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1 JOHDANTO 

Tutkin tässä tutkielmassa uutta ja kiinnostavaa journalismin muotoa, livejournalismia. 

Livejournalistisissa tapahtumissa toimittajat kertovat tai esittävät aiemmin 

julkaisemattomia, huolellisesti käsikirjoitettuja, editoituja, harjoiteltuja ja 

suunniteltuja puheenvuoroja, journalistisia tositarinoita, elävälle yleisölle 

teatteriympäristössä. (Lilja, 2020; The Power of Live Journalism -hankkeen 

tutkimussuunnitelma, 2019.) Tiiviimmin ilmaistuna livejournalismissa toimittajat 

kertovat journalistisia tositarinoita yleisölle teatteri- tai konserttisalissa (Lyytinen, 

2020).  

 

Elävän journalismin esityksiä, livejournalismia, on tehty Yhdysvalloissa vuodesta 

2009 lähtien. Sen jälkeen 2010-luvulla livejournalistisia projekteja on syntynyt useissa 

Euroopan maissa. Suomessa livejournalismia on tehnyt vuodesta 2016 alkaen 

Helsingin Sanomat, nimellä Musta Laatikko. Livejournalistiset tuotannot ovat 

samankaltaisia eri puolilla Eurooppaa. Keskityn tässä työssä suomalaiseen 

livejournalismiin, mutta käyn läpi aiheen taustaa Suomen ulkopuolelta.  

 

Helsingin Sanomien Mustan laatikon esityksissä yli kaksi tuntia kestävän illan aikana 

8–10 toimittajaa esittää vuorollaan lavalla noin 10–15 minuutin kestoisen 

journalistisen jutun, ennen julkaisemattoman journalistisen tositarinan. Mustassa 

laatikossa ei haastatella ihmisiä, kuten journalismissa tavallisesti tehdään, vaan 

toimittajat ovat lavalla yksin. Haastateltavia saatetaan nähdä ja kuulla kuvin ja äänin. 

Esitykset ovat audiovisuaalisia kokonaisuuksia. Nimi, Musta Laatikko viittaa 

lentokoneista tuttuun teknologiaan. Samaan tapaan kuin lentokoneiden mustat 

laatikot kertovat tarkat yksityiskohdat siitä, mitä todellisuudessa tapahtui, Mustassa 

laatikossa journalistit tekevät saman teatterin lavalla, eli kertovat journalistisia 

tositarinoita mahdollisimman tarkasti, totuudenmukaisesti ja vaikuttavasti. (Lyytinen, 

2020; Lilja 2020; Pop-Up Magazine; Helsingin Sanomat.) 
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Livejournalismi on alkujaan peräisin Kaliforniasta Yhdysvalloista, jossa perustettiin 

Pop-Up Magazine vuonna 2009. Tekijöiden ajatuksena oli tuottaa aikakausilehti, joka 

esitettäisiin elävälle yleisölle teatterisalissa. 2010-luvulla livejournalistisia projekteja 

on alkanut syntyä muutamissa Euroopan maissa, kuten Tanskassa (Zetland), 

Ranskassa ja Belgiassa (Live Magazine), Romaniassa (DOR Live), Espanjassa (Diario 

Vivo), Saksassa (Reporter Slam), Iso-Britannissa (Sunday Papers Live) ja Norjassa 

(Journalistikk LIVE). Livejournalismi on kuitenkin todella uusi ilmiö ja 

livejournalistiset produktiot ovat syntyneet vasta aivan viime vuosina. Euroopassa 

livejournalismi ilmiönä rajoittuu lähinnä kehittyneisiin ja vauraisiin Pohjois-

Euroopan maihin, joissa on vahva journalistinen kulttuuri.  

 

Helsingin Sanomien Mustaa laatikkoa voi pitää eurooppalaisessa katsannossa yhtenä 

livejournalismin harvoista pioneereista. Suomessa aktiivisesti lehtiä lukeva yleisö on 

ottanut uuden ilmiön hyvin vastaan. HS:n Mustan laatikon lavalla on nähty vuodesta 

2016 lähtien 16 esityksen sarja ja lähes 100 toimittajaa esiintymässä. Lähes 30 000 

yleisön edustajaa on käynyt katsomassa esityksiä Kansallisteatterissa Helsingissä sekä 

Tampereen ja Turun teattereissa. Mustan laatikon liput on myyty aina nopeasti 

loppuun ja esitysten määrää on kasvatettu ajan myötä, eli livejournalismin suosion 

voi katsoa Suomessa voimistuneen sitä mukaa, mitä kauemmin sitä on esitetty. 

(Lyytinen, 2020; Lilja 2020; Pop-Up Magazine; Helsingin Sanomat; Sanoma, 2016.) 

 

Livejournalismia ei ole ehditty vielä juurikaan tutkia Suomessa tai maailmalla, koska 

ilmiö on sen verran uusi. Siksi esittelen aiheen, eli kerron livejournalismin käsitteistä 

ja olemuksesta heti seuraavassa työni osioissa, luvussa kaksi. Kerron toisessa luvussa, 

mitä livejournalismilla tarkoitetaan, eli mitä sen uskotaan olevan ja toisaalta, mitä sillä 

ei tarkoiteta, eli missä menevät livejournalismin ja muun journalismin rajat. 

Hahmottelen, miten livejournalismi asemoituu journalismin kentälle ja mihin 

vakiintuneempiin journalismin muotoihin sitä voi verrata tai mistä se ottaa vaikutteita. 

Käyn toisessa luvussa läpi myös sitä, millaisia livejournalismituotantoja eri maissa on 

tähän mennessä nähty. Kerron myös, miten HS:n Musta laatikko -esitykset ovat 

saaneet alkunsa ja millainen Mustan laatikon historia tähän mennessä on.  
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Kolmannessa luvussa käyn läpi tutkimukseni tarkoituksen, eli mitä pyrin 

tutkimuksellani saavuttamaan ja mistä lähtökohdista tutkimustani teen. Neljännessä 

luvussa esittelen tutkimukseni teoreettisen viitekehyksen. Koska livejournalismista ei 

ole olemassa selkeää teoreettista viitekehystä, tuon esille tärkeimpiä journalismin 

viime aikojen muutostrendejä, jotka voidaan liittää livejournalismiin. Teoreettinen 

viitekehys jakautuu kahtia: journalismin kriisiin/median murrokseen ja toiseksi 

livejournalismiin liitettävissä oleviin journalismin megatrendeihin, joilla pyritään 

vastaamaan kriisiin ja pääsemään siitä yli. Avaan asiaa seuraavaksi hieman lisää.  

 

Teoreettisen viitekehyksen ensimmäinen osa käsittelee journalismin taustaa ja 

historiaa viimeisten 20 vuoden ajalta. Tätä lähihistoriaa värittää voimakkaasti 

internetin ja somejättien aiheuttama kriisi tai murros. Mediamurrosta voi pitää sekä 

taloudellisena että ideologisena journalismin kriisinä, sillä mediatalouden alamäki 

heijastuu journalistien käytännön työhön. Journalismin ansaintalogiikkaan liittyvä 

taloudellinen kriisi, yleisöjen katoamisen pelko, journalismin tiedon monopolin ja 

yksinvaltiuden tietoon murtuminen ovat pakottaneet toimituksia sopeuttamaan 

toimintoja ja leikkaamaan kuluja, mikä usein tarkoittaa henkilöstön vähentämistä.  

 

Journalismin taloudellinen kriisi on pistänyt pohtimaan myös ideologisia asioita: 

journalismin merkitystä ja sen haihtumista, kun eri mediataloissa on tehty jatkuvia 

leikkauksia ja työtä tehdään entistä vähemmällä porukalla. Eräs graduuni haastateltu 

livejournalisti muistelikin aikaa kymmenen vuotta sitten, jolloin toimituksissa oikeasti 

mietittiin, selviääkö journalismi kriisistä ja kuka sammuttaa toimituksista valot, kun 

ne kuolevat pikkuhiljaa pois yleisön etsiessä tietoa, viihdettä ja merkityksiä muualta.  

 

Teoreettisen viitekehyksen toinen ja laajempi osuus käsittelee erilaisia journalismin 

nykytrendejä tai suuntauksia, joilla on pyritty ”taklaamaan” journalismin kriisiä ja 

keksimään ratkaisuja kriisistä selviytymiseen. Näistä journalismin tulevaisuuden 

suuntauksista tai megatrendeistä olen pyrkinyt valitsemaan sellaisia, jotka ovat 

liitettävissä mahdollisimman helposti livejournalismiin.   
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Tutkimukseni on luonteeltaan laadullista tutkimuksesta, eli siinä pyritään kuvaamaan 

ja ymmärtämään tutkimusaihettani, livejournalismia. Tutkimus perustuu viiteen 

puolistrukturoituun teemahaastatteluun, jotka on tehty Mustan laatikon tuottajille. 

Tuottajat ovat livejournalismissa kuin toimitussihteerit printtilehdessä: he editoivat 

estradilla esiintyvien livejournalistien tekstejä ja valmentavat heitä. Kun syksyisin ja 

keväisin esityksissä esiintyvät toimittajat vaihtuvat joka kerta, toimittajia valmentavat 

ja heidän tekstejään editoivat tuottajat pysyvät samoina. Siksi Mustan laatikon 

tuottajille on ehtinyt muotoutumaan kaikista monipuolisin kuva livejournalismista, 

jos verrataan kaikkia Helsingin Sanomissa livejournalismia tehneitä toimittajia.   

 

Viidennessä luvussa kerron tutkimusmenetelmistäni, aineistostani ja analyysin 

tavoistani. Kuudennessa luvussa esittelen haastatteluaineistostani tekemäni 

temaattisen analyysin tulokset. Seitsemännessä luvussa pohdin, miten tulokseni 

vertautuvat aiempaan tutkimukseen, mitä tuloksistani ajattelen ja mitä annettavaa 

livejournalismilla voisi olla laajemmin journalismille. Pohdin seitsemännessä luvussa 

myös tutkimukseni eettisyyttä ja luotettavuutta.  

 

Tämä pro gradu -työ on osa Helsingin Sanomain Säätiön rahoittamaa 

Livejournalismin voima -tutkimushanketta (The Power of Live Journalism – From 

Insights to Applications). Hanke on saanut Helsingin Sanomain Säätiöltä 130 000 

euron apurahan. Mukana hankkeessa ovat Turun yliopiston tulevaisuuden 

tutkimuskeskus, Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitos sekä Helsingin 

Sanomien Musta laatikko -tuotantoryhmä. Hankkeessa tutkitaan livejournalismia ja 

selvitetään, voisiko livejournalismin menetelmiä soveltaa myös perinteisessä 

journalismissa.  

 

Hankkeessa selvitetään, mistä syntyy livejournalismin vetovoima, voiko live-

journalismin yleisölähtöistä metodia ja editointiprosessia käyttää journalismin 

kehittämiseen muissa mediasisällöissä ja -kanavissa. Hanke ei vain määritä, mistä 

livejournalismissa on kysymys ja miten se asemoituu journalismin kentällä. Hanke 

selvittää myös, voiko livejournalismin tekotavoista löytää jotakin, mitä voisi soveltaa 

tulevaisuudessa kaikkeen journalismin tekemiseen. Tutkimushankkeessa 
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livejournalismia lähestytään useista eri näkökulmista: analysoidaan Musta laatikko -

esitysten käsikirjoituksia ja tuotantoprosessia, tehdään etnografista eli tarkkailevaa ja 

havainnoivaa tutkimustyötä työryhmän sisällä, haastatellaan yleisöä ja tehdään 

yleisölle survey-kyselyitä sekä tietysti haastatellaan Mustan laatikon tekijöitä, mitä 

oma tutkimukseni edustaa. Myös Mustan laatikon kansainvälisiä verrokkeja 

Euroopassa ja Yhdysvalloissa kartoitetaan hankkeessa.   

 

Hanke määrittelee livejournalismin tapahtumaksi, jossa journalisti esittää ennakolta 

käsikirjoitetun, tuotetun ja harjoitellun journalistisen sisällön läsnä olevalle yleisölle 

teatteriympäristössä kera audiovisuaalisten keinojen, kuten kuvin, videoin ja äänin. 

Oleellista livejournalismissa on, että esitys on: 1. etukäteen harjoiteltu ja tuotettu, 2. 

tehty journalistisin perustein, 3. katsojana on elävä yleisö teatteritilassa, 4. kokemus 

on katsojalle audiovisuaalinen kokemus. Livejournalismissa ehkä merkittävin sen 

perinteisestä journalismista erottava seikka on lopulta elävä yleisö. Yleisön ja 

toimittajien ollessa fyysisesti samassa tilassa esityksissä muodostuu yhteinen ja 

sanattomasti vuorovaikutteinen kokemus esiintyjien ja yleisön välillä. (The Power of 

Live Journalism -hankkeen tutkimussuunnitelma, 2019; Lyytinen, 2020; Lilja 2020; 

Ruotsalainen & Villi, 2021.)  

 

Tätä ilmiötä teatterisalissa muodostuvasta jaetusta todellisuudesta ja yhteisestä 

kokemuksesta graduohjaajani, journalistiikan professori Mikko Villi kuvasi niin, että 

livejournalismissa ihmiset voivat värähdellä yhdessä. Vastaavasti eräs haastateltu 

Mustan laatikon tuottaja totesi, että teatteritila synnyttää ”taikapölyä journalismin 

ylle”. Tällä hän viittasi teatteritilan yleviin puitteisiin ja siihen, että teatteritila on 

harvoja paikkoja, jossa keskittyminen on maksimoitu, koska salin hämärässä ihmiset 

eivät kehtaa räplätä puhelimiaan ja näin häiritä muiden katsojien keskittymistä. 

Toinen tuottajista näki livejournalismin keinona ”inhimillistää toimittajia” ja sitä 

kautta tapana tuottaa luottamusta ja ymmärrystä journalismia kohtaan yleisössä.   

 

Tutkin gradussani, miten Helsingin Sanomien Musta laatikon livejournalistisia 

esityksiä tuotetaan ja rakennetaan. Selvitän myös, millainen on Mustan laatikon 

tuottajien mielestä hyvä livejournalismi, mistä toimiva esitys koostuu.  
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Tutkimuskysymyksiä on kaksi:  

1. Millainen on hyvä livejournalistinen esitys Helsingin Sanomien Mustan laatikon 

tuottajien mukaan?  

2. Miten toimittajat livejournalistisia esityksiä tuottavat? 

  

Livejournalismia ei ole Suomessa tai maailmalla ehditty kovin runsaasti tutkimaan. 

Ensimmäiset aiheesta kertovat tutkimusartikkelit ja gradut ovat vasta ilmestyneet 

viime vuonna 2020 tai kuluvana vuonna 2021. Näin ollen, oma tutkimukseni sijoittuu 

niin Suomessa kuin globaalistikin livejournalismin tutkimuksen eturintamaan. 

Tutkimukseni luo suuntaa livejournalismin tutkimukselle etenkin suomalaisessa 

kontekstissa. Työni osallistuu livejournalismin määrittelytyöhön, eli pohdintaan siitä, 

mitä Mustan laatikon livejournalismi on, millaista journalismin tekemisen perinnettä 

se edustaa, miten livejournalismi journalismia esittää ja miten livejournalismi eroaa 

muusta journalismista. Tämä kaikki rajattuna Suomeen ja Helsingin Sanomiin.  

 

Livejournalismin tutkimiseen minua kannustaa se, että alustavat tutkimustulokset 

Mustan laatikon yleisökyselyistä (otanta 550) ovat olleet rohkaisevia. Yleisödatasta 

ilmenee, että 1. livejournalistisen esityksen seuraamista on pidetty voimakkaampana 

kokemuksena kuin perinteisen median kuluttamista verkosta, sanomalehdestä tai 

radiosta, (lehtiartikkelin lukemista, uutisvideon katselua tai radio-ohjelman 

kuuntelua), 2. livejournalistiset esitykset ovat saaneet ihmiset kiinnostumaan 

sellaisista aiheista, joista he eivät etukäteen uskoneet olevansa kiinnostuneita, 

(erityisesti nuoret alle 25-vuotiaat yleisön edustajat olivat tätä mieltä) ja 3. yleisö on 

kokenut esitysten lisänneen journalismin läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta. (The 

Power of Live Journalism -hankkeen tutkimussuunnitelma, 2–3, 2019.)  

 

Yleisökyselyjen tulokset kertovat 1. livejournalistisen kokemuksen voimasta, 2. 

livejournalismin kyvystä saada yleisö kiinnostumaan itselle vieraista aiheista ja 3. 

livejournalismin tavasta lisätä journalismin läpinäkyvyyttä. Kun alustavat 

yleisötutkimuksen tulokset yhdistetään livejournalismin kasvavaan suosioon, 

nouseviin katsojalukuihin, saadaan hyvät perusteet ilmiön tutkimiselle. 

Livejournalismi on uusi, suosittu journalistinen ilmiö ja yleisö kokee sen positiivisesti. 
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Kun journalismin akateemista tutkimusta selaa, huomaa nopeasti diskurssin 

journalismin kriisistä. Journalismin kriisi on sekä taloudellinen että ideologinen ja 

syyt kriisiin ovat tiedossa. Sosiaalisen median jätit, Google ja Facebook ovat alkaneet 

kahmia mainosrahaa perinteisen median nenän edestä ja perinteiset mediatalot ovat 

joutuneet vaikeuksiin digitaalisten mainosrahojen nopeassa uusjaossa. Perinteisten 

mediayhtiöiden mainostulot ja lehtien levikit laskevat, journalismi kärsii imago-

ongelmista, valeuutiset leviävät, luottamus perinteiseen mediaan rakoilee, 

journalisteja kyseenalaistetaan aiempaa enemmän ja somealustalla jokainen voi luoda 

itselleen ”oman uutistoimiston”. Journalistien yhteiskunnallista merkitystä 

kyseenalaistetaan ja mediakritiikki lisääntyy. Moni kysyy, mihin journalisteja 

ammattikuntana tarvitaan, kun tietoa on saatavilla ilman heitäkin. Synkimmissä 

kauhuskenaarioissa on jopa pohdittu, onko perinteinen journalismi vaarassa kuolla 

kokonaan. (Deuze, 2007, 141; Väliverronen, 2009; Kivioja, 2018; Lilja 2020.) 

 

Sosiaalisen median tultua mukaan mediamaisemaan, journalisteja ei tarvita 

välittämään tietoa samoissa määrin kuin aiemmin. Ihmiset hankkivat tietoa myös 

suoraan sosiaalisen median vaikuttajilta. Mainostulojen ja levikkien laskeminen, 

televisiokanavien yleisöjen hajoaminen ja yleisön kokemus heikkenevästä 

journalismin laadusta ovat ydinsyitä journalismin kriisipuheen leviämiseen. 

Journalismi joutuu myös kilpailemaan entistä kovemmin muiden mediankäytön 

tapojen kanssa ihmisten ajasta ja huomiosta, kuten suoratoistopalvelujen, Netflixin ja 

Spotifyn kanssa. Moni kysyy, miksi käyttäisin työltä ja perhe-elämältä liikenevän 

vähän vapaa-aikani juuri journalismin parissa, miksi journalismi on tärkeää. Ihmiset 

saattavat kaivata vapaa-aikaansa myös journalismia kevyempää viihdettä raskaaksi 

koetun uutisoinnin rinnalle, koska journalismi kertoo usein ikävistä asioista: sodista 

ja onnettomuuksista. (Kivioja, 2018; Väliverronen, 2009; Lilja 2020.)  

 

Journalismin kriisiin on etsitty ratkaisuja ja yleisenä tapana nähdään henkilöstön 

vähentäminen. Mediataloissa on käynnistetty viime aikoina aktiivisesti yt-

neuvotteluja ja journalistien määrä vähenee tasaisesti sekä Suomessa että maailmalla. 

Samalla mediatalot pohtivat, miten journalismia voisi kehittää ja tehdä paremmin, 

miten löytyisi uusia journalistisia innovaatioita. ja kehityskohteita. Kun toimituksia 
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on ajettu ahtaalle ja väkeä vähennetty, mutta työtehtäviä ei välttämättä ole vähennetty 

samaan tahtiin, toimittajan työmäärä kasvaa, innovointiin jäämä aika saattaa jäädä 

toimituksissa vähiin, mikäli siihen ei satsata resursseja. Monet toimittajat ovat 

väsyneet alan jatkuviin muutokseen ja lähteneet työpaikoistaan muihin töihin, koska 

he ovat pettyneet alaansa, selvisi Irtisanottujen toimittajien uudet työt 

tutkimushankkeessa. (Harju, Koljonen & Heinonen, 2017, 110–120.) 

 

Yhtenä osaratkaisumallina journalismin uskottavuuskriisin ratkaisemiseksi voidaan 

pitää livejournalismia. Livejournalismi voidaan nähdä tapana tuoda journalismia 

lähemmäksi ihmisiä, keinona yrittää saada uusia yleisöjä kiinnostumaan 

journalismista. Livejournalististen elävien esitysten ajatellaan myös lisäävän yleisön 

tuntemaa kiinnostusta, sitoutumista ja luottamusta journalismia kohtaan. 

Livejournalismi saattaa myös mahdollisesti lisätä yleisön maksuhalua journalismia 

kohtaan. (Adams, 2020; Tenenboim & Stroud, 2020; Ruotsalainen & Villi, 2021.) 

 

Tässä gradussa pyrin etsimään selityksiä sille, mikä livejournalismissa ihmisiä 

viehättää. Eräs selitys saattaa olla se, että livejournalismi yhtä aikaa ”uutta ja vanhaa”: 

samanaikaisesti uusi ja vanha tapa esittää journalismia. Se on paluuta menneeseen, 

jossa kuuluttajat huusivat uutisia ihmisille kadunkulmassa. Se on uutta siinä mielessä, 

että paikka, jossa uutisia ”huudetaan” onkin teatteri, ei kadunkulma tai internet. 

Vaikka livejournalismi on uusi journalistinen innovaatio, se ei ole ensisijaiesti 

teknologinen keksintö, vaan livejournalismin uudenlaisuus perustuu enemmän 

journalistisiin sisältöihin ja muotoon, eli journalismin esittämisen tapaan. Tämä 

kiehtoo itseäni livejournalismissa, että se ei ole ensisijaisesti teknologinen keksintö, 

kun teknologia tuntuu olevan journalismin tutkimuksessa yleisesti ottaen korostunut.   

 

Vaikka livejournalismin lähtökohtana on journalistisuus, teatterin lavalla myös viihde, 

viihtyminen ja tunteet nousevat tärkeään rooliin. Esityksen pitää viihdyttää, koskettaa 

ja yllättää kuulijaa. Siksi livejournalismin tekijät pohtivat yleisöä ja sen tunteita paljon. 

Samalla rima sille, ”kuinka hyvää” sisällön on oltava, nousee livejournalismissa 

uudelle tasolle verrattuna perinteiseen journalismiin. Livejournalismi vetoaa järjen 

lisäksi tunteisiin. Livejournalismissa yleisö voi nähdä ja kuulla toimittajan elävänä 
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lavalla, konkreettisesti persoonana. Livejournalismissa näkee, miten lehdestä nimeltä 

ja naamalta tuttu kirjoittaja käyttäytyy livetilanteessa, miten hän puhuu ja elehtii, mitä 

ajattelee työstään. Esityksistä välittyykin inhimillisyyttä, tunteita ja huumoria, kenties 

enemmän kuin tavallisesti tai keskimäärin journalismissa.  

 

Kun yhdistetään Mustan laatikon alustavat positiiviset yleisötutkimuksen tulokset ja 

taustatiedot journalismin edelleen jatkuvasta kriisistä, saadaan syitä aiheen 

tutkimiselle. Yritän gradussani selvittää, voiko livejournalismilla olla annettavaa 

journalismille, joka edelleen painii jonkinnäköisessä kriisissä, yleisökadon, 

uskottavuusongelmien ja luottamuspulan kanssa. Pyrin ymmärtämään, mikä Mustan 

laatikon livejournalismissa vetoaa yleisöön ja etsin tätä tietoa projektin tekijöiltä. 

Yritän kartoittaa, voisiko livejournalismista löytyä uusia toimintamalleja journalismin 

sisältöjen tekemiseen tai bisnesmalleja journalismin tuotteistamiseen, brändityöhön, 

innovointiin ja konseptointiin.  
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2 LIVEJOURNALISMIA – MITÄ SE ON? 

Tässä luvussa määrittelen, mitä livejournalismilla tarkoitetaan ja miten se 

määritellään. Kerron myös, mitä journalismin muotoja livejournalismi muistuttaa ja 

millaisia kerronnan keinoja livejournalismi käyttää tyypillisesti. Luku kaksi jakautuu 

kahteen alateemaan. Ensimmäinen teema on juuri mainittu livejournalismin 

määritelmä. Toinen teema on livejournalismin lyhyen historian ja eri puolilla 

maailmaa tehtyjen livejournalismituotantojen esittely. Näistä tuotannoista läheisin on 

tutkimuksena kannalta Helsingin Sanomien Musta Laatikko, josta on oma alalukunsa.  

