tarkastamisen. 

Se on samalla nakertanut perinteisten tiedotusvälineiden hallitsemaa tiedonvälityksen 

monopolia, kun myös journalismin ulkopuoliset tahot voivat esittää kaupallisia tiedotteita ja 

muita sisältöjä, jotka esittävät itsensä uutisina ja journalistisina teksteinä. Lisäksi yksittäiset 

henkilöt ja organisaatiot pyrkivät entistä vahvemmin vaikuttamaan mediasisältöihin itselleen 

edullisella tavalla mediajulkisuuden toivossa. (Partanen 2007, 5–7.) Internetin loputtoman 

tietotulvan sekä journalismiksi naamioituneiden sisältöjen lisääntyessä journalismin 

totuudenmukaisuuden tavoite korostuu entisestään. 

 

Miksi totuuteen pyrkiminen tuntuu silti olevan toimittajille usein hyvin hankalaa? Yksi syy 

Greenhousen (2012) mukaan on se, että totuudelle ei ole yhtä yksiselitteistä määritelmää. Kuutin 

(2015, 22) mukaan on kaksi perussyytä, joiden takia journalistinen juttu ei välttämättä ole 

totuudenmukainen. Ensimmäinen syy on se, että juttuun päätyy paikkansa pitämätöntä tietoa tai 

juttukokonaisuus virheellisen kokonaiskuvan käsittelemästään aiheesta. Paikkansapitämätön 

tieto voi näkyä jutussa virheellisyyden lisäksi asian todellista merkitystä ylikorostavana, 

värittävänä, kärjistävänä tai provosoivana tietona. Toinen syy on se, että juttu kehystää 

faktaväittämäksi mielipiteen, joka on todellisuudessa perätön. Tämä voi johtua siitä, että 

toimittaja on tehnyt virheellisen tulkinnan jutun paikkansapitävistä tiedoista ja sen takia 

käsittänyt mielipiteen faktaksi. Lisäksi juttukokonaisuus voi olla totuudenvastainen, jos juttuun 

sisältyy käsiteltävään aiheeseen kuulumattomia tietoja, jutusta puuttuu aiheen kannalta 

olennaisia tietoja, tietoja painotetaan virheellisesti korostamalla kokonaisuuden kannalta 

vähemmän tärkeitä merkittävien kustannuksella tai keskenään vertailukelvottomia tietoja 

rinnastetaan tai verrataan toisiinsa. (Kuutti 105, 22–23.) 

 

Toisaalta vaikka toimittajien tehtävä olisi tarkastaa haastateltavien sanoman totuudenmukaisuus, 

siteeraaminen ilman väitteiden paikkansapitävyyden tarkastelua on kyllä tietyn totuuden julki 

tuomista. Mutta onko yksilön subjektiivinen tai tilannesidonnainen totuus tärkeää tai 

hyödyllistä? Greenhousen (2012) mukaan ei, mutta toisaalta sen esittäminen ei vaadi oikaisua.  
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2.2 Terveysviestintä ja -journalismi 

 

Terveysviestintä on käsitteenä laaja ja vakiintumaton (ks. esim. Torkkola 2008, 39). 

Laajimmassa määritelmässä terveysviestinnän piiriin voidaan lukea kaikki viestinnän lajit, niin 

joukkoviestintä kuin kahdenkeskinenkin viestintä (Torkkola 2014, 34). WHO (1998, 8) 

määrittelee terveyden edistämisen glossaariossaan terveysviestinnän oleellisiksi osa-alueiksi 

muun muassa kasvatuksen, terveysjournalismin, kahdenvälisen viestinnän, yhteisöviestinnän, 

riskiviestinnän ja sosiaalisen markkinoinnin, ja siksi terveysviestinnän käsite ulottuu 

laajimmillaan jopa tarinankerrontaan ja laulujen sanoihin. Se, mitä käsitteellä milloinkin 

tarkoitetaan, riippuu pitkälti siitä näkökulmasta, josta sitä tarkastellaan: esimerkiksi 

journalistinen käsitys terveysviestinnästä on erilainen kuin terveydenhuollon käsitys. 

Terveydenhuollossa terveysviestintä tarkoittaa terveyttä edistävää viestintää, eli viestinnässä on 

silloin vahvasti läsnä promotiivinen tai valistava ote. (Torkkola 2008, 39.) Tutkimuksessamme 

keskitymme kuitenkin terveysviestinnän journalistisiin ominaisuuksiin. 

 

Terveysviestinnällä on havaittu olevan käytännön vaikutusta kaikkiin terveyden ja hyvinvoinnin 

osa-alueisiin aina terveyden edistämisestä ja sairauksien ehkäisystä elämänlaatuun (Rimal & 

Lapinski 2009). Terveyttä edistävän tiedon nostaminen julkiseen keskusteluun voi vahvistaa 

terveysviestejä, innostaa ihmisiä etsimään lisätietoa terveysaiheista ja jopa saada aikaan pysyviä 

terveyttä edistäviä muutoksia elämäntavoissa. Koska ihmisten pääsy tiedonlähteiden ja siten 

myös terveysinformaation ääreen helpottuu jatkuvasti, myös terveysviestinnän rooli kasvaa 

jatkuvasti niin yksilöiden kuin yhteisöjenkin terveyden vahvistajana. (WHO 1998, 8.) 

 

Sen lisäksi että terveysaiheita käsittelevät viestit vaikuttavat ihmisten terveysasenteisiin ja -

käyttäytymiseen, myös viestin muotoilulla on merkitystä sen vaikuttavuudelle. Gallagherin ja 

Updegraffin (2011, 101) koostama meta-analyysin päätulos terveysviestinnän kehysten 

vaikutuksesta ihmisten terveyskäyttäytymiseen on se, että terveysviestin kehys vaikuttaa paljon 

siihen, miten lukija viestin omaksuu. 

 

Terveyden kannalta ennaltaehkäisevää toimintaa promotoivan terveysviestin kehystäminen joko 

positiiviseen sävyyn (gain) tai negatiiviseen sävyyn (lose) vaikuttaa siihen, miten hyvin 
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promootio omaksutaan. Jos terveysviesti oli sävyltään positiivisesti kehystetty muotoon “jos teet 

tämän, voit saada siitä tämän hyödyn”, se oli vaikuttavampi kuin negatiivinen “jos et tee tätä, 

voit saada siitä tämän haitan”. Esimerkiksi positiivisesti kehystetty viesti “jos liikut, voit 

pudottaa painoa” tehoaa paremmin kuin negatiivisesti kehystetty viesti “jos et liiku, lihot”. 

(Gallagher & Updegraff 2011, 101.) 

 

Terveysjournalismi on osa terveysviestintää. Torkkolan (2008, 89–91) mukaan 

terveysjournalismi-termi on luonteva, sillä muutkin journalismin osa-alueet ja toimittajien 

erikoistumisalat, kuten talous, kulttuuri ja urheilu ovat toimitustyön arjessa sekä lehdissä jaoteltu 

omiksi osastoikseen. Terveydestä kirjoittavat toimittajat ovat taustoiltaan usein sosiaali- ja 

terveysaiheisiin tai tieteeseen erikoistuneita. Terveysaiheilla on kuitenkaan harvassa 

sanomalehdessä omaa osastoaan, vaan terveysuutiset löytyvät esimerkiksi tiedejuttujen rinnalta. 

Sen sijaan useille aikakauslehdille terveys ja hyvinvointi ovat olleet keskeisiä teemoja jo 1970-

luvulta asti. (Torkkola 2008, 89–91.) 

 

Terveysjournalismi on varsin merkittävä terveysviestinnän haara siksi, että sen määrittämillä 

journalistisilla terveyksillä ja sairauksilla on suuri vaikutus kulttuuriseen käsitykseen siitä, mitä 

on terveys ja sairaus (Torkkola 2008, 95). Terveydenhuollon puolella joukkoviestinnän ja 

journalismin toivotaankin välittävän terveydenhuollon antama viesti sellaisenaan sitä arvioimatta 

tai käsittelemättä, mikä ei journalismin yhteiskuntaa kriittisesti tarkastelevaan luonteeseen  

täysin sovi (Torkkola 2008, 39). Terveysjournalismi on kuitenkin muita journalismin haaroja 

auktoriteettiuskollisempaa: lääkäriä kyseenalaistetaan jutuissa harvoin. Syitä on monia. Koska 

terveystiedolla on vaikutusta ihmisten terveyskäyttäytymiseen, median väärät tiedot voivat 

johtaa todellisiin terveysongelmiin. Lisäksi lääketiede mielletään tieteeksi ja siksi lähteeksi, jota 

ei tarvitse kritisoida. (Torkkola 2008, 92–95.) 

 

Torkkola (2008, 91) puhuu myös journalismin tabloidisaatiosta eli kypsymisestä kulinaristiseksi: 

kulinaristinen journalismi valitsee aiheekseen ääripäitä, kuten ihmeparantumisia, julkkisten 

terveyskohtaloita ja outoja sairauksia kärjistäen ja dramatisoiden. Yksi syy sille, miksi erityisesti 

terveysjournalismi on usein kulinaristista, voikin löytyä sairauksien ja terveyden uutisarvosta. 

Sairaudet esiintyvät mediassa terveyttä näkyvämmin siitä syystä, että ne poikkeuksellisena 

olotilana ylittävät uutiskynnyksen paremmin kuin tavalliseksi olotilaksi mielletty terveys (Järvi 

2008, 32). 
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Jos kerran sairaudet esiintyvät mediassa terveyttä näkyvämmin, herää kysymys, miksi nimeksi 

on vakiintunut juuri terveysjournalismi eikä sairausjournalismi. Termiä selittää osaksi se, että 

terveysjournalismilla on perinteisesti ollut suuri rooli kansalaisten terveysvalistuksessa 

(Torkkola 2008, 91). Esimerkiksi 1970-luvun Pohjois-Karjala-projektiin kuului televisiossa 

näytetty nykypäivän tosi-tv:tä muistuttava kurssi elintapojaan muuttavista ihmisistä (Järvi 2011, 

50). 

 

Terveysjournalismissa puheeksi tulee mahdollisesti muita journalismin aloja enemmän myös 

journalismin vastuu. Vainikainen ja Salonen (2014, 166) toteavat, että terveyttä ja sairautta 

koskevassa julkisuudessa hetken hallitsijan rooli on erityisen vastuullinen. Tämä antaa syyn 

pohtia toimittajien toiminnan etiikkaa ja esimerkiksi käytettyjen kehysten vastuuta. 

 

Järvi (2011, 140–142) esittää väitöskirjassaan terveysjournalismin kolmijaon, joka kuvaa sitä, 

millaisin keinoin terveysjournalismi vaikuttaa ihmisiin. Kolmijakoon kuuluvat tieteellinen, 

taloudellinen ja inhimillinen terveysjournalismi. Taloudellinen terveysjournalismi perustuu 

yhteisöllisyyteen – läsnä on vahvasti uhan ja hyödyn retoriikka - se mitä sairastuminen maksaa 

yhteiskunnalle ja veronmaksajille. Inhimillinen terveysjournalismi taas kumpuaa 

yksilökeskeisistä ja individualistisista arvoista ja se käyttää hyväkseen pelon ja toivon tunteita. 

Tieteellisen terveysjournalismin keskeistä ydintä ovat vahva tiedeusko ja tiedeyhteisön ja 

yksittäisten asiantuntijoiden auktoriteetti. (Järvi 2011, 140–142.) 

 

Väliverronen (2015) on tutkinut asiantuntijoiden roolia tiedeviestinnässä. Tiedeviestinnän 

perinteiset asiantuntijat toimivat usein ajankohtaisten aiheiden kommentoijina ja 

kansantajuistajina (emt., 225). Muita perinteisiä asiantuntijan rooleja tiedeviestinnässä ovat 

tieteen popularisoijan lisäksi yhteiskunnallinen osallistuminen, (tiede)politiikan kommentointi ja 

ristiriitaisuuksien kritisointi ja selvittely (Väliverronen 2001, 38). Nimenomaan 

ravitsemusuutisoinnin asiantuntijuutta Suomessa on tutkinut Janne Huovila (2016): 

monitieteellisessä väitöskirjassaan hän ruoti ravitsemusymmärryksen yksilöllisyyttä, sen 

tiedollista arvoa ja retorisia resursseja. Huovila toteaa, että julkinen ravitsemusymmärrys 

näyttäisi siirtyneen väestötason riskeistä ja epidemiologiaan pohjaavasta 

kansanterveysajattelusta entistä enemmän tapauskohtaiseen ajatteluun, joka korostaa kliinistä 

päättelyä. Näyttäisi ennen kaikkea siltä, että tapauskohtaisuuteen perustava rationaliteetti on 

tullut haastamaan kansanterveysrationaliteettia, joka perustuu epidemiologiseen 

riskiymmärrykseen. (emt. 2016, 72–73.) 
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2.3. Päiväjärjestys ja tasapuolisuusharha 

 

McCombsin ja Shawin vuonna 1972 kehittämä agenda setting -teoria eli päiväjärjestys tarkoittaa 

sitä, että median keskeisinä pitämät ja esiin nostamat asiat vaikuttavat siihen, mitä sisältöaiheita 

mediasisältöjen käyttäjät kuluttavat ja mitä he aiheista ajattelevat (ks. esim. Scheufele 2000). 

 

Media määrittää päiväjärjestystä kahdella tasolla. Ensimmäisellä tasolla kyse on aiheiden 

valinnasta mediaan. Mitkä ongelmat, aiheet ja asiat media valitsee sisällöikseen? Ensimmäisen 

tason päiväjärjestyksen määrittäminen liittyy siis läheisesti median portinvartijuuteen: media 

päättää, mitkä aiheet ylittävät uutiskynnyksen. Toisella tasolla on kyse siitä, miten valitusta 

aiheesta puhutaan eli miten sen agenda määritetään tai miten asia esitetään. (McCombs, Shaw, & 

Weaver 1997, 6.) 

 

Päiväjärjestyksen toinen taso liittyy läheisesti myös mediasisältöjen kehyksiin. Kehystäminen on 

nimittäin toisella tasolla tapahtuvaa päiväjärjestyksen määrittämistä. Käytetyt kehykset 

vaikuttavat siihen, mistä näkökulmasta lukija aihetta lukee (McCombs, Shaw, & Weaver 1997, 

6). Lukija tulkitsee esimerkiksi mediatekstissä olevan vastakkainasettelun eri tavoin riippuen 

siitä, miten vakavaksi se kehystetään: onko kyse kisasta, kilpailusta, taistelusta vai sodasta? 

Muun muassa politiikka kehystetään mediassa usein kiistan tai kilpailun kehykseen ja siten 

toistuvat tietyntyyppiset kehykset muovaavat sitä, miten lukija politiikasta ja poliitikoista 

ajattelee (Seppänen & Väliverronen 2013, 98). 

 

Journalismi hakee vastakkainasettelua, sillä sen kuvitellaan kiinnostavan yleisöä. Jännitteiden ja 

vastakkainasettelun luominen johtaa siihen, että vallitsevia näkemyksiä vastustavat ja asioista eri 

mieltä olevat saavat näkemyksensä helposti läpi mediassa ja saavat tilaa ja näkyvyyttä. Tämä 

synnyttää herkästi niin sanotun tasapuolisuusharhan (false balance), jolloin kaksi näkemystä 

esitetään totuuden kannalta samanarvoisina, vaikka niillä ei ole tasapuolista todellisuuspohjaa. 

(Kuutti 2015, 30.) 

 

Tasapuolisuusharha on läsnä vahvasti myös ravitsemusuutisoinnissa ja erityisesti 

ravitsemussuosituksia koskevissa jutuissa. Vastakkainasettelussa toimittajat rinnastavat 
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samanarvoisena sekä virallisen tahon äänen että haastavan tahon. Kuten politiikassa myös 

ravitsemussuosituksia koskevissa jutuissa yksi tyypillinen kehys onkin kiista ja taistelu 

totuudesta, josta molemmilla puolilla on oma versionsa. False balancen -vaara piilee siinä, että 

se tuo kyseenalaistamista ja erimielisyyttä alueille, joista tiede on yhtä mieltä. Tämä on erityisen 

ongelmallista niiden lukijoiden kannalta, jotka eivät osaa punnita, mikä on tieteellisten 

todisteiden arvo, eli kumpi samanarvoisena esitetystä tiedosta on lähimpänä totuutta. (Corbett & 

Durfee 2010, 142.)  False balancen myötä yleisöjä ikään kuin johdetaan kohti kiistan välissä 

sijaitsevaa tasapainoa, eikä kohti tieteellisesti todistettua faktapohjaista tietoa (Thomas, Tandoc, 

& Hinnant 2017, 154).   

 

Tasapuolisuusharhaa synnyttää esimerkiksi juttujen niin sanottu “he said, she said” -muoto. Kun 

kaikki fakta kehystetään kiistelevien asiantuntijoiden tai poliitikoiden suuhun, toimittajan ei 

tarvitse ottaa kantaa väitteiden oikeellisuuteen (Thomas, Tandoc, & Hinnant 2017, 153). “He 

said, she said” -muoto on muotoutunut ja vakiintunut tavaksi kiistanalaisissa aiheissa, joissa 

toimittajat välttävät puolien valitsemista. Tapa kuitenkin useimmiten enemmän hankaloittaa kuin 

edistää lukijan ymmärrystä kiisteltävästä aiheesta. (Greenhouse 2012.) Jutun sisällön 

rakentuminen pelkästään vastakkaisten väitteiden esittämisen varaan kuitenkin sekoittaa asian 

ymmärtämistä ja johtaa lopulta siihen, ettei mediayleisökään tiedä, kumpi osapuoli kiistassa on 

uskottavampi (Kuutti 2015, 99).  

 

Terveystoimittajilla on jopa politiikan toimittajia enemmän taipumusta rinnastaa vastakkaisten 

puolten ääniä ja synnyttää näin tasapuolisuusharhaa (Thomas, Tandoc, & Hinnant 2017, 157). 

Terveysuutisoinnissa erityisesti rokotukset ovat aihealue, josta tasapuolisuusharhaa on tutkittu 

paljon (ks. esim. Clarke 2008; Dixon & Clarke 2013).  Esimerkiksi Dixon ja Clarke (2013) 

selvittivät tasapuolisuusharhan vaikutusta rokotuksia ja autismia koskevista jutuista. He totesivat 

tasapuolisuusharhan kasvattavan lukijoiden epävarmuutta rokotuksien ja autismin kytköksestä, 

koska lukijat hahmottavat, että asia jakaisi aihepiirin asiantuntijoiden ja tutkijoiden mielipiteet. 

Todellisuudessa tiedeyhteisössä ollaan asiasta yksimielisiä: rokotukset eivät aiheuta autismia. 

(emt,. 374–375) 

 

2.4 Kokemusasiantuntijuus 
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Keskeinen käsite tutkimuksessamme on kokemusasiantuntijuus. Kokemusasiantuntijuudella 

tarkoitetaan mielenterveyshuollon tutkimuksessa koulutettua, sairaudesta omakohtaista 

kokemustietoa hyödyntävää tukihenkilöä (KoKoa ry. 2017). Sana on kuitenkin hyvin tuore ja 

sitä on käytetty virallisissa yhteyksissä juuri vertaistuesta puhuttaessa, kuten käy ilmi Vesa 

Heikkisen (2015) Kotus-blogista. Heikkinen on pohtinut  kokemusasiantuntijuus-sanaa 

seuraavasti: 

 

Kotimaisten kielten keskuksen sanapoimintoihin kokemusasiantuntija on ilmestynyt 2011 tämän selityksen 

kera: ”omien kokemustensa myötä (ei opiskellen) asiaan perehtynyt henkilö”. - - Kokemusasiantuntija on 

ilmeisesti ihminen, jonka asiantuntemus on karttunut henkilökohtaisen kokemuksen kautta eikä esimerkiksi 

teorioiden ja tutkimuksen tai ammattikoulutuksen tietä. (Heikkinen 2015.) 

 

Tässä tutkimuksessa määrittelemme kokemusasiantuntijan käsitteen kuitenkin uudelleen 

mediatutkimusta varten. Terveysjournalismin viitekehyksessä määrittelemme 

kokemusasiantuntijaksi henkilön, joka kehystetään journalistisissa teksteissä asiantuntijaksi, 

mutta jonka asiantuntijuus ei pohjaudu tiedeyhteisössä vallitsevaan konsensukseen. 

Kokemusasiantuntijan asiantuntijuus perustuu vallitsevan käsityksen sijaan esimerkiksi yhden 

tai useamman henkilön omaan kokemukseen terveydestä tai yksittäisiin tutkimuksiin, joiden 

painoarvo tiedeyhteisön silmissä ei ole merkittävä.  

 

Kokemusasiantuntijuuden pohjan muodostavat kokemukset voivat olla joko omakohtaisia tai 

muiden ihmisten, esimerkiksi kokemusasiantuntijan asiakkaiden, raportoimia tuntemuksia 

terveydentilan kohenemisesta tai heikkenemisestä. Näistä kokemuksista kokemusasiantuntijat 

tekevät yleistyksiä, joilla he argumentoivat tieteellisesti todistettuja faktoja ja tiedemaailmassa 

vallitsevaa konsensusta vastaan. 

 

Mielipiteet, jotka ovat kokemusperäisiä, eivät ole tieteellisesti päteviä todisteita. Siksi myöskään 

yksittäisten henkilöiden kokemukset eivät ole tieteellisesti riittäviä todistusaineistoja tietyn 

terveyskäyttäytymisen tehosta. Yhden ihmisen kokeissa niin kutsuttu tutkimusryhmä on 

riittämättömän pieni, ja kontrolliryhmä puuttuu kokeesta täysin. Yksittäisissä kokemuksissa 

myös sattuman ja lumevaikutuksen osuus on erittäin suuri. (Pehman & Ilander 2008, 17.) Tästä 

huolimatta media kehystää kokemustiedon samanarvoiseksi totuudeksi tieteellisesti todistetun 

tiedon kanssa. Siksi pidämme kokemusasiantuntijan käsitettä tärkeänä ja perusteltuna: 

perinteinen asiantuntijan määritelmä – Kielitoimiston sanakirjaa mukaillen erikoistuntija, 



 
12 

 

ekspertti, spesialisti (Heikkilä 2015) – johtaa harhaan, jos asiantuntijuus perustuu vain 

asiantuntijana esiintyvän omaan kokemukseen.  

 

Kokemusasiantuntijuus esiintyy määrittelemässämme merkityksessä jo arkikielessä, muun 

muassa netin keskustelupalstoilla ja puhekielessä, mutta tieteessä käsitettä ei ole aiemmin 

käytetty. Tässä tutkimuksessa tuomme arjessa jo esiintyvän käsitteen nyt myös tieteen kentälle. 

 

Tämän tutkimuksen kokemusasiantuntijoita yhdistää erityisesti edellä mainittujen 

asiantuntijuuteen liittyvien ominaisuuksien lisäksi se, että sekä Heikkilä että Kokko pyörittävät 

vaihtoehtoisiin terveystotuuksiinsa perustuvaa liiketoimintaa ja markkinoivat näkemyksiään 

muun muassa kirjojen, elokuvan ja henkilökohtaisen ohjauksen muodossa. Antti Heikkilä on 

kirjoittanut useita kirjoja ja verkkosivuillaan (Antti Heikkilän verkkosivut 2017) hän pitää 

“Terveysklubi”-nimistä yhteisöä, jonka jäsenyyden ostamalla pääsee muun muassa Heikkilän 

nettivastaanotolle sekä saa käyttöönsä useita Heikkilän kehittämiä vähähiilihydraattisen 

ruokavalion reseptejä. Tomi Kokko sen sijaan myy erilaisia elämänmuutosohjelmia ja 

valmennuspaketteja verkkosivuillaan (Tomi Kokon verkkosivut 2017).  

 

Tutkimuksemme tavoitteena ei ole arvioida kokemusasiantuntijoiden sanoman faktapohjaisuutta 

tai argumentaation sisältöä, vaan keskitymme analysoimaan kehyksiä, joihin 

kokemusasiantuntijat on journalistisissa teksteissä asetettu.  

 

2.5 Tutkimusongelma ja -kysymys 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on kuvata, millaisia toistuvia ja piileviä merkityksiä ja 

rakenteita, on jutuissa, joissa kokemusasiantuntijat haastavat tieteelliseen tietoon perustuvia 

ravitsemussuosituksia. Kartoitamme tekstien sisältämiä rakenteita ja merkityksiä kehysanalyysin 

avulla. 

 

Tutkimuskysymys: Miten kolmessa suurimmassa suomalaisessa sanomalehdessä on kehystetty 

ravitsemussuosituksia haastavat kokemusasiantuntijat? 
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3 AINEISTO JA TUTKIMUSMENETELMÄ 

 

 

3.1 Aineisto 

 

Teemme laadullista tutkimusta, jossa tutkimme mediatekstiaineistoista kehysanalyysin avulla 

kahta henkilötapausta. Rajasimme aineiston  juttuihin, joissa esiintyvät kaksi mediassa näkyvästi 

virallisia ravitsemussuosituksia haastavaa henkilöä, personal trainer Tomi Kokko tai ortopedi 

Antti Heikkilä. Valitsimme aineistoksi kolmen parhaiten tavoittavan  (TNS 2017) verkossa 

ilmestyvän sanomalehden (Helsingin Sanomat, Ilta-Sanomat ja Iltalehti) jutut, joissa Heikkilä ja 

Kokko haastavat virallisia ravitsemussuosituksia. Ajanjaksoksi otimme vuodet 2013–2016, jotta 

aineisto ei käy liian suureksi kanditutkielmaan. Yhteensä juttuja on aineistossamme 24. 

Analyysimenetelmämme on kehysanalyysi, joka pureutuu syvälle tekstiin ja sen ominaisuuksiin, 

joten 24 jutun aineisto on tutkimuksen laajuus huomioon ottaen sopiva. 

 

Etsimme aineistomme materiaalin hakusanoilla Tomi Kokko ja Antti Heikkilä ja otimme 

mukaan kaikki jutut vuosilta 2013–2016, joissa henkilöt mainitaan vähintään kerran. Aineistosta 

jätettiin pois muita Antti Heikkilä -nimisiä, arkkitehti Antti Heikkilää ja jääkiekkoilija Antti 

Heikkilää koskevat jutut. Helsingin Sanomien jutut etsittiin Helsingin Sanomien omasta 

verkkoarkistosta, ja aineistomme jutut ovat siten lehden verkkojuttuja. Myös Ilta-Sanomien 

aineisto etsittiin suoraan lehden omalta verkkosivulta sen verkkojutuista Ilta-Sanomien oman 

hakukoneen kautta. Iltalehden materiaalin etsimme Media-arkisto.com:ista, ja Iltalehden aineisto 

on kahdesta muusta lehdestä poiketen printtijuttuja hakukoneesta johtuen. 

 

24 jutun aineistossamme on mediatekstimateriaalia  yhteensä 52 sivua. Ilta-Sanomien juttuja on 

10, Iltalehden juttuja 11 ja Helsingin Sanomien juttuja 3. Heikkilää koskevia juttuja aineistossa 

oli yhteensä 19 ja Tomi Kokkoa koskevia 6, sillä yhdessä Helsingin Sanomien jutussa esiintyivät 

molemmat henkilöt (Helsingin Sanomat 03.06.2016). 
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3.2 Tapaukset 

 

3.2.1 Antti Heikkilä 

 

Antti Heikkilä on ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, kirjailija ja kustantaja. Heikkilä on 

ollut näkyvillä mediassa hyvää ja pahaa kolesterolia käsittelevään rasvasotaan liittyvissä aiheissa 

(Vainikainen & Salonen 2014, 165).  

 

Heikkilä kertoo omalla Facebook-sivullaan seuraavaa:  

 

“Kliinisen kokemukseni pohjalta olen kirjoittanut aiheesta suurelle yleisölle selkokielellä, jotta jokainen 

voi itse vaikuttaa parantavasti elämänsä laatuun ilman lääkkeitä ja asiantuntijoita. Ravinteikas, 

vähähiilihydraattinen ruokavalio auttaa yli 100 vaivaan. Niihin voit tutustua Terveyklubini esittelysivuilla. 

-- Omien potilaiden tervehtymisen lisäksi olen saanut sähköpostipalautetta reippaasti yli 4.000 potilaalta, 

joista valtaosa on päässyt vaivoistaan. Mikä parasta, he ovat päässeet eroon heille loppuelämäksi 

määrätyistä lääkkeistä.” 

 

Vaikka Heikkilä perustelee näkemyksiään työssään tekemillään huomioilla, hänellä ei ole 

aiheeseen liittyvää julkaistua tutkimusta (Vainikainen & Salonen 2014, 165). 

 

Antti Heikkilä esiintyy aineistossamme 9 kertaa Iltalehden jutuissa, 8 kertaa Ilta-Sanomien 

jutuissa ja 2 kertaa Helsingin Sanomien jutuissa. 