 

Livejournalismi on niin uusi journalismin muoto, että sitä ei ole ehditty tutkimaan 

kovin paljon. Ensimmäiset livejournalismia käsittelevät tutkimusartikkelit ilmestyivät 

viime vuonna Iso-Britanniassa. Lucia Vodanovic (2020) on tutkinut Sunday Papers 

Live -livejournalismituotantoa ja Catherine Adams (2020) Financial Times Weekend 

Festival ja Byline Festival -nimisiä ”livejournalistisia festivaaleja”. Helsingin 

Sanomien toimittaja Jaakko Lyytinen (2020) on kirjoittanut raportin kokemuksistaan 

livejournalismista Reuters Instituten stipendiaattina Oxford yliopistossa. Juho 

Ruotsalainen ja Mikko Villi (2021) ovat kirjoittaneet tutkimusartikkelin 

livejournalismista. He tutkivat Mustan laatikon käsikirjoituksista teemalla, miten 

livejournalismissa muodostuu jaettua todellisuutta toimittajan ja yleisön kanssa.  

 

Livejournalismille ei ole muodostunut vielä selkeää määritelmää tai valmista teoriaa. 

Koska akateemisia lähteitä livejournalismista on tarjolla niukasti, joudun 

laajentamaan lähdevalikoimaa ei-tieteellisiin materiaaleihin. Teen viittauksia 

livejournalismista Suomessa ja maailmalla kirjoitettuihin lehtiartikkeleihin. Käyn läpi 

lyhyesti livejournalismiin jollakin tapaa liittyviä journalismin lajeja, joista on 

tutkimusta tehty. Etsin niistä yhdistäviä piirteitä livejournalismiin. Koska aihe on uusi, 

lähteitä ja tutkimusta niukasti tarjolla, tuon joka luvussa esille myös omia tulkintoja ja 

kokemuksia, eli työni tavallista gradua omakohtaisempi ja vähemmän lähteytetty. 

Tutkimusmenetelmänä työssäni on myös passiivinen observointi.  
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2.1 Livejournalismi käsitteenä  

Livejournalismi ei ole välttämättä paras termi kuvaamaan tutkittavaa ilmiötä, jota 

gradussa käsittelen, sillä myös moni muu journalismin muoto voi tapahtua ”livenä”. 

Media ja journalistit esittävät päivittäin erilaisia suoria (live)lähetyksiä uutistilanteista, 

eri median kanavissa: verkossa, radiossa ja televisiossa. Livejournalismi ei ole 

käsitteenä täysin vakiintunut tai laajalti tunnettu, varsinkaan Suomessa. Sen sijaan, 

englanninkielisessä lehdistössä ”live journalism” -termiä on käytetty 

säännöllisemmin livejournalistisista esityksistä kerrottaessa (Patterson, 2019). 

Esimerkiksi Bech Sillesen (2015) puhuu esitetystä/esittävästä journalismista 

(performed journalism). (Lilja, 2020.) 

 

Catherine Adams (2020) kutsuu livejournalismia uutisiksi lavalla, ”news on stage” ja 

tekee vertailua journalismin ja teatterin välillä. Hänen mukaansa livejournalistiset 

esitykset eivät vain lisää yleisön mielenkiintoa journalismia kohtaan (Tenenboim & 

Stroud, 2020), vaan ne voivat jopa ”elvyttää journalismia” tuomalla sitä takaisin 

fyysiseen, julkiseen tilaan ja yhdistämällä samalla ihmisiä yhteen. Lucia Vodanovic 

(2020) määrittelee livejournalismia kollegaansa tarkemmin. Vodanovicin mukaan 

livejournalistisissa tapahtumissa journalismin ammattilaiset kohtaavat yleisönsä 

fyysisesti samassa tilassa. Tapahtumissa yhdistyvät journalistiset arvot ja tarinat, 

teatteriympäristö sekä suullisen tarinankerronnan muoto. (Vodanovic, 2020.) 

 
 
 

Käytän tässä gradussa johdonmukaisesti termiä ”livejournalismi” tutkittavasta 

aiheesta, vaikka termi ei ole täysin vakiintunut suomen kieleen, koska parempaa 

termiä ei ole vielä tullut ilmi. Tätä ratkaisua perustelevat muun muassa se, että 

englanninkielisessä mediamaailmassa ”live journalism” on hieman vakiintuneempi 

termi, sekä ennen kaikkea se, että Livejournalismin voima -tutkimushanke, johon 

tämä gradu kuuluu, käyttää termiä livejournalismi.  

 

Määrittelen livejournalismin samoin kuin se määritellään Helsingin Sanomien 

Mustassa laatikossa ja sitä tutkivassa Livejournalismin voima tutkimushankkeessa. 
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Livejournalistisissa tapahtumissa toimittajat esittävät aikaisemmin julkaisemattomia, 

huolellisesti käsikirjoitettuja, editoituja, harjoiteltuja, suunniteltuja ja tuotettuja 

puheenvuoroja, journalistisia tositarinoita, elävälle yleisölle teatteriympäristössä. 

Puheiden sisältöä tuetaan tai täydennetään kuvin, videoin ja äänin, jotka ajoitetaan 

tarkasti käsikirjoitukseen. Oleellista on: 1) huolellinen etukäteisharjoittelu ja tekstien 

pitkällinen editointi (ei spontaanisuutta), 2) vahvat journalistiset perusteet, 3) 

teatteriympäristö ”taikapölyineen” ja 4) elävä yleisö (sanaton vuorovaikutus 

toimittajan ja yleisön välillä. Lilja (2020) painottaa gradussaan, että katsojille kokemus 

on tiedollinen, tarinallinen ja audiovisuaalinen. (Lilja, 2020; The Power of Live 

Journalism -hankkeen tutkimussuunnitelma, 2019.) 

 

Tutkimushankkeen määritelmässä sanotaan, että journalisti ”esittää” journalistisen 

sisällön yleisölle. Livejournalismissa lavalla ei kuitenkaan näytellä tai kerrota fiktiota, 

vaan journalistit ovat lavalla ”omana itsenään ” esittämässä tositarinoita. Lavalla ei 

nähdä näyttelijöitä, jotka näyttelisivät HS:n journalisteja. Esityksissä puhujan ylle 

videotykillä heijastettuna saatetaan nähdä toimittajan tekemiä videohaastatteluja, 

joissa puhuvat juttujen kohteet, eli haastateltavat. Seinälle heijastettuna nähdään 

myös muunlaista visuaalista esittämistä: kuvia, taulukoita, videoita. (Lilja, 2020.) 

 

Broadcast-uutisissa haastateltavat ovat tärkeä osa tv-journalismia ja heitä nähdään 

kuvissa usein selvästi enemmän kuin toimittajia. Sen sijaan livejournalismissa 

haastateltavat ovat pienemmässä roolissa. Samoin kuin featurejournalismissa, 

livejournalismissa toimittaja johtaa vahvasti tarinaa, eikä haastateltavia kuulla tai 

nähdä paljoa. Livejournalismissa keskushenkilöitä ovat ennen muuta toimittajat: 

Helsingin Sanomien journalistit, eli kerronta on toimittajavetoista. Usein 

haastateltavien ajatukset on laitettu journalistin suuhun samaan tapaan, kuten 

feature-journalismissa usein tehdään. Muita henkilöitä kuin journalisteja on mukana 

esityksissä harvoin. Yleisön odotetaan katselevan esitystä samaan tapaan kuin 

teatterissa, eli yleisön ei odoteta keskustelevan esityksissä esiintyjien kanssa, vaan 

vasta sen jälkeen, jos silloinkaan. (Lyytinen, 2020.) 
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Livejournalismin sijaan tutkittavaa ilmiötä voisi kutsua myös muilla nimillä. Voisi 

esimerkiksi puhua lavajournalismista, teatterijournalismista, esitetystä journalismista, 

esittävästä journalismista, uutisista lavalla, uutisista teatterissa tai elävästä 

journalismista, kuten Lilja (2020) ehdottaa. Elävä journalismi olisi siksi hyvä termi, 

että samaan tapaan puhutaan esimerkiksi elävästä musiikista. Jos musiikkiin 

vertausta jatketaan, toisaalta puhutaan myös livemusiikista tai livekeikoista. Tästä 

päästään siihen, että vaikka live onkin lainasana, se on enemmän jollain tapaa ”ajassa 

kiinni” kuin elävä journalismi (tai musiikki). Tosin elävän vastakohta olisi kuollut 

journalismi, josta päästään kysymään, voiko journalismi tai musiikki välttämättä olla 

elossa tai kuollut, enemmänkin ne tapahtuvat livenä, tässä hetkessä, juuri nyt.  

 

Livemusiikin lisäksi vertailua voidaan jatkaa stand up -komiikkaan tai teatteriin. Ehkä 

voisimme puhua stand up -journalismista, on stage -journalismista tai journalistisista 

esityksistä. Livejournalismin määritelmä on pitkä, koska ollakseen livejournalismia, 

sille on paljon vaateita. Oleellista livejournalismille on elävän yleisön läsnäolo ja 

yleisön tuoma sanaton vuorovaikutus, yhteinen kokemus esiintyjän ja yleisön välillä. 

Puhuttiin sitten esitetystä tai esittävästä journalismista, journalistisista esityksistä, 

journalistisista performansseista, lava- tai teatterijournalismista, kaikki mainitut 

termit sisältävät omat ongelmansa. Livejournalismia terminä voi kritisoida siitä, että 

moni muukin journalismin laji tapahtuu livenä. Termin hyvä puoli on se, että termi ei 

vihjaa teatteriin. Vaikka livejournalismi tapahtuu usein teatterissa, teatteria sanana ei 

haluta ottaa mukaan, jotta ilmiötä ei sotkettaisi teatteriin. (Lilja, 2020.) 

2.2 Livejournalismin rajanvetoa 

Teatteriin livejournalismia ei haluta sotkea missään nimessä, koska teatteritaiteessa 

esitetään lähtökohtaisesti fiktiota (joskus tosin toritarinoihin perustuen), kun taas 

livejournalismi perustuu selkeämmin faktoihin ja tositarinoihin, journalistisuuteen.  

Myös Lilja (2020) painottaa gradussaan, että teatteri ja livejournalismi on syytä erottaa 

visusti toisistaan, vaikkakin teatteri olisi journalistista dokumenttiteatteria. 

Dokumenttiteatteria Suomessa on tehty takavuosina, ohjaajien Susanna Kuparisen ja 
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käsikirjoittaja Jari Hanskan toimesta. Susanna Kuparisen näytelmätrilogiat Eduskunta 

ja Valtuusto ovat saaneet runsaasti huomiota Suomessa. (Lilja, 2020; Kuparinen, 2013.) 

 

Miksi dokumenttiteatteria ja livejournalismia on syytä erottaa toisistaan? Syynä 

saattaa olla se, että teatterinäytelmä sisältää aina enemmän dramatisointia kuin 

livejournalistinen esitys, vaikkakin tiedonhankinnassa olisi käytetty journalistisia 

metodeja ja esityksen juoni perustuisi tositapahtumiin. Siinä mielessä journalistisen 

dokumenttiteatterin voi nähdä jossakin määrin ongelmallisena terminä, sillä 

esimerkiksi livejournalismiin verrattuna ilmiön ”journalistisuus” ei ole yhtä vahvaa. 

Journalismissa totuusvaatimukset ovat vahvat, mutta teatteritaiteelle ei aseteta 

samanlaisia totuusvaatimuksia, eikä totuudellisuutta valvota taiteen piirissä samoin 

kuin journalismissa. Journalismia valvoo Suomessa journalismin itsesääntelyelin, 

Julkisen sanan neuvosto ja se on asettanut Journalistin ohjeet toimittajille, jotka ovat 

eettisiä ohjeita toimittajille. (Journalistin ohjeet, 2020; Lilja, 2020.) Samanlaista 

eettisyyteen kohdistuvaa valvontaa ei taiteeseen tietenkään kohdisteta.   

 

Toinen keskeinen ero dokumenttiteatterin ja livejournalismin välillä on niiden suhde 

taiteeseen ja journalismiin. Dokumenttiteatterissa journalismi toimii enemmänkin 

mausteena taiteessa, mutta se on ensi sijassa taidetta. Livejournalismi on ensisijaisesti 

journalismia, ei taidetta, vaikkakin livejournalismissa käytetään yhtä lailla ”taiteellista 

harkintaa”. Kerron myöhemmin gradussa siitä, minkälaisia sudenkuoppia tähän 

livejournalismin ”taiteellisuuteen” liittyy. Nämä vaarat ovat ”kertomuksen vaaroja”, 

eli samoja seikkoja, joita liittyy ylipäänsä journalismin tarinallisuuteen, narratiivisten 

kerrontatapojen käyttöön, faktojen valitsemiseen ja subjektiivisuuteen journalismissa. 

(kts. Mäkelä ym. 2018; Vilen, 2020; Kormelink & Costera Meijer, 2015; Kunelius, 2000.) 

 

Myös haastattelemani Mustan laatikon tuottajat painottivat totuudellisuutta 

kertoessaan livejournalismista ja pohtiessaan sen olemusta. Tuottajien mukaan 

livejournalistisen esitysten pitää kestää sama kriittinen tarkastelu kuin minkä tahansa 

journalistisen tuotteen, totuudellisuudesta ja faktojen pitävyydestä. Teoriassa Mustan 

laatikon esityksestä voi valittaa Julkisen sanan neuvostolle kuin kaikesta muustakin 

suomalaisesta journalismista. Haastateltujen tiedossa ei ollut kuitenkaan yhtään 
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livejournalismista HS:iin tehtyä tai Julkisen sanan neuvostossa käsiteltyä valitusta. 

Lilja (2020) näkee, että livejournalismi käyttää hyväkseen tarinankerronnan keinoja ja 

teatteritilan antamia mahdollisuuksia, kuten dokumenttiteatterikin, mutta 

livejournalismissa taiteelliset keinot ovat aina alisteisessa asemassa toimitustyön 

pelisäännöille, eli nämä lajit eroavat oleellisesti toisistaan.  

 

Vertailu livejournalismin ja dokumenttiteatterin välillä ei ole kuitenkaan selvä asia. 

Esittämistäni näkemyksistä voisi argumentoida myös toisin. Jätän pohdinnan 

livejournalismin ja dokumenttiteatterin eroista tähän, koska teema ei ole graduni 

kannalta keskeisin asia. Lopuksi on syytä huomata, että dokumenttiteatteri on saanut 

Suomessa tunnustusta nimenomaan journalismin piirissa. Susanna Kuparinen voitti 

journalistisella dokumenttiteatterillaan Tutkivan journalismin yhdistyksen 

Lumilapio-palkinnon ja Naistoimittajat ry:n Vuoden kellokas -palkinnon vuonna 2013. 

(Helsingin Sanomat, 2013; Naistoimittajat ry, 2014.) Molemmat palkinnoista ovat 

journalismin alalla jaettavia palkintoja. Musta laatikko taas on palkittu Bonnierin 

journalistipalkinnolla vuoden journalistisena tekona vuonna 2018. (Dahlbom, 2018.)  

 

Livejournalismia ei tule sekoittaa dokumenttiteatteriin, eikä viime aikoina suosiotaan 

lisänneisiin toimitusten järjestämiseen keskustelu- ja haastattelutilaisuuksiin. 

Helsingin Sanomien toimittaja Jaakko Lyytinen huomauttaa (2020), että 

livejournalismi täytyy osata erottaa kaikenlaisista mediatalojen järjestämistä 

tapahtumista, konferensseista, paneelikeskusteluista, seminaareista ja 

sidosryhmätilaisuuksista. Mediatalojen järjestämät tilaisuudet tai tapahtumat ovat 

olleet mediataloille hyvä rahanlähde, ja ne myös usein toimivat journalistisena 

materiaalina toimituksille, kun seminaareista näytetään videokuvaa ja kirjoitetaan 

uutisia. (Lyytinen, 2020; Lilja, 2020: Larson, 2015.) 

 

Ulkomailla tällaisia yleisötapahtumia ovat kehitelleet esimerkiksi New York Times ja 

Wall Street Journal. Suomalaisista mediataloista omia tapahtumia ovat järjestäneet 

ainakin Helsingin Sanomat ja televisiokanava MTV. Helsingin Sanomat on järjestänyt 

Taloudenpuolustuskurssia, kirjeenvaihtajapäiviä ja HS360-keskustelutilausuuksia 

(Lilja, 2020, Junkkari, 2019). Selvästi tunnetuin toimitusten tai mediatalojen järjestämä 
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tapahtuma Suomessa on vuodesta 2006 lähtien järjestetty Suomi-areena, johon 

erilaiset vaikuttajat, kuten poliitikot, yritysjohtajat ja toimittajat, kerääntyvät yhteen 

solmimaan verkostoja ja keskustelemaan ajankohtaisista aiheista. Oleellista Suomi-

areenalle ja sen ulkomaisille verrokeille on, että yritykset maksavat osallistumisesta 

paneelikeskusteluihin rahaa. Lilja (2020) summaa MTV:n Suomi-areenan niin, että 

tapahtuman merkitys on paitsi journalistinen, myös oleellisesti taloudellinen.  

 

Olen kertonut, miten dokumenttiteatteri ja mediatalojen järjestämät yleisötilaisuudet 

eroavat livejournalismista hahmotellakseni livejournalismin rajoja. 

Keskustelutilaisuudet eivät ole livejournalismia, vaan perinteistä journalismia, koska 

niihin ei käsikirjoiteta livejournalismin tavoin narratiivista kerrontaa, ne eivät ole 

samoin tavoin audiovisuaalisia kokemuksia, eivätkä ne tapahdu teatterissa. MTV:n 

Suomi-areenan tapaiset keskustelutilaisuudet ovat perinteistä journalismia: ennalta 

suunniteltuja haastatteluja ja paneelikeskusteluja, joissa on mietitty, ketä buukataan 

vieraaksi, mitä vierailta kysytään ja minkä roolin toimittaja ottaa. (Lilja, 2020.)  

 

Samanlaista journalistista käsikirjoittamista voidaan nähdä Ylen television 

ajankohtaisohjelmissa, A-studiossa ja Ylen aamussa. Nämä ohjelmat ovat genreltään 

päivittäistä journalismin ajankohtaissisältöä, jota esimerkiksi Yle ja MTV tuottavat 

Suomessa päivittäin. Sen sijaan, livejournalismissa on kyse tarinamuotoisesta, eli 

narratiivisesta journalismista, jonka äärellä ihminen viihtyy pidemmän aikaa, 

Mustassa laatikossa 2,5 tuntia kerrallaan ja jonne ostetaan 30 euroa maksava 

pääsylippu. Esityksellisyys, esityksen pitkähkö kesto, arvokas hintalappu ja teatterin 

upeat puitteet ovat elementtejä, jotka tekevät Helsingin Sanomien Mustan laatikon 

esityksistä uudenlaisen ja uniikin ”pläjäyksen” suomalaisen journalismin kentällä.  

2.3 Livejournalismi on sukua narratiiviselle journalismille 

Edellisessä kappaleessa kävin läpi sitä, mitä livejournalismi ei ole. Tässä kappaleessa 

kerron tarkemmin siitä, millaista journalismia livejournalismi on, mihin muihin 

journalismin lajeihin livejournalismia voi verrata ja mistä journalismin perinteistä 

livejournalismi ottaa vaikutteita tai on sukua. Oman tulkintani mukaan läheisin 
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vertailukohta livejournalismille on kaunokirjallisia keinoja hyödyntävä tarinallinen 

journalismi. Tälle suuntaukselle löytyy paljon määritelmiä riippuen siitä, mistä 

lähteestä aiheesta lukee, mutta lopulta usein puhutaan samasta ilmiöstä. Suomessa 

tätä journalismin suuntausta harjoittavat Helsingin Sanomien Kuukausiliite ja 

Sunnuntai-sivut sekä aikakauslehdet Image, Suomen Kuvalehti ja Long Play.  

 

Tälle journalismin suuntaukselle löytyy monia erilaisia nimityksiä: featurejournalismi, 

narratiivinen journalismi, kaunokirjallinen journalismi, tarinallinen journalismi, hidas 

journalismi. Suomessa suuntausta ovat tutkineet esimerkiksi Anu Nousiainen (2013), 

Ilkka Malmberg (1998), Maria Merisalo-Lassila (2009) ja Sonja Saarikoski (2019). 

Aiheesta väitöskirjan kirjoittanut Merisalo-Lassila (2009, 12–13) käyttää termiä 

kaunokirjallinen journalismi ja määrittelee termin sisällön jo väitöskirjansa otsikossa. 

Hänen mukaansa kaunokirjallinen journalismi on ”faktaa fiktion keinoin”, 

faktuaalista sisältöä, jonka esittämisessä käytetään fiktiosta tunnettuja keinoja. Myös 

aiheesta historiateoksen kirjoittanut John Hartsock (2000, 4–5) puhuu 

kaunokirjallisesta journalismista (engl, literary journalism). (Lilja, 2020.) 

 

Imagen toimitussihteeri Sonja Saarikoski on tehnyt aiheesta gradun vuonna 2019. 

Saarikoski käyttää termiä narratiivinen journalismi. Saarikosken (2019) mukaan 

narratiivinen journalismi on journalismin laji, jossa tyypillisesti painottuvat pidempi 

muoto, melko pitkäkestoiset juttuprosessit, perinteisestä uutiskonventiosta poikkeava 

kieli (Saarikoski 2019, 2). Tiivistys on osuva. Esa Lilja (2020) taas puhuu gradussaan 

tarinallisesta journalismista. Liljan mukaan Helsingin Sanomissa tätä journalismin 

muotoa kutsutaan featurejournalismiksi. Feature on mainituista termeistä laajin, sen 

alle mahtuu eniten asioita. Saarikoski (2019) näkee samoin: Helsingin Sanomien 

Kuukausiliitteen ja Sunnuntai-sivut edustavat kaunokirjallisia keinoja hyödyntävän 

pitkän journalismin perinteitä Suomessa ja muodostavan yhdessä featuretoimituksen.  

 

Anu Nousiainen (2013) käyttää termiä narratiivinen journalismi. Hän perustelee 

valintaansa sillä, että Harvardin yliopistossa journalismin huippututkimusta 

rahoittava Niemen Foundation käyttää sitä. Niemen Foundation on säätiö, joka on 

rahoittanut vuodesta 1938 lähtien Harvardin yliopistossa fellowship-ohjelmaa, jossa 
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journalistit voivat opiskella, innovoida ja kokeilla Harvardissa. Säätiö rahoittaa myös 

verkkojulkaisuja, kuten Niemen Report ja Niemen Labia. (Niemen Lab)  

 

Anu Nousiaisen (2013, 12–13) mukaan narratiivisen journalismin tunnusmerkkejä 

ovat muun muassa: tarkasti mietitty rakenne, kohtauksittain etenevä 

yksityiskohtainen kerronta, dialogin käyttö, selvät päähenkilöt, immersio, tarkkuus ja 

totuudellisuus, harkittu kertojaääni sekä teema, joka on kuin opetus tai ydinasia, joka 

aiheesta on haluttu sanoa. Liljan (2020) mukaan kaunokirjallisen journalismin kieli on 

kuvailevaa, selkeää ja miellyttävää lukea, jopa kaunista.  

 

Jos selostusta narratiivisesta, tarinallisesta, kaunokirjallisesta journalismista haluaa 

tiivistää, sitä voi kutsua Maria Merisalo-Lassilaa (2009) lainaten antiteesiksi uutiselle. 

Se on jotakin muuta kuin perinteistä kovaa uutista: pehmeämpää ja hitaampaa 

journalismia, jossa journalistinen katse, jolla maailmaa tarkkaillaan, on toisenlainen ja 

kerronta on monipuolisempaa. Heikki Kuutti (2012) määrittelee featuren seuraavasti:  

 

Erityisesti human interest -aineistoa sisältävä, vapaamuotoinen ja usein 
subjektiivisesti toteutettu erikoisjuttu, artikkeli, reportaasi tai ohjelma. 
Feature pohjautuu aiheeltaan usein johonkin uutistapahtumaan, mutta on 
sisältönsä puolesta usein uutista ajattomampi ja monipuolisempi. 
Featureksi on määritelty usein kaikki ei-uutismaiset, varsinkin 
viihdepainotteiset jutut. (Kuutti, 2012, 41.) 

 

Helsingin Sanomien Kuukausiliitteen edesmennyt toimittaja Ilkka Malmberg (1998) 

on kirjoittanut aiheesta osuvan artikkelin Journalismia! Journalismia! -teokseen 

otsikolla: ”Uroot ja naaraat: journalismin kaksi tiedonintressiä”. Malmberg jakaa 

journalismin tekijät ja kokijat kahteen leiriin: kylmäpäihin, jotka haluavat perinteistä 

kovaa uutista sekä eläytyjiin, jotka haluavat pehmeämpiä ”human interest” -juttuja ja 

monipuolisempaa kerrontaa. Nämä ryhmät haluavat journalismilta täysin eri asioita.  

 

Malmbergin mukaan (1998, 43) Helsingin Sanomat tehdään uroiden, eli positivistien 

ehdoilla. Lehdessä pääjuttuina ovat politiikan ja talouden jutut, ”isojen poikien asiat”, 

kuten poliisit, paloautot ja lentokoneet, sitten tulee kaikki muu, kevyempi. Positivistit, 
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joilla on tekninen tiedonintressi, haluavat perinteistä objektiivisuuteen pyrkivää 

uutistyötä, kovia faktoja, yksiselitteistä ja selkeää tietoa, järkiselityksiä.  