 

3.2.2 Tomi Kokko  

 

Tomi Kokko on personal trainer, joka tuli suuren yleisön tietoon 30 päivän ihmiskoe -

elokuvansa myötä. Ihmiskokeessaan Kokko väitti syövänsä virallisten ravitsemussuositusten 

mukaan ja kertoi painonsa nousseen kuukaudessa kuusi kiloa. Sen sijaan vähähiilihydraattinen ja 

runsaasti rasvoja sisältävä ruokavalio on Kokon mukaan terveyttä edistävä. Kotisivullaan 

tomikokko.com hän luonnehtii itseään seuraavasti: 

 

“Tomi Kokko on elämäntapamuutosekspertti, roolimalli ja puhtaan ruoan puolestapuhuja. Hän on ollut 

aktiivisesti esillä mediassa kertomassa valtavirrasta poikkeavasta terveellisen ruokavalion filosofiastaan. 

Hän myös uskoo vahvasti, että tämän hetkiset viralliset ravintosuositukset eivät edistä suomalaisten 

terveyttä, vaan päinvastoin.” 
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Kokko perustelee näkemyksiään oman kokemuksensa lisäksi asiakkaidensa kokemuksilla. Hän 

viittaa usein tuhannen henkilön asiakaskuntaansa, joista esimerkiksi yhdeksällä kymmenestä 

maitotuotteiden pois jättäminen on vaikuttanut jaksamiseen. 

 

Tomi Kokko esiintyy aineistossamme 2 kertaa Iltalehden jutuissa, 2 kertaa Ilta-Sanomien 

jutuissa ja 2 kertaa Helsingin Sanomien jutuissa. 

 

3.3 Tutkimusmenetelmä: kehysanalyysi 

 

Käytämme tutkimuksessamme aineiston analysointiin Erving Goffmanin vuonna 1974 

kehittämää kehysanalyysia. Kehykset ovat ihmisten tilanteissa tekemiä tilanteenmäärittelyitä, 

joiden avulla tilanteille ja toiminnalle annetaan merkitys ja mielekkyys. (ks. esim. Seppänen & 

Väliverronen 2013, Karvonen 2000.) Kun tarkastellaan erilaisten tilanteiden kehyksiä tieteellisen 

tiedon näkökulmasta, tärkeää on olla kriittinen tavalliseen arkiajatteluun sisältyviä itsestään 

selvyyksiä kohtaan (Puroila 2002, 48). Kehystä ei välttämättä valita tilanteessa tietoisesti, ja 

omaksuttu tulkintakehys osittain määrittää sen, miten tilanteessa käyttäydytään (Seppänen & 

Väliverronen 2013, 98). 

 

Mediatutkimuksessa voidaan kehystämisellä tarkoittaa mediaesityksessä tehtyjä valintoja ja 

muokkauksia. Uutisjutussa kehystämistä on esimerkiksi uutiskuvan konkreettinen rajaus ja 

vaikkapa jutun ja kuvan esillepano, mutta myös jutun kielelliset, visuaaliset ja äänelliset keinot 

sekä muut uutisaiheen representaation keinot. (Seppänen & Väliverronen 2013, 97-98.) 

 

Toimittajan työtä ajatellen toistuvat kehykset ovat hyödyllisiä. Ne ovat rutiineja, joiden avulla 

voidaan tehdä nopeita päätöksiä aihetta, näkökulmaa tai haastateltavaa valittaessa. Rutiiniksi 

muodostuneita kehyksiä käyttämällä toimittajan työ helpottuu, kun jutun kirjoittamisen tapaa ei 

tarvitse joka kerta pohtia uudestaan. Toimittajien käyttämät kehykset eivät myöskään aina ole 

tietoisesti valittuja. Kehystämisellä on kuitenkin yhteiskunnallista vaikutusta, sillä se miten jutut 

rajataan ja representoidaan, vaikuttaa tapaan, jolla lukija jutun vastaanottaa. (Seppänen & 

Väliverronen 2013, 98.) 
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Entmanin (1993) mukaan kehystäminen on puolien valitsemista, sitä että havaitun todellisuuden 

tiettyjä puolia korostetaan enemmän kuin toisia. Tällöin tärkeää on tehdä valinta sen välillä, 

mikä on tärkeää ja keskeistä. Tämä voi tarkoittaa tietyn tulkinnan, suosituksen tai ongelman 

määrittelyn korostamista. Tästä seuraa se, että samaan aikaan jokin puoli havaitusta 

todellisuudesta häipyy, kun toista puolta korostetaan. (Entman 1993, 52.) Kehysanalyysin 

piirteisiin kuuluukin se, että valintojen tekeminen, puolien korostaminen ja tulkintojen 

tekeminen tapahtuu tutkijan oman harkinnan myötä. Kehysanalyysia kritisoidaankin siitä, että 

analyysissa esiin nousevissa kehyksissä voi nousta esiin hieman vaihtelevia yksityiskohtia 

riippuen tutkijasta. (Entman 2009, 5.) 

 

Suomalaisessa mediatutkimuksessa kehystämistä ja kehysanalyysia on pohtinut Karvonen 

(2000), joka mainitsee kehys-sanan olevan melko huono suomennos englannin kielen sanalle 

frame. Sopivampi käännös olisi kehikko tai runko, ja framing kääntyisi kehystämistä paremmin 

ympäröiminen. (Karvonen 2000, 78.)  

 

Karvosen ajatus kehikosta ja ympäröimisestä sopii myös meidän työhömme - se, miten 

asiantuntijuus kehystetään terveysuutisissa, on terveysuutisen lukutapaa määrittävä runko, joka 

opastaa lukijaa lukemaan artikkelia oikein. Jos uutinen ei anna syytä epäillä asiantuntijaa, miksi 

lukija epäilisi sitä? Jos puolestaan uutisen asiantuntijuus on ympyröity kyseenalaistaen, se 

vaikuttaa lukijan lukukokemukseen – lukija on enemmän varpaillaan.  

 

Toteutimme analyysin kehysanalyysin standardimääritelmän mukaan. Valitsimme ja 

korostimme tiettyjä teksteistä nousevia puolia, näkökulmia ja ominaisuuksia sekä havainnoimme 

ja muodostimme niiden välisiä yhteyksiä, joista nousevat juuri tekemämme tulkinnat, arvioinnit 

ja ratkaisut (Entman 2009, 5).  

 

Käytännössä analyysin teko tapahtui siten, että jaoimme aineiston puoliksi ja ensimmäisellä 

lukukerralla etsimme tekstistä nousevia kehyksiä. Kävimme läpi yhdessä omista 

tekstipuoliskoistamme selvästi nousseet kehykset. Sen jälkeen vaihdoimme aineistot, ja 

merkkasimme juttuihin kohdat, missä mikäkin kehys ilmenee. Kehyksiä tuottavia ominaisuuksia 

ovat aineistossamme juttujen rakenne, kehysten esiintyminen ja esiintymisjärjestys, ääneen 

pääsevät henkilöt, sisältö, käytetty kieli ja yksittäiset sanavalinnat mukaan lukien metaforat. 
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4 ANALYYSI  

 

 

Analysoimme aineistomme juttuja sekä kokonaisuuksina että niiden piirteitä ja osia, jotka 

muodostavat kehykset. Analysoimme juttuja seuraavalla kaavalla: aloitamme rakenteesta ja 

jutussa ääneen pääsevistä tahoista, sitten analysoimme sisältöä ja lopuksi kieltä ja sanavalintoja. 

Kiinnitämme sanavalinnoissa huomiota erityisesti käytettyihin verbeihin, vahvistussanoihin, 

adjektiiveihin, määritteisiin sekä metaforiin, joilla on erityisen vahva vaikutus kehyksiin 

(Seppänen & Väliverronen 2013, 98).  

 

Aineiston analyysin alkuvaiheen aikana huomasimme, että toistuva aihe, iso kehys, oli taistelu 

totuudesta. Totuuden etsiminen käy ilmi jo useista otsikoista. Niissä esitetään totuuksia 

toteavaan sävyyn, esimerkiksi “Totuus maidosta” (Iltalehti 22.03.2013), “Sokeri - todellinen 

terveysvaara” (Iltalehti 04.03.2013), tai kyseenalaistaa totuuksia, esimerkiksi otsikoissa “Missä 

on totuus?” (Iltalehti 23.07.2016) ja “Kuka tietää, mikä on paras ruokavalio?” (Helsingin 

Sanomat 23.11.2014).  

 

Teksteissä pyritään kohti totuutta kolmen toistuvan yläkehyksen avulla. Nämä kehykset ovat 

taistelun, faktan ja koetun terveyden yläkehys. Jokaisen yläkehyksen sisässä on kaksi alakehystä, 

jotka muodostavat yläkehyksen kaksi eri puolta, joko toisistaan poikkeavat, kuten asiantuntijan 

faktan ja yleisen faktan kehys, tai kaksi vastakkaista puolesta, kuten kuten taistelun kehyksessä 

hyökkäys ja puolustus, ja koetun terveyden kehyksessä koettu tervehtyminen ja koettu 

sairastuminen. 

 

Kuvio 1: Analysoitavassa aineistossa esiintyvät ylä- ja alakehykset. 
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4.1 Taistelu  

 

Taistelun kehyksellä kuvataan teksteistä löytyvää vastakkainasettelua virallisten 

ravitsemussuositusten ja niiden haastajien välillä. Taistelun kehys syntyy ensisijaisesti 

ravitsemussuosituksia haastavien kokemusasiantuntijoidemme puheessa. 

Kokemusasiantuntijoiden vastakkainasettelua luovista kommenteista syntyy mielikuva 

ravitsemuskeskustelusta taisteluna, jossa kokemusasiantuntijat edustavat oikean totuuden 

puolestapuhujia, kun taas virallisten tahojen edustajat korruptoitunutta, valehtelevaa eliittiä. 

Usein kokemusasiantuntijoiden näkökulma aloittaa jutun ja avaa keskustelun, ja voidaankin 

ajatella, että useissa tapauksissa toimittajat ovat ottaneet juttuunsa kokemusasiantuntijoiden 

luoman asetelman eli taistelun kehyksen. Tämä tarkoittaa sitä, että kokemusasiantuntijat saavat 

pitkälti määrittää jutun päiväjärjestyksen. 

 

Olemme jakaneet taistelun kehyksen kahteen alakehykseen, hyökkäykseen ja puolustukseen, 

sillä valtaosassa jutuista asetelma on selkeä; toinen puolista on laitettu hyökkäävään kehykseen, 

kun taas toinen puoli kehystetään puolustavaksi osapuoleksi, ikään kuin altavastaajaksi. 

Ilmaukset kuten “kanta” ja “vastakkainen näkemys” luovat mielikuvaa taistelevien puolien 

yhdenvertaisuudesta ja samantasoisuudesta.  

 

Dokumenttiin on otettu mukaan Kokon kantaa puoltavia ammattilaisia, kuten lääkäri Olli Sovijärvi, 

ravintoguru Olli Posti sekä Jaakko Halmetoja. Vastakkaista näkemystä valaisee valtion 

ravitsemusneuvottelukunnan jäsen, professori Mikael Fogelhom. (Iltalehti 21.06.2016) 

 

 

4.1.1 Hyökkäys 

 

Hyökkäyksen kehyksessä kokemusasiantuntijat haastavat virallisten tahojen edustajia tuomalla 

esiin faktoja, joista viralliset tahot vaikenevat tai valehtelevat.   

 

Hyökkäyksen esiintyminen aineiston jutuissa noudattaa selkeää kaavaa. Hyökkäävän puolen 

argumentit aloittavat jutun ja siten hyökkäyksen kehykseen asetettu puoli saa määrittää aiheen ja 

jopa puhetavan. Jutuissa ensimmäisenä ääneen pääsevät yleensä virallisia tahoja vastustavat 

äänet. Iltalehden jutussa “Missä on totuus?” (Iltalehti 23.07.2016) ensimmäinen kappale määrää 

jutun lähtökohdan ja asettaa keskustelun agendan.  
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Lääketieteen toisinajattelija, ortopedi Antti Heikkilä tunnetaan näkemyksistään, jotka haastavat monin 

tavoin niin koululääketieteen kuin ravitsemussuositukset. Blogissaan hän tiivistää perusväittämänsä: Meille 

on valehdeltu vuosikymmeniä, että rasvat ja kolesteroli aiheuttavat sydänsairauksia. (Iltalehti 23.07.2016) 

 

Välillä myös virallisten tahojen edustajat on kehystetty hyökkäämään, mutta tämä asetelma on 

aineistossamme melko harvinainen. Viralliset tahot kehystetään hyökkäävään asemaan yhteensä 

kolmessa jutussa, joten vallitseva asetelma  on kokemusasiantuntijoiden hyökkäys. 

 

Kokemusasiantuntijat esitettävät vastapuolta kohti epäilyjä ja syytöksiä ja tuovat usein esiin 

näkemyksen, jonka mukaan virallinen ravitsemusoppi on suuri, kansallinen tai jopa 

maailmanlaajuinen salaliitto, joka valehtelee kansalle. 

 

 – Järjestelmä on tehnyt näistä orastavista ihmisyksilöistä broilerinkaltaisia olioita, joille kaikille annetaan 

sama ruokakuppi lääkkeineen, Heikkilä väittää. (Ilta-Sanomat 5.10.2013) 

 

Heikkilä sanoo, että vähän rasvaa sisältävien kevyttuotteiden taustalla on raha. 

 – Tajuttiin, että jos rasvasta tehdään paha, saadaan aivan uusi tuoteryhmä: kevyttuotteet. (Ilta-Sanomat 

24.5.2015) 

 

Vahva vastakkainasettelu ilmenee osassa jutuista jo kysymysmuotoisista otsikoista, joissa 

etsitään totuutta: “Missä on totuus?” (Iltalehti 23.07.2016), “Totuus maidosta” (Iltalehti 

22.02.2013). Taisteluasetelma alkaa yleensä heti jutun ensimmäisesti kappaleesta ja jatkuu 

viimeiseen kappaleeseen asti. Vastakkainasettelu ja vastapuolen arvostelu tulevat ilmi erityisesti 

johtolauseissa käytetyistä verbeistä. Kokemusasiantuntijat Heikkilä ja Kokko “arvostelevat”, 

“lyttäävät”, “lataavat” ja “kritisoivat” – sanavalinnat on jyrkkiä, syyttäviä ja dramaattisia.  

 

Dramaattinen kuvailu pahasta vastapuolesta luo kuvaa vihollisesta – kokemusasiantuntijat 

puhuvat salaliitosta ja nimeävät syntejä ja perivihollisia.    Kokemusasiantuntijat käyttävät 

erittäin raflaavia, jopa polarisoivia ilmauksia, kuten “kemikaalicocktail”, “virallinen 

systeemiruoka” ja “perisynti”. Erityisesti lääkäri Antti Heikkilä käyttää usein salaliittoon 

viittaavia ilmauksia, kuten “valittu etujoukko” (Iltalehti 23.07.2016), “yksi totuus” (Iltalehti 

02.07.2013) ja “uskontoa muistuttavat” suositukset (Iltalehti 02.07.2013).  

 

Myös virallisten tahojen hyökkäyksen kehys näkyy raflaavissa ja vahvasti kyseenalaistavissa 

sanavalinnoissa. Jutussa “Missä on totuus?” (Iltalehti 23.07.2016) perinteistä lääketiedettä 

edustavat asiantuntijat professori Juhani Knuuti ja Suomen tiedetoimittajain liiton pääsihteeri 

Ulla Järvi puhuvat Heikkilän puheista “mielikuvituksen tuotteina”, “selvinä huijauksina” ja 
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“huuhaana”. Myös Helsingin Sanomien jutussa “Professori tyrmää Arman Alizadin ravinto-

ohjelmassa esitettyjä väitteitä, Alizad vastaa kritiikkiin” (3.6.2016) Mikael Fogelholm puhuu 

“kaiken maailman poppamiehistä” ja “itseoppineista tietäjistä”, jotka ovat aggressiivisia, 

hyökkääviä ilmauksia.  

 

4.1.2 Puolustus 

 

Puolustuksen kehykseen asetettu taho pääsee ääneen jutussa vasta sen jälkeen, kun hyökkääjä on 

esittänyt syytöksensä. 

 

Puolustuksen kehykseen on monissa jutuissa sijoitettu “koululääketiedettä” edustava 

asiantuntija, usein titteliltään lääkäri tai THL:n asiantuntija. Toistuvasti puolustuksen rooliin oli 

jutuissa asetettu Helsingin yliopiston ravitsemustieteen professori Mikael Fogelholm, joka 

esiintyi aineistossa yhteensä kahdeksassa jutussa. Puolustuksen kehyksessä asiantuntijat 

vastasivat virallisia ravitsemussuosituksia haastavien väitteisiin.  

 

Kokemusasiantuntijoistamme puolustavaan kehykseen oli tapauksistamme asetettu vain Antti 

Heikkilä. Kaikissa Tomi Kokkoa käsittelevissä jutuissa Kokko on joko itse hyökkäävässä 

kehyksessä tai hänen ääntään ei kuulla lainkaan. Esimerkiksi Helsingin Sanomien kritiikissä 30 

päivän ihmiskoe -dokumentista (Helsingin Sanomat 21.6.2016), jossa Kokon sanomaa 

kritisoidaan rajusti, löytyy hyökkäyksen kehys, mutta ei puolustusta. Kokkoa ei jutussa päästetty 

ääneen, joten hän ei päässyt aktiiviseen puolustuksen kehykseen, vaan oli jutussa passiivinen 

hyökkäyksen kohde.  

 

Kokon testaa vain antioksidanttiklinikan Olli Sovijärvi. - - Vaikka Kokko käy päivien aikana läpi joitakin 

muutoksia vaihdettuaan suureksi osaksi rasvoista ja proteiineista koostuvan ruokavalionsa virallisiin 

suosituksiin, jäävät dokumentin tieteellisesti todistettavat lopputulokset hieman heikoiksi. Yhden ihmisen 

otanta kun on, no, melko pieni. (Helsingin Sanomat 21.6.2016) 
 

Kuten hyökkäyksen kehyksen kohdalla, osassa jutuista tahot asetettiin myös puolustuksen 

kehyksiin toisin päin: kokemusasiantuntijat asetettiin puolustuksen kehykseen virallisten tahojen 

edustajien hyökätessä. Roolit käännetään näin muun muassa jutussa “Moni karppaakin aivan 

väärin” (Iltalehti 29.04.2013)  

 

Karppauksen puolestapuhuja Antti Heikkilä kritisoi tutkijoiden näkemyksiä haitallisista 
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terveysvaikutuksista, mutta myöntää keskustelun keskittyneen liikaa rasvoihin. (Iltalehti 29.04.2013) 
 

Puolustamaan joutuvan tahon ilmaisut ovat alistuvia ja puolustautuvia: johtolauseiden verbeissä 

ei ole samanlaista uhmakkuutta kuin hyökkäävän osapuolen kommenteissa. Puolustuksen 

kehykseen sijoitetut virallista kantaa edustavat haastateltavat “puolustavat” ja “puolestaan 

vastaavat”, ja joissain tapauksissa myös “tyrmäävät”.  

 

Usein hyökkäävää argumenttia kuvaava sanavalinta on asiallinen ja vakava, eikä kyseenalaista 

sisältöä tai väitettä, jolloin puolustuksella on täysi työ perustella hyökkäävän puolen olevan 

asiassaan väärässä. Puolustavaan kehykseen sijoitettu lääketieteen professori Juhani Knuuti 

vastaa jutussa “Mikä on totuus?” (Iltalehti 23.07.2016) “kritiikkiin” – ei esimerkiksi väitteisiin. 

 

Lääketieteen professori, Suomen Akatemian Sydän- ja aineenvaihduntasairauksien tutkimuksen 

huippuyksikön johtaja Juhani Knuuti puolestaan vastaa Heikkilän kritiikkiin toteamalla, että on tyypillistä, 

että "tulkitaan yksi tutkimus, joka otetaan edustamaan yhtä totuutta." (Iltalehti 23.07.2016) 

 

Välillä puolustava osapuoli pääsee helpommalla, eikä joudu altavastaamaan. Tällöin 

puolustavassa roolissa olevat asiantuntijat voivat hämmästellä ja olla yllättyneitä siitä, että 

puolustusta edes kysytään. Tällöin puolustus saattaa esimerkiksi “ihmetellä”. 

 

– En kerta kaikkiaan pysty ymmärtämään, että mitä hän [Tomi Kokko] tällä dokumentilla pystyy 

todistamaan muuta kuin sen, että hänen mielestään ravitsemussuositukset ovat jostain syvältä. Miten 

ihmeessä yhden ihmisen tulos voisi jollain tavalla kumota jonkun sellaisen tuloksen, joka on saatu 

sadoillatuhansilla ihmisillä, Fogelholm ihmettelee. (Iltalehti 01.03.2016) 

 

4.2 Fakta 

 

Journalismin perusoletus on se, että uutiset ja muut journalistiset sisällöt perustuvat faktaan ja ne 

ovat sisällöltään totta. Kahden kilpailevan totuuden asetelma on aineistossamme vahva. Tästä 

syystä totuuden etsimisen kannalta on tärkeää, kenen suuhun fakta kehystetään vai esitetäänkö se 

absoluuttisena totuutena ilman, että lähdettä edes mainitaan. Tästä syystä olemme jakaneet 

faktatiedon kehyksen kahteen alakehykseen, asiantuntijan suulla esitettyyn faktaan ja yleisenä 

totuutena kerrottuun faktaan. 
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4.2.1 Asiantuntijan fakta 

 

Asiantuntijan fakta -kehykseen liittyy journalistinen kyseenalaistaminen. Kirjoittaja ei anna 

asiantuntijalle täyttä valtuutta kertoa yleismaailmallista tietoa, vaan faktat ovat joko suoria tai 

epäsuoria lainauksia. Kehys paljastaa jutuissa piilevän tasapuolisuusharhan, kun sekä 

kokemusasiantuntijoiden että virallisten tahojen asiantuntijoiden sanomiset kehystetään 

samanarvoisiksi asiantuntijan faktoiksi. 

 

Osa uutisista lainasi toisen median uutista, muun muassa Iltalehti lainasi jutussaan “Lääkäri 

Ylelle: Karppaamisesta apu myös viinanhimoon” Antti Heikkilän Ylelle antamia kommentteja  

(Iltalehti 04.02.2013) ja Iltalehti Antti Heikkilän Studio55:lle antamia kommentteja (Iltalehti 

22.02.2013). Tällöin lainaukset kirjoitettiin imperfektissä.  

 

– Siinä on paljon vitamiineja, muun muassa D- ja K-vitamiinia sekä erilaisia entsyymejä, joiden avulla 

ravinneaineet imeytyvät hyvin suolistossa. Käsittelemättömässä maidossa on myös paljon bakteereita, 

probiootteja, joista suolisto saa terveyttä, hän [Antti Heikkilä] totesi taannoin Studio55-lähetyksessä. 

(Iltalehti 22.02.2013) 

 

 

Moni media käytti myös suorissa lainauksissaan suoria lainauksia asiantuntijoiden blogeista.  

 

– Lisättiin paljon hyviä tyydyttyneitä rasvoja kuten voita ja kookosöljyä, jotta saatiin Samin aivoille 

energiaa ja rasvaa palamaan kropasta. Karsittiin myös turhat hiilarit, kuten viljatuotteet ja tärkkelykset, 

jotta insuliiniterveys kohenisi, rasva palaisi ja yleinen hyvinvointi paranisi. [Kokko kertoo blogissaan.] ( 

Ilta-Sanomat 14.07.2015) 
 

Toisten medioiden uutisista ja asiantuntijoiden omista blogeista materiaalin lainaaminen 

katkaisee suoran yhteyden kokemusasiantuntijaan. Tällöin kokemusasiantuntijat eivät ole 

median omassa jutussa aktiivisia kommentoijia ja sen huomaaminen vaatii lukijalta hyvää 

medialukutaitoa. Blogien ja toisten medioiden siteerausjuttuja on aineistossamme paljon, ja ne 

sulautuvat muiden juttujen joukkoon. Kokemusasiantuntijan äänen aktiivinen puuttuminen ei 

pistä silmään juttua lukiessa ensimmäisenä.  

 

Iso osa asiantuntijan faktasta oli jutuissa epäsuorasti lainattua. Epäsuorissa lainauksissa 

käytetään “sanoo olevan”, “sanoo, että” -muotoa ja ilmaisuja kuten “hänen mukaansa”. 

 

Professori Mikael Fogelholmin mukaan lihan suosimiselle saati lisäämiselle ruokavaliossa ei ole 

terveydellisiä perusteita. (Iltalehti 29.04.2013) 
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Heikkilä sanoo lisäaine natriumglutamaatin olevan yksi syy nuorten ja lasten käytöshäiriöihin sekä 

ikääntyvien dementiaan. (Iltalehti 02.07.2013) 

 

Välillä asiantuntijafakta käy ilmi vasta faktaa seuraavasta lauseesta. Tämä vaikuttaa 

lukukokemukseen, sillä tieto siitä, että faktaa kannattaa sen lähteen takia mahdollisesti 

kyseenalaistaa, tulee hyvin myöhään. 

 

Koska suomalaisten elimistö pystyy pilkkomaan maitosokerin, maito kuuluu luontaisesti suomalaisten 

ruokavalioon. Tätä mieltä on muun muassa lääkäri Antti Heikkilä. (Iltalehti 22.2.2013) 
 

Asiantuntijoiden suulla kerrotun faktan sävy voi muuttua paljonkin johtolauseessa käytetystä 

verbistä riippuen. Vaikka valtaosa jutuista kehystääkin asiantuntijan oman aiheensa osaajaksi ja 

käyttää asiallisia verbejä kommenttien lainaukseen, poikkeuksiakin on. Osassa jutuista käytetään 

varsin värikkäitä verbejä, jotka kyseenalaistavat asiantuntijaa ja saattavat asettaa hänet jopa 

naurunalaiseksi. Asiantuntijan faktaksi kehystetty totuus näyttäytyy lukijalle hyvin eri tavoin, jos 

asiantuntija “uskoo”, “lataa” ja “purnaa”, kun taas “kertoo”, “sanoo” ja “toteaa”. 

  

Lääkäri (Antti Heikkilä) uskoo, että karppaamisesta voisi olla apua myös alkoholismin 

hoidossa. (Iltalehti 04.02.2013) 

 

Myös jotkin sanavalinnat, ilmaukset ja metaforat kyseenalaistivat kokemusasiantuntijoita. Muun 

muassa jutussa  “THL:n pääjohtaja tuohtui tv-kanavalle” (Iltalehti 02.07.2013) faktalaatikon 

otsikko oli “Antti Heikkilän kohulausunnot”. Termi tekee lukijalle selväksi, että seuraava fakta 

kaipaa kyseenalaistamista. 

 

Vankka luotto virallisiin tahoihin näkyy useissa jutuissa siinä, että Mikael Fogelholmia 

siteerataan lähes aina neutraaleilla verbeillä, kuten “toteaa” tai “sanoo” . Virallisten tahojen 

kohdalla käytetään välillä myös värikkäämpiä ilmaisuja, kuten “Fogelholmia harmittaa” 

(Helsingin Sanomat 03.06.2016) ja “Fogelholm tyrmää” (mm. Iltalehti 01.03.2016), mutta 

keskimäärin verbivalinnat ovat virallisten tahojen kommenteissa hillitympiä ja alistuvampia kuin 

kokemusasiantuntijoiden. Virallisia tahoja kuitenkin harvoin asetetaan kyseenalaisiksi. 

Verbivalinnoissa ei epäillä virallisten tahojen totuuksia, vaan syyttävä kyseenalaistaminen 

tapahtuu vain hyökkääjien mielipiteissä. 
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4.2.2 Yleinen fakta 

 

Yleinen fakta -kehys esittää tiedon absoluuttisena, yleisenä faktana, ja sitä on vaikea, ellei 

mahdoton, kyseenalaistaa lukiessa. Tämä johtuu siitä, ettei toimittaja anna kyseenalaistamiselle 

tilaa: sen lähdettä ei kerrota. Yleinen fakta on siis uutisen maailmassa totuus, jonka pohjalle 

muut, väiteltävät tai kiisteltävät asiat perustuvat. Yleisen faktan kehykseen laitettu tieto on sitä 

perustietoa, jonka oikeellisuuteen lukijan täytyy luottaa – tämä on sitä tietoa, jonka toimittaja on 

ammattitaidollaan ja omalla lähdekriittisyydellään analysoinut, käsitellyt ja suodattanut totuutta 

lähimpänä olevaan muotoon (ks. esim. Kuutti 2015, 11).  

 

Yleisen faktan kehys toistui aineistossamme hyvin usein, yhteensä 17 jutussa. Lähes kaikissa 

jutuissa käytettiin rinnakkain sekä yleisen faktan kehystä että asiantuntijan faktan kehystä. Kun 

asioita kerrotaan yleisen faktan muodossa, se lisää tekstin ilmavuutta, kun asiantuntijan nimi ei 

toistu jatkuvasti. Poikkeuksena esiin nousee juttu “Lääkäri Ylelle: Karppaamisesta apu myös 

viinanhimoon” (Iltalehti 04.02.2013), jossa kaikki kerrottu fakta on kehystetty 

kokemusasiantuntijan suuhun joko suorasti tai epäsuorasti lainaten jo otsikosta lähtien. 