 

Malmbergin (1998, 43) mukaan toinen ryhmä, ”naaraat” ovat tiedonintressiltään 

hermeneutikkoja, joille lyhyet uutiset ja pelkkä faktojen kertominen ei riitä, koska he 

haluavat ymmärtää, eläytyä ja tulkita asioita syvemmin. Naaraat haluavat tietää, miltä 

jokin uutinen tai asia tuntuu, mitä se tarkoittaa, he haluavat kuulla toimittajien 

tekemiä havaintoja ja tulkintoja, maailman kuvailemista ja selittämistä, tunteiden 

huomioimista kerronnassa. Malmbergin sanoin ”heille uutinen ei ole kerrottu, kun 

siitä on kerrottu faktat”, vaan ”heille esimerkiksi Ruandan pakolaisongelma tulee 

todelliseksi vasta, kun he ovat lukeneet siitä reportaasin”. Naaraat haluavat kuulla 

pakolaisongelmasta syvemmin ja inhimillisemmin, miltä se tuntuu tai näyttää, 

muutakin kuin numeroita. (Malmberg, 1998.) 

 

Myös Lassila-Merisalo (2009) jakaa uutisjournalismin positivistiseksi perinteeksi ja 

kaunokirjallisen journalismin hermeneutiikaksi. Lassila-Merisalo toteaa John 

Hartsockia (2000) lainaten, että kaunokirjallisen journalismin ja objektiivisen 

uutistyylin välillä on oleellinen epistemologinen ero. Saarikoski (2019) puolestaan 

näkee, että narratiivinen journalismi on syntynyt vastustamaan ajatusta 

objektiivisesta totuudesta (Hartsock, 2000). Suomessa positivistinen perinne on 

pitkään ollut vahva, ja uutismuodon vaihtoehtojen pohtimisen on joskus katsottu 

tarkoittavan jopa journalismin totuusvaatimuksen kyseenalaistamista. (Lilja, 2020; 

Lassila-Merisalo, 2009.) 

 

Lassila-Merisalo (2009, 20) huomauttaa, että kaunokirjallinen journalismi ei tarkoita 

luopumista totuudellisuuteen ja objektiivisuuteen pyrkimisestä, vaan päinvastoin. 

Hänen mukaansa kaunokirjallisia tekniikoita käyttävä kirjoittaja kokee saavuttavansa 

jopa korkeamman totuudellisuuden tason. Tätä samaa tulkintaa kertoivat 

haastattelemani livejournalistit. Kokemus tarinallisen journalismin vahvasta 

totuudellisuudesta saattaa johtua siitä, että sen tekeminen vie enemmän aikaa kuin 

tavallisen journalismin. Kun juttua tehdään pitkään, myös faktoja ja totuusväittämiä, 

dramaturgian ohella, tulee punnittua huolellisemmin. Toisin sanoen, hitaassa 
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journalismissa juttuprosessit ovat ajallisesti pidempiä, joten juttua jää enemmän aikaa 

testata myös faktojen osalta, taiteellisten tai kerronnallisten seikkojen ohella.  

 

Lassila-Merisalon (2009, 20) mukaan kaunokirjallisessa journalismissa on 

leimallistesti mukana uudenlainen tekstin taso: metatekstuaalinen taso, jossa 

kirjoittaja kuvaa tekstin syntyvaiheita: aineiston keruuta, haastattelujen järjestämistä, 

toimittajan ja valokuvaajan vuorovaikutusta tai haastattelun tarkistamista jutun 

kohteen kanssa. Lassila-Merisalon (2009, 20) mukaan tällaisella 

metatekstuaalisuudella ja itserefleksiivisyydellä voidaan osoittaa, miten todellisuutta 

rakennetaan journalismissa, eli journalismi on vain kuvaa todellisuutta ja asioiden 

tilaa, vaan se myös tuottaa todellisuutta, käsityksiä, kuvauksia ja representaatioita 

todellisuudesta (Lehtimäki, 2002, 241) Samalla toimittaja voi lisätä lukijan käsityksiä 

siitä, miten juttu on rakentunut. Tämä voi Liljan (2020) mukaan lisätä jutun 

läpinäkyvyyttä ja lukijan ymmärrystä siitä, miten juttu on rakentunut. Näin voidaan 

kenties lisätä läpinäkyvyyttä tätä yhtä juttua kohtaan ja ehkä laajemmin journalismia 

kohtaan, mikäli lukija alkaa pohtimaan syvemmin, miten journalismi luo todellisuutta.  

 

Livejournalismissa on yhtymäkohtia niin sanottuun kaunokirjalliseen journalismiin. 

Molemmissa on oleellisesta Merisalo-Lassilan (2009) kuvaama metatekstuaalinen taso. 

Livejournalismissa toimittaja kertoo usein juttuprosessinsa synnystä ja siitä, mitä 

ajattelee juttuaiheesta ”tarinan ulkopuolella”. Itse hahmotan metatekstuaalisuuden 

tuoman läpinäkyvyyden niin, että sen kautta lukija voi ymmärtää, miksi juttuun on 

valikoitu tiettyjä asioita ja mitä on jätetty pois. Tällä tarkoitetaan jutun rajausta. 

Perinteisessä uutisessa lukijalla ei ole keinoja arvioida, miksi juttuun on valittu juuri 

tietyt asiat ja mitä on jätetty pois. Livejournalismissa taas puhujan on kyettävä 

perustelemaan yleisölle, miksi aihe on tärkeä, toimittaja kiinnostunut siitä ja näin 

kuulijan tulee tietää tästä. Työn prosesseja avaamalla toimittaja voi lisätä journalismin 

läpinäkyvyyttä ja parantaa työnsä arvostusta. (Lilja, 2020; Lyytinen, 2020.) 

 

Livejournalismin ja kaunokirjallisen journalismin samansukuisuutta voi peilata 

Suomen kontekstissa myös journalismin tekijöiden kautta. Helsingin Sanomissa 

livejournalismia (Musta Laatikko) ja featurejournalismia (Kuukausiliite ja 
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Sunnuntaisivut) tekevät pitkälti samat ihmiset. Useampi haastattelemistani Mustan 

laatikon tuottajista tekee tai on tehnyt päivätyötään Helsingin Sanomissa 

nimenomaan pidemmän ja hitaamman narratiivisen journalismin parissa, 

featuretoimituksessa. Livejournalismi ja featurejournalismi vaativat molemmat 

tekijöiltään kosolti aikaa. Tekstit ovat pidempiä kuin tavalliset uutiset ja niitä tehdään 

kauemmin. Featuren kuuluu ”kestää aikaa” paremmin, eli jutut eivät saa vanheta 

päivän aikana, kuten tavalliset daily news -osaston uutiset tekevät. Livejournalismi ja 

feature eivät ole ”kertakäyttökamaa”, vaan huolellisemmin mietittyjä journalistisia 

sisältöjä, joiden pitäisi toimia vielä 10 vuoden päästä luettunakin.  

 

Lyytisen (2020) mielestä livejournalismiin kuuluvat olennaisena osana: 1. 

totuudenmukaisuus, 2. esityksellisyys ja 3. teatteritila. Livejournalismissa toimittajat 

kertovat tai esittävät journalistisia tositarinoita yleisölle teatteri- tai konserttisalissa. 

(Lyytinen, 2020.) Totuudellisuus on juuri se seikka, josta Musta laatikon ja 

livejournalismin ”journalistisuus” kumpuaa. Journalistisuuden aste vaihtelee eri 

maiden livejournalismituotannoissa. Tämä oli helppo havaita covid 19-pandemian 

myötä, kun eri maiden tuotannot esittivät livejournalismia myös virtuaalisesti, kun 

aiemmin esityksiä oli pystynyt katselemaan lähinnä vain paikan päällä. Näitä 

virtuaalituotantoja maailmalta katsellessa (kuten esimerkiksi Pop-Up Magazine ja 

Reporter Slam) havaitsin, että Musta laatikko vaikutti vahvemmin ”journalistiselta”. 

Kerron eri maiden tuotantojen eroista myöhemmin lisää.  

 

Anita Badejo (Savchuk, 2018) määrittelee Pop-Up Magazinen livejournalismia hieman 

samaan tapaan, miten Lyytinen (2020) määrittelee Mustan laatikon livejournalismia. 

Badejon (Savchuk, 2018) mukaan livejournalismilta edellytetään: 1) informatiivisuutta 

(journalistisuus), 2) tunteellisuutta (naurua, liikuttumista), 3) kauneutta (visuaalisuus) 

ja 4. yllättävyyttä (elokuvamaisuus, yllättävät käänteet, ennalta-arvaamattomuus). 

Badejon mukaan olennaista on, että Pop-Up Magazinen esityksissä kaikki mainitut 

näkökulmat ovat alisteisia ensimmäiselle, informatiivisuudelle ja journalistisuudelle 

(Lilja, 2020). Tämä on kaiken lähtökohta livejournalismissa myös Mustan Laatikon 

tuottajilta saamani tiedon mukaan. Journalistisista perusteista ja faktoista ei jousteta 

missään tilanteessa ja tarina ei saa viedä liikaa toimittajaa, niin että faktoista tingitään. 
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Tarinallisia elementtejä käyttäessään toimittaja vie tarinaa, eikä tarina toimittajaa. 

Toimittajan on ymmärrettävä, minkä verran tarinallisuutta voi käyttää missäkin.  

2.4 Missä livejournalismia on tehty? 

Suomessa livejournalismia on tehnyt vuodesta (helmikuusta) 2016 lähtien Helsingin 

Sanomat, jonka Musta laatikko -esitykset ovat keränneet yli 30 000 katsojaa. Noin 

viidessä vuodessa Mustasta laatikosta on järjestetty yhteensä 15 eri tuotantoa. 

Tuotannolla tarkoitetaan uutta esityskautta, uusine esiintyjineen ja aiheineen. 

Viidestätoista tuotannosta on järjestetty 54 esitystä, eli iltaa. Mustan laatikon 

esityksissä on esiintynyt 91 HS:n toimittajaa ja kuvaajaa (tilanne keväällä 2021). 

Lisäksi kymmenet tuhannet lehden tilaajat ovat katselleet esityksiä verkkostriimien 

kautta. Mustan laatikon koti on Helsingissä sijaitseva Suomen Kansallisteatteri. 

Esityksiä on järjestetty myös Turussa ja Tampereella. (Lyytinen, 2020; Lilja 2020; The 

Power of Live Journalism -hankkeen tutkimussuunnitelma, 2019; Helsingin Sanomat.) 

 

Mustan laatikon esitykset keskeytyivät maaliskuussa 2020 koronapandemian takia. 

Esityksiä ei olla tätä kirjoittaessa (keväällä 2021) päästy jatkamaan, eli kevään 2020 

lisäksi peruuntuivat myös syksyn 2020 ja kevään 2021 esitykset. Tällä hetkellä 

esityksiä suunnitellaan käynnistettäväksi uudestaan syksylle 2021. (Väärämäki, 2021.) 

 

Livejournalismia on tehty Suomen ohella ainakin Tanskassa (Zetland), Ranskassa ja 

Belgiassa (Live Magazine), Yhdysvalloissa (Pop-Up Magazine), Romaniassa (DOR 

Live), Espanjassa (Diario Vivo), Saksassa (Reporter Slam), Iso-Britannissa (Sunday 

Papers Live) ja Norjassa (Journalistikk LIVE). (Lyytinen, 2020; Lilja, 2020; Patterson 

2019; The Power of Live Journalism -hankkeen tutkimussuunnitelma, 2019.) 

 

Livejournalismin ”keksijänä” pidetään yleisesti yhdysvaltalaista Pop-Up Magazinea. 

Myös haastateltavani, Mustan laatikon perustajat, kertoivat ammentaneensa idean 

projektiinsa sieltä. Pop-Up Magazinen perusti keväällä 2009 Kaliforniassa, San 

Fransiscosta kotoisin oleva toimittaja Douglas McGray (Lyytinen, 2020), joka 

tunnetaan myös feature-journalismin tekijänä suositusta This American Life -
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podcastista. McGray sai kipinän Pop-Up Magazinen perustamiseen pohtiessaan, 

miksi erilaiset tarinankertojat, tv-dokumentaristit, journalistit, kuvittajat, 

radiotuottajat eivät tee enempää kokeiluja eri medioiden tai median muotojen välillä 

tai edes tunne toisiaan, vaikka he työstävät samanlaisia aiheita ja kertovat 

samankaltaisia tarinoita. (Lyytinen, 2020.) 

 

Livejournalistiset esitykset Euroopassa ja Yhdysvalloissa ovat olleet suosittuja. 

Esimerkiksi live-journalismin uranuurtaja Pop-Up Magazine järjestettiin aluksi 360-

paikkaisessa teatterissa, mutta siirtyi pian 2 700 henkeä vetävään konserttisaliin ja 

liput myivät loppuun minuuteissa. (Pop-Up Magazine, 2019.) Ranskan Pariisissa 

vuonna 2014 käynnistynyt Live Magazine on ehtinyt laajentua 16 kaupunkiin neljässä 

Euroopan maassa ja yleisöä sille on siunaantunut yli 40 000. (Patterson, 2019.) 

2.5 Miten ja miksi Musta laatikko syntyi? 

Idean Mustaan laatikkoon sai Helsingin Sanomien toimittaja Riikka Haikarainen, kun 

hän näki Pop Up -Magazine -esityksen Yhdysvalloissa Los Angelesissa vuonna 2015. 

Haikarainen vaikuttui näkemästään. (Haikarainen, 2015.) Näin hän kuvasi esitystä 

vuonna 2015.  

Parhaimmillaan live-tarinat toimivat juuri niin kuin vetävä aikakauslehtijuttukin. Yleisö 
tempautuu mukaan kertomukseen, liikuttuu, viisastuu, nojautuu eteenpäin kuullakseen 
loppuhuipennuksen ja vertailee oivalluksiaan illan päätteeksi lämpiössä. Heikompiakin 
hetkiä tuli illan aikana vastaan. Niin kuin kirjoitetussakin tekstissä myös live-esityksessä 
olennaisinta on editointi – siis dramatisointi ja ohjaus. Jotkut esiintyjät jaarittelivat ja 
hukkasivat punaisen langan. Silloin kaikkien tarinoiden käyttövoima, suhde yleisöön, 
herpaantui. (Haikarainen, 2015) 

Suomeen palattuaan Haikarainen kertoi kokemuksestaan muutamalle kollegalleen ja 

ehdotti, että heidän pitäisi alkaa tekemään ”uutta ja innostavaa juttua”. Mukaan 

lähtivät Jaakko Lyytinen ja Tuomas Kaseva. Pian syksyllä 2015 käynnistyi Mustan 

laatikon kehitystyö. Esitykset alkoivat Kansallisteatterin pienellä näyttämöllä 

vuodenvaihteen jälkeen. Mustan laatikon ensi-ilta oli helmikuun 4. päivänä 2016. 

(Haikarainen, 2015; Lilja, 2020.)  
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Musta laatikon esityksiä rakennettiin Helsingin Sanomien toimittajien kanssa, 

joita ”buukattiin” ja suostuteltiin iltoihin esiintymään. Perustajakolmikko toimi 

ensisijaisesti esiintyvien toimittajien valmentajina ja tekstien editoijina, mutta joinakin 

iltoina he kävivät myös itse estradilla esiintymissä. Tuottaminen terminä toimittajien 

valmentamiseen ja tekstien editointiin. Kolmen tuottajan lisäksi mukana oli esitysten 

visuaalisuudesta vastannut kuva- ja videokerronnan ammattilainen, Kimmo 

Norokorpi. Myöhemmin tuottajaksi valikoituivat kolmen perustajajäsenen lisäksi 

Helsingin Sanomien toimittajat Esa Lilja ja Heidi Väärämäki.  

 

Mustan laatikon tuottajat kertoivat haastatteluissa, että heillä ei ollut alkuvaiheessa, 

uutta konseptia perustaessa selkeää kuvaa siitä, millaista livejournalismin pitäisi olla, 

jotta se vakuuttaisi yleisön. Ei ollut myöskään tarkkaa tietoa siitä, kuinka paljon työtä 

hyvän esityksen tuottaminen vaatisi. Tekijätiimi loi yrityksen ja erehdyksen kautta 

oman tavan tehdä livejournalismia. Vaikuttimena oli yhden henkilön näkemä 

livejournalistinen esitys, josta keskusteltavaa riitti. Livejournalismin tekemiseen 

ohjeita ei voinut lukea alan kirjallisuudesta, vaan oli keksittävä itse, miten esityksiä 

kannattaa rakentaa yrityksen ja erehdyksen kautta. Siksi projekti on ollut tuottajien 

mukaan isotöinen ja paljon inhimillisiä resursseja vaativa. Kiinnostavaa oli myös se, 

että alkuvaiheessa projektia siitä ei kerrottu edes esihenkilöille tai toimituksen 

johdolle, vaan projekti käynnistettiin ”hiljaa”, oma-aloitteisesti ja itsenäisesti.  

 

Mustan laatikon esitys kestää kaksi ja puoli tuntia. Esityksen aikana lavalle nousee 8–

10 puhujaa ja jokainen puhe kestää 10–15 minuuttia. Puolivälissä esitystä on väliaika. 

Esityksen jälkeen yleisö voi tavata esiintyjiä lämpiössä ja tästä mahdollisuudesta 

kerrotaan käsiohjelmassa ja esityksissä juontajan suulla. Sillä pyritään lähentämään 

toimittajien ja yleisön suhdetta. Pääsylippu Mustaan laatikkoon maksaa noin 30 euroa.  

 

Mustan laatikon lavalla kerrotaan huolella valmisteltuja ja editoituja tositarinoita. 

Mustassa laatikossa kuullaan pääasiassa aiemmin julkaisemattomia journalistisia 

sisältöjä. Usein samat tekstit julkaistaan myöhemmin lehden sivuilla tai verkossa 

pidempinä versiona. Esitykset eivät ole pelkkää toimittajien puhetta. Toimittajien 

puheaktien lisäksi yleisö kuulee esityksissä ääninauhalta haastateltavien puhetta tai 
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musiikkia, näkee haastateltavia tai juttuun liittyviä henkilöitä still- tai videokuvissa. 

Teatterin seinälle saatetaan heijastaa graafista sisältöä, taulukoita ja piirroksia, kuvien 

ja videoiden lisäksi. Esityksen katselu on audiovisuaalinen kokemus. (Lilja, 2020.) 

 

Mustan laatikon ohella Suomessa on ollut muitakin livejournalistisia kokeiluja. 

Kokeiluja ovat tehneet ainakin Long Play, Image ja Kansan Uutiset. Nämä kokeilut 

ovat jääneet lyhyiksi, yhden tai muutaman esityksen mittaisiksi. Esimerkiksi 

hitaaseen journalismiin keskittynyt Long Play järjesti syksyllä 2013 ”Lehti puhuu -

iltaman” Kansallisteatterin kellarissa Helsingissä. Esitystä kutsuttiin ensimmäiseksi 

suomalaiseksi ”liveaikakauslehdeksi” ja siinä luvattiin ”aikakausilehden heräävän 

eloon”. Long Playn esitys vaikuttaa mainospuheiden perusteella livejournalistiselta, 

sillä tekstilajeina mainitaan julkkiksen kolumni, ilmiöjuttu toimittajan kaverin 

bisneksestä, kirjailijan henkilökuva ja mediakriittinen pakina. (Long Play, 2013.) Long 

Play on tehnyt siis livejournalismia Suomessa jo vuonna 2013, eli paljon ennen 

Helsingin Sanomia, joka aloitti Mustan laatikon vuonna 2016.  

 

Muut kokeiluista ovat tapahtuneet viime vuosina, eli Mustan laatikon jo ollessa 

olemassa. Aikakausilehti Image esitti livejournalismia helmikuussa 2019 Image Live -

tapahtumassa Sanoin -festivaalilla Korjaamolla Helsingissä (A-lehdet, 2019). Kansan 

Uutiset taas esitti livejournalismia Valkeakoskella Ruoho puhuu -kohtaamisissa 

vuonna 2019 (Paju, 2019). Helsingin Sanomat on kuitenkin ensimmäinen taho 

Suomessa, joka on onnistunut luomaan pitkäjänteisen livejournalistisen tuotteen ja 

esitysten sarjan, jolla on jatkuvuutta ja suosiota. 

 

Mustan laatikon markkinointiviestinnässä, käsiohjelmassa ja juontajan suulla 

esityksissä painotetaan, että esitykset ovat tositarinoita. Syynä on se, että varhaisten 

esitysten yhteydessä tekijätiimille oli käynyt ilmi, että yleisössä oli ollut epäselvyyttä 

siitä, olivatko esitykset faktaa tai fiktiota. Siksi tuottajat kokivat tärkeäksi korostaa 

kaikessa Mustan laatikon viestinnässä esitysten journalistisuutta: sitä että kerrotut 

tarinat ovat journalistisia ja faktapohjaisia tositarinoita, ei näytelmä- tai teatteritaidetta.  
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Mustan laatikon esiintyjät edustavat laajasti HS:n toimitusta. Puheiden aiheet 

vaihtelevat “kovista pehmeisiin”: politiikasta, taloudesta, tieteestä ja ulkomailta 

elämäntapaan, historiaan, kulttuuriin ja urheiluun. Aiheiden ohella juttutyypit 

vaihtelevat tutkivasta journalismista, featureen, kolumneihin sekä kuva- ja 

videoesseisiin. Ulkomaisista livejournalismituotannoista Musta laatikko eroaa 

erityisesti siinä, että se tehdään yhden sanomalehden toimituksessa, talon sisäisenä 

tuotantona. Esitys on siksi sisällöltään ja käsittelytavaltaan journalistisempi kuin 

vaikkapa Pop-Up Magazine, jonka esityksistä monet ovat eritaustaisten taiteilijoiden 

käsikirjoittamia ja näin journalistisilta painotuksiltaan erilaisia. (Lilja, 2020, 19.) 

 

Merkityksellistä ja huomionarvoista Mustan laatikon livejournalismissa on, että 

kaikki esitetyt jutut saavat lavalla saman ”journalistisen painoarvon”, eli yhtä juttua 

ei nosteta muiden edelle pääjutuksi, kuten journalismissa on yleensä tapana tehdä. 

Mustan laatikon livejournalismia voi pitää taitollisesti perinteistä journalismia tasa-

arvoisempana, sillä juttuja ei painoteta niiden tärkeyden mukaan samaan tapaan kuin 

sanomalehdessä tai tv:n uutislähetyksissä. Perinteisesti sanomalehdessä ja nykyään 

myös verkossa ”tärkeät jutut” taitetaan etusivulle isokokoisin kirjaimin ja vähemmän 

tärkeät pienemmällä taakse. Samoin tv:n ja radion uutislähetyksissä ensiksi kerrotaan 

tärkeimmät uutiset ja myöhemmin vähemmän tärkeitä. Tämä painotus tehdään 

perinteisesti journalismissa juttujen yhteiskunnallisen merkittävyyden perusteella.  

 

Mustasta laatikosta samanlaista perinteistä uutispainotusta on hankala löytää, vaikka 

toki sielläkin jokin puheista aloittaa illan. Mustassa laatikossa minkä tahansa 

tyyppinen esitys saattaa aloittaa illan, se voi olla kovempaa tai pehmeämpää 

journalismia: kulttuuria tai ulkomaanreportaasia, kun taas esimerkiksi Ylen tv-

uutisissa kulttuurijuttu Minna Canthin salatiedeharrastuksesta ei voisi ikinä aloittaa 

uutislähetystä. Musta laatikko ei ole tv:n perinteisiin uutislähetyksiin verrattuna 

yhtä ”uutisorientoitunut”, vaan sisällöt ovat laajempaa kirjoa erilaista journalismia. 

Tässä mielessä Musta laatikkoa ja ylipäänsä livejournalismia voi pitää 

taitollisesti ”tasa-arvoisempana” journalismin sisällä ja vähemmän tiettyjä aihepiirejä, 

kuten politiikkaa ja taloutta painottavina. Voi tulkita, että Mustassa laatikossa 

tuodaan tasa-arvoisemmin ja vapaammin esille journalismin. Yksi juttu ei nouse 



30 
 

tekijöiden toimesta muiden yläpuolelle, vaan jos jokin juttu nousee esiin, se perustuu 

enemmän katsojan omaan kokemukseen kuin lehden linjaan.  

 

Osa Mustan laatikon ideaa on, että esiintyjiä ja heidän aiheitaan ei usein kerrota 

yleisölle etukäteen, jotta yleisö tulee paikalle mahdollisimman vähin ennakko-

oletuksin.  Tekijäryhmän ajatuksena on, että tällä tavoin voidaan lisätä esitysten 

yllättävyyttä yleisön kannalta, kun puhujat ja juttujen aiheet eivät ole yleisön tiedossa. 

Tässä mielessä Mustan laatikon livejournalismi eroaa myös journalistisesta 

dokumenttiteatterista, jossa esityksen aihe on aina etukäteen tiedossa. Tuottajien 

mukaan yllätyksellisyyden maksimointi tällä tavalla on olennaista. Näin myös 

varmistetaan, että esitys ei henkilöidy liikaa yhteen esityksessä puhuvaan tunnettuun 

HS:n journalistiin. Toisaalta, tällä toimintatavalla myös alleviivataan sitä, että 

Mustassa laatikossa kaikki esitykset ovat ikään kuin yhtä laadukkaita ja ilta on 

yhtenäinen kokemus, josta ei ole järkeä nostaa yhtä ylitse muiden. Tämä on osa samaa 

Mustan laatikon journalismin sisällä tasa-arvoista näkökulmaa, josta aiemmin kerroin.  

 

Tärkeää on myös se, että kerrottuja tarinoita ei ole kuultu aiemmin, eli ne ovat yleisölle 

uutta asiaa. Haastateltujen tuottajien mukaan Mustan laatikon lavalla esitetyt 

livejournalistiset jutut ovat lähtökohtaisesti aiemmin julkaisematonta journalismia. 

Kun joku juttu on esitetty Mustan laatikon lavalla, se saatetaan myöhemmin julkaista 

HS:n printissä tai verkossa. Toisaalta lavalla esitetään myös sellaisia juttuja, joissa 

toimittaja kertoo työstään: esimerkiksi jonkin uutistapahtuman seuraamisesta.  

 

Työstä kertomisesta esimerkkinä käyvät ulkomaanreportaasit, joissa kirjeenvaihtajat 

kertovat kokemuksistaan juttumatkoilta eri puolilta maailmaa. Mustan laatikon 

lavalla on esiintynyt myös toimittajia, jotka ovat kirjoittaneet jostakin aiheesta kirjan 

tai lukuisia juttuja pitkän uutisseurannan päätteeksi. Esimerkiksi Susanna Reinboth ja 

Minna Passi ovat kertoneet Mustassa laatikossa Jari Aarniosta heidän Keisari Aarnio 

-kirjansa ja pitkän aiheesta uutisoinnin pohjalta. Pitkän uutisseurannan pohjalta 

kertomisessa on se hyvä puoli, että toimittajalla on ehtinyt muodostua äärimmäiset 

luja asiantuntemus aiheeseen. Uhkana taas on, että toimittaja ei kerro tarpeeksi uutta 

tietoa tai tulkintaa yleisölle tutusta aiheesta ja esitys ei pääse tarpeeksi yllättämään.  
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3 TUTKIMUKSEN TARKOITUS 

Tässä luvussa käyn läpi tutkimukseni tarkoituksen, eli mitä pyrin tutkimuksellani 

saavuttamaan ja mistä lähtökohdista tutkimusta teen. Tarkastelen tutkimuksessani 

Mustan laatikon tuottajien näkemyksiä livejournalismista ja sen tekemisestä. Selvitän, 

mitä tuottajat ajattelevat uudesta journalismin muodosta, ja mitä esitysten 

tuottaminen on opettanut journalismin tekemisestä. Selvitän myös, onko työskentely 

Mustan laatikon parissa auttanut tuottajia löytämään uusia käytänteitä, joita voisi 

hyödyntää muussa journalistisessa työssä tai onko tällaisia oppeja jo hyödynnetty. 

 

Tutkimuskysymykseni ovat:  

1. Millainen on hyvä livejournalistinen esitys Helsingin Sanomien Mustan laatikon 

tuottajien mukaan?  

2. Miten Mustan laatikon livejournalistisia esityksiä tuotetaan? 

 

Tutkimuskysymyksillä selvitän tuottajien käsityksiä tutkittavasta aiheesta, 

livejournalismista. Tutkimuskysymysten avulla kartoitan, mitä tuottajat ajattelevat 

livejournalismista ja Mustan Laatikon esitysten tuottamisesta. Tutkimuskysymykset 

käsittelevät kahta teemaa: 1. livejournalismia ilmiönä ja 2. Mustan laatikon esityksien 

tuottamista. Ensimmäinen kysymyksistä koskee sitä, millaista livejournalismi on ja 

toinen kysymys Mustan laatikon esitysten tuottamista. Vastatakseen ensimmäiseen 

kysymykseen hyvästä livejournalismista, on ensin määriteltävä, mitä ylipäänsä on 

livejournalismi. Molemmat tutkimuskysymyksistä kartoittavat nimenomaan Mustan 

laatikon tuottajien käsityksiä livejournalismista ja sen tekemisestä.  

 

Näiden tutkimuskysymysten avulla voidaan valottaa lisää myös livejournalismin 

syvintä olemusta, mitä livejournalismi on ja mitä se ei ole ja miten se eroaa muusta 

journalismista tai miten se asemoituu journalismin kentälle. Ensiksi selvitetään, mitä 

livejournalismi on ja millaista hyvä livejournalismi on, seuraavaksi millainen 

livejournalismin tuotantoprosessi on ja miten livejournalismia käytännössä tehdään.  

Hyvä-sana on tutkimuskysymyksessä merkityksellinen. Sen avulla on tarkoitus kysyä, 

mikä tekee livejournalismista hyvää tai toimivaa. Tarkoitus on myös pohtia, miten 
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esityksiä pitäisi tuottaa, jotta niistä tulisi mahdollisimman hyviä. Tässä pohdinnassa 

yleisö ja yleisösuhde on tärkeää, sillä livejournalismia esitetään aina teatterisalissa 

läsnä olevalle yleisölle. Esitys voi olla hyvä joko tuottajan tai yleisön mielestä. Haluan 

selvittää tuottajien käsityksiä siitä, millainen livejournalismi vetoaa heidän mukaansa 

parhaiten yleisöön. Kartoitan, minkä verran tuottajilla on käsityksiä yleisön 

mieltymyksistä ja mihin nämä käsitykset perustuvat.  

 

Elävä yleisön takia livejournalismin yhteydessä on välttämätöntä mainita viihtyminen, 

elämykset, kokemukset, sanaton vuorovaikutus ja eudaimonisuus. Livejournalismi ei 

ole pelkästään tiedon ja tarinoiden kertomista, se on myös viihtymistä, tunteita, 

yhteinen kokemus yleisön ja esiintyjän kesken. Koska livejournalismi on 

kokemuksellista, esitysten tuottamisessa pohditaan tiedon ohella viihdyttävyyttä, 

järjen sijaan myös tunteita, objektiivisuuden sijaan subjektiivisuutta. Nämä 

vastakohtien pehmeämmät parit liittyvät yleisöön ja sen halujen pohtimiseen. 

Vaikuttaa siltä, että livejournalismissa yleisöä ajatellaan enemmän kuin tavallisessa 

journalismissa, koska esityksissä yleisö ja toimittajat ovat samassa tilassa. Paineistettu 

livetilanne ja esitysten maksullisuus, nostavat yleisön ja toimittajien vaatimustasoa.  

 

Käytän gradussa muutamia vastakohtapareja, joihin livejournalismia peilaan: 

järki/tunne, kova/pehmeä, informaatio/viihde, fakta/mielipide, 

objektiivisuus/subjektiivisuus, etäisyys/intiimiys. Näistä ”koviin uutisiin” liitetyt 

seikat: järki, informaatio, objektiivisuus ja etäisyys ovat asioita, joita journalismissa on 

perinteisesti arvostettu ja korostettu. Toimittaja on nähty etäisenä ja ulkopuolisena 

tarkkailijana, asioiden mekaanisena raportoijana. Vastakohtaparien 

pehmeämmät ”human interest” -puolet ovat journalisteille uudempia asioita ja niitä 

on tutkittu vähemmän. Livejournalismissa lipun ostanut elävä yleisö ja esitysten 

olemus jonkinlaisena esittävänä taiteena tekee sen, että pehmeämmät seikat 

korostuvat, kuten tunne, viihde, tulkinnat, subjektiivisuus ja intiimiys.  
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4 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

Tässä luvussa esittelin tutkimukseni teoreettisen viitekehyksen. Käsittelen median 

kenttään ja mediamaisemaan liittyviä kysymyksiä, jotka ovat vaikuttaneet 

livejournalismin syntyyn. Hahmottelen, millaiseen mediamaailmaan livejournalismi 

on syntynyt: mikä on tilannekuva mediamaailmassa. Koska livejournalismista ei ole 

olemassa valmiina selkeää teoreettista viitekehystä, teoreettinen viitekehykseni on 

sirpaleinen. Tuon tässä neljännessä luvussa esille mediamaailman tilannekuvan 

ohella journalismin viimeaikaisia trendejä, joita voidaan yhdistää livejournalismiin.  

 

Teoreettinen viitekehys sisältää viisi päälukua:  

1) livejournalismin journalistinen tausta (objektiivisuuden oheen uutta) 

2) livejournalismi osana median murrosta (viimeinen sammuttaa valot) 

3) livejournalistit osana journalismin yleisökäännettä  

4) livejournalistit notkean modernin toimittajina 

5) hybridijournalismia: (subjektiivista, tunteikkaampaa, monipuolisempaa) 

4.1 Livejournalismin journalistinen tausta 

Journalismilla tarkoitetaan ajankohtaista ja faktapohjaista joukkoviestintää (Kunelius, 

2003, 21). Tämän Suomessa journalismin piirissä laajalti tunnetun määritelmän ohella 

Risto Kunelius (2000, 2) on esittänyt mallin journalismista nelijalkaisena otuksena. 

Nämä journalismin, tai ”journalistisen otuksen”, neljä tehtävää ovat: 1) tiedonvälitys, 

2) tarinoiden kertominen, 3) julkisen keskustelun ylläpito ja 4) julkisen toiminnan 

resurssina oleminen. Journalismi on tiedonvälitystä, tarinoiden kertomista ja se 

ylläpitää julkista keskustelua. Neljäs journalismin tehtävä liittyy sen edustukselliseen 

luonteeseen: hyvä journalismi edustaa kansalaisia laajalti, kehittää demokratian 

toimintaa ja kansalaisyhteiskuntaa, tuo ihmisille parempia edellytyksiä osallistua 

yhteiskunnan toimintaan ja luo ihmisille kanavan tuoda mielipiteitä kuuluviin. 

(Kunelius, 2000.)  
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Journalismissa on ollut kauan perinne objektiivisuuden ihanteesta. Objektiivisuus 

merkitsee puolueettomuutta ja pyrkimystä riippumattomuuteen. Journalismin 

pyrkimys objektiivisuuteen on sidoksissa historiallisesti lehdistön kaupallistumiseen. 

Kaupallinen lehdistö aloitti toimintansa 1800-luvulla, kun kaupungistuminen, 

teollistuminen ja yleinen elintason nousu etenivät vauhdilla, ihmisten sivistystaso ja 

lukutaito nousivat ja teknologinen kehitys mahdollisti sanomalehtien 

massatuotannon. Sanomalehdessä työskentelevien toimittajien päätehtäväksi 

muodostui tuolloin tosiasioiden kertominen, puolueeton, neutraali ja objektiivinen 

uutisointi, josta toimittajan omat mielipiteet ja liiat tulkinnat oli karsittu vähiin. 

(Kunelius, 2003; Schudson, 2001.) 

 
Objektiivisuus on mukana sekä journalismin klassisissa määritelmissä että 

uudemmissa formuloinneissa. Journalismin yhden nykypäivän uranuurtajan, Mark 

Deuzen (2005) mukaan objektiivisuus on edelleen tärkeimpiä journalistisia hyveitä. 

Ilman objektiivisuutta, faktojentarkistusta ja totuuspyrkimyksiä ei ikään kuin ole 

journalismia, vaan ilman totuuspyrkimyksiä kyse on jostakin muusta viestinnän 

muodosta kuin journalismista. Hujasen (2014, 196) mukaan objektiivisuus tarkoittaa, 

että journalistit ovat puolueettomia, neutraaleja, reiluja ja luotettavia ajankohtaisen 

tiedon tarjoajia (Deuze, 2005, 446–447). Myös Suomessa journalismin objektiivisuuden 

ihanteella on vankka kannatus. Suomalaisista toimittajista 66 prosenttia pitää erittäin 

tärkeänä, että asiat raportoidaan todenmukaisesti, ja 62 prosenttia pitää tärkeänä, että 

työ on riippumatonta. (Pöyhtäri, Väliverronen & Ahva, 2014, 9–10; Lilja 2020; 11.) 

 

Deuze (2005) esittää, että kaikkea journalismia maantieteellisestä paikasta, median 

tyypistä tai genrestä riippumatta määrittää ”journalistinen ideologia” Tämä 

universaali ideologia koostuu viidestä ydinarvosta: 1) julkinen palvelu (journalistit 

tuottavat julkista palvelua ja toimivat vallan vahtikoirina), 2) objektiivisuus 

(journalistit ovat puolueettomia, neutraaleja, objektiivisia ja tasapuolisia), 3) 

autonomia: (journalistien tulee olla työssään itsenäisiä ja vapaita), 4) välittömyys 

(journalistit tuottavat ”uutisia” eli uutta ja ajankohtaista tietoa), 5) eettisyys 

(journalisteilla on ”etiikan tajua” ja sen tuomaa legitimiteettiä). Jos näitä ei arvoja ei 

voida löytää, kyse ei ole journalismista. (Deuze, 2005.) 
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Shudsonin (2001) mukaan objektiivisuus tarkoittaa journalismissa sitä, että 

poliittisesta kiistasta raportoidessaan journalisti tuo tasapuolisesti eri osapuolten 

näkemykset esiin. Toisaalta Kunelius (2000) huomauttaa, että ”mikä arkipäiväisesti 

näyttää objektiiviselta kuvaukselta siitä, miten asiat ovat, voi kriittisen tekstianalyysin 

avulla paljastua niitä tai noita arvoja kaupittelevaksi, ristiriitaiseksi ja epäuskottavaksi 

kielelliseksi kyhäelmäksi”. (Ridell, 1994, 182.) Kunelius (2000) lainaa osuvasti Pertti 

Hemanuksen ja Kauko Pietilän (1982) niin sanotun uuden journalismin tai 

muotoironian ideaa, joka kuului näin:  

Journalisti ei primaaristi ole (ei ainakaan minulle) todellisuutta heijastava tietoisuus. (…) 
ammatissaan journalisti on ”todellisuutta koskevien informaatioiden ” muokkaaja ja 
järjestelijä. Kun informaatiot ovat useimmiten ihmisten julkisuutta varten tuottamia, 
merkitsee tämä, että journalisti organisoi yhteiskunnallista diskurssia. Objektiivisen 
journalismin ihanteita seuratessaan hän organisoi yksisuuntaisen, autoritaarisen ja 
ideologisen kommunikaatiorakenteen. Sen murtumisesta olisi kysymys niin 
sanotussa ”uudessa journalismissa”. (Hemanus & Pietilä, 1982, 25)  

Kunelius (2000) pohtii artikkelissaan hyvin kiinnostavalla tavalla tarinallisuuden ja 

faktojen suhdetta journalismissa, ja sitä, miten myös tutkivassa journalismissa 

tutkimus on tavallaan näennäistä ja ”tutkitut faktat” ovat aina lopulta tutkivassakin 

journalismissa kovin alisteisia tarinalle. Tämä tarkoittaa, että juttuihin valitaan 

faktoista vain niitä, jotka sopivat hyvin omaan tarinaan, toimittajan luomaan 

narratiiviin ja diskurssiin. Kunelius näkee, että tarinointi on journalismissa ”vain 

kovan ytimen kuorrutusta” ja se mitä journalisti nimittää faktaksi, saa faktan 

luonteensa vasta kerronnan mallista, jolla toimittaja tarinan esittää.  

”Journalismille itsellään tarinointi näyttää edelleenkin tärkeimmilläänkin olevan 
journalismin kovan ytimen kuorrutusta. Kulttuurisesti orientoituneet journalismin tutkijat 
puolestaan ovat nähneet, että ajatus tiedonvälityksestä ja faktuaalisuudesta on vain 
yhdenlaisen tarinoinnin pintaa: että se, mitä journalisti nimittää ”faktaksi” saa faktan 
luonteensa, statuksensa ja uskottavuutensa siitä kerronnan mallista, jolla toimittaja sen 
esittää. Samalla ne kerronnan ja tarinoinnin tavat, joita journalismi rutinoidusti käyttää, 
valikoivat tiedostamattomasti koko ajan sitä, mikä saa julkisuudessa ”tiedon” 
tai ”tosiasian” statuksen.” (Kunelius, 2000, 8) 

Tästä samasta ilmiöstä ovat Suomessa kirjoittaneet esimerkiksi Kertomuksen vaarat -

projektin tutkijat, jotka ovat muistuttaneet tarinallisen journalismin vaaroista ja 

kritisoineet sen käytäntöjä. (Mäkelä, ym. 2018.) Vilen (2020) uskoo, että narratiivisen 

journalismin kohtaama kritiikki johtuu sen lisääntyneestä määrästä 

uutisjournalismissa. Tarinallisuudessa on vaarana, että yksittäisten ihmisten tarinat ja 

heidän tunteensa ylikorostuvat ja katsojalle muodostuu väärä tai liian yksioikoinen 
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kuva todellisuudesta. Tarinan kertojalla on siis paljon vastuuta ja vaara on, että hän 

tempautuu tarinan vietäväksi ja vetää liikaa faktojen osalta mutkia suoriksi. 

(Kormelink & Costera Meijer, 2015; Mäkelä ym. 2018; Vilen, 2020.)  

 

Kunelius (2000, 9) kirjoittaa myös objektiivisuuden ja subjektiivisuuden ristiriidoista. 

Hänen mukaansa journalismin objektiivisia ihanteita on tulkittu ammattikäytännön 

sisällä liian yksioikoisesti ja journalistinen diskurssi ei täysin tunnista ”rituaalista 

tarinallisuuttaan”, koska journalismi on niin kytkettynä voimallisesti uuteen ja 

uutisiin.  

Objektiivisen journalismin idean oli tarkoitus haastaa journalismia syvällisesti, mutta se on 
tullut uudelleentulkituksi ammattikäytännön sisällä, myös rituaalisesti 
viestintänäkemyksestä ja konstruktiivisesti todellisuuskäsityksestä ponnistava kritiikki on 
kesyyntynyt journalistien ottaessa sen ”vastaan” omaa ammattikäytäntöään oikeuttavassa 
diskurssissa. Tässä journalistinen diskurssi tekeekin tiettäväksi omaa modernia 
luonnettaan. Se ei hevillä tunnusta omaa rituaalista tarinallisuuttaan (jonka funktio olisi 
ennen muuta vahvistaa vanhoja identiteettejä ja erotteluja), koska journalismia kehystää 
niin voimakkaasti kytkentä uuteen ja uutisiin. Tarinallisuudella on toki journalismissa 
tilansa, mutta se ei ole ”yhteisen” tai ”kulttuurin”, vaan enemmänkin yksilöllisen ja 
subjektiivisen alueella. Kunelius, 2000, 9) 

Kuneliuksen (2000) mukaan journalismin ja julkisen keskustelun välinen suhde 

ymmärretään pääasiassa toimituksissa niin, että journalismi erottaa toisistaan tiedot 

ja mielipiteet, eli objektiiviset näkemykset subjektiivisista näkemyksistä. 

Tarinankerronta täydentää journalismin todellisuuskuvaa tuomalla mukaan 

inhimillisen kokemuksen ulottuvuuden, kun taas keskustelun raportoiminen tuo 

tosiasioiden keitokseen yksilöllisten mielipiteiden mausteen.  

”Journalismin omakuvaan liittyvän näkemyksen mukaan tiedonvälitys tuottaa 
keskustelua, uutiset herättävät puheenaiheita.” Kunelius, 2000, 10) 

 
Suomalaisten sanomalehtien linjapapereita väitöskirjassaan tarkastellut 

Keskisuomalaisen uutispäällikkö Keijo Lehto (2006, 354) on havainnut, että 

objektiivisuus on alkanut hiljalleen häipyä kuvasta jo 1980-luvun lopulta lähtien 

lehtien journalismin kuvauksista. Tilalle on tullut luottamus tai luotettavuus. Lehto 

tulkitsee, että sanan vaihtaminen heijastelee mediamaailman yleistä kehitystä, juuri 

käännettä yleisön suuntaan, ja että ne eivät missään nimessä tarkoita samaa asiaa. 

Objektiivisuus kun liittyy toimittajan asenteeseen ja työhön, luotettavuus taas on 

yleisön kokemukseen.  
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”Luotettavuus ei ole sama asia kuin objektiivisuus. Luotettavuus viittaa lukijan 
kokemukseen ja käsitykseen, lukijan näkökulmaan lehden sisällöstä, kun taas 
objektiivisuus kytkeytyy sanoman ja todellisuuden suhteeseen, toimittajan näkökulmaan. 
Objektiivisen journalismin tulisi määritelmän mukaan olla myös luotettavaa, sillä 
silloinhan asiat on sanottu ”niin kuin ne ovat” – siinä suhteellisessa mielessä, kun 
objektiivisuus on mahdollista. Siirtymä objektiivisuudesta luotettavuuteen sopii mielestäni 
hyvin kuvaan mediamarkkinoiden yleisestä muutoksesta. Markkinavetoisuus kasvoi 
Suomen sanomalehdistössä 1990-luvulla levikkien laskiessa, ja lehtitaloissa tuli 
aikaisempaa keskeisemmäksi kilpailla tilaajista valittujen lukijaryhmien keskuudessa. 
Enää ei riittänyt, että välitettävät sanomat olivat ”objektiivisesti” tosia, vaan niiden tuli olla 
ennen kaikkea kiinnostavia eli myyviä. Olennaisempaa erityisesti asiajournalismin 
kohdalla oli korostaa sanomien luotettavuutta lukijoiden silmissä kuin objektiivisuutta. 
Luotettavuus oli lukijakunnan parissa markkinoinnillisestikin parempi sana kuin 
objektiivisuus, ja kun linjapapereiden sisältö kerrottiin 1990- luvulla tavallisesti myös 
lukijoille, oli luontevaa, että niissä käytettiin yleisesti ymmärrettävää kieltä. (Lehto, 2006, 
356) 

Sosiologi Gaye Tuchman on merkittävä henkilö journalismin tutkimuksessa, koska 

hän on ensimmäisiä objektiivisuutta kritisoineita tutkijoita. Tuchmanin (1972) 

mukaan journalistit ovat totuutta etsiviä mediatyöntekijöitä, jotka pyrkivät 

ajankohtaiseen, faktuaaliseen, tarkkaan ja tasapuoliseen ja reiluun uutisointiin 

(Hujanen, 2014). Tuchmanin (1972) kritiikki toimittajia kohtaan kohdistuu 

etenkin ”strategisiin rituaaleihin”, joilla journalistit tuottavat objektiivisuutta. 

Strategisen objektiivisuuden rituaalin avulla toimittajat pyrkivät selviämään arjen 

ristiriitaisista vaatimuksista, ottamaan etäisyyttä lähteisiin ja esittäytymään ikään 

kuin puolueettomina. (Väliverronen, 2009, 29.) Toimittajat luovat ikään kuin 

objektiivisuuden kulissin, jonka taakse voivat mennä piiloon ulkopuolisilta paineilta, 

joita tarjoavat esihenkilöt vaatimuksineen ja aikatauluineen sekä yleisö kritiikkeineen.  

 

Objektiivisuuden strateginen rituaali tarkoittaa käytännössä sitä, että toimittajat 

oppivat työssään toimituksissa ja juttukeikoilla tietynlaisia niksejä, joilla jutut saadaan 

näyttämään uskottavilta, faktuaalisilta ja objektiivisilta. Tämä liittyy siihen, millä 

varmuudella ja tyylillä asiat esitetään. Käytännöt liittyvät esimerkiksi suorien 

sitaattien käyttöön (todistusvoima), tiettyjen vakiintuneiden lähteiden käyttämiseen 

(toimitusjohtajat ja poliitikot) ja vastakkaisten näkökulmien esittämiseen liittyvänä 

tasapuolisuuden vaatimukseen (Tuchman, 1972). Väliverronen (2009, 29) huomauttaa, 

että siitä, kuinka objektiivisen tai todenmukaisen kuvan journalismi voi maailmasta 

välittää, voidaan kiistellä loputtomasti. Oleellisempaa on, että journalismin tekijöiden 

pitäisi paremmin tiedostaa oma roolinsa raportoimiensa mediailmiöiden 

syntyprosessissa. 2000-luvun medioituneessa maailmassa on hankala pitää yllä 
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journalismin perinteistä erottelua maailman ja siitä kertovan median välillä 

(Väliverronen, 2009, 29). 

 

Tuomo Mörä (1998) kirjoitti reilut 20 vuotta sitten, että journalistien suhtautuminen 

objektiivisuuteen, subjektiivisuuteen, elämyksellisyyteen ja faktoihin on liikkeessä. 