 

Yleisen faktan kehyksen sisältö on yleensä aihetta pohjustavaa, tietoa lisäävää ja asiantuntijan 

kommentteja tukevaa. Usein yleinen fakta selvästi onkin asiantuntijan faktaa ilman lähdeviitettä. 

Yleisessä faktassa on myös universaaleja totuuksia ja uutistapahtumia. Toisinaan yleisessä 

faktassa saatetaan esittää edeltävään asiantuntijan kommenttiin tarkennus, huomautus tai 

kääntöpuoli esimerkiksi toisaalta-sanan avulla. 

 

Toisaalta myös käsittelemättömästä maidosta voi saada vatsavaivoja, jos on herkkä. (Iltalehti 22.02.2013) 

 

Tutkimusten ja tilastotietojen toistuminen on yleistä yleisen faktan kehyksessä. Myös 

sanavalinnat yleisen faktan kehyksessä ovat asiallisia ja tieteellisiä eivätkä jätä 

kyseenalaistamiselle tilaa. Yleistä faktaa esitettäessä kieli on hyvin neutraalia, toisin kuin 

asiantuntijafaktan kehyksessä, jossa sanavalinnat saattavat olla hyvinkin värikkäitä. 

 

Myös väestötutkimukset Ruotsissa, USA:ssa ja Kreikassa ovat osoittaneet, että hiilihydraattirajoitukseen 

liittyy lisääntynyt kuolleisuus sydäntauteihin. Kuolleisuus keskittyi niihin, jotka olivat korvanneet 

hiilihydraatteja eläinrasvalla ja lihalla. (Iltalehti 05.10.2013) 

 

 

 Kun asiantuntijan sanomaa referoitaessa “mukaan”- ja “sanoo, että”-tyyliset rakenteet jätetään 
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pois, journalistin tulisi olla erityisen tarkkana referoitavan kohdan sisällöstä. Vaikka 

medialukutaitoisimmat lukijat saattavat tunnistaa, että kyseessä on asiantuntijan puhetta, jää 

tekstistä harhaanjohtava kuva siitä, mikä on totta. 

 

Vähän rasvaa sisältävien kevyttuotteiden taustalla on raha. Lapsiperheissä sokerisotaa käydään erityisesti 

karkin muodossa. -- Lisäksi lapset saavat sokeria kuin huomaamatta jogurteista, vanukkaista ja muista 

välipaloista sekä valmisruoista. (Ilta-Sanomat 24.5.2015) 

 

 

4.3 Koetun terveyden kehys 

 

Aineistostamme kävi ilmi, että vastakkainasettelua sisältävän ravitsemuskeskustelun 

kiistakapulana on totuus oikeasta ruokavaliosta, jota noudattamalla saavutetaan terveys tai jopa 

parannutaan sairaudesta. Kyse on siis totuudesta, joka tulee lähelle jokaisen ihmisen omaa 

elämää – jokainen kokee elämässään sekä terveyden että sairauden tuntemuksia. Sen takia 

kolmas yläkehyksemme on koetun terveyden kehys, jonka jaamme koetun terveyden ja koetun 

sairastumisen alakäsitteisiin.  

 

Koettu tervehtyminen kuvaa tyypillisesti ruokavalion tai elämäntapamuutoksen noudattamisesta 

seurannutta onnistumisen kokemusta, kun taas koetun sairastumisen kehykseen kuuluvat 

epäonnistumisen kokemukset ja terveydentilan heikkenemisen tuntemukset. Koetun terveyden 

kehyksessä käydään läpi yksilöiden, ei massojen, omia kokemuksia. Yleensä koetun terveyden 

kehyksestä löytyvä ruokavalio aiheuttaa noudattajassaan vain joko tervehtymistä tai 

sairastumista. Jutuissa esiintyy yleensä yksi haastateltava, ja läsnä on vain toinen koetun 

terveyden alakehyksistä. Poikkeuksena tästä on Iltalehden juttu “Karppaus lisää 

sydäntautiriskiä” (Iltalehti 05.10.2013) jonka loppuun on kerätty lukijoiden kommentteja sekä 

terveydentilan kohenemisen että heikkenemisen kokemuksista. 

 

Sekä positiiviset että negatiiviset kokemukset terveydessä kehystetään tukemaan 

kokemusasiantuntijoiden argumentaatiota virallisia ravitsemussuosituksia vastaan ja heidän 

omien ravitsemusoppiensa puolesta. Koetun terveyden kehykseen on siis aineistomme 

asiantuntijoista kehystetty ainoastaan kokemusasiantuntijamme Antti Heikkilä ja Tomi Kokko 

sekä heidän potilaansa ja asiakkaansa. Aineistomme virallisen tahon edustajat Pekka Puska ja 
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Mikael Fogelholm eivät esiintyneet koetun terveyden kehyksissä lainkaan. Kokemusasiantuntija-

käsite syntyykin juuri koetun terveyden kehyksestä. Koska koettu terveys ja  terveydentilan 

muutokset ovat Antti Heikkilän ja Tomi Kokon sanoman olennaisinta ydintä, käsite 

kokemusasiantuntija määrittää heitä osuvasti.  

 

Kokemusasiantuntijoistamme erityisesti Tomi Kokko käyttää sairastumisen kehystä vahvasti 30 

päivän ihmiskokeeseen -liittyvissä jutuissa. Tervehtymisen kehys ilmeni puolestaan erityisen 

vallitsevana Sami Hedbergin, Aake Kallialan ja Sari Helmisen painonpudotusta koskevissa 

jutuissa.  

 

4.3.1 Koettu tervehtyminen 

 

Aineistomme jutuissa, joissa kehystetään yksittäisen ihmisen tarina koetun tervehtymisen 

kehykseen, on havaittavissa sama kaavamainen rakenne. Juttu alkaa siitä, miten henkilö on 

onnistunut, tehnyt ihmeparantumisen tai laihtunut kymmeniä kiloja. Seuraavaksi kuvataan 

henkilön taustaa sekä aiempia elämäntapoja terveyden kannalta vaikeina aikoina. Tätä seuraa 

valaistumisen hetki, jolloin henkilö päättää muuttaa elämänsä ja löytää joko Tomi Kokon tai 

Antti Heikkilän ruokavalio-ohjeet. Lopuksi tuodaan esiin tavat, joilla elämäntapamuutoksessa 

onnistuttiin ja kuinka paljon vointi on parantunut. Usein annetaan lukijoille vinkkejä siitä, miten 

he voivat tehdä samanlaisen muutoksen, ikään kuin paljastetaan terveyden salainen resepti. 

 

Vielä viime vuoden lopulla Hedberg painoi 128 kiloa, mutta viikonloppuna hänen painonsa oli 99,8 kiloa. 

Hedbergin apuna ja valmentajana painonpudotuksessa toimi personal trainer Tomi Kokko. Kokko kertoo 

nyt, kuinka vaativa painonpudotusprojekti toteutettiin. (Iltalehti 14.07.2015.) 
 

Tervehtymisen kehyksessä ruokavalion tai tietyn ravitsemusopin noudattaminen käytännössä on 

siis johtanut olon paranemiseen, tervehtymiseen tai ääritapauksessa jopa sairaudesta 

paranemiseen. Kehyksessä on läsnä vahvasti sisäänrakennettu asetelma, jonka mukaan vain 

kokemusasiantuntijoilla on todellinen tieto siitä, mikä hyvän olon tuo. Äänessä ovat yksilöt, sillä 

koettu terveys on aina yksittäisten henkilöiden puhetta, ei tieteellisesti tutkittuja tuloksia. 

Aineistossamme esiintyviä kokijoita ovat niin kokemusasiantuntijat, haastateltavat kuin lehden 

lukijatkin. Esimerkiksi jutussa “Karppaus lisää sydäntautiriskiä” lukijat kertoivat 

karppausruokavalion synnyttämistä olon kohentumisen kokemuksistaan (Iltalehti 05.10.2013). 
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Ilmavaivat, nivelvaivat ja väsymys ovat tiessään. Veriarvoni paranivat, ja kolesterolini on ihanteellinen. 

Kaikin puolin oloni on parempi kuin koskaan ennen, enkä todellakaan aio palata entiseen. Nainen32 

(Iltalehti 05.10.2013) 

 

Joissakin jutuissa kokemusasiantuntijat on mainittu vain kerran nimeltä ravitsemusasiantuntijan 

roolissa. Nämä jutut käsittelevät kokemusasiantuntijan opeilla onnistuneesti laihduttaneen 

tarinaa. Yhden henkilön onnistumisesta kertovassa tarinassa onnistuja on joko julkisuuden 

henkilö tai tavallinen ihminen. Aake Kallialan laihdutusta koskevia juttuja aineistossa on kaksi, 

ja niissä Antti Heikkilän ohjeilla Kalliala on saavuttanut paremman elämänlaadun ja päässyt 

eroon sairauksistaan (Iltalehti 09.08.2016, Iltalehti 25.07.2015).  

 

– Kiloja on pudonnut jo 13. Ja putoaa edelleen. En varmaan koskaan enää palaa takaisin entiseen, tykkään 

olla näin, hoikistunut Aake sanoo. (Iltalehti 25.07.2015) 

 

Ruokavalion tuomia onnistumisia saavuttavat myös maallikot, kuten Ilta-Sanomien kahdessa 

jutussa Antti Heikkilän opeilla laihduttanut Sari (Ilta-Sanomat 20.01.2013, Ilta-Sanomat 

19.01.2014).  

 

Kaksi viikkoa dieetin aloituksen jälkeen Helminen kiikutti insuliinit takaisin apteekkiin. Myöhemmin hän 

pääsi myös kahdesta verenpainelääkkeestään lopullisesti eroon. (Ilta-Sanomat 20.01.2013) 

 

Yhteistä ruokavalion kautta tervehtyvien onnistumisen kokemuksissa on se, että tervehtyminen 

on hyvin kokonaisvaltaista. Paino ei ole ainoa asia, joka putoaa; sekä Sari Helmisen entä Aake 

Kallialan kohdalla tervehtyminen on niin kokonaisvaltaista, että voidaan puhua jo sairauksista 

paranemisesta. Onnistuminen on kokonaisvaltaista, hyvin positiivista ja vaikuttaa onnistujan 

muihinkin elämänalueisiin, kuten perheonneen. Elämänlaadun on kehystetty paranevan niin 

Sami Hedbergiä, Aake Kallialaa ja diabeteksesta parantunutta Sari Helmistä koskevissa jutuissa.  

 

Jutuissa esiintyvät ihmiset kuvataan aktiivisina toimijoina terveydentilansa suhteen – heidän 

valintansa ja tekemänsä elämäntapamuutokset ovat johtaneet kokemukseen terveydentilan 

kohenemisesta. Koetun terveyden kehyksessä sanavalinnat ovat sävyltään positiivisia. Kehossa 

tapahtuneita muutoksia korostetaan ilmaisuilla kuten “hurja painonpudotus” ja “täysin kadonneet 

oireet”. Esimerkiksi Sami Hedbergin laihdutusurakkaa käsittelevässä jutussa rakenne “katosivat 

täysin” toistuu useasti. 

 

Jätettiin esimerkiksi kaikki maitotuotteet kokonaan pois, jonka jälkeen hengitysteiden oireet katosivat 

täysin. - - Muutosten seurauksena Samin energiatasot tasaantuivat ja päivittäiset väsymyspiikit katosivat 

täysin. (Ilta-Sanomat 14.07.2015) 
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4.3.2 Koettu sairastuminen 

 

Koetun tervehtymisen kääntöpuoli on koettu sairastuminen. Koska kokemusasiantuntijoillamme 

on vahva näkemys siitä, millainen ravinto edistää terveyttä, heillä on totta kai myös kokemus 

siitä, millainen ruoka tekee sairaaksi. Tästä selvimpiä esimerkkejä ovat Tomi Kokon 30 päivän 

ihmiskoe -dokumenttia koskevat jutut, joissa viralliset ravitsemussuositukset kehystetään 

pahoiksi, sillä kun Kokko noudatti kuukauden virallisia ravitsemussuosituksia, hän koki 

voivansa huonommin kuin aiemmin (Iltalehti 01.03.2016, Iltalehti 26.06.2016, Ilta-Sanomat 

01.06.2016). 

 

Kokon mukaan hänen painonsa nousi 30 päivän kokeilun aikana 6 kiloa. Myös rasvaprosentti kohosi 2,5 

prosenttia. Lisäksi Kokko koki, että hänen vireystasonsa laski huomattavasti ja verikokeissa oli 

havaittavissa 30 prosentin romahdus d-vitamiinitasoissa. (Iltalehti 01.03.2016) 
 

Ravitsemussuosituksista johtuvan negatiivisen kokemuksen, kuten Tomi Kokon “ihmiskokeen”, 

voidaan nähdä toimivan pelotteena kääntyä kokemusasiantuntijan palveluiden puoleen. Koettu 

sairastuminen on vallitseva kehys Kokon 30 päivän ihmiskoe -dokumentissa ja aineistomme 

toimittajat ovat ottaneet tämän kehyksen sellaisenaan lähtökohdaksi moniin aineistomme 

teksteihin, joissa dokumenttia käsitellään. Poikkeuksena Helsingin Sanomien kritiikki, joka 

ainoana juttuna esittää epäilyjä Kokon kokemuksista sekä koko dokumentin tarkoitusperistä. 

 

Vaikka dokumentti on varmasti ollut Kokon treenibisnekselle hyvää mainosta, Suomen Spurlockiksi 

hänestä ei taida olla. - - Jos Kokko on alun perin vastaan kokeilemaansa ruokavaliota, ei ennakkoasenne 

voi olla vaikuttamatta hänen oloonsa. (Helsingin Sanomat 21.06.2016) 

 

Koetun sairastumisen kehyksellä on siis kehystetty olon huonontumisia, lihomista, terveyden 

heikkenemisiä, sairastumisia tai ääritapauksissa jopa kuolemia käsittelevät kokemukset. Muun 

muassa karppausta käsittelevän uutisen “Karppaus lisää sydäntautiriskiä”  (Iltalehti 05.10.2013) 

aikajanalla todetaan: 

 

2011 joulukuu: Iltalehdessä karppaaja kertoo, miten hän jätti pois kaikki hiilihydraattipitoiset ruuat ja 

joutui lopulta dieetin vuoksi sairaalaan. (Iltalehti 05.10.2013) 

 

Samassa jutussa on myös lukijoiden kommentteja huonontuneesta olotilastaan: 

 

Henki alkoi haista toisella viikolla jo niin, että oli kiusallista jutella kenellekään. Sydämen rytmihäiriöt 

saivat neljän viikon jälkeen lopettamaan.  (Iltalehti 05.10.2013) 
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Terveydentilan muutosta kuvaavat sanavalinnat ovat dramaattisia. Otsikkoon (Iltalehti 

01.03.2016) on nostettu “lihoi 6 kiloa!” ja Tomi Kokkoa koskevissa jutuissa toistuu d-

vitamiinitason “romahtaminen” verikokeissa. 