Jos ennen objektiivisuus ja faktuaalisuus oli oikeaa journalismia ja subjektiivisuus ja 

elämyksellisyys mielipidekirjoittelua ja hömppää, nyt perinteisen objektiivisuutta 

korostaneen uutiskäsityksen rinnalle on tullut yleisöherkkyyden lisääntyminen ja 

subjektiivisuuden hyväksyminen (Mörä, 1998, 15-16). Mörän (1998) mukaan 

henkilökohtaisten kokemusten tai yksittäistapausten kautta voidaan joskus kertoa 

paitsi mielenkiintoisemmin, myös pätevämmin kuin tilastoilla tai 

mielipidetiedusteluilla. Hänen mukaansa herkkyys yleisön suuntaan voi olla jopa 

journalismin pelastus:  

”Journalismin päiväjärjestys on liikaa uutistoimistojen päivälistojen ja ulkopuolisten 
aloitteiden varassa. Politiikkan journalismissa toimittajat ja eliitit näyttelevät kyynistä 
näytelmää, jonka katsomosta yhä useampi on vieraantuneena poistunut. Vuorosanat ovat 
liian tuttuja, ironia kulunutta, konnien ja sankarien roolit liian yksiselitteisiä. Journalismin 
kääntäminen kohti ihmisten arkea ja tärkeinä pitämiä asioita parantaa paitsi 
yleisösuhdetta, myös journalismia ja journalismista riippumatonta 
päätöksentekojärjestelmää.” Mörä, 1998, 16) 

Myös Reunanen ja Koljonen (2014, 9) näkevät toimittajien tulkinnallisen rooli 

kasvaneen Suomessa. Heidän mukaansa journalismi on luotettavan asiatiedon 

tarjoajana saanut rinnalleen vuorovaikutteisempia ja yleisön kanssa 

keskustelevampia viestinnän muotoja (Heinonen 2008; Beckett 2010). Reunasen ja 

Koljosen (2014, 9) mukaan journalismi voi menestyä nykyisessä kovenevassa 

kilpailussa internetin monipuolisen tarjonnan kanssa, mikäli se onnistuu tarjoamaan 

aiempaa taustoittavampia, tulkitsevampia ja persoonallisempia juttuja. Niiden 

uskotaan tuovan lisäarvoa lukijoille, jotka ovat jo saaneet lyhyet ajankohtaisuutiset 

ilmaiseksi internetistä (Vehkoo, 2011). Jyväskylän yliopiston journalistiikan professori 

Mikko Villi on tiivistänyt saman asian niin, että journalistien pitää tarjota lukijoille 

niin kiinnostavaa sisältöä, että ihmiset haluavat maksaa siitä. Muuten internetin 

ilmaistarjonta ajaa ohi.  
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Reunanen ja Koljonen (2014, 9) arvelevat, että journalismin muuttuminen 

tulkitsevammaksi vaikuttaa journalismin ja politiikan väliseen valtasuhteeseen ja se 

on osoitus yhteiskunnan ”medioitumisesta”. Medioitumisella tarkoitetaan sitä, että 

media on enemmän läsnä ihmisten arjessa ja se näyttelee suurempaa roolia ihmisten 

elämässä. Journalismin tulkitsevuus ja yhteiskunnallinen aktiivisuus liittyvät myös 

kysymyksiin objektiivisuudesta ja avoimuudesta. Reunanen ja Koljonen (2014, 9) 

kysyvät, olisiko objektiivisuuden sijaan parempi pyrkiä avoimuuteen journalistien 

työprosessien suhteen, koska toimittajan suurempi aktiivisuus tulkintojen tekijöinä 

esimerkiksi politiikan suhteen voi tuoda kitkaa objektiivisuuden ihanteen kanssa.   

 

Chadwick (2013) kuvailee journalismin nykyistä toimintaympäristöä, jossa 

perinteinen media ja sosiaalinen media sekoittuvat, hybridijournalismiksi. Hybridissä 

journalismissa verkkoalustojen sisällöt ovat kollektiivisesti tuotettuja ja sisältöjä 

jakavat sekä toimittajat, kansalaiset, bloggaajat ja aktivistit. Journalismi ei voi 

keskittyä enää pelkästään totuuteen tai faktoihin ja niiden raportoimiseen, vaan se on 

herätettävä lukijoissa tunnetta ja sitoutumista (engl. engagement), jutun on 

tempaistava lukija mukaansa. (Chadwick, 2013; Papacharissi, 2015.) 

 

Totuuteen ja faktoihin, journalismin perusarvoihin nojataan edelleen, mutta lisänä 

tulevat kiinnostavuuden vaatimukset (Kormelink & Costera Meijer, 2015). Toimittajat 

pohtivat, kuinka pitää yleisö sitoutuneena ja osallisena journalismiin, kun yleisöjä 

kosiskelee kasvava määrä uusia median muotoja: suoratoistopalveluja, kuten 

Netflixiä, Spotifytä ja HBO:ta. McNair (2017) sen sijaan huomauttaa, että on vaikea 

kuvitella journalismia, joka ei tavalla tai toisella pyrkisi objektiivisuuteen, 

tarkistamaan faktoja ja etsimään totuutta. Niin perustavanlaatuisesti nämä 

fundamentit ovat osa journalismia. 

4.2 Livejournalismi osana journalismin ja median kriisiä 

Tämä teoreettisen viitekehyksen toinen kappale käsittelee median ja journalismin 

kriisiä. Kriisi on suuresti alaa määrittävä ja laajalti tutkittu asia. Kriisipuhe leimaa 

journalismia niin voimakkaasti, että aihetta ei voi gradussa sivuttaa. Suomessa 
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journalismin työpaikat ovat vähentyneet viime vuosina radikaalisti (Kivioja, 2018). 

Suomalaisten iltapäivälehtien murrosta väitöskirjassaan tarkastellut Pasi Kivioja 

(2018) nimittää 2010-lukua sanomalehtien “kutistumisen vuosikymmeneksi”, jolloin 

yt-neuvottelut ja lehtien myymiset, yhdistämiset ja lopettamiset ovat olleet yleisiä. 

(Kivioja, 2018, 113–116.) 

 

Journalismin kriisistä on kirjoitettu runsaasti, ja kriisin syyt ovat tiedossa. Median ja 

journalismin murros 2000-luvulla johtuu suurelta osin internetin luomasta nopeuden 

kulttuurista, digitaalisen teknologian kehittymisestä ja lehtien printtilevikin laskusta 

(Seppänen & Väliverronen, 2015, 147). Sanomalehtien mainostulot ja levikit laskevat, 

televisiokanavien yleisöt pirstoutuvat yhä pienemmiksi, samalla journalismin laadun 

koetaan heikkenevän ja vakavan asiajournalismin katoavan tai vähenevän. 

(Väliverronen, 2009, 13.) Journalistit menettävät hiljalleen agenda setting -valtaansa 

muille viestijöille ja sosiaalisen median vaikuttajille, ”influenssereille”.  

 

Väliverrosen (2009) mukaan perinteisiä uutismedioita hämmentää ennen kaikkea 

internet, joka on julkaisufoorumina halpa, nopea ja laajalla leviävä. Mediatalojen 

taloudelliset paineet vaativat toimitusten tehostamista: on tehtävä enemmän uutisia 

vähemmällä väellä ja saman konsernin sisällä juttuja kierrätetään useissa paikoissa. 

Toimittajat suhtautuvat tehostamiseen kielteisesti, valittavat paineita ja laadun 

heikkenemistä. (Väliverronen, 2009, 13.) Samaan aikaan toimittajia poistuu 

journalismin työtehtävistä muihin viestintätehtäviin, josta syntyy ”aivovuotoa” ja 

muun viestintäkentän vahvistumista kovalla journalistisella osaamisella.  

”2000-luvun alussa puhe journalismin kriisistä on kiihtynyt. Kriisissä näyttävät olevan 
sanomalehdistön talous, journalismin uskottavuus ja laatu. Kriisitunnelmia journalismin 
kentälle on tuonut ennen kaikkea internetin haaste. Kun internet on täynnä ilmaiseksi 
luettavaa ja ladattavaa aineistoa, kuka on enää valmis maksamaan alan ammattilaisten 
mediataloissa tekemästä journalismista. Myös journalismin kaupallistumisesta ja 
viihteellistymisestä puhutaan paljon. (Väliverronen, 2009, 13)  

 

Internet tuo uudenlaista sisältöjen kilpailua journalisteille ja samalla vie mainosrahaa. 

Verkkomainonnan etujärjestön IAB:n tilastojen mukaan somejättien, Googlen ja 

Facebookin osuus Suomen digimainonnan kokonaisuudesta oli vuonna 2018 jo lähes 

54 prosenttia. Suomessa mediatalojen mainostulot ja tilaajamäärät laskevat 
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paperilehtien kohdalla ja digitaalisesta mainosrahasta Yhdysvaltojen somejätit 

vetävät suuren siivun päältä. Tilanne on taloudellisesti kestämätön. Rahaa saadaan 

vähemmän tilauksista ja mainostajilta, koska paperilehti ei houkuta lehteä tilaavia 

asiakkaita tai mainostajia. (Lilja, 2020.) 

 

Yleisö ja mainostajat siirtyvät perinteisesti tiedotusvälineistä enenevissä määrin 

digitaalisiin kanaviin, vakiintuneiden mediayhtiöiden ulkopuolelle (Kivioja, 2018). 

Digilehdistä Suomeen jäävät mainosrahat ovat pieniä, mutta tilaajamaksuissa eri 

mediatalot ovat alkaneet nähdä hyviä merkkejä. Esimerkiksi Helsingin Sanomat 

uutisoi lokakuussa 2020, että lehden tilaajamäärä kasvoi yli 400 000 tilaajan 

ensimmäistä kertaa vuoden 2013. Merkittävää on, että kolmasosa tilauksista on 

puhtaasti digitaalisia. Lehti ei ilmoita, paljonko tilaajista on pelkän paperilehden 

tilaajia tai yhdistelmätilaajia, jotka tilaavat sekä digiä että paperia. (Lassila, 2020.)  

 

Koska Google ja Facebook vievät ison siivun mainostuloista ja suomalaiset mediatalot 

ovat olleet hitaita kehittämään verkkojournalismia, sopeutukset ovat olleet 

välttämättömiä. Koska suomalaisten mediatalojen on hankala kilpailla internetissä 

somejättien kanssa, alalla on ehdotettu, että suomalaiset mediatalot tekisivät 

nettimainonnan suhteen yhteistyötä, mutta toistaiseksi se on jäänyt haaveeksi. Pasi 

Kivioja näkee, että mediayhtiöiden taloudellisen kriisin ohella toimittajan profession 

tai jopa koko journalismin voidaan nähdä kriisiytyneen. (Kivioja, 2018.) 

 

Myös Väliverronen (2009, 28) näkee journalismin ja erityisesti toimittajien ammatti-

ideologian olevan kriisissä. (Deuze, 2005.) Mark Deuzen (2005) mukaan korkean 

modernin kauden journalistisen ammatti-ideologian keskeiset elementit ovat: 

julkinen palvelu, objektiivisuus, autonomia, nopeus sekä etiikka. Näihin periaatteisiin 

kiteytyy ajatus journalismista professiona, joka palvelee toiminnallaan yleistä etua 

(Väliverronen, 2009). Ajatus journalismista julkisena palveluna yleisölle ei rajoitu 

pelkästään yleisradiotoimintaan, vaan se on ollut osa kaiken lehdistön 

toimintaperiaatetta. Yleisön palvelemisella ei ole tarkoitettu vain kuluttajien 

mieltymysten ennakointia, vaan siihen on liittynyt laajempi ”julkinen eetos, ja 

painopiste on ollut yhteiskunnallisesti merkittävän tiedon välittämisessä. 
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Kuneliuksen (2000, 2009) mukaan julkisen palvelun ideaan liittyy myös ajatus 

journalisteista vallankäytön vahtikoirana.  

 

Media-alan mullistus ei rajoitu vain Suomeen, vaan kyseessä on kansainvälinen 

ilmiö, jossa yhdistyvät monet tekijät: journalismi muuttuu fyysisestä paperisesta 

tuotteesta digitaaliseksi palveluksi ruudulla, isosta teollisesta printtituotannosta 

teknologiavetoiseksi liiketoiminnaksi, jonka pitäisi houkutella huvenneen 

massayleisön tilalle maksuhaluisia asiakkaita. (Villi ym., 2020: Lilja, 2020.)  

 

On mediatalosta kiinni, millä strategialla kriisiä on lähdetty taklaamaan. Esimerkiksi 

Keskisuomalaisen päätoimittaja Pekka Mervola ennusti syyskuussa 2016 

Kauppalehdessä äärimmäisen synkkiä näkymiä media-alalle. Hän arvioi, että 

uutismedioiden olisi tärkeintä käpertyä kuoreensa kuin kilpikonna ja keskittyä 

hengissä selviämiseen ja säilyttämään nykyiset lukijansa, ei innovoimaan uutta, 

koska vasta runsaan kymmenen vuoden päästä näkisimme, ketkä selviävät ja ketkä 

ei, ja sitten median kuolemanlaaksosta kilpikonnana käpertyneet ja siten hengissä 

selviytyneet toimijat voisivat kopioida muilta parhaat käytännöt. (Muukkonen, 

2016.) 

 
Lehtisaari ym. (2018) kritisoivat artikkelissaan mediataloja siitä, että ne eivät ole 

kovin nokkelia tai innovatiivisia keksimään liiketoimintamalleja sisällöilleen, vaan 

ne ennemmin keskittyvät varmistamaan nykyisiä tulovirtoja. Tämän voi nähdä juuri 

kritiikkinä edellä kuvatulle Keskisuomalaisen päätoimittajan näkemyksille. Tämä 

voi pahimmillaan johtaa ”failing slowly”-ongelmaan, jossa levikki hitaasti tippuu, 

yleisö hitaasti vanhenee ja digitaaliset tuotot hitaasti katoavat (Villi ym., 2020). 

Synkimmissä kauhuskenaarioissa on jopa pohdittu, onko perinteinen journalismi 

vaarassa kuolla kokonaan. (Deuze 2007; Lilja, 2020; Villi ym. 2020.) 

 

Lilja (2020) huomauttaa, että usein innovointi tarkoittaa mediataloissa teknologisia 

ratkaisuja, jotka saattavat viedä huomiota oleelliselta. Tästä ilmiöstä on ruvettu 

puhumaan toimituksissa ”shiny new things” -syndroomana, eli vapaasti 

suomennettuna tarpeettomana mediapöhinänä. (kts. Posetti, 2018).  Myös 
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mediajohtamista tutkinut Nando Malmelin (2015) näkee, että luovuutta johdetaan 

mediataloissa heikosti. Hänen mukaansa luovuudesta huolehtiminen olisi 

toimituksissa yhä tärkeämpää, mikäli mediatalot haluavat selvitä alan 

myllerryksestä. (Malmelin 2015, 104; Lilja, 2020.) 

4.3 Livejournalistit osana journalismin yleisökäännettä 

Päinvastoin kuin Keskisuomalaisen päätoimittaja Pekka Mervola ennusti, monet 

mediatalot Suomessa ja maailmalla ovat ryhtyneet jo 2010-luvulla ryhtyneet 

innovoimaan uusia virityksiä, joilla voitaisi puhaltaa kuolevaan alaan virtaa. Yleisön 

kaikkoaminen on pakottanut uutisorganisaatiot paiskimaan töitä kovemmin, 

kuuntelemaan yleisöään tiiviimmin, kehittämään uusia tuotteita ja panostamaan 

entistä enemmän laatuun, jotta lukijat pysyisivät kiinnostuneina tuotteista ja olisivat 

valmiita maksamaan sisällöistä. (Newman, ym, 2017.) 

 

Journalismi on tottunut perinteisesti toimimaan ylhäältä alas ja tarjoamaan kaikille 

lukijoilleen yhtä ja samaa sisältöä (Harbers, 2016). Nyt se ei enää käy, vaan yleisöä 

on välttämätöntä ajatella enemmän. Toimittajat ja toimitukset ovat joutuneet alkaa 

pohtimaan, miten yleisöä voisi puhutella ja houkutella, saada se kiinnostumaan 

journalismista. Yleisön haluja on ryhdytty myös tarkemmin selvittämään, koska 

enää ei ole itsestään selvää, että yleisö löytää journalismin luokse. (Lilja, 2020.) 

 

Tästä ilmiöstä puhutaan journalismin tutkimuksessa yleisökäänteenä, audience-turn, 

journalistien kääntymisenä yleisöön päin. Mustan laatikon livejournalismin voi 

nähdä yhtenä tällaisena keinona houkutella yleisöä journalismin luokse ja 

muodostaa parempaa suhdetta toimittajien ja yleisön välillä.  Tänä päivänä 

mediatalot pyrkivät tuottamaan mahdollisimman laadukasta ja mahdollisimman 

suurta lisäarvoa tuottavaa journalismia, josta ihmiset ovat valmiita maksamaan. 

(Newman ym., 2017; Lehtisaari ym., 2018; Lilja 2020.) 

 

Costera Meijer ja Bijleveld (2016) näkevät, että median perinteisen tiedon ja 

mainosrahan monopolin murruttua, yleisön ja toimitusten välinen suhde, ja etenkin 
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toimittajan asenne yleisöä kohtaan, on muuttunut. Toimitukset ovat ryhtyneet 

osallistamaan yleisöä, pohtimaan sen tarpeita, ja kaiken kaikkiaan yleisö on noussut 

voimallisesti toimitusten huomion keskiöön, eri painoarvolla kuin aiemmin. (Villi ja 

Ruotsalainen, 2018.) Median ja yleisön muuttunut suhde on nouseva trendi myös 

mediatutkimuksessa. (Lilja, 2020; Costera Meijer ja Bijleveld, 2016.)  

 

Lilja (2020) näkee, että jonkinlaiseksi taikasanaksi yleisöjen tavoittelussa on 

muodostunut englanninkielinen käsite, engagement. Termille ei ole täysin kattavaa 

suomenkielistä käännöstä, mutta laajasti ymmärrettynä sillä tarkoitetaan yleisön 

sitoutumista mediaan (Ruotsalainen ja Villi, 2018). Sitoutumista voidaan mitata 

klikkauksien, lukuajan tai vierailukertojen, jakamisen, kommentoinnin tai 

tykkäämisen mukaan. (Beckett ja Deuze, 2016; Ruotsalainen ja Villi, 2018; Lilja, 2020.) 

 

Villi (2012) näkee yleisökäänteen muuttaneen oleellisesti journalismin 

toimintaympäristöä. Kun yleisö tuntee osallistuvansa journalismiin ja jakelee sitä 

sosiaalisen median kautta, se muuttaa ”journalismin kulttuurista maisemaa”, 

journalistista kulttuuria laajasti (Villi, 2012). Käytännön toimitustyössä journalistien 

yleisökäänteen huomaa hyvin selvästi, sillä yleisödataa seurataan tarkasti päivittäin. 

Esimerkiksi Yleisradiossa, jossa itse työskentelen, katsotaan päivittäin tiukasti 

tilastoja, kuinka pitkään juttua luetaan, kuinka moni lukee ja kuinka moni jakaa 

juttuja. Yleisödata on myös toimituksien aamupalavereissa yleinen puheenaihe.  

 

Andrew Chadwickin (2013) teoretisointi hybridistä mediaympäristöstä liittyy 

olennaisesti journalismin yleisökäänteeseen. Chadwick hahmottelee, miltä 

journalismi näyttää nykyajan postmodernissa mediamaailmassa. Hybridissä 

mediaympäristössä kovat ja pehmeät seikat sekoittuvat ja perinteiset raja-aidat 

rytkyvät. Kun yleisö lähtee pois journalismin luota, eikä suuren yleisön tavoittamista 

voi pitää itsestäänselvyytenä, journalismin on aktiivisemmin yritettävä päästä yleisön 

luokse ja pohdittava yleisön haluja. Chadwickin (2013) hybridissä mediamaailmassa 

totuus ja faktat eivät enää riitä, vaan journalistin on tehtävä ja osattava enemmän, 

oltava kiinnostava, herätettävä lukijan mielenkiinto ja jutun on tempaista lukija 

mukaansa. Ilkka Malmberg (1998, 49) kirjoittaa kollegaansa lainaten:  
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”Eivät ihmiset taistele saadakseen lukea juttunne. Ihmisillä on sunnuntaiaamuna kiire 
päästä eroon pitkistä jutuista, ulos aurinkoon. Tehkää niistä niin hyviä, että he eivät pääse 
vaikka haluaisivat”. Malmberg, 1998, 49) 

Tätä ajatusta mukaillen, lukija pohtii viikonloppuisin, miten hän voisi jättää lehden 

lukematta, tai ehkä hän haluaa vilkaista älypuhelimesta vain otsikot. Siksi jutuista on 

tehtävä niin hyviä, että ne imevät mukaansa ja lukija ei voi kerta kaikkiaan jättää jutun 

lukemista kesken, vaan hän haluaa ahmia jutut loppuun asti, lukemisen aloitettuaan. 

(Malmberg, 1998.) Kovia vaateita toimittajille on osattu esittää siis jo 1990-luvulla, ja 

samaa ohjetta voi soveltaa nykyään livejournalismiin ja miksei kaikkeen journalismiin.  

 

Hybridin journalismin lisäksi journalismin tutkimuksessa on puhuttu viime aikoina 

intiimistä ja dialogisesta journalismista (Ruotsalainen, 2016; Marchionni, 2015), jossa 

lukijoita puhutellaan läheisemmin. On myös puhuttu journalismin emotionaalisesta 

käänteestä, jossa tunteita otetaan vahvemmin huomioon (Wahl-Jorgensen & Pantti, 

2021; Lecheler, 2020, Wahl-Jorgensen, 2020) sekä tunnepitoisesta affektiivisesta 

objektiivisuudesta journalismissa, jossa on tarkoitus lisätä engagementia, jutun imua 

tai vetovoimaa ja yleisön kiinnostusta journalismia kohtaan, mutta silti säilytetään 

faktapohjaisuus ja journalismin perusarvot. (Beckett ja Deuce, 2016.) 

 

Ilkka Malmberg kritisoi jo vuonna 1998 kovien uutisten ylivaltaa toimitusten 

sisäisissä arvojärjestyksissä. Hän kysyi, miksi kovat uutiset ovat tärkeintä 

sanomalehtien antia ja voisiko journalismia tehdä monipuolisemmista lähtökohdista 

(feature) (Malmberg, 1998). Pertti Hemanus kritisoi taas jo vuonna 1992 

uutistekstin ”liian suljettua luonnetta”. Hemanus (1992) ehdotti aikanaan 

puuttumista journalististen tekstien ”autoritaarisuuden ongelmaan” (Merisalo-

Lassila, 2009). Tällä Hemanus (1992, 133) tarkoitti, että tiukka 

tiedonvälitysjournalismi (lue: kova uutisjournalismi) ei salli muotoa, joka antaisi 

lukijalle erilaisia mahdollisia lukutapoja, vaan journalistinen teksti on ”suljettua 

tekstiä”, joka pyrkii ennalta määriteltyyn lukutapaan.  

”Uutinen kuvaa jotakin tapausta ehdottoman varmana, esittää siitä yhden ainoan 
tulkinnan jonka vakuuttavuuden se vieläpä saattaa erilaisin tekstistrategisin ja -taktisin 
keinoin yrittää maksimoida” Hemanus, (1992, 132) 

Tai kuten Esa Sirkkunen (1996) on todennut Merisalo-Lassilan (2009) mukaan:  
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”Uutisen neutraali esitystapa ei anna lukijalla mahdollisuutta arvioida, mitä toimittaja on 
mahdollisesti jättänyt jutustaan pois” (Sirkkunen, 1996a, 71) 

 
Kun katsoo asiaa nykypäivästä, Malmbergin ja Hemanuksen 1990-luvulla esittämät 

huolet ja havainnot kovien uutisten ylivallasta ovat tarkkoja ja edelleen ajankohtaisia. 

Nykyään kehitys journalismissa on mennyt paljolti heidän toivomaan suuntaan, jos 

katsoo esimerkiksi Suomen johtavan median, Helsingin Sanomien journalismia. HS:n 

Kuukausiliitteen tekemät pitkät narratiiviset jutut ja erilaiset tutkivan journalismin 

jutut ovat näkyvästi esillä HS:n verkkosivuilla pääjuttuina, ”timanttijuttuina”. 

Timanttijutut, pitkän journalismin riemunäytteinä, kuten Mustan laatikon 

livejournalismikin, ovat sellaista HS:n ”huippusisältöä”, joilla uusia lukijoitaan 

pyritään haalimaan, koska tavallisilla tulipalouutisilla heitä ei houkutella. Sekä 

featuren että livejournalismin kohdalla kiinnostavuuden vaatimukset korostuvat.  

4.4 Livejournalistit notkean modernin toimittajina 

Anu Kantola (2011) kuvaa 2000-luvun mediamaisemaa notkeaksi moderniksi (engl. 

liquid modernity) sosiologi Zygmunt Baumaniin (2002) viitaten ja kutsuu 

nykytoimittajia ihmisläheisimmiksi kuin entisajan toimittajat. Kantola (2011) jakaa 

toimittajat kolmeen sukupolveen: korkean modernin journalistit tulivat työikään 

1960-luvun lopulla, notkistuvan modernin journalistit 1980-luvulla ja notkean 

modernin journalistit 1990-luvulla. Journalismin kriittisyys ja riippumattomuus ovat 

kaikille yhteisiä ammatillisia perusteita. (Reunanen ja Koljonen, 2014, 16; Karvonen, 

2012.) Kantolan näkökulmia notkean modernin toimittajista voi liittää helposti tämän 

päivän toimittajiin ja livejournalisteihin. Myös Lilja (2020) näkee gradussaan niin.  

 

Notkean modernin toimittajat, Kantolan nuorimman sukupolven toimittajat elävät 

postmodernissa maailmassa, jossa monet vanhat säännöt eivät enää päde tai ne 

koetaan jäykiksi: moni asia journalismissa ja laajemmin yhteiskunnassa on 

muutoksessa. Samoin median suhde yhteiskuntaan on muutoksessa. Notkistuvassa 

(media)yhteiskunnassa, medioituneessa yhteiskunnassa, sitoutuminen instituutioihin 

on yleisesti ottaen vähentynyt, yksilöllisyys ja turvattomuus lisääntynyt, perinteiset 



47 
 

auktoriteetit ja hierarkiat murenevat ja yksilöllinen minä, eli individualismi 

korostunut. (Baumann, 2002.) Notkean modernin journalistit ovat omaksuneet 

uudenlaisia ajatuksia toimittajan nopeudesta, ihmisläheisyydestä ja liikkuvuudesta. 

(Kantola, 2011; Karvonen 2012.) 

 

Notkea modernin voi liittää mediamaisemaan sekä median ja politiikan suhteeseen. 

Vielä 90-luvun Suomessa medialla ja politiikalla oli hyvin läheiset välit. Väliverrosen 

ja Kuneliuksen (2009) mukaan media toimi Suomessa pitkään ikään kuin politiikan 

kentän jatkeena raportoiden poliittisista päätöksistä usein neutraalisti, jopa 

sanatarkasti. 2000-luvulla notkean modernin aikana side median ja politiikan välillä 

on löystynyt, hierarkiat löyhentyneet, julkisuus on notkistunut sekä moniarvoistunut 

ja mediakenttä on pyrkinyt erottautumaan politiikasta. Samalla journalismin 

riippumattomuuden ihanteet ovat vahvistuneet. Nykyään toimittajien ja median 

suhde on etäisempi, ei niin läheinen ja lämmin. Media valvoo valtaa räyhäkkäämpänä 

vallan vahtikoirana.  (Kantola, 2011; Karvonen, 2012.) 

 

Notkeassa modernissa politiikan ja median suhteeseen, vallan ja journalismin välille, 

on tullut uudenlaista näkymää. Mediaa myös valvotaan tiukemmin kansalaisten 

suunnalta, eli lukijat asettavat sosiaalisen median kautta toimittajille uudenlaisia 

vaateita. Kuka tahansa voi tarkistaa internetistä toimittajien tietoja ja lukijoiden 

tarkempi syyni toimittajia kohtaan heijastuu siihen, miten toimittajat suhtautuvat 

valtaan. Lukijoiden kasvaneet odotukset toimittajia kohtaan velvoittavat journalisteja.  

 

Reunanen ja Koljonen (2014, 16) näkevät, että journalismin kriittisyys ja 

riippumattomuus ovat eri toimittajasukupolville yhteisiä ammatillisia perusteita. 

Tarinan rakentamisen tärkeys ja dramatisointi korostuvat kuitenkin jo notkistuvan 

modernin journalisteilla, ja etenkin nuorimman ryhmän eetoksessa journalistien rooli 

yhteiskunnassa nähdään eri tavalla. Notkean modernin journalistilta odotetaan 

aktiivisempaa otetta yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumiseen. Notkean 

modernin journalistien pitää ”lähteä mukaan yhteiskunnan muutokseen sekä tuottaa 

kiinnostavia ja räväköitä näkökulmia ja mielipiteitä”. (Reunanen, Koljonen, 2014, 16.) 
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Anu Kantolan (2011) sekä Reunasen ja Koljosen (2014) näkemykset notkean modernin 

toimittajista sisältävät yhtymäkohtia Mustan laatikon livejournalismiin monella tapaa.  

Livejournalistisissa esityksissä haastetaan usein viranomaisten ja poliitikkojen 

legitimiteettiä sekä uskottavuutta, mitä samaa tekevät notkean modernin toimittajat. 

Notkean modernin journalistit korostavat myös toimittajan persoonaa ja läheistä 

suhdetta yleisöön, kun aiempien sukupolvien toimittajat suosivat etäännytettyä, 

objektiivisuutta korostavaa olemusta. (Kantola, 2011; Lilja, 2020.)  

 

Vaikka notkean modernin näkökulmasta journalismi on ottanut kehitysaskelia, 

tutkijat huomauttavat, että journalismi kärsii kuitenkin edelleen ”elitismistä”. Tällä 

tarkoitetaan sitä, että journalismin asialista noudattelee edelleen läheistä suhdetta 

vallanpitäjiin: hallintoon, poliitikkoihin ja muihin eliitteihin, eli journalismilla olisi 

vielä tekemistä itsenäistymisessä instituutiona ja etäisyyden ottamisessa vallanpitäjiin 

ja erilaisiin eliitteihin. (Wahl-Jorgensen ym. 2016; Ruotsalainen, 2016; Kantola 2011.)  

4.5 Livejournalistit osana hybridiä mediaympäristöä 

Tässä luvussa tarkastelen, miten journalismi voi selvitä kuolemanlaaksosta hengissä 

ja voittajana ilman, että se muuttuu Pekka Mervolan visioiden tapaan kilpikonnaksi. 

Aiemmin teoreettisessa viitekehyksessä hahmottelin journalismin historiaa, nykytilaa 

ja tulevaa, eniten historiaa. Nyt pyrin kuvailemaan nykytilannetta ja ennakoimaan 

tulevaa, eli etsimään ratkaisuja murroksesta tai kriisistä selviytymiseen. Ratkaisut 

journalismin pelastamiseksi riippuvat pitkälti siitä, keneltä niitä kysytään. Koska yhtä 

vastausta ei ole, tuon esille monia vaihtoehtoja.  

 

Tutkiva toimittaja Johanna Vehkoo (2011) tarjoaa ratkaisuksi tai pelastuskeinoksi 

journalismin kriisiin taustoittavien, syvällisten ja pitkien juttujen tekemisen, 

featurejournalismia. Featurejournalismi voi saada lukijoissa uudenlaista resonointia, 

kiinnostusta ja motivaatiota lukea uutisia ja seurata maailman tapahtumia.  

 

Beckett ja Deuze (2016) ennakoivat, että subjektiivisuudella ja tunnepitoisuudella 

tulee olemaan merkittävä rooli tulevaisuuden uutismedioissa. Heidän mukaansa 
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toimittajien ja yleisön suhteesta tulee entistä intiimimpi sosiaalisen median ja 

mobiiliteknologian myötä. Sosiaalinen media antaa yleisölle uusia keinoja lähestyä 

toimittajia, keskustella juttujen kommenttiosioissa ja seurata toimittajien työtä. 

Mobiiliteknologia kytkee mediaa yhä vahvemmin ihmisten yksityiselämään. Koska 

perinteiset uutismediat kilpailevat yleisön huomiosta monien muiden toimijoiden 

kanssa, journalismille tärkeimmäksi haasteeksi nousee yhteyden luominen ja sen 

ylläpitäminen yleisöihin. Tähän sopii paremmin subjektiivinen ja epämuodollisempi 

tyyli kuin neutraali ja persoonaton ja tyyli. (Beckett & Deuze, 2016; Ruotsalainen, 2016.) 

 

Juho Ruotsalainen (2016) tarjoaa avaimeksi onneen ”intiimiä journalismia”. Intiimi 

journalismi on yhteydessä diginatiiveihin internetin käyttäjiin ja siihen, että jokaisella 

on älypuhelin taskussa. Puhelin tuo monia asioita aiempaa lähemmäksi yksilöä, myös 

journalismia. Sosiaalinen media ja mobiiliteknologia tuovat uusia mahdollisuuksia 

viestiä. Tätä journalistit voivat käyttää hyväkseen kommunikoidessaan yleisön kanssa. 

Intiimin journalismin idea on tuoda journalismi ja uutistapahtumat lähemmäksi 

lukijaa, tehdä niistä ”subjektiivisesti todellisia”. Intiimillä journalismilla voidaan 

kytkeä yleisöä maailman tapahtumiin ja merkityksellistää maailmaa. Intiimi 

journalismi on myös dialogisempaa. (Ruotsalainen, 2016.) 

 

Oren Soffer (2009) argumentoi dialogisuuden ja subjektiivisuuden puolesta 

journalismissa, hieman samaan tapaan kuin Ruotsalainen sekä Beckett & Deuze. Myös 

Sofferin (2009) mukaan dialogisuus ja subjektiivisuus ovat uusia arvoja journalismissa 

ja ne kilpailevat perinteisen journalismin objektiivisuuden ihanteen kanssa. 

Journalismi luo sosiaalista todellisuutta ja jaettuja kulttuurisia merkityksiä sen lisäksi, 

että se kuvaa maailmaa (Carey, 1989; Soffer, 2009). Myös Ruotsalainen (2016) kaipaa 

dialogista ja keskustelevampaa journalismia, jossa journalismi hylkää objektiivisen 

totuuden tavoittelun ja määrittyy ennemmin useiden subjektiivisten näkemysten 

väliseksi keskusteluksi. Keskustelevuus tarkoittaa journalismin epämuodollistumista, 

tunteiden ja subjektiivisuuden korostumista. (Beckett ja Deuze, 2016.) 

 

Ruotsalainen (2016) painottaa, että somemaailmassa on ikään kuin uudet säännöt. 

Vanhassa maailmassa korostettiin objektiivisuuteen ja neutraalisuuteen liittyviä 
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normeja, mikä näkyi kirjoitustyylissä tai puhetavassa, tavassa esittää journalismia. 

Uudessa somemaailmassa tilalle on tullut subjektiivista tulkintaa, henkilökohtaista 

vastuuta, toimittajien oman arviointikyvyn korostamista. Tavoitteena on kuvata 

totuus kuin toimittaja sen ymmärtää, omin sanoin, eikä vanhojen rutiinien mukaan. 

Journalistisen totuuden tuottamisen rituaalit moninaistuvat.  

 

Epämuodollisemmasta tyylistä esittää journalismia toimivat hyvinä esimerkkeinä 

niin meillä kuin maailmalla suositut perinteisten mediatalojen, kuten BBC:n, CNN:n, 

New York Timesin, Helsingin Sanomien tai Ylen somealustat, kuten Instagram-tilit. 

Esimerkiksi Ylellä tällaisia nuorille suunnattuja uutissisältöjä ovat Instagramin 

Menikö ohi? -uutiskooste ja Yle REC Yle Areenassa. Molemmissa näistä nuoret 

sometoimittajat kertovat viikon tärkeimmät uutiset, ”nuorison kielellä”, rennosti ja 

epämuodollisesti, muutamaan minuuttiin tiivistettynä. Oleellista näissä esimerkeissä 

on uutisen rennompi kerronta ja jakelu sosiaalisessa median alustoilla.  

 

Keskustelevan journalismin esi-isänä voi pitää journalismin tutkimuksessa James W. 

Careyta. W. Careyn (1989) mukaan kaikki journalismi tulisi nähdä pohjimmiltaan 

rituaalisena, kulttuurisena vaihtona ja ihmisten välisenä vuorovaikutuksena – 

sosiaalisen todellisuuden rakentamisena, ylläpitämisenä ja muuntamisena. 

Journalismi ei rituaalisen mallin mukaan ole tiedonvälitystä, vaan kommunikaatiota: 

jakamista, osallistumista ja yhteen liittymistä – yhteisen sosiaalisen todellisuuden 

luomista (Carey, 1989, 18–20, Ruotsalainen, 2016, 7). Marchionnin (2015) mukaan (ks. 

Ruotsalainen, 2016) keskustelevaa journalismia määrittävät: 1. sosiaalinen läsnäolo 

(social presence), 2. ystävällisyys (friendliness), 3. epämuodollisuus (informality), 4.  

samankaltaisuus (coorientation/homophily) 5. interaktiivisuus (interactivity).   

 

Marchionni (2015) korostaa, että toimittajat eivät ole neutraaleja tiedon välittäjiä, vaan 

journalismi on ihmisten välistä kommunikaatiota ja jaetun todellisuuden luomista 

(engl. social presence). Toimittajat eivät ole kaikkitietäviä, vaan ystävllisiä ja avoimia 

uusille ajatuksille ja kansalaisten näkemyksille (engl. friendliness). Toimittajat eivät 

vain raportoi tai luennoi etäännytetysti faktoja, vaan myös keskustelevat 

epämuodollisesti (engl. informality). Keskustelevuutta edustavat instituutiot ovat 
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kuulijan tasolla, eivät heidän yläpuolellaan norsunluutornissa (engl. co-

orentation/homophily) ja journalistit ovat aktiivisessa vuorovaikutuksessa yleisön 

kanssa (engl. interactivity). (Marchionni, 2015; Ruotsalainen, 2016, 8.) 

 

Juho Ruotsalaisen (2016) mukaan journalismissa ei ole kyse vain tiedosta ja 

rationaalisen päätöksenteon tukemisesta, vaan journalismi tekee myös paljon muuta: 

kertoo tarinoita, kommunikoi arvoja, antaa äänen eri toimijoille, edustaa identiteettejä 

ja ihanteita, herättää yleisössä tunteita, luo sosiaalista todellisuutta ja jaettuja 

kulttuurisia merkityksiä jo näkökulma- ja aihevalintojensa kautta. (Baym 2016; Carey 

1989; Marchionni, 2015; Soffer 2009.) ”Uusi journalismi” on vasta muotoutumassa, 

eikä suunta ole täysin selvä, mutta väistämättä kohti dialogisempaa, esteettisempää, 

tunteikkaampaa ja intiimimpää journalismia mennään. (Ruotsalainen, 2016.) 

 

Tutkijat uskovat, että intiimimmällä tyylillä journalismi voi selittää maailmaa 

paremmin ja auttaa ihmisiä ymmärtämään syvemmin ympäröivää yhteiskuntaa kuin 

vanha etäisempi journalismi (Wahl-Jorgensen 2013; Ruotsalainen, 2016, 23). 

Intiimiyden keinoin journalismista voi muodostua kiinnostavampaa ja 

merkityksellisempää yleisölle. Toimittajan omien näkemysten korostumisessa 

kuitenkin on riskinä, että subjektiivinen totuus nousee objektiivisen totuuden yli. 

Hybridi ratkaisu kuvattuun ongelmaan on, että samaan aikaan voidaan pitää 

journalismin perinteisistä kriteereistä kiinni, kun hyödynnetään uusia tekniikoita, 

kuten henkilökohtaista merkityksenantoa, affektiivisia tyylikeinoja ja persoonallista 

kerrontaa. (Beckett ja Deuze, 2016; van Zoonen 2012; Ruotsalainen, 2016, 23.) 

 

Wahl-Jorgensenin (2013) mukaan uudenlaisessa journalismissa toimittaja ei vain 

raportoi, vaan myös tekee arvioita ja tulkintoja faktoista, kontekstoi asioita ja tuo jopa 

tunteitaan esille. Näin journalismia voidaan esittää monipuolisemmin ja yleisö voi 

ymmärtää journalismia mahdollisesti paremmin. Villi ja Ruotsalainen (2018) näkevät, 

että uusien ”hybridikäytäntöjen” omaksuminen on välttämätöntä toimittajille, jotta he 

voivat olla relevantteja yleisölle ja herättää sitoutumista. Mediatalojen tulevaisuuden 

kannalta tämä on välttämätöntä, jotta ne säilyvät hengissä (Ruotsalainen ja Villi, 2018). 
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Wahl-Jorgensen & Pantti (2021) näkevät tunteet keskeiseksi keinoksi toimittajien 

työkalupakissa tulevaisuudessa. Mervi Pantin (2009) mukaan suomalaiset toimittajat 

tunnistavat tunteiden lisääntymiseen journalismissa. Toimittajien suhde tunteisiin 

journalismissa on kuitenkin ristiriitaista: ”väärin käytettynä” tunteet ovat uhka 

journalismin laadulle, oikein käytettynä niillä voidaan herättää yleisön kiinnostusta. 

Tunteita on mahdollista käyttää journalismissa ilman journalistisista totuus- ja 

neutraaliusvaatimuksista luopumista. (Wahl-Jorgensen, 2013; Pantti, 2009, 200-207.) 

 

Karlssonin (2010) mukaan toimittajien pitäisi olla avoimempia ja läpinäkyvämpiä 

journalismissaan, avata lukijoille enemmän persoonaansa, ajatteluaan ja 

juttuprosessejaan. Näin toimittajat voisivat lisätä yleisön luottamusta ja sitoutumista. 

Domingon & Heikkilän (2011) mukaan oikein käytettynä läpinäkyvyys ja avoimuus 

voivat lisätä journalismin yhteiskunnallista merkitystä ja varmistaa, että journalismi 

palvelee yleistä etua, kansalaisia ja demokratiaa. (Domingo & Heikkilä, 2011.) 

 
Livejournalismia voi liittää subjektiivisuuteen, läpinäkyvyyteen, intiimiyteen ja 

tunteisiin. Viimeinen käsite, johon livejournalismia yhdistän, on eudaimonia. Oliver 

ym. (2018) sekä Ruotsalainen & Villi (2021) ovat kirjoittaneet eudaimonisista 

mediakokemuksista. Oliverin ym. (2018) mukaan eudaimoninen (live)journalismi 

tarjoaa lupaavia esimerkkejä journalistien yhteisöllisyyttä tuottavasta merkityksestä, 

mitä toimittajat voivat hyödyntää työssään myös livekontekstin ulkopuolella. 

Eudaimonisen livejournalismin ajatus on, että esitykset tuovat kuulijoille kokemuksia 

normaalin elämänpiirin ulkopuolelta, mikä voi laajentaa kuulijan elämänpiiriä ja 

tietoisuutta (engl. self-transcendence). Tämä edistää positiivisella tavalla sosiaalisten 

suhteiden muodostamista yli perinteisten ryhmärajojen. (Oliver at al, 2018.)  

 

Ruotsalainen & Villi (2021) määrittelevät merkityksellisen mediakokemuksen 

Oliverin ym. (2018) eudaimonista mediakokemusta lainaten. Tässä 

tapahtumaketjussa, toimittaja kokee aiheen ensiksi merkitykselliseksi itselleen ja sen 

jälkeen välittää merkityksen yleisölle. Tähän tarvitaan, että toimittajan ja yleisön 

välillä syntyy yhteys. Oliver (2018) jakaa eudaimonisen ja onnellisuutta tavoittelevan 

mediakokemuksen kolmeen osaan: 1) tunteisiin (mixed affect) 2) kongnitiivisiin 
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ponnistuksiin (cognitive effort) ja 3) sisäisten tarpeiden tyydytykseen (fulfillment of 

intrinsic needs). Eudaimoniaan liittyy usein jotakin seuraavista: yhteyden kokemusta 

(interconnectedness), inhimillisiä hyveitä (human virtue), epäitsekkäistä motiiveja 

(altruistic motivations) ja henkisyyttä (spirituality). (Ruotsalainen & Villi, 2021.)  

 

Oliverin ym. (2018) mukaan eudaimoniasta voi käyttää termiä ”resonointi” (Rosa, 

2016) tai yhteyden kokemusta maailmaan (Vorderer, 2017). Resointi tarkoittaa, että 

ihminen tuntee onnea ja iloa mediakokemuksen parissa ja hän saa siitä positiivista 

kokemusta oman välittömän elämänpiirinsä ulkopuolelta. Käytännön esimerkkinä 

tällaisesta kokemuksesta voi nähdä sen, jos ihminen lehtijutun luettuaan ajattelee, että 

nyt ymmärrän tästä inhimillisestä ilmiöstä x enemmän kuin ennen jutun lukemista.  

 

Eudaimoniseen mediakokemukseen liittyy ”self-transsendenttisyys”, eli kokemus voi 

auttaa ”resoinoimaan maailman kanssa universaalissa mielessä”, stimuloimalla uusia 

tunteita. Se voi kohottaa median kuluttajan arkikokemuksen yläpuolelle ja kertoa, 

miltä jostakin toisesta ihmisestä tuntuu. Tätä kautta yksilö voi laajentaa omaa 

maailmankuvaansa, oppia uutta, ymmärtää paremmin toisia ihmisiä ja erilaisia 

elämänkokemuksia. Eudaimonia on älyllistä nautintoa, jota lukija voi journalismia 

kuluttaessaan tuntea, tunnetta oppimisesta, sivistymisestä ja arkikokemuksen tai 

arkielämän yläpuolelle pääsemisestä. (Oliver, 2018; Ruotsalainen & Villi, 2021.) 

 

Eudaimoninen (live)journalismi tarjoaa yhden näkökulman siihen, mikä merkitys 

journalismille jää tulevaisuudessa, kun tietoa on saatavilla yltäkylläisesti, 

mediateknologiat ovat interaktiivisia, eivätkä toimittajat hallitse julkista enää 

keskustelua, vaan enemmänkin reagoivat siihen. Bardoel (1996) ehdottaa journalismin 

uudeksi rooliksi orientoivaa funktiota (engl. orientating journalism). Informaation 

välittämisen sijaan orientoiva journalismi suodattaa ja kommentoi relevantiksi 

katsomaansa informaatiota ja luo näin järjestystä vallitsevaan informaatiokaaokseen.  

Orientoiva journalismi auttaa yleisöjä ymmärtämään itseään, aikaa, ja ympäröivää 

yhteiskuntaa. Faktojen sijaan korostuu merkitys: journalismi luo jaettua ja yhteistä, 

merkityksellistä maailmaa. (Bardoel, 1996.) Eudaimonista (live)journalismia voi pitää 

orientoivan journalismin yhtenä muotona.  
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5 MENETELMÄT JA AINEISTOT 

Seuraavaksi käyn läpi tutkimukseni menetelmät ja aineiston. Tutkimukseni asettuu 

journalismin tutkimuksen perinteeseen ja laadullisen tutkimuksen yleislinjan alle. 

Laadullinen tutkimus tuottaa täsmätietoa tutkittavasta ilmiöstä, oman graduni 

yhteydessä livejournalismista Helsingin Sanomien Musta Laatikko -esitysten 

kontekstissa. Tutkimuksesta ei voida tehdä yleistettäviä päätelmiä tai löytää 

tilastollisia yhteyksiä, vaan tavoitteena on ennemmin kyseisen ilmiön ymmärtäminen.  

5.1 Menetelmänä laadullinen tutkimus 

Laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus on tieteellisen tutkimuksen 

menetelmäsuuntaus, joka keskittyy tarkastelemaan ihmisten tuottamia merkityksiä 

tutkittavasta asiasta (Tuomi ja Sarajärvi, 2018). Laadullinen tutkimus on vastakohta 

määrälliselle tutkimukselle eli kvantitatiiviselle tutkimukselle, kuten tilastotieteelle. 

Tuomen ja Sarajärven (2018, 11) mukaan laadullista tutkimusta kutsutaan usein 

pehmeäksi, ymmärtäväksi ja tulkinnalliseksi tutkimukseksi. Laadullinen tutkimus 

käyttää usein tietolähteenään ihmistä: se tarkastelee ihmisten käsityksiä, ajattelua ja 

kokemuksia. Laadullisen ja määrällisen tutkimuksen eron voi selittää niin, että 

kvantitatiivinen suuntaus pyrkii löytämään yleistyksiä ja asioiden välisiä syy-

seuraus-suhteita, kun kvalitatiivinen pyrkii selittämään ja ymmärtämään tutkittavia 

ilmiöitä, eli vastaamaan kysymyksiin millainen, miten, kuka ja miksi? (Hirsjärvi ja 

Hurme, 2008; Tuomi ja Sarajärvi, 2018.) 

 

Tieteenfilosofiassa on olemassa tunnettu kahtiajako realistisen ja konstruktivistisen 

maailmankuvan välillä ja näiden linjojen välillä on tiedeyhteisön sisällä jopa kiistelty 

vuosien ajan. Realisti on luonnontieteisiin kallellaan oleva henkilö, joka ajattelee, että 

tutkimuksella pystytään löytämään objektiivista tietoa maailmasta ja tulosten pohjalta 

voidaan rakentaa teorioita, jotka selittävät tutkimuksen kohdetta osuvasti. Realistinen 

ajattelu nojaa siihen, että maailmasta saadaan kuranttia tietoa, kun vain tehdään 

erilaisia kokeita tai kyselyitä. Konstruktivisti (sosiaalinen konstruktivisti) taas lähtee 
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siitä, että todellisuus syntyy aina ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa kielen kautta, 

ja että todellisuus on aina sosiaalisesti ja kielellisesti tuotettua, eikä totuutta voi 

taltioida ilman kieltä. (Kekäle ja Puusa, 2020, 45–46.) Näin ollen, realisti on enemmän 

kiinnostunut tilastoista ja numeroista (kvantitatiivisesti aineistosta), kun taas 

konstruktivistia kiinnostaa ihmisten ajatukset ja kokemukset (kvalitatiivinen aineisto). 

Määrällistä tutkimusta voidaan kritisoida etäiseksi ja jäykäksi, laadullista tutkimusta 

epätieteelliseksi ja pehmeäksi. (Eskola ja Suoranta, 1998, 14; Tuomi ja Sarajärvi, 2018.) 

 

Suomessa tämä klassinen tieteenfilosofinen kiista on huipentunut 1990- ja 2000-

luvuilla kahden taistelevan Pertin, Pertti Alasuutarin ja Pertti Tötön väliseen taistoon 

(Salonen ja Sotasaari, 2015). Alasuutarin tunnetuin teos on useasti uudistettu 

Laadullinen tutkimus (1993, 1999) ja Tötön teokset (1997, 2000) Pirullinen positivismi 

ja Pirullisen positivismin paluu. Alasuutari kertoo teoksissaan laadullisen 

tutkimuksen hyvistä puolista, sen mahdollisuuksista ihmistieteissä. Hän kritisoi 

lomaketutkimuksia yksipuolisiksi ja ehdottaa tekemään haastatteluja. Töttö kritisoi 

yhteiskuntatieteitä siitä, että ne ovat unohtaneet määrällisen tutkimuksen ja 

hypänneet liikaa laadullisen tutkimuksen kelkkaan. Tötön mukaan yhteiskunta- ja 

ihmistieteissä laadullinen puoli on niin korostunut, että harva opiskelija edes hallitsee 

määrällisen tutkimuksen tekemistä. (Salonen ja Sotasaari, 2015; Sommers, 2000.) 