 

– Lihoin kuusi kiloa ja vireystaso meni täysin nolliin. - - Mun kohdalla kaikki meni huonompaan suuntaan, 

Kokko sanoo. (Ilta-Sanomat 01.06.2016) 

 

 

4.4 Kehysten esiintyminen medioittain 

 

Aineistoomme kuului yhteensä 24 juttua, joista kolme oli julkaistu Helsingin Sanomissa, 11 

Iltalehdesssä ja kymmenen Ilta-Sanomissa. Kaikissa jutuissa oli läsnä asiantuntijan faktan kehys, 

mutta yleisen faktan kehys puuttui kolmasosasta juttuja. Hyökkäyksen kehys esiintyi 18 jutussa 

ja puolustuksen kehys 12 jutussa, eli puolessa aineistomme teksteissä. Koetun terveyden 

kehykset olivat harvinaisimpia – koetun tervehtymisen kehys löytyi 11 jutusta, kun taas koetun 

sairastumisen kehys vain neljästä jutusta. Kehysten lukumääräinen esiintyminen eri medioissa 

on nähtävillä kuviosta 2. 
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KEHYSTEN MEDIAKOHTAINEN ESIINTYMINEN 

Päivämäärä Hyökkäys Puolustus 

Asiantuntijan 

fakta 

Yleinen 

fakta 

Koettu 

tervehtyminen 

Koettu 

sairastuminen 

Antti Heikkilä 

IL 04.02.2013    x x x  

IL 22.02.2013 x x x x   

IL 04.03.2013 x  x x   

IL 29.04.2013 x x x x   

IL 02.07.2013 x x x    

IL 05.10.2013 x  x x x x 

IL 25.07.2015   x  x  

IL 23.07.2016 x x x x   

IL 09.08.2016   x  x  

IS 20.01.2013   x  x  

IS 02.02.2013 x  x  x  

IS 04.10.2013 x x x    

IS 05.10.2013 x x x    

IS 19.01.2014   x  x  

IS 23.01.2015 x  x x   

IS 24.05.2015 x  x x   

IS 18.06.2015 x x x x   

HS 23.11.2014 x x x x   

HS 03.06.2016 * x x x x   

Tomi Kokko 

IL 01.03.2016 x x x x x x 

IL 21.06.2016 x x x x x x 

IS 14.07.2015   x x x  

IS 01.06.2016 x  x x  x 

HS 03.06.2016 * x x x x   

HS 21.06.2016 x x x x x  

Yhteensä: 18 12 24 16 11 4 

*Sama juttu: laskettu yhteistulokseen vain kerran 

 

Kuvio 2: Kehysten esiintyminen eri medioissa. 

 

Kuvio 2 osoittaa myös mediakohtaisia eroja kokemusasiantuntijoiden kehystyksessä. 

Huomattavin ero on siinä, että Helsingin Sanomissa kokemusasiantuntijoita käsitteleviä juttuja 

on aineistomme aikavälillä vain muutama, kun taas iltapäivälehdissä Heikkilä ja Kokko 

esiintyvät huomattavasti useammin. Lisäksi Helsingin Sanomat käyttää koetun terveyden 

kehystä vain yhdessä jutussa, Tomi Kokon dokumentin kritiikissä, jossa kehys esiintyy 
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dokumentin sisältöä referoitaessa. Tästä voidaan päätellä, että Helsingin Sanomissa vältetään 

pelkkien sairaus- tai tervehtymiskertomusten julkaisemista ja mahdollisesti myös arvioidaan 

lähteenä käytettävän asiantuntijan taustoja tarkasti. Journalistisen etiikan kautta tarkasteltuna 

näyttää siltä, että Helsingin Sanomissa koetaan myös suurempaa vastuuta julkaistuista 

terveysjutuista kuin iltapäivälehdissä. 

 

Asiantuntijan faktan kehys on läsnä kaikissa jutuissa, mutta kuten kuviosta 2 näkyy, yleisen 

faktan kehys puuttuu kahdeksasta jutusta. Näistä kahdeksasta kaksi on Iltalehden ja kuusi Ilta-

Sanomien juttuja. Erityisesti Ilta-Sanomissa vallalla on siis he said, she said -journalismi, jossa 

kaikki fakta kehystetään jonkun sanomaksi, jolloin toimittajan ei itse tarvitse ottaa kantaa 

väitteiden faktapohjaisuuteen (Greenhouse 2012). Iltapäivälehdille tyypillistä on aineistomme 

perusteella myös puolustuksen kehyksen puuttuminen. Puolustavaa tahoa ei kaikissa jutuissa 

edes nimetä, vaan siihen viitataan “virallisina tahoina” ja “salaliittoina”. Pelkän hyökkäävän ja 

syyttävän tahon äänen julkituominen ei palvele journalistista objektiivisuuden tavoitetta, 

varsinkaan, jos hyökkäävän tahon nimeämän vastapuolen ääntä ei päästetä lainkaan kuuluviin 

(Kuutti 2015, 11). 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET  

 

 

Pyrimme tutkimuksessamme vastaamaan kysymykseen, miten ravitsemussuosituksia haastavat 

kokemusasiantuntijat on kehystetty kolmessa suurimmassa suomalaisessa mediassa. Löysimme 

kolme vallitsevaa kehystä: taistelun, faktan ja koetun terveyden kehykset. Koska aineistomme 

ravitsemuskeskustelu perustuu kiistaan siitä, mikä on totta, totuuteen pyrkiminen asettaa 

lähtökohdan kaikille kehyksille. Erityisen lähellä totuuteen pyrkimisen kattokehystä on faktan 

kehys, sillä siihen kehystetyt asiat esitetään totena. Faktat olivat juttujen punainen lanka, ja 

jokaisessa aineistomme jutussa olikin läsnä ainakin toinen faktan alakehyksistä, joko 

asiantuntijan tai yleisen faktan kehys. Sen sijaan taistelun ja koetun terveyden kehykset eivät 

esiintyneet kaikissa jutuissa ja vain harvoin yhtä aikaa. 

 

Siinä missä politiikka kehystetään mediassa usein kiistan tai kilpailun kehykseen (Seppänen & 

Väliverronen 2013, 98), myös ravitsemusuutisoinnin kokemusasiantuntijoita käsittelevistä 

jutuista on löydettävissä kiistan kehys, jonka nimesimme taistelun kehykseksi. Taistelun 

osapuolet kuvataan niin tasaväkisiksi, ettei kummankaan osapuolen voi sanoa suoraan voittavan 

tai häviävän, vaan jutuissa säilyy taistelun lataus. Altavastaajan roolista huolimatta puolustaja 

pääsee useimmissa jutuissa ääneen ja on siis kykeneväinen ottamaan kantaa. Taistelun kehys 

kuvaa ratkaisematonta taistelua, jonka lopullinen tuomarointi jätetään lukijalle. 

 

Taistelun kehyksessä hyökkäyksen ja puolustuksen roolit ovat muuttuvia. Vaikka vallitseva 

kehys on se, että kokemusasiantuntijat hyökkäävät ja viralliset tahot ovat altavastaajia, toisinaan 

puolet vaihtuivat. Näin käy esimerkiksi Helsingin Sanomien jutussa “Professori tyrmää Arman 

Alizadin ravinto-ohjelmassa esitettyjä väitteitä, Alizad vastaa kritiikkiin” (HS 03.06.2016), jossa 

Mikael Fogelholm osoittaa Antti Heikkilän ja Tomi Kokon argumentteja vääriksi. Lisäksi 

taistelun kehys synnyttää aineistomme jutuissa tasapuolisuusharhaa. Jutuissa, joissa esiintyvät 

sekä hyökkäyksen että puolustuksen kehykset, virallisten tahojen asiantuntijalausunnot on 

kehystetty yhtä samanarvoisiksi kuin kokemusasiantuntijoiden lausunnot, joilla ei ole vastaavaa 

totuuspohjaa. 

 

Hyökkäyksen kehys esiintyy aineistossamme yhteensä 18 jutussa, kun taas puolustuksen kehys 

on läsnä vain 12 jutussa (kuvio 2). Kolmasosassa taistelun kehyksen jutuista ei siis esiinny 
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puolustuksen ääntä. Mitä tämä kertoo? Jutuissa, joissa on läsnä vain hyökkääjän kehys, 

vastakkainasettelu syntyy vain hyökkääjän sanoista. Niillä maalaillaan kuvaa salailusta ja 

taistelusta, vaikka selvää vihollista ei nimettäisi. Näin tapahtuu esimerkiksi Ilta-Sanomien 

jutussa “Huono Äiti: Suomalaiset pilaavat elämänsä syömällä – “Ei rasva ole perivihollinen vaan 

sokeri!” (Ilta-Sanomat 24.05.2015), jossa Antti Heikkilä toteaa, että kevyttuotteiden taustalla on 

raha ja että ravitsemuskeskustelussa huomio ohjataan epäolennaisuuksiin, mutta ei nimeä 

tarkemmin tahoja, jotka näin toimivat.  

 

Väliverronen toteaa tietämyksen aukkojen ja ristiriitaisuuksien kriitikonomaisen selvittelyn 

olevan yksi perinteisten tiedejournalismissa käytettyjen asiantuntijoiden rooleista julkisuudessa  

(Väliverronen, 2001, 38). Perinteiset asiantuntijat eli virallisten tahojen haastateltavat ovatkin 

selvästi aineistossamme saaneet juuri ristiriitaisuuksien kritisoijan ja selvittelijän roolin: he 

ennen kaikkea vastaavat kritiikkiin ja kysymyksiin.  

 

Kuten edellä mainitsimme, asiantuntijan fakta ja yleinen fakta ovat hyvin vahvoja kehyksiä. 

Asiantuntijan faktan kehys on ristiriitainen, sillä siihen kehystetään sekä 

kokemusasiantuntijoiden että virallisten tahojen asiantuntijoiden esittämät faktat. Myös tämän 

kehyksen käyttäminen synnyttää tasapuolisuusharhaa, kun molempien tahojen asiantuntijuus 

esitetään samanarvoiseksi. Toimittaja voi kuitenkin valitsemallaan johtolauseen verbillä 

vaikuttaa paljon siihen, miten vakuuttavana asiantuntijan esittämä fakta lukijalle näyttäytyy. 

Tästä syystä johtolauseiden muotoiluja on syytä harkita tarkkaan.  

 

Havaitsimme, että virallisen tahon Mikael Fogelholmia koskevissa siteerauksissa johtolauseiden 

verbit olivat hyvin neutraaleja, kuten “sanoo”, “kertoo” ja “toteaa”, kun taas Antti Heikkilän 

kohdalla käytettiin hyvin värikkäitä sanavalintoja, kuten “lataa”, “uskoo” ja “purnaa”. 

Sanavalinnat heijastelevat asiantuntijoiden tapaa esittää asiat, mutta myös toimittajien omia 

näkemyksiä asiasta ja asiantuntijan uskottavuudesta. Jatkotutkimuksena olisikin mielenkiintoista 

selvittää, mikä on toimittajien usko perinteisiin auktoriteetteihin ravitsemusasioissa, kun 

sanavalintojen perusteella se näyttäytyy hyvinkin vahvana.  

 

Siinä missä asiantuntijan fakta oli läsnä kaikissa aineistomme jutuissa, yleinen fakta puuttui 

seitsemästä. Aineistomme jutuissa olikin vahvasti läsnä niin kutsuttu he said, she said -muoto, 

jossa toimittaja rakentaa jutun kahden väittelevän osapuolen vuoropuheluksi (Thomas et al. 

2017, 153). Tällöin toimittajan ei tarvitse ottaa kantaa kiistelevien puolien väitteiden 
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todenmukaisuuteen, vaan hän voi suoraa tai epäsuoraa lainausta käyttäen ulkoistaa faktan 

totuuspohjan arvottamisen lukijalle. He said, she said -muoto on mukana myös jutuissa, joissa 

yleisen faktan kehys esiintyy, sillä useissa jutuissa yleistä faktaa on vain yhden tai kahden 

lauseen verran, ja loppu on kehystetty asiantuntijan suuhun. Tällainen journalismin tapa ei edistä 

lukijan ymmärrystä kiisteltävästä aiheesta, vaan pikemminkin hankaloittaa sitä (Greenhouse, 

2012). Lisäksi terveysjournalismin kannalta totuudesta väittelyn diskurssi on erityisen 

haitallinen, koska median välittämät ristiriitaiset terveysviestit ensinnäkin heikentävät yksilöiden 

terveystietämystä, mutta myös vähentävät halua sitoutua terveellisiin elämäntapoihin (Nagler 

2014, 25). 

 

Asiantuntijan faktan kehyksessä yleistä oli kokemusasiantuntijoiden kohdalla myös se, että 

jutuissa ei ollut haastateltu henkilöä itseään, vaan tämän suuhun kopioitiin suoraan lainauksia 

joko toiselta medialta tai suoraan kokemusasiantuntijoiden omilta sivuilta, esimerkiksi blogeista. 

Tämä käytäntö erityisesti blogien sisällön lainaamisen kohdalla on kyseenalainen. Ensinnäkin 

kehystämällä kaiken kokemusasiantuntijan sanomaksi, toimittaja ulkoistaa faktan tarkistuksen 

lukijalle. Toiseksi toimittaja omaksuu tällöin juttuun suoraan kokemusasiantuntijan määrittämän 

ja käyttämän kehyksen.  

 

Sekä hyökkäyksen että koetun terveyden kehykset syntyvätkin nimenomaan 

kokemusasiantuntijoiden puheesta. Ulkopuolelta annetun näkökulman säilyminen läpi 

juttuprosessin voi olla vaarallista tietojen paikkansapitävyyden kannalta, jos toimitus ei edes pyri 

arvioimaan mahdollisia vaihtoehtoisia näkökulmia, jotka olisivat olennaisempia ja antaisivat 

käsiteltävästä asiasta paikkansapitävämmän kokonaiskuvan. Vaikka jutussa siteerataan nimellä 

mainittua lähdettä, taustalla vaikuttaneiden aiheen, näkökulman ja käytetyn lähteen valinnasta ja 

julkaistujen tietojen arvottamisesta ei käytännössä mainita mitään. Mediayleisö kuitenkin 

olettaa, että julkaistavat tiedot olisivat käyneet läpi toimituksellisen arviointiprosessin ja että 

niiden paikkansapitävyys olisi erikseen tarkistettu. (Kuutti 2015, 16–17). Kolmanneksi pelkän 

blogin lainaaminen jättää asiantuntijan passiiviseksi, eikä hän voi vastata kysymykseen tai 

väitteisiin, joita juttuun voidaan asettaa. 