 

Tötön (1997, 2000) kritiikin ydin kohdistuu niin sanottuun ”metodologian 

kaksinaismoralismiin” ja laadullisen tutkimukseen ylivaltaan humanistisissa tieteissä. 

Tötön mukaan laadullisten menetelmien ajatellaan yleisesti olevan ihmistieteissä 

hyviä ja syvällisiä, määrällisten taas pahoja ja pinnallisia. Hän toteaa, että monet 

yhteiskuntatieteen opiskelijat eivät ymmärrä määrällistä tutkimusta ja valitsevat 

tutkimustavakseen laadullisen tutkimuksen ikään kuin laiskuuttaan. Töttö 

huomauttaa, että parhaimpiin tutkimustuloksiin päästään, jos käytetään yhdessä sekä 

määrällisiä että laadullisia, koska niillä vastataan eri kysymyksiin. (Sommers, 2000.) 

Tötön ajatuksen voi summata niin, että määrällisestä tutkimusta tarvitaan syy-

seuraussuhteiden löytämiseen, ja sen jälkeen vasta voidaan selittää ilmiöitä 

syvällisemmin. (Salonen ja Sotasaari, 2015.) 
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5.2 Teemahaastatteluilla tietoa aiheesta 

Hankin tietoja Helsingin Sanomien Mustan laatikon tekemisestä teemahaastattelujen 

avulla. Valitsin tiedonkeräyksen tavaksi haastattelun, jotta saisin mahdollisimman 

syvällistä tietoa aiheesta. Haastattelin kaikkia Mustan laatikon tuottajia, joita on 

yhteensä viisi. Tein tuottajien haastattelut keväällä 2020. Ensimmäisen haastatteluista 

tein livenä Sanomatalon aulassa, aivan kuten livejournalismin henkeen kuuluu. Se 

tapahtui helmi-maaliskuun vaihteessa vuonna 2020. Loput neljä haastattelua jouduin 

tekemään Zoomin välityksellä, koska maaliskuussa 2020 alkoi maailmanlaajuinen 

Covid 19 -koronapandemia. Ensimmäinen livenä tehty haastattelu ei omasta 

mielestäni eronnut juurikaan etänä tehdyistä haastatteluista. Tieto välittyi samalla 

tavalla Zoomin kautta haastatellessa kuin livenäkin haastatellessa, eli en koe graduni 

häiriintyneen tai saamani tiedon huonontuneen koronapandemian takia.  

 

Tuottajat valikoituivat haastateltaviksi, koska heillä on laaja näkemys ja kokonaiskuva 

Mustan laatikon tekemisestä. Tuottajat rakentavat esityksiä kerta toisensa jälkeen, kun 

taas toimittajat esiintyvät esityksissä kertaluonteisesti. Haastatelluista tuottajista 

kolme on ollut mukana Mustan laatikossa sen perustamisesta lähtien ja kaksi on tullut 

mukaan myöhemmin. Kaikki viisi haastateltua tuottajaa olivat pitkän linjan 

toimittajia. Jokaisella oli takana vähintään 10 vuoden työura Helsingin Sanomissa. 

Osalla on kirjoittavan toimittajan työn lisäksi kokemusta toimitussihteerin/editorin 

tehtävistä. Haastateltavat olivat iältään 38:n ja 46:n ikävuoden väliltä. Joillakin 

haastateltavista oli kokemusta myös featurejournalismin tekemisestä HS:ssa.  

 

Koska graduni liittyy Livejournalismin voima -tutkimushankkeeseen, käytin 

kysymyspohjana hankkeen kysymyspohjaa, jota Tarja Vilen ja Esa Lilja käyttivät 

omissa graduissaan. He haastattelivat Mustassa laatikossa esiintyneitä HS:n 

journalisteja. Käytin pohjana Vilenin ja Liljan kysymysrunkoa, mutta poistin joitakin 

kysymyksiä listalta ja lisäsin tilalle uusia. Tällä tavalla teimme yhteistyötä hankkeen 

kautta. Olen saanut käyttööni Livejournalismin voima -hankkeen kautta myös Anna 

Eveliina Hännisen keräämää dataa Mustan laatikon yleisön haastatteluista ja heille 

tehdyistä kyselyistä. Tämä data on alustavaa, ei vielä julkaistua tietoa.  
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Tekemäni Mustan Laatikon tuottajien haastattelut ovat puolistrukturoituja 

teemahaastatteluja, eli ne sijoittuivat strukturoidun lomakehaastattelun ja täysin 

avoimen haastattelun, eli vapaan keskustelun välille. Täysin avoimessa haastattelussa 

tiedossa on vain keskustelun teema, eikä kysymyksiä ole mietitty ennalta. Täysin 

strukturoitu haastattelu taas tapahtuu tiukasti ennalta muotoiltua lomaketta käyttäen 

(Hirsjärvi, Remes, Sajavaara & Liikanen, 1997, 202). Haastattelun muotona 

teemahaastattelu on kuitenkin lähempänä syvähaastattelua kuin strukturoitua 

lomakehaastattelua, sillä haastateltavan kanssa kasvokkain keskusteltaessa kysyjä voi 

esittää tarkentavia jatkokysymyksiä, pyytää selittämään uudestaan tai muokata 

kysymyksiä haastateltavan vastausten perusteella. (Tuomi ja Sarajärvi, 2018, 65.)  

 

Valitsin puolistrukturoidun haastattelun sopivimmaksi omalle tutkimukselleni sen 

joustavuuden takia. Katsoin, että en halua olla täysin sidottuna ennalta määrättyyn 

kysymyspatteristoon, kuten strukturoidussa haastattelussa ollaan. Täysin avoin 

haastattelu, eli vapaa keskustelu, ei tuntunut myöskään sopivalta valinnalta. Katsoin, 

että puolistrukturoinnin kautta sain parhaimman hyödyn, koska pystyin käyttämään 

ikään kuin molempien haastattelumetodien hyviä puolia.  

 

Hirsjärven ja Hurmeen (2008) mukaan puolistrukturoidussa haastattelussa teemat 

ovat kysymyksiä olennaisempia, mikä vapauttaa haastattelua tutkijan kannalta ja 

korostaa haastateltavien sanomaa. Metodologisesti teemahaastattelussa korostetaan 

ihmisten tulkintoja ja asioille antamia merkityksiä ja merkitysten syntymistä 

vuorovaikutuksessa (Hirsjärvi ja Hurme, 2008, 46–48). Vapaalle puheelle annetaan 

tilaa, vaikka ennalta päätetyt teemat keskustellaan kaikkien tutkittavien kanssa. 

Teemahaastattelussa edetään etukäteen valittujen teemojen ja niihin liittyvien 

tarkentavien kysymysten mukaisessa järjestyksessä. (Tuomi ja Sarajärvi, 2018, 65.) 

 

Laadin haastatteluja varten kysymyslistan, joka toimi haastattelutilanteiden runkona. 

Kysymykset olivat tarkasti etukäteen harkittuja. Kävin läpi kysymyslistaa samassa 

järjestyksessä jokaisessa haastattelussa. Pyrin esittämään kysymykset hyvän 

tieteellisen käytännön mukaisesti - mahdollisimman neutraalisti ja avoimesti, ei 

johdattelevasti. Poikkesin haastattelurungosta esittäessäni jatkokysymyksiä. Tässä 
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mielessä haastattelut poikkesivat toimittajana tekemistäni haastatteluista, koska 

toimittajana usein oletetaan enemmän asioita.  

 

Olin tietoisesti pyrkinyt ottamaan haastatteluihin mahdollisimman objektiivisen 

tutkijan asenteen, jossa oletetaan niin vähän kuin mahdollista etukäteen. Esitin paljon 

tarkentavia kysymyksiä, jotta pystyin varmistumaan, että ymmärrän varmasti oikein 

sen, mitä haastateltava puhuu. Usein haastateltavan pitkän ja polveilevan vastauksen 

jälkeen saatoin tiivistää hänen vastauksensa lyhyesti ja kysyä: “tarkoititko, että asia 

on näin …”, “ymmärsinkö oikein, että ...” tai “voitko tarkentaa, mitä tarkoitit sillä”.  

 

Kysymyslistasta huolimatta haastattelut olivat paikoin melko vapaata keskustelua ja 

vuorovaikutteisia. Tarkentavien kysymysten tekemisen ja haastateltavan vastausten 

tiivistämisen ja varmistamisen lisäksi keksin myös lennosta uusia kysymyksiä, eli 

kysyin jotain täysin uutta asiaa, mikä ei ollut kysymyslistalla. Usein nämä uudet 

kysymykset juolahtivat mieleen haastateltavan puhetta kuunnellessa spontaanista. 

Saatoin myös poiketa kysymyslistan järjestyksestä eli kronologiasta, jos haastateltava 

lähti puhumaan jostakin asiasta, josta minulla oli ajateltuna kysymys.  

 

Useimmiten haastattelun aikana kävi kuitenkin niin, että kysymyslistalla seuraavan 

kysymykseen siirryttäessä haastateltava oli jo vastannut kysymykseeni, vaikka en 

ollut sitä vielä kysynyt. Tämä johtui etupäässä siitä, että kysymykseni olivat osittain 

samankaltaisia, eli ikään kuin samoja asioista kysyttiin hieman eri sanoin ja toisaalta 

siitä, että useimmat haastateltavat vastasivat monipolvisia vastauksia, joissa oli monta 

ajatusta mukana. Joissakin kohdissa huomasin myös sen, että toisinaan haastateltavan 

oli ensin alustettava johonkin kysymykseen vastaamista kertomalla jostakin muusta 

asiasta, jotta pystyi vastaamaan varsinaiseen kysymykseen.  

 

Jätin joitain kysymyksiä kysymättä, jos olin aivan varma, että asiasta oli jo ehditty 

puhumaan. Usein haastatteluissa loppua kohti mentäessä tuntui siltä, että listalla 

seuraavana olevan kysymyksen sisällöstä oli jo puhuttu, vaikka siitä en ollut siitä vielä 

varsinaisesti kysynyt. Jotta saisin mahdollisimman monipuolisen käsityksen 

haastateltavien ajatuksista ja jotta he saisivat mahdollisimman paljon ajatuksiaan 
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kerrottua, pidin rimaa kysymysten sivuuttamiselle varsin korkealla. Usein tällaisen 

tilanteen tullessa esiin sanoin, että “seuraava kysymykseni koskee asiaa x, tästä 

olemmekin jo puhuneet, mutta onko sinulla vielä lisättävää aiheesta”. Yllättävän usein 

haastateltava koki, että hänellä oli vielä ajatuksia jostakin aiheesta, vaikka olimme siitä 

jo aiemmin puhuneet.  

 

Huomasin haastatteluja tehdessä, että usein haastateltavat vastasivat jostain teemasta 

aluksi jäsentymättömiä ja rönsyileviä vastauksia. Toista kertaa hieman eri tavalla 

samasta aiheesta kysyttäessä haastateltava vastasi usein jäsennellymmin, koska hän 

oli saanut aikaa enemmän asian prosessoimiseen. Siksi oli miltei välttämätöntä kysyä 

samoja asioita moneen kertaan. Usein haastateltavat eivät yhden kysymyksen jälkeen 

osanneet jotakin teemaa selittää kovinkaan tyhjentävästi, vaan aiheen käsittely vaati 

lisää kysymyksiä. Kun kysyin hieman eri sanoin samasta asiasta, usein haastateltavat 

lämpenivät vastaamaan ja löysivät uusia näkökulmia.  

 

Musta laatikon tuottajien teemahaastattelut olivat haastattelutilanteita, joissa tuottajat 

pääsivät reflektoimaan omaa työtään tuottajina. He olivat keskittyneet syvällisesti 

tuottamaan esityksiä ja selvästi pohtineet livejournalismin tekemistä hyvin paljon. 

Kävi ilmi, että tuottajat eivät olleet kuitenkaan kovin paljoa sanallistaneet sitä, mitä he 

tekevät. Jokainen tuottaja kokikin haastattelut ja oman työn reflektoimisen 

hyödyllisenä. Useaan kertaan haastattelujen aikana kuulin kommentin: “tuo onkin 

hyvä kysymys ja tätä olen paljon miettinyt”. Eduksi haastatteluille oli se, että ainakin 

osa tuottajista oli nähnyt Esa Liljan ja Tarja Vilenin käyttämän kysymyslistan 

etukäteen Livejournalismin voima -tutkimushankkeen Slack-kanavalla. Käytin Liljan 

ja Vilenin kysymyslistaa hieman muokattuna. Näin tuottajat olivat voineet orientoitua 

etukäteen vastaamaan kysymyksiin ja tiesivät kysymysten aihepiirejä.   

 

Viidestä haastattelusta kertyi haastattelumateriaalia yli 10 tuntia. Yksi haastattelu oli 

kestoltaan noin 3 tuntia ja muut neljä haastattelut noin 2 tuntia. Litteroitua tekstiä 

haastatteluista kertyi noin 100 (sata) A4-liuskaa pienimmällä fonttikoolla 8. Litteroin 

viidestä haastattelusta kolme itse. Kahteen haastatteluun käytin Tutkimustie-nimisen 

yhtiön litterointipalvelua. Tämän työn maksoi Livejournalismin voima -
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tutkimushanke. Litteroin haastattelut mahdollisimman tarkasti ja autenttisesti 

täytesanoineen.  

 

Kaikille haastatelluille on luvattu anonymiteetti sen suhteen, että lukija ei voi tietää, 

kuka on vastannut mitäkin. Kuitenkin tiedot siitä, ketkä ovat Mustan laatikon tuottajia, 

on avointa tietoa, jonka yleisö esityksissä kuulee ja aihetta käsittelevissä Helsingin 

Sanomien lehtijutuissa on kerrottu. Siksi anonymisointi koskee vain tuottajien 

vastauksia sitaattien osalta. Haastattelujen kysymykset ovat tämän työn liitteenä 1. 

5.3 Aineistolähtöistä temaattista sisällönanalyysiä 

Analysoin haastatteluja sisällönanalyysin keinoin ja noudatin pitkälti Tuomen ja 

Sarajärven (2018) aineistolähteisen sisällönanalyysin ohjeita painottuen erityisesti 

teemoitteluun. Sisällönanalyysin avulla voidaan analysoida kaikenlaisia 

dokumentteja: kuten kirjoja, artikkeleja, haastatteluja, puheita ja keskusteluja. 

Sisällönanalyysissä aineisto ensin hajotetaan osiin, käsitteellistetään ja lopuksi 

hahmotellaan uudenlaiseksi kokonaisuudeksi. Aineisto pyritään järjestämään 

tiiviiseen ja selkeään muotoon kadottamatta sen sisältämää informaatiota. 

Analysoimalla hajanaisesta aineistosta luodaan mahdollisimman mielekäs ja selkeä 

kuva, jotta tutkittava ilmiö voidaan hahmottaa mahdollisimman tarkasti ja siitä 

voidaan tehdä luotettavia johtopäätöksi. (Tuomi ja Sarajärvi, 2018, 90–91.) 

 

Sisällönanalyysin voi tehdä kolmella eri tavalla: teorialähtöisesti eli deduktiivisesti, 

teoriaohjaavasti eli abduktiivisesti sekä aineistolähtöisesti eli induktiivisesti (Tuomi ja 

Sarajärvi, 2018, 107–110). Oma analyysini on aineistolähtöistä, eli aineistoni 

teemoittelu pohjautuu enemmän aineistosta rakentamiini teemoihin kuin 

aikaisemmasta teoriasta poimittuihin asioihin. Tuomen ja Sarajärven (2018) mukaan 

aineistolähtöisessä analyysissä tutkimusaineistosta pyritään luomaan teoreettinen 

kokonaisuus. Miles ja Huberman (1994) kuvaavat aineistolähteisen laadullisen 

aineiston analyysia kolmevaiheiseksi prosessiksi, johon kuuluu aineiston: 1. 

redusointi eli pelkistäminen, 2. klusterointi eli ryhmittely ja 3. abstraktointi eli 

teoreettisten käsitteiden luominen. (Tuomi ja Sarajärvi, 2018, 91.) 
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Aineiston analyysi sujui niin, että laitoin koko litteroidun haastatteluaineiston yhteen 

Word-tiedostoon. Litteroitua aineistoa kertyi yhteensä noin 100 A4-sivullista. Sen 

jälkeen ryhdyin lukemaan aineistoa läpi useaan kertaan ja poistelin epäolennaisia 

asioita pois ja jätin jäljellä oleellisimmat kohdat haastatteluista, joissa vastattiin 

tutkimuskysymyksiini. Tiukan suodattamisen jälkeen 100 A4-sivua tekstiä tiivistyi 20 

sivuun. Tätä vaihetta voisi kutsua aineiston tiivistämiseksi.  

 

Seuraava vaihe oli haastavampi. Siinä luin 20 sivun aineistomassan useasti läpi 

ajatuksella ja poimin sieltä taas vain oleellisimmat asiat ja jätin epäolennaiset pois. 

Tuloksena oli 8 sivua ”tiukinta” ja oleellisinta aineista haastatteluista tutkimukseni 

kannalta. Tässä vaiheessa kyse ei ollut enää vain tiivistämisestä, vaan ”koodasin” 

haastatteluaineiston sitaatteja eri värein ja hakusanoin sen mukaan, mitä teemaa ne 

käsittelivät. Tätä voisi kutsua aineiston ryhmittelemiseksi tai luokitteluksi. Pidin 

mielessä aineistoa luokitellessa tutkimuskysymykset: 1) millainen on hyvä 

livejournalistinen esitys (ML:n tuottajien mukaan) ja 2) miten livejournalistisia 

esityksiä tuotetaan. Aineistoa luokitellessa mukana olivat myös haastattelurungon 

kolme teemaa: 1) kysymykset kokemuksista Mustassa laatikossa yleisesti 2) tuottajien 

käsitykset yleisösuhteen rakentamisesta livejournalismissa ja 3) Mustan laatikon 

vaikutukset työhösi journalistina (livejournalismista opittua ja kokemusten 

hyödyntäminen muussa työssä.  

 

Kun teemoittelin 8 sivua vastauksia, tällaisia teemoja nousi esiin: livejournalismin 

voima, hyvä livejournalismi, hyvä esitys, yleisösuhde, ml:n merkitys, median murros, 

ml:n vaikutukset, editointiprosessi, tunteet, oivallukset, livejournalismi genrenä, 

journalismin tulevaisuus, subjektiivisuus, luotettavuus, läpinäkyvyys, engagement, 

immersiivisyys, esityksen rakentaminen. Osa koodaamistani asiasanoista toistuivat 

vain harvemmin, toiset useammin. Suosituimpia koodisanoja olivat: livejournalismin 

voima, hyvä livejournalismi, hyvä esitys, yleisösuhde, ml:n vaikutukset ja esityksen 

rakentaminen. Tämä kertoo siitä, että löysin aineistosta tutkimuskysymysteni 

kannalta oleellisia asioita, koska tutkimuskysymykseni käsittelivät sitä, millainen on 

hyvä livejournalistinen esitys ja miten esityksiä Mustassa laatikossa tuotetaan.  
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Se, että teemoittelussa syntyi varsin paljon erilaisia asiasanoja, kertoo mielestäni siitä, 

miten haastateltavat yhdistelivät vastauksissaan eri näkökulmia. Monet vastauksista 

olivat pitkiä ja käsittelivät useita eri teemoja. Lopulta pääasiat tulivat pitkälti 

haastattelujen alkuvaiheessa, eli silloin kun puhuttiin kokemuksista Mustassa 

laatikossa yleisesti ottaen. Tämä ensimmäinen vaihe kolmiosaisesta haastattelusta oli 

joka kerta kaikkien pisin ja siinä käytiin jo hyvin olennaisesti läpi 

tutkimuskysymysteni kannalta olennaisia asioita, kuten määriteltiin livejournalismia 

genrenä ja pohdittiin, millaista journalismia livejournalismi on. Silloin puhuttiin myös 

livejournalismin suhteesta objektiivisuuteen ja subjektiivisuuteen sekä käytiin läpi 

Mustan laatikon tuotanto- ja editointiprosessia sekä tuottajan ja toimittajan 

yhteistyötä prosessin aikana.  

 

Toinen ja kolmas teema haastattelusta, eli yleisösuhde ja kokemusten hyödyntäminen 

olivat kestoltaan hieman lyhyempiä osuuksia. Joidenkin kysymysten kohdalla asiasta 

oli jo puhuttu aiemmin ja kyse oli vanhojen vastausten toistamisesta tai 

täydentämisestä. Yleisösuhteen teema oli toisaalta löyhä, sillä siinä kysyttiin myös 

esitysten editointi- ja käsikirjoitusprosessista syventävästi. Yleisösuhteen osuudessa 

kysyin, millainen yleisösuhde livejournalismissa muodostuu, miten hyvä 

livejournalistinen esitys rakennetaan ja miten yleisön mielenkiintoa ylläpidetään.  

 

 Yleisösuhteesta tuottajilla riitti enemmän puhuttavaa kuin livejournalismin 

vaikutuksista ja kokemusten hyödyntämisestä. Kaikkiaan voi sanoa, että kahdesta 

ensimmäisestä teemasta puhuttavaa riitti yllin kyllin. Kolmanteen teemaan oli 

kokemusten hyödyntämiseen tuottajilla ei ollut selkeitä vastauksia. Eräs tuottajista 

sanoikin, että livejournalismin hyödyntämiseen liittyvä pohdinta on niin alussa, että 

aiheesta ei vielä ole hirveästi kerrottavaa. Kuitenkin jonkinlaisia vastauksia työtapojen 

hyödyntämisestä sain ja tuon niitä esille seuraavassa luvussa 6, eli tulososiossa.  
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6 TULOKSET 

Tämä tulososio on jaettu kuuteen osaan. Tulosten ensimmäinen luku kertoo siitä, 

millaista journalismia Mustan laatikon livejournalismi on ja mihin journalismin 

lajeihin se vertautuu. Toisessa luvussa kerron livejournalismin olemuksesta 

subjektiivisempana ja läpinäkyvämpänä journalismin muotona.  

 

Kolmannessa osassa käsittelen Mustan laatikon editointiprosessia, eli sitä, miten 

livejournalistisia esityksiä Helsingin Sanomissa tuotetaan. Tämä on myös vastaus 

toiseen tutkimuskysymykseeni. Kerron kolmannessa luvussa, miten raskas 

editointiprosessi toimii jonkinlaisena laadun varmistuksena. Laadun varmistamiseen 

liittyy tuottajien mukaan yhteistyötä ja rutkasti työtunteja, joskus omalla ajalla.  

 

Tulososion neljännessä luvussa kerron livejournalismin vaikutuksista tuottajiin, eli 

siihen, miten työ Mustassa laatikossa on palauttanut uskoa journalismiin alana, 

ammattina ja instituutiona, journalismin tärkeyteen ja merkitykseen yhteiskunnassa. 

Tähän liittyy sivupolkuna se, miten livejournalismi on toiminut Helsingin Sanomien 

toimituksen sisällä ihmisiä yhdistävänä projektina tai voimana.  

 

Viidennessä luvussa käsittelen sitä, millaista potentiaalia tuottajat näkivät 

livejournalismilla. Kerron, mitä uutta annettavaa livejournalismilla voi olla laajemmin 

journalismille ja miksi Mustan laatikon tuottajat suosittelevat livejournalismin 

tekemistä myös muille suomalaisille mediataloille, jotta tämä uusi väline journalismin 

esittämiseen ei jäisi Suomessa vain Helsingin Sanomien käyttöön. Kuudennessa 

luvussa, ikään kuin kirsikkana kakkuun, vastaan ensimmäiseen 

tutkimuskysymykseeni, eli siihen, millainen on hyvä livejournalistinen esitys.  

 

Tutkimuskysymyksiä on kaksi: 

1) millainen on hyvä livejournalistinen esitys Helsingin Sanomien Mustan 

laatikon tuottajien mukaan 

2) miten livejournalistisia esityksiä tuotetaan 
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Puolistrukturoidut haastattelut jakautuivat kolmeen teemaan:  

1) kokemuksiin Mustassa laatikossa yleisesti (livejournalismi genrenä, mitä se on, 

livejournalismin suhde objektiivisuuteen ja subjektiivisuuteen, editointiprosessi) 

2) yleisösuhteen rakentamisesta livejournalismissa (esitysten käsikirjoittamisprosessi, 

miten hyvä esitys rakennetaan, millainen yleisösuhde on, miten yleisön mielenkiintoa 

ylläpidetään, minkä verran yleisön tunteita pohditaan) 

3) Mustan laatikon vaikutukset työhösi journalistina (opit ja vaikutukset, miten voi 

hyödyntää kokemusta) 

 

Mustan laatikon tuottajien puolistrukturoidut teemahaastattelut toivat paljon 

kiinnostavaa ja uutta tietoa siitä, miten Mustan laatikon livejournalistisia esityksiä 

rakennetaan ja millaisia käsityksiä tuottajilla on livejournalismista ja sen tekemisestä. 