 

Koetun terveyden kehyksessä esiintyvät pelkästään kokemusasiantuntijat. Huovila (2016, 64) 

toteaa, että arkijärki, tieteellisen ajattelun vastakohta, ja tapauskohtaisuus eli yksilön 

kokemuksen korostaminen ankkuroituvat toisiinsa. Tämä näkyy myös meidän 

tutkimuksessamme juuri siinä, että kokemusta korostava kokemusasiantuntijuus kehystyy koetun 
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terveyden kehyksiin, ja tilastoihin perustuvaa tieteellistä tutkimusta puolustava osapuoli ei 

esiinny koetun terveyden kehyksissä lainkaan. 

 

Koetun terveyden kehykseen yhdistyy myös vahva mainonnallinen, markkinoiva aspekti. Siinä 

missä yksittäisten ihmisten tarinat onnistuneesta painonpudotuksesta ovat heidän omia 

terveyskertomuksiaan, samalla ne ovat myös laihduttamisen asiantuntijana toimineiden 

henkilöiden menestystarinoita. Tästä kertoo myös se, että virallisten tahojen asiantuntijat eivät 

esiintyneet koetun terveyden kehyksessä lainkaan. Koetun tervehtymisen kehys esiintyi 11 

jutussa, koetun sairastumisen kehys sen sijaan vain neljässä. Kuten Gallagher & Updegraff ovat 

osoittaneet, myönteinen, onnistumisen kautta vaikuttava terveysviesti vaikuttaa ihmiseen 

vahvemmin kuin kielteinen, epäonnistumisen kautta ihmistä lähestyvä terveysviesti (2011, 101). 

Ruokavalion kehystäminen myönteisen koetun terveyden kehyksen kautta on siis tehokasta 

mainosta käytetylle menetelmälle.  

 

Aineistossamme toisin ajattelevat kokemusasiantuntijat syyttävät virallisia tahoja teollisuuden 

intressien ja markkinavoimien mukaan toimimisesta. Jutuissa ei kuitenkaan juuri arvostella sitä, 

että myös kokemusasiantuntijoilla on omia tuotteita tai palveluita, joita myymällä he lupaavat 

terveyttä. Vastapuolen sidonnaisuuksien korostaminen mutta omien yhteyksien unohtaminen on 

ilmiö, jota terveysjournalismin haastateltavien kehystämisessä on aiemminkin pistetty merkille. 

Vainikainen ja Salonen (2014) nostavat aiemmasta suomalaisesta mediasta esiin 25.10.2010 

esitetyn MOT:in Kolesterolipommi-ohjelman, jossa niin kutsutut toisinajattelevat lääkärit on 

kehystetty statiinilääkkeistä huolestuneina vakuuttavina tutkijoina ja vastuullisina lääkäreinä. 

Katsojille ei kerrottu lainkaan, että huolestuneena verisuonikirurgina esiintyneellä henkilöllä on 

liiketoimintaa, joka perustuu statiinilääkitystä korvaavaan antioksidanttihoitoon. (Vainikainen & 

Salonen 2014, 164.) Sama tilanne toistuu myös meidän aineistossamme: kokemusasiantuntijat 

eivät korosta sitä, että heidän parannuskonstinsa ovat kaupan, eivät ilmaisia. 

 

Aineistomme jutut olivat tunnelmaltaan valtaosin vahvasti latautuneita. Asetelma oli harvoin 

neutraali: tunteisiin vetoavat taistelun ja koetun terveyden kehykset olivat läsnä lähes kaikissa 

jutuissa. Toisaalta tutkimaamme kokemusasiantuntijuutta on jopa mahdotonta kehystää ilman 

tunnetta, sillä heidän asiantuntijuutensa ja sanomansa ytimessä ovat juuri tunteet ja kokemukset. 

Tunne ei toisaalta ole pahasta – median tehtävä ei alun perinkään ole tarjota pelkkää maailman 

tiedolliseen jäsentämiseen ja hallintaan tähtäävää kokemusta. Faktatieto ja tunne eivät myöskään 

ole toisistaan erillisiä, vaan mediakokemuksessa tunteet ja faktat sekoittuvat jatkuvasti. 
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(Seppänen & Väliverronen 2013, 28–30.) Tämä antaa aiheen kyseenalaistaa terveysjournalismiin 

usein asetettua painetta toistaa terveysviestiä sellaisena kuin terveydenhuollon viranomaiset sitä 

medialle tarjoavat (Torkkola 2008, 39).  

 

Terveysjournalismi, kuten tiedejournalismi ylipäätään, on hankala laji. Ravitsemustutkimuksessa 

käytetään hierarkiakolmiota, jonka avulla tutkimustieto asetetaan laadun ja luotettavuuden 

perusteella arvoasteikolle. Laatikaisen (2016, 47) mukaan hierarkiakolmiota tulisi hyödyntää 

myös toimitustyössä, jotta voitaisiin välttää pahimmat tiedeuutisoinnin ylilyönnit. Kansalaisten 

tietoisuuteen ei hänen mukaansa tarvitsisi välittää kuin ylimmän laatu- ja luotettavuustason 

meta-analyyseja, kun taas paljon uutisoidut alkuvaiheen tutkimukset saisivat jäädä vain 

tutkijapiirin tietoon, jotta ne eivät vääristäisi suuren yleisön käsitystä asioiden tilasta. (emt., 47.) 

Kuten Vainikainen ja Salonen (2014, 166) toteavat, terveyden ja sairauden julkisuutta 

hallitsevan rooli on hyvin vastuullinen. Siksi kokemusasiantuntijoita käsittelevissä jutuissa 

piilevät merkitykset ja rakenteet voivat olla haitallisia. 

 

Brexitin ja Yhdysvaltojen vuoden 2016 presidentinvaalien jälkeen on alettu puhua 

totuudenjälkeisestä ajasta, jolloin faktoista on tullut toissijaisia ja niitä ovat nimenomaan 

tunteisiin vetoavat ja havainnollistavat argumentit (Laybats & Tredinnick, 2016, 204). Yleisö 

tarttuu havainnollistaviin ja populistisiin, tunteisiin uppoaviin argumentteihin poliittisen 

uutisoinnin yhteydessä (Laybats & Tredinnick 2016, 204), mutta koska myös terveys on hyvin 

politisoitu teema (Thomas, Tandoc, & Hinnant 2017, 152), katsomme, että totuudenjälkeisen 

ajan poliittisella populismilla ja terveysaiheisiin liittyvällä kokemusasiantuntijuudella on paljon 

yhtymäkohtia. Kokemusasiantuntijoiksi määrittelemämme henkilöt kun ovat hyvin 

samankaltaisia kuin politiikassa populististen puolueiden kärkihahmot: kärkkäitä, tunteisiin 

vetoavia ja karismaattisia.  

 

Esimerkkinä tästä on terveysjournalismin yleistyvä tapa hakea sensaatioita sekä korostaa 

tunteita. Tämä sopii erityisen huonosti yhteen terveyteen liittyvien teemojen kanssa, sillä usein 

käytetyt sanat, kuten “parannus”, “ihme” ja “läpimurto” voivat johtaa lukijoita harhaan 

(Schwitzer et al. 2005). Aineistossamme samaa edustavat selvien “vihollisten” ja myrkyllisten 

ruoka-aineiden nimeäminen sekä Sami Hedbergin ja Aake Kallialan “hurjat painonpudotukset”, 

joilla kokemusasiantuntijoiden opit kehystetään oikotieksi onneen ja terveyteen. 
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Populismia on nähtävissä siinä, miten aineistomme keskittyy yksilöön, joko 

kokemusasiantuntijaan tai hänen asiakkaaseensa tai potilaaseensa. Muun muassa Huovila (2016, 

76) toteaa, että myös ravitsemusuutisoinnissa näkyy Hujasen (2009) huomioima nykypäivän 

journalismin tapa korostaa tapauskertomuksia, ihmisläheisiä ja yksilökeskeistä lähestymistapaa 

ja maallikkojen kokemuksia. Kokemusasiantuntijuudessa yhdistyy juuri ihmisläheisyys, 

yksilökeskeisyys, maallikkoajattelu ja tapauskertomukset, joihin yksilöt samastuvat. 

Kokemusasiantuntijat on kuitenkin kehystetty asiantuntijoiksi, ei vain tavallisiksi 

tapauskertomuksiksi. Vaikka kokemusasiantuntijalla olisikin taustallaan vain yksi oma kokemus, 

se tekee hänestä aineistomme jutuissa kelvollisen esiintymään asiantuntijan kehyksessä.  

 

Huovilan (2016, 73) merkille panema tapauskohtaisuuden ja kliinisyyden korostus kohtaa 

aineistossamme perinteisen riskiymmärrykseen perustuvan kansanterveysrationaliteetin ja 

haastaa sen. Katsommekin, että kokemusasiantuntijuus on ikään kuin maallikkojen 

tapauskertomusten korostamisen ja perinteisen auktoriteetteihin ja asiantuntijalähteisiin 

perustuvan journalismin välimuoto. Ja tästä syystä media rakastaa kokemusasiantuntijuutta. 
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6 LOPUKSI 

 

6.1 Tutkimuksen arviointia 

 

Ravitsemusuutisointi on laaja ja monitahoinen aihe, joka nostattaa paljon tunteita ja mielipiteitä. 

Huovila toteaa julkisen ravitsemusuutisoinnin olevan niin tieteellisessä maailmassa kuin 

arkiajattelussakin mielenkiintoinen siksi, että siinä yhdistyvät julkinen ja yksityinen, politiikka ja 

terveys ja fakta ja tunne (2016, 86). Seuraamme myös itse ravitsemusuutisointia tarkkaan, ja 

tutkimuksen aihe kumpusikin alunperin arkielämän huomioista, ristiriidasta lukemamme 

tieteellisen tiedon (suomalaiset eivät noudata ravitsemussuosituksia) ja median aiheiden välillä 

(ravitsemussuositukset tekevät suomalaiset sairaaksi).  

 

Toinen meistä on työskennellyt Helsingin Sanomien Lifestyle-toimituksessa, joten lähes kaikki 

aineistomme Helsingin Sanomissa julkaistut jutut olivat hänelle tuttujen toimittajien kirjoittamia. 

Toimittajien tunteminen ja aineistoon kuuluvista jutuista heidän kanssaan keskusteleminen on 

voinut vaikuttaa tekemiimme tulkintoihin. Pyrimme välttämään tätä vaihtamalla aineiston 

puolikkaat ja varmistamalla, että olemme molemmat tehneet samat johtopäätökset vallitsevista 

kehyksistä. 

 

Tutkimuksemme aihe herätti meissä molemmissa innostusta ja kiinnostusta. Juuri 

innostuneisuutemme sekä vahvat mielipiteemme kokemusasiantuntijoiden osin valheellisistakin 

väitteistä saattoivat ohjata tutkimusprosessiamme, vaikka tutkimuksemme ei kohdistunutkaan 

suoraan kokemusasiantuntijoiden argumenttien sisältöön. Aihevalinta oli antoisa myös 

työuramme kannalta, sillä olemme molemmat  jo enemmän tai vähemmän työskennelleet ja 

tulemme työskentelemään terveysjournalismin saralla. Terveysjournalismin vastuuseen ja 

ongelmakohtiin perehtyminen avasi silmiä sille, mitä kaikkea terveysaiheista kirjoitettaessa 

täytyy ottaa huomioon. 

 

Kehysanalyysi osoittautui hyväksi analyysimenetelmäksi tavoitteitamme ajatellen. Kehysten 

tarkastelu auttaa hahmottamaan, millä tavoin kokemusasiantuntijat esitetään mediassa. 

Kehysanalyysi auttaa hahmottamaan ennen kaikkea toistuvia toimintatapoja ja -malleja, joita 

toimittajat ovat työssään käyttäneet. Koska kehysanalyysissa analyysin tuloksiin vaikuttaa paljon 
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itse analyysin tekijä ja tulkitsija (Entman 2009, 5), tiedostamme, että tekemämme tutkimuksen 

toisintamalla joku toinen voi korostaa samasta aineistoista eri puolia. 

 

Koska tutkimuksemme otanta on pieni, keskittyy vain kahteen henkilötapaukseen ja näistäkin 

käy läpi juttuja rajatulta aikaväliltä vain kolmesta mediasta, ei tutkimuksesta saatuja tuloksia 

voida yleistää. Tutkimuksen myötä olemme kuitenkin tuoneet viestinnän tutkimukseen uuden 

käsitteen, mediassa omaan kokemukseensa argumenttinsa pohjaavan kokemusasiantuntijan, jota 

voidaan hyödyntää ja toivottavasti myös hyödynnetään tulevaisuudessa. Tutkimuksemme antaa 

myös kokemusasiantuntijoiden uutisointia analysoivat kehykset, joiden toimivuutta ja pätevyyttä 

voitaisiin testata myöhemmässä tutkimuksessa hyödyntämällä niitä muiden 

kokemusasiantuntijan määritelmää kohtaavien henkilötapausten analysoinnissa. 

 

6.2 Jatkotutkimusaiheita 

 

Tutkimuksemme kirvoitti monia mielenkiintoisia jatkotutkimusaiheita liittyen sekä 

kokemusasiantuntijoiden että virallisten tahojen kehystämiseen ja käsittelyyn mediassa. Ennen 

kaikkea tieteeseen tuomamme kokemusasiantuntija-käsitteen käyttö laajemmin tutkimuksissa 

osoittaisi sen käyttökelpoisuuden. Mielenkiintoista olisi myös tutkia, toimiiko käsite 

terveysjournalismin lisäksi myös muilla journalismin aloilla.  

 

Aineistostamme kävi ilmi, että toimittajat käyttävät jutuissaan paljon suoria lainauksia 

kokemusasiantuntijoiden omilta sivustoilta. Tämä vähentää toimittajan mahdollisuutta kysyä ja 

kyseenalaistaa (vrt. toimittajan ja asiantuntijan yhteinen, keskusteleva haastattelutilanne). Missä 

määrin toimittaja käyttää kokemusasiantuntijan omia kehyksiä? Tätä voitaisiin tutkia esimerkiksi 

vertaamalla, millaisia kokemusasiantuntijoiden omat, kotisivuilla tai Facebook-sivuilla luodut 

kehykset ovat suhteessa mediassa käytettyihin kehyksiin. Mielenkiintoisen analyysin kohteen 

tarjoaa myös toimittajan työtapojen tutkiskelu – millaisilla päätöksillä toimittaja ottaa osan jo 

valmiiksi tarjotuista kehyksistä käyttöönsä ja millaisilla päätöksillä muokkaa niitä? 

 

Myös pelkästään virallisia tahoja käsittelevien uutisten vertailu kokemusasiantuntijoita 

käsitteleviin juttuihin tarjoaa mielenkiintoisen tutkimuskohteen. Millä tavalla virallisen tahon 

asiantuntija kehystetään juttuun, josta puuttuu täysin haastava osapuoli, esimerkiksi 
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kokemusasiantuntija? Onko virallisen asiantuntijan lausuntojen kehys erilainen kun 

kokemusasiantuntijan? Meitä kiinnostivat myös mahdolliset erot näiden asiatuntijatahojen 

kehystyksessä ja harkitsimmekin toiseksi tutkimuskysymykseksi kehystyksen vertailua jutuista, 

joissa on äänessä vain Mikael Fogelholm tai kokemusasiantuntijamme. Totesimme kuitenkin 

aineiston paisuvan liian suureksi kandidaatintutkielmaan, joten pitäydyimme yhdessä 

kysymyksessä.  

 

Tutkimuksemme antaa lähtökohtia myös monitieteelliselle tutkimukselle. Omassa 

tutkimuksessamme emme analysoineet kokemusasiantuntijoiden tai virallisten tahojen 

argumenttien sisällön todenperäisyyttä tai tieteellisyyttä, koska tutkimuksemme fokus on 

viestintätieteellisessä tutkimuksessa. Kokemusasiantuntijoiden argumentaation analyysi voisikin 

olla hedelmällistä terveystieteen tai ravitsemustieteen näkökulmasta. Minkälaisia 

kokemusasiantuntijoiden argumentit ovat sisältönsä todenperäisyydeltä? Tätä voitaisiin tutkia 

jäljittämällä kokemusasiantuntijoiden viittaukset tutkimuksiin tai vertaamalla heidän tuloksiaan 

hyvälaatuisiin meta-analyyseihin ja kirjallisuuskatsauksiin. 

 

Huomasimme myös omassa tutkimuksessamme vahvan epätasapainon kokemusasiantuntijoiden 

ja virallisten tahojen kehystämisen välillä. Millainen tasapaino vallitsee virallisten tahojen ja 

kokemusasiantuntijoiden argumenttien sisällön välillä? Onko toisen osapuolen tieteellinen 

argumentointi laadukkaampaa? Asetetaanko vastakkain myös sisältönsä puolesta 

epätasapainossa olevia argumentteja? Tasapuolisuusharhaa voitaisiin siis tutkia myös juttujen 

sisällön tasolla ja vertailla, minkälainen sisältö on kummankin tahon argumenteissa.  

 

Aineistossamme jatkuvasti toistunut totuuden etsiminen ja vallitsevan totuuden jopa 

vihamielinen kyseenalaistaminen ja sitä vastaan hyökkääminen ovat myös merkillepantava asia. 

Vallitsevan totuuden kyseenalaistaminen näkyy yleisessä ilmapiirissä myös  muualla kuin 

ravitsemuskeskustelussa: totuudenjälkeisyydestä puhutaan paljon. Missä määrin 

kokemusasiantuntijuus on osa tähän asti lähinnä poliittisessa keskustelussa huomiolle pantua 

totuudenjälkeistä aikaa, jossa faktoilla on vähemmän merkitystä ja jossa tunteet ja asioiden 

kokeminen korostuvat? Kun totuudenjälkeisyyttä tutkitaan enemmän, olisi mielenkiintoista 

nähdä, miten kokemusasiantuntijuus tutkimukseen yhdistyy. 

 

Tutkimuksemme antaa aihetta myös vastaanottotutkimukselle. Esimerkiksi juuri  
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aineistomme juttujen vastaanoton tutkiminen voisi olla hyvin mielenkiintoista – missä määrin 

lukijat hyväksyvät toimittajan tarjoamat kehykset? Luetaanko kokemusasiantuntijoiden ja 

virallisten tahojen kiista tasaväkisenä taisteluna? Kyseenalaistaako lukija kokemusasiantuntijoita 

koskevien juttujen kehyksiä? Uskomme myös, että kehittämiämme kehyksiä voidaan käyttää 

myös jatkossa mediassa esiintyvien kokemusasiantuntijoiden tai ehkä jopa populistipoliitikoiden 

tarkasteluun.  
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Kauhanen, E. (1998). Ajatuksia tiedejournalismin tekemisestä. Teoksessa Kantola, Anu & Mörä, Tuomo (toim.) 

Journalismia! Journalismia? WSOY, Porvoo, 1998. 

 

Kielitoimiston sanakirja. Saatavilla: http://www.kielitoimistonsanakirja.fi [Viitattu: 14.04.2017] 

 

KoKoa -  Koulutetut kokemusasiantuntijat ry. (2017). Kuka on kokemusasiantuntija? Saatavilla: 

http://www.kokemusasiantuntija.fi/8. [Viitattu: 09.02.2017] 

 

Laatikainen, R. (2016) Ruoka ja ristiriitaiset tutkimustulokset. Teoksessa Ulla Järvi & Tuukka Tammi (toim.) Maito 

tappaa ja muita outoja tiedeuutisia. Vastapaino, Tampere, 2016. 

 

Laybats, C. & Tredinnick, L. (2016). Post truth, information, and emotion. Business Information Review, 33(4), 

204-206. doi:10.1177/0266382116680741 

 

Lensu, H. (2017). Tutkimus: Gluteeniton ruokavalio lisää merkittävästi diabetes-riskiä. (Maaseudun Tulevaisuus 

12.03.2017). Saatavilla:  http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ruoka/tutkimus-gluteeniton-ruokavalio-

lis%C3%A4%C3%A4-merkitt%C3%A4v%C3%A4sti-diabetes-riski%C3%A4-1.181478 [Viitattu: 14.04.2017] 

 

Mance, H. (2016) Britain has had enough of experts, says Gove. (Financial Times 3.6.2016). Saatavilla: 

https://www.ft.com/content/3be49734-29cb-11e6-83e4-abc22d5d108c [Viitattu 22.01.2017] 

 

McCombs, M. F., Shaw, D. L. & Weaver, D. (1997). Communication and democracy: Exploring the intellectual 

frontiers in agenda-setting theory. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. 

 

Nagler, R. H. (2014). Adverse outcomes associated with media exposure to contradictory nutrition messages. 

Journal of Health Communication, 19 (1), 24-40. doi:10.1080/10810730.2013.798384 

 

 Ovaskainen M-L, Männistö S, Tapanainen H, Raulio S, Virtanen S & Peltonen M. (2015). Aikuisten ruokavaliossa 

tarvitaan terveyttä edistäviä muutoksia. Tutkimuksesta tiiviisti 35, marraskuu 2015. Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos, Helsinki.  

 

Oxford Dictionaries. Word of the Year 2016. Saatavilla: https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-

of-the-year-2016 [Viitattu 14.04.2017] 

 

Rimal, R. & Lapinski, M. (2009) Why health communication is important in public health. Bulletin of the World 

Health Organization 87:247-247. doi: 10.2471/BLT.08.056713  

 

Rosen, J. (2011). We have no idea who’s right: Criticizing “he said, she said” journalism at NPR. Saatavilla: 

http://pressthink.org/2011/09/we-have-no-idea-whos-right-criticizing-he-said-she-said-journalism-at-npr/ [Viitattu: 

23.03.2017] 

 

Schwitzer, G., Mudur, G., Henry, D., Wilson, A., Goozner, M., Simbra, M., . . . Baverstock, K. A. (2005). What are 

the roles and responsibilities of the media in disseminating health information? PLoS Medicine, 2(7), e215. 

doi:10.1371/journal.pmed.0020215 

 

Pantzar, M. (2017). Hyvinvointi-ilmiö myy: Ravintolisiin ja rohdoksiin käytetään puoli miljardia euroa. (Yle 

16.01.2016). Saatavilla: http://yle.fi/uutiset/3-8598418. [Viitattu: 14.04.2017] 

 

Pehman, K. & Ilander, O. (2008). Ruoka, energia ja ravintoaineet. Teoksessa Olli Ilander (toim.) 

Liikuntaravitsemus. Lahti: VK-Kustannus Oy, 1–17.  

 

Puroila, A. (2002). Kohtaamisia päiväkotiarjessa: kehysanalyyttinen näkökulma varhaiskasvatustyöhön. 

http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/
http://www.kokemusasiantuntija.fi/8
http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ruoka/tutkimus-gluteeniton-ruokavalio-lis%C3%A4%C3%A4-merkitt%C3%A4v%C3%A4sti-diabetes-riski%C3%A4-1.181478
http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ruoka/tutkimus-gluteeniton-ruokavalio-lis%C3%A4%C3%A4-merkitt%C3%A4v%C3%A4sti-diabetes-riski%C3%A4-1.181478
https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2016
https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2016
http://pressthink.org/2011/09/we-have-no-idea-whos-right-criticizing-he-said-she-said-journalism-at-npr/
http://yle.fi/uutiset/3-8598418


 
44 

 

Väitöskirja. Kasvatustieteiden tiedekunta. Oulu: Oulun yliopisto  

 

Thomas, R. J., Tandoc, E. C., & Hinnant, A. (2017). False balance in public health reporting? Michele Bachmann, 

the HPV vaccine, and "mental retardation". Health Communication, 32(2), 152-160. 

doi:10.1080/10410236.2015.1110006 

 

TNS-gallup. (2017). Suomen web-sivustojen viikkoluvut. Saatavilla: http://tnsmetrix.tns-gallup.fi/public/ [Viitattu: 

09.02.2017]  

 

Tomi Kokon verkkosivut. Saatavilla: http://www.tomikokko.com.  [Viitattu: 14.03.2017] 

 

Torkkola, S. (2008) Sairas juttu. Tutkimus terveysjournalismin teoriasta ja sanomalehden sairaalasta. Väitöskirja. 

Tiedotusopin laitos. Tampere: Tampereen yliopisto.  

 

Torkkola, S. (2014). Muuttuva terveysviestintä, medioituvat terveydet ja sairaudet. Teoksessa Ulla Järvi (toim.) 

Tautinen Media. Helsinki: Duodecim, 16-31. 

 

Vainikainen, T. & Salonen, I. (2014). Asiantuntijuus mediassa – rasvasota! Teoksessa Ulla Järvi (toim.) Tautinen 

Media. Helsinki: Duodecim, 159-175. 

 

Valtion ravitsemusneuvottelukunta. (2014). Terveyttä ruoasta! Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. Juvenes 

Oy, Helsinki 2014. 

 

Väliverronen, E. (2001). Popularisers, Interpreters, Advocates, Managers and Critics. Framing Science and 

Scientists in the Media. Nordicom Review 22 (2001): 2, 39–48. 

 

Väliverronen, E. (2015). Tiedeviestintä ja asiantuntijuus – tutkijoiden muuttuva suhde julkisuuteen. 

Yhteiskuntapolitiikka 80 (2015):3, 221–232. 

 

WHO. (1998). Health Promotion Glossary. WHO/HPR/HEP/98.1 Distr.: Limited. World Health Organization. 

Geneva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tnsmetrix.tns-gallup.fi/public/
http://www.tomikokko.com/


 
45 

 

LIITTEET 

LIITE 1 Tutkielman aineisto 

 

AINEISTO SANOMALEHDITTÄIN 

Jutun julkaisupäivämäärä ja otsikko 
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04.02.2013 Lääkäri Ylelle: Karppaamisesta apu myös viinanhimoon  

22.02.2013 Totuus maidosta 

04.03.2013 Sokeri - todellinen terveysvaara 

29.04.2013 Moni karppaakin aivan väärin 

02.07.2013 THL:n pääjohtaja tuohtui tv-kanavalle 

05.10.2013 Karppaus lisää sydäntautiriskiä 

25.07.2015 "Kiloja on pudonnut jo 13" 

23.07.2016 Missä on totuus? 

09.08.2016 "Haku ei ole päällä" 

Antti Heikkilä Ilta-Sanomissa 

20.01.2013 70 kiloa lähti ja diabetes parani - lue Sarin tarina  

02.02.2013 Yle: Karppauksesta loppu alkoholin mieliteolle  

04.10.2013 Lääkärin purkaus äideille: "Vain juntti syö moskaa"  

05.10.2013 Kouluruoka jakaa mielipiteet: "Parempaa kuin kotona" vs. "kemikaalimoskaa" 

19.01.2014 Diabetesta sairastava Sari laihtui hurjat 70 kiloa - "Lapset eivät muista, miltä näytin aikaisemmin" 

23.01.2015 Aloititko hittidieetin? Lääkäri vastaa: ”Gluteenin poisjättö ei ole ratkaisu paino-ongelmiin” 

24.05.2015 Huono Äiti: Suomalaiset pilaavat elämänsä syömällä – ”Ei rasva ole perivihollinen vaan sokeri!” 

18.06.2015 Mitä ihmettä? Yllättävä lisäaine kermassa 

Antti Heikkilä Helsingin Sanomissa 

23.11.2014 Kuka tietää, mikä on paras ruokavalio?  

03.06.2016 Professori tyrmää Arman Alizadin ravinto-ohjelmassa esitettyjä väitteitä, Alizad vastaa kritiikkiin* 

Tomi Kokko Iltalehdessä 

01.03.2016 Tomi söi suositusten mukaan ja lihoi 6 kiloa - professori tyrmää testin 

21.06.2016 Suositusten mukaan syöminen lihotti kuusi kiloa 

Tomi Kokko Ilta-Sanomissa 

14.07.2015 Sami Hedberg laihtui 30 kiloa, näin hän sen teki – lue ohjeet! 

01.06.2016 Hyvinvointiasiantuntija Tomi söi ravintosuositusten mukaan – väittää lihoneensa 6 kiloa  

Tomi Kokko Helsingin Sanomissa 

03.06.2016 Professori tyrmää Arman Alizadin ravinto-ohjelmassa esitettyjä väitteitä, Alizad vastaa kritiikkiin* 

21.06.2016 Esikuva on selvä, mutta Tomi Kokosta ei sittenkään ole Suomen Morgan Spurlockiksi  

* Heikkilä ja Kokko esiintyvät samassa jutussa. 

 