Pyrin haastatteluissa kartoittamaan mahdollisimman syvällisesti, mitä tuottajat 

ajattelevat työstään Mustassa laatikossa livejournalistisien esitysten rakentajina. 

Haastatteluissa nousi esiin paljon hiljaista tietoa. Tuottajien mukaan haastattelut 

auttoivat itsereflektoimaan livejournalistista työtä, kokoamaan yhteen ajatuksia siitä, 

mikä livejournalismissa on merkittävää ja huomionarvoista.  

 

Kaiken kaikkiaan tuottajien vastaukset kysymyksiini olivat samansuuntaisia ja 

yhteneviä. Toisen haastattelun jälkeen mitään erityisen yllättävää ei ilmennyt, vaan 

loput kolme haastattelua enemmänkin täydensivät ja vahvistivat aiempaa 

informaatiota, eli tieto kasaantui ja kyllääntyi, mutta se pysyi kaikkiaan 

samantyyppisenä.  

6.1 Livejournalismi on featurejournalismin sukulainen 

Jotta voitaisiin määritellä, mitä livejournalismi on ja mitä se ei ole, on kysyttävä, miten 

livejournalismi suhteutuu muuhun journalismiin: mitkä ovat sen ominaispiirteet. 

Taustaksi tähän pohdintaan olen käsitellyt teorialuvussa, mikä tekee journalismista 

journalismia. Pyysin haastateltavia määrittelemään livejournalismia genrenä ja 

suhteuttamaan sitä perinteiseen tai muuhun journalismiin.   
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Tuottajat ajattelivat, että livejournalismissa yhdistyy ikivanha tarinankerrontaperinne 

ja uusi, kokeilevampi lähtökohta journalismin tekemiseen. Haastatteluissa kävi ilmi, 

että lehtitekstin ja puheen kirjoittaminen eroavat toisistaan oleellisesti. Lehtitekstiä 

lukiessa lukija voi palata taaksepäin, kerrata ja tarkistaa. Livetilanteessa 

kuunneltavaksi tuotetun puheen on oltava kielellisesti yksinkertaisempaa ja 

helpommin ymmärrettävämpää kieltä, koska kuuntelija ei voi palata jatkuvasti 

taaksepäin. Vaikka livejournalismi käyttää narratiivisen keinoja, se on tiivistä tekstiä.  

Se on kiinnostava uusi tapa esittää journalismia, jossa on paljon hyvin perinteistä. (…) 
Tavallaan livejournalismissa yhdistyy hyvällä tavalla perinteinen ja kaikkein klassisin 
tarinankerronnan muoto, jossa ihmiset kertovat toisilleen kasvokkain tarinoita, 
tositarinoita. Se yhdistyy tässä uuteen muotoon ja sitä tekemässä on toimittajat, jotka on 
kirjoittajia ammatiltaan, mutta jotka altistuukin täysin uudelle välineelle. H4  

Suullisessa live-esityksessä on omia lainalaisuuksiaan, joita kirjoitetussa tekstissä ei 
tarvitse samalla tavalla noudattaa. Esimerkiksi kronologisuus on suositeltavaa. Takaumien 
ja monimutkaisten sivupolkujen käyttäminen on aika haastavaa livejournalismissa. H5  

Tuottajat näkivät, että Mustassa laatikossa esitetään vain pitkään tehtyä ja huolellisesti 

editoitua, huippulaatuista journalismia, joka on vastakohta nopeille uutissähkeille.  

Haastatellut tuottajat vertasivat livejournalismia Suomessa Helsingin Sanomien 

Kuukausiliitteen, Imagen ja Long Playn pitkiin feature-journalistisiin juttuihin, jotka 

ovat myös taidokkaasti kirjoitettua ja huolellisesti editoitua journalismia. Osalla 

tuottajista oli kokemusta työskentelystä Helsingin Sanomien Kuukausiliitteessä. 

Kuukausiliitteen featurea ja Mustan laatikon livejournalismia yhdistää pitkällisen 

editoinnin ohella se, että editoinnissa pohditaan tiedollisten tekijöiden (faktojen) 

lisäksi jutun imua ja tunneskaalaa: kuinka mukaansatempaava juttu on, millaisia 

tunteita se saattaa lukijassa herättää ja miten juttu säilyttää intensiteetin loppuun asti.  

 

Eräs tuottaja siteerasi Helsingin Sanomien Kuukausiliitteen pitkäaikaista esimiestä 

Lauri Malkavaaraa, joka oli sanonut, että lukija etsii sunnuntaina lehteä lukiessaan 

jatkuvasti muuta tekemistä tai syitä keskeyttää lehden lukeminen, ja että jutun pitää 

olla niin kiinnostava ja mukaansatempaava heti ensimmäisistä sanoista ja lauseista 

lähtien, että lukija ei kerta kaikkiaan voi jättää lukemista kesken, vaan hän 

haluaa ”ahmia” jutun loppuun asti. Tämä on kova ja hyvin kunnianhimoinen 

vaatimus journalistille, eräänlainen ihanne tai haave, jota kohti pitää mennä ja yrittää 

päästä, mutta jota ei jatkuvasti päivästä toiseen tietenkään voi aina saavuttaa.  
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Tuottajien vaatimukset Mustan laatikon lavalla esitettäville teksteille vaikuttavat 

olevan korkealla. Jotta teksti on valmis ja riittävän hyvä lavalle esitettäväksi, sen 

kanssa on tehtävä kauan editointityötä alusta, eli jutun ideoinnista alkaen. Rima sille, 

mitä Helsingin Sanomat suostuu esittämään teatterin lavalla, on täysin eri tasolla 

verrattuna siihen, mitä Helsingin Sanomat voi verkossa julkaista. Vähän kärjistäen, 

verkossa voidaan julkaista, ei nyt mitä tahansa, mutta varsin nopeasti tehtyjä juttuja, 

kun taas Musta Laatikko tarjoaa lukijalle vain pieteetillä tehtyä ”huippulaatua”. 

 

Mustan laatikon erityinen status HS:n ”lippulaivatuotteena” näyttää juontavan 

juurensa siihen, että livejournalistisen esityksen katselu teatteriympäristössä ja 

perinteisen lehtijutun lukeminen kotona tai työpaikalla, ovat tilanteina ja paikkoina 

erilaisia ja siksi yleisön odotukset ovat erilaiset. Mustan laatikon esityksiin yleisö ostaa 

noin 30 euron hintaisen lipun ja Kansallisteatteri tarjoaa komeat puitteet journalismin 

esittämiseen. Tämä lisää yleisön odotuksia tai jopa vaatimuksia esityksiä kohtaan: 

esityksen on viihdytettävä katsojaa ja temmattava hänet mukaansa, jotta 

esitys ”oikeuttaa itsensä” ja katsoja tuntee saaneensa rahalleen vastinetta. Mustan 

laatikon pitää tarjota kokijalleen elämyksiä ja herätettävä tunteita. Esityksen on oltava 

jotain erityistä, jotta esityksen järjestäminen on perusteltua ja lehti saa hyötyä itselleen.   

6.2 Livejournalismi on subjektiivista ja läpinäkyvää journalismia 

Livejournalismi eroaa perinteisestä journalismista ainakin kahdella tavalla: ensiksi 

siinä, että se sallii tai jopa vaatii enemmän subjektiivisuutta ja henkilökohtaisuutta, 

koska toimittaja on lavalla omana itsenään kehollaan, äänellään ja olemuksellaan. 

Toiseksi livejournalismi eroaa perinteisestä journalismista siinä, että se on 

olemukseltaan läpinäkyvämpää: livejournalismissa on luontevaa selostaa kuulijoilla 

juttujen taustalla olevia asioita ja juttujen tekemiseen, eli toimittajan työhön liittyviä 

prosesseja. Tämä livejournalismin ominaisuus avoimempana journalismina voi 

mahdollisesti lisätä yleisön kokemaa luottamusta. journalisteja kohtaan ja saada 

kiinnostumaan journalistien työstä ja journalismin lukemisesta (kuluttamisesta).  
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Tuottajien mukaan livejournalismissa toimittaja on välttämättä subjektiivinen toimija, 

eli subjektiivisuutta ei pääse karkuun, koska toimittaja on lavalla omana itsenään 

esillä, ja samalla ”emotionaalisesti lähempänä kuulijaa” kuin tavallisesti 

journalismissa, jolloin usein ollaan etäämmällä. Subjektiivisuus ei kuitenkaan tarkoita 

perinteisistä journalismin objektiivisuuden ihanteista luopumista.  

 

Objektiivisuutta tulee livejournalismissa, kuten muussakin journalismissa siitä, että 

faktat ovat oikein. Tuottajien mukaan livejournalismi on yhtä luotettavaa kuin muu 

journalismi tai jopa luotettavampaa. Livejournalismiin pätevät samat 

faktapohjaisuuden vaatimukset ja journalistin eettiset ohjeet (JSN) kuin muuhunkin 

journalismiin. Jos virheellisiä faktoja kerrotaan, ne on myöhemmin oikaistava. Mustan 

laatikon tuottajien tiedossa ei kuitenkaan ollut esityksistä tehtyjä oikaisuja. Eräs 

tuottaja huomautti faktoista raskaan editointiprosessin takaavan sen, että myös 

faktoja tarkistetaan harvinaisen huolellisesti.  

 

Eräs tuottajista tiivisti livejournalismin niin, että se on yhtä luotettavaa muu 

journalismi, mutta samalla vaikuttavampaa. Ero vaikuttavuudessa johtuu siitä, että 

lavatilanne muuttaa yleisön tulkintaa journalismista. Yleisö olettaa toimittajan 

perustelevan ”faktojaan”, päätelmiään ja lopputulemiaan: miten hän on päätynyt 

ajattelemaan niin tai näin ja mistä tiedot on kerätty. Maailman selittämisen lisäksi 

toimittaja selittää ajatteluaan ja juttuprosessiaan. Tämä on välttämätöntä, koska 

lavalla toimittaja ei voi piiloutua ”etäännytetyn objektiivisuuden rituaalin” taakse.  

 

Livejournalismi tuo näkyväksi sitä, että journalistinen juttu ei synny itsestään 

tiedotteesta kopioimalla, vaan taustalla on usein pidempi prosessi. Livejournalismi 

tuo journalististen prosessien lisäksi näkyväksi journalisteja: että jutun on tehnyt 

toimittaja, joka on subjektiivisesti maailmaa katsova ihminen, yksilö, jolla on omia 

ajatuksia, maailmankuva ja tunteet. Siksi tuottajien mukaan livejournalismi ole 

perinteisessä mielessä objektiivista journalismia. Eräs haastateltava tiivisti asian niin, 

että livejournalismissa faktat ovat objektiivisia, mutta tarinat merkityksellistetään 

subjektiivisuuden keinoin. Oleellista luottavuuden pohdinnassa oli yleisön 
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kommentti siitä, että toimittaja ei kehtaisi tulla Kansallisteatterin lavalle 

valehtelemaan tai puhumaan palturia.  

Yksi haastateltava oli tokaissut hirveän hauskasti luotettavuudesta, että tuskin kukaan 
kehtaisi tulla sinne omalla naamallaan valehtelemaan. (…) Kokemus luotettavuudesta 
tuntuu olevan aika voimakas. Se perustuu puheviestinnän tai sosiaalipsykologian 
ilmiöihin, että kun me nähdään ihminen edessämme, me väistämättä arvioidaan sen 
luotettavuutta ja esitysformaatissa se näyttää toteutuvan, että me pystytään välittämään 
luotettava kuva, luotettavuuden vaikutelma, en siis puhu nyt absoluuttisesta 
luotettavuudesta. H4  

En uskaltaisi sanoa, että livejournalismi on luotettavampaa, koska uskottavien 
laatumedioiden tuottama journalismi kaikissa muodoissaan on luotettavaa, mutta se on 
vaikuttavampaa, eli se jättää paljon tehokkaamman muistijäljen ihmisen mieleen. Se 
perustuu suullisen tarinankerronnan tehokkuuteen. Voin lukea lehden (…) ja en 
oikeastaan muista siitä mitään, koska ajatus on harhaillut ja olen haronut kännykkää. 
Mutta kun olet esityksessä, istut naulittuna penkkiin, kuuntelet ja alat jakamaan 
kokemusta toimittajan kanssa, samaistua tarinaan ja henkilöihin, niin se painuu mieleen 
aivan eri tavalla. Väittäisin et se on vaikuttavampaa, koska (…) yleisö näkee toimittajan ja 
ne ”ostaa” sen aitouden. H5 

Tuottajien mukaan livejournalismi vaatii toimittajan henkilökohtaista 

merkityksenantoa, koska yleisö odottaa kuulevansa lavalla seisovalta toimittajalta, 

mitä hän oikeasti ajattelee juttuaiheestaan ja mikä hänen suhteensa aiheeseen on. 

Toimittajan henkilökohtainen merkityksenanto vaikuttaa oman aineistoni pohjalta 

olevan yksi merkityksellinen tekijä siinä, miksi Helsingin Sanomien livejournalismi 

on tavoittanut yleisöjä. Se, että toimittaja kertoo suhteestaan aiheeseen, on myös 

vakuuttelua omasta osaamisesta. Jotta yleisö voi uskoa, luottaa ja vakuuttua 

toimittajan kertomista asioista, toimittajan on kerrottava, mitä hän tästä asiasta tietää, 

eli miksi hän on oikea ihminen asiasta puhumaan. Tätä voi pitää 

jonkinlaisena ”oikeutuksena” tai vakuutteluna.  

Jokaisen Mustan laatikon esityksen pitää perustella katsojalle, miksi tuo ihminen puhuu 
mulle tänään tästä asiasta: mistä positiosta se puhuu. ”Positioituminen” tulee vähän kuin 
väkisinkin yleensä mukaan. Se tuodaan (…) kaikkiin esityksiin. Me tavallaan kerrotaan ja 
tehdään näkyväksi se, mistä positiosta kertoja eli toimittaja puhuu, millä lihaksilla ja 
taustalla se puhuu, miksi hän juuri puhuu tästä. Mä ajattelen, että se on keskeinen asia. H1  

Mitä henkilökohtaisempi suhde jutun aiheeseen toimittajalla on, sitä uskottavampi ja 

vaikuttavampi lopputulos tuottajien mukaan livejournalismissa syntyy. 

Henkilökohtainen suhde juttuaiheeseen on välttämätöntä tuoda esille joka puheessa. 

Sillä tavalla yleisöä motivoidaan kuuntelemaan esitystä. Toimittaja saattaa kertoa, 

miten hänen suhteensa juttuaiheeseen on muuttunut, mitä hän oppi juttua tehdessä 

tai millaisia vaikeuksia juttuprosessiin liittyi. Toimittajan subjektiivinen 
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merkityksenanto tarkoittaa henkilökohtaisten tulkintojen tuomista esiin. Tästä 

perinteisesti ovat esimerkkeinä journalismissa kolumnit ja kommentit. Toimittaja 

saattaa kertoa ajatuksistaan, tunteisteen tai tehdä tulkintoja. Näin vedotaan järjen 

lisäksi kuulijan tunteisiin.  

Tämä (subjektiivisuus merkityksenanto) on asia, mitä me tuottajina haetaan ja etsitään. Me 
kysytään puhujalta, mitä sä tästä (jutun aiheesta) itse ajattelet, mikä on sun tulkintasi, 
miksi sä olet tästä innoissasi, miksi sä välität tästä asiasta, miksi tämä on tärkeää, miksi 
haluat tästä kertoa palavasti. (…) Toimittajan subjektiivinen merkityksenantonsa 
perustelee aihevalintaa ja antaa tulkintakehyksen kuulijalle: miksi tästä kannattaa 
kiinnostua. Koska lavalla on väistämättä subjektina, eli et puhu verhon takaa geneerisenä 
uutisäänenä kuin radion uutislukija, vaan ihminen on kasvoillaan ja vartalollaan näkyvillä, 
on välttämätöntä kertoa, mikä minä olen tästä puhumaan, koska se tuo mukanaan myös 
merkityksenannon. Sun pitää luoda puhujan eetos ja kertoa, mikä on sun asiantuntemus, 
miksi pysty tästä puhumaan, mitä tiedät ja miten olet tiedot hankkinut. Me pyydetään 
puhujia tuomaan se esiin joka kerta, koska se on asia, joka tekee puhujasta 
kiinnostavamman kuulijalle. H4  

Toimittaja voi kertoa livejournalismissa myös vastoinkäymisistä tai erehdyksistä, sillä 

niin voi tuoda esitykseen samaistuttavuutta, inhimillisyyttä. Tässä mielessä 

livejournalismi eroaa esimerkiksi tv-journalismista. Kun livejournalismissa yleisö 

kuulee juttuprossin taustoista ja toimittajan ajatuksista, yleisö voi arvioida paremmin 

toimittajan työtä ja väitteiden totuuspohjaa. Näin luottamuksen kokemus saattaa 

lisääntyä. Toimittajalle subjektiivisuus ja henkilökohtainen merkityksenanto voivat 

uskottavuuden lisäksi lisätä mielenkiintoa, sillä se saattaa voimistaa yleisön odotuksia 

kuulla lisää. Samalla kuulija saa virikkeitä omaan ajatteluun ja itsereflektioon. 

Mustassa laatikossa formaatti pakottaa subjektiiviseen merkityksellistämiseen. Me ollaan 
osoitettu, että subjektiivisuus on kiinnostavaa ja se on perusteltua tässä yhteydessä. En 
jaksaisi lukea lehteä, jossa kaikki tekstit olisi tehty minämuodossa. Se olisi uuvuttavaa, 
mutta tämä formaatti (livejournalismi) perustelee sen. Subjektiivisuus pitää punnita, sen 
on oltava perusteltua ja läpinäkyvää. (…) Toimittaja kertoo omat lähtökohtansa. Silloin se 
on reilua ja oikein yleisöä kohtaan. Koska ihminen on fyysisesti läsnä ja yksilönä esillä, se 
tulee ”luonnostaan” katsojalle mieleen, mitä tuo oikeasti tästä ajattelee, kun se lavalla 
seisoo. (…) Kun olen käynyt katsomassa näytelmän ja näyttelijät tulee lavalle, katson aina 
näyttelijöiden kasvoja ja ilmeitä, onko ne innossaan tai iloisia, yritän tulkita, mitä ne 
oikeasti ajattelee. Se on sama ilmiö, mitä katsoja Mustassa laatikossakin ajattelee. En tiedä, 
onko ne aivojen peilisolut, jotka hakevat kontaktia, miltä tuosta ihmisestä tuntuu, mitä se 
ajattelee. Ja retoriikan perussääntöjen mukaisesti: puhujan pitää kertoa omasta 
asiantuntemuksestaan, jotta se on uskottava ja kiinnostava puhuja. H4  

Subjektiivisuuden lisäksi läpinäkyvyys oli käsite, josta tuottajat puhuivat paljon. 

Nämä kaksi käsitettä liittyvät olennaisesti toisiinsa.  Läpinäkyvyydellä tarkoitetaan 

jutun tekoon liittyvän valintojen näyttämistä. Kun toimittaja avaa näkökulmansa, 

ajatteluketjunsa ja tiedonhankintansa yleisölle, ”läpivalaisten journalistista prosessia”, 
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sen tuloksena syntyy uudenlaista objektiivisuutta ja yleisön kokemuksia 

totuudenmukaisuudesta. Ei absoluuttista totuutta, vaan vaikutelma luotettavuudesta.  

Kyllä ne yhtä luotettavia on kuin meidän digi- ja printtijutut, mutta ehkä ne on 
läpinäkyvämpiä (…) koska tämä formaatti sallii sen että, siellä kerrotaan taustoja. 
Esimerkiksi V.P. Lehtonen teki agenttitarinan neuvostoliittolaisesta agentista, joka 
puuhaili täällä Suomessa ja se kertoi jutussa, että kuinka paljon se oli viettänyt aikaa 
arkistoissa ja penkonut kamoja ja soitellut johonkin Jenkkeihin ja sen agentin sukulaisille. 
Siitä tuli sellaista palautetta, että ihmiset oli kauhean otettuja siitä, miten paljon hän oli 
nähnyt vaivaa heitä varten. Ja myös niin läpinäkyvämpiä, että jos joku asia on ollut vaikea 
tai et tiedä mitä siitä pitää ajatella, niin Mustassa laatikossa sen voi helpommin ehkä sanoa 
kuin muualla. H3  

On ne esitykset läpinäkyvämpiä sen takia, että ne ei tule jostain jostain lasitalon 
yläkerrasta. Lähestysmistapa journalismiin ja juttuaiheesiin on erilainen. Ihminen on hyvin 
haavoittuvassa roolissa yleisön edessä. Sen pitää pystyä perustelemaan, miksi tämä on 
tärkeää, ottaa mielenkiinto, motivoida, miksi tämä on kiinnostavaa, miksi kannattaisi 
kuunnella. Se on hyvin hauras asetelma esiintyjän kannalta ja samalla, jos se onnistuu, se 
on hyvin vahvassa roolissa yleisöön. Eli jos teksti ja esiintyjä, kaikki toimii, esityksellä on 
valtava voima. Eli naurua, itkua, yllätystä, kaikkea sitä pystyy aiheuttamaan. H2  

Esiintyjät on sanoneet, että ne olleet tosi yllättyneitä, miten hyvin ne pystyvät säätelemään 
yleisön tunnetilaa, miten ne aistii sen yleisön tunnetilan lavalle asti. Ja kaikessa tässä on 
mun mielestä kysymys läpinäkyvyydestä. Että sä olet omana itsenäsi kertomassa, tottakai 
Hesarin journalistina, mutta kuitenkin se ei ole vain lehtijuttu, joka ilmestyy jostakin, vaan 
sä kerrot sen omana itsenäsi. Teet sen kaiken perustelun ja vakuuttelen, vaikutustyön itse, 
ja olet vielä esityksen jälkeen välittömästi tavattavissa yleisölle. Saa tulla juttelemaan, 
haastamaan, kiittämään. Se on mun mielestä tosi läpinäkyvää, rehellistä luonteeltaan. H2  

Miten toimittajan henkilökohtainen suhde juttuaiheeseen tuodaan käytännössä 

esityksissä esille ja sitä kautta kuulijaa motivoidaan? Toimittaja saattaa esimerkiksi 

kertoa, miten pitkään hän on seurannut työssään jotain tiettyä uutisaihetta, kuten 

sote-uudistusta, EU:n budjettineuvotteluja tai Helsingin keskustatunnelihanketta. 

Näin toimittaja samanaikaisesti 1) tuo esiin asiantuntemustaan ja 2) pyrkii 

motivoimaan lukijaa mukaan tarinaan, puhevalmentaja Kaisa Osolan 

sanoin ”ottamaan lukijaa kädestä kiinni”, viemään hänet mukaan juttumatkalle.  

 

Tuottajien mukaan livejournalismissa voi käsitellä kaikenlaisia uutisaiheita. 

Tiedetoimittaja Annika Mutanen käsitteli esityksessään lasten ja 

nuorten ”ylitreenauttamista” urheiluharrastuksissa, Heidi Väärämäki 

laulutaidottomuutta, Suvi Ahola taiteilijoiden yliluonnollisia kokemuksia ja Kalle 

Silfverberg Helsingin liikennesuunnittelua. Toimittaja voi käyttää livejournalismissa 

hyödykseen joko asiaosaamista tai kokemusasiantuntijuutta, kun mietitään sopivaa 

aihetta. Juttuprosessin alussa, kun tuottaja ja toimittaja hiovat aiheesta varsinaista 



71 
 

juttuideaa, eli jalostavat juttuaihetta, pohditaan paljon sitä, mihin asioihin toimittajalla 

olisi syvä suhde, tietämys tai kokemus.  

 

Syvästä ammatillisesti suhteesta juttuaiheeseen käy esimerkiksi politiikan toimittaja 

Teija Sutisen sote-uudistuksesta, jonka hän esitti seurattuaan sotea työssään 

kymmeniä vuosia. Toinen syvä suhde oli rikos- ja oikeustoimittajilla, Minna Passilla 

ja Susanna Rheinbotilla. Heidän esityksensä Aarnio-tapauksen paljastamisesta 

kerrottiin pitkällisen seurannan päätteeksi. Samoin Mikko Gustafssonin ja Janne 

Huuskosen esitys Suomen jengirikollisuudesta tapahtui pitkän seurannan tuloksena. 

Aarnio-case oli aihevalintana Passille ja Rheinbotille luonteva, sillä se oli heidän iso 

skuuppinsa ja he kirjoittivat aiheesta kirjan, Keisari Aarnio. Samoin rikostoimittajat 

Gustafsson ja Huuskonen olivat kirjoittaneet aiheestaan kirjan, Kultainen Vasikka.  

 

Ulkomaantoimittajien tarinat näyttävät sopivan hyvin live-esityksiin, sillä 

juttumatkoista saa helposti rakennettua narratiivin tai tarinan, viemään kuulija 

juttumatkalle. Ulkomaantoimittajien livejournalistiset esitykset eivät kuitenkaan ole 

joka kerta täynnä toimintaa, seikkailua ja vaaroja. HS:n EU-kirjeenvaihtaja Pekka 

Mykkänen puhui turhautumisestaan EU:hun, eikä tarinasta löytynyt 

ulkomaantoimittajien tarinoille tyypillistä vauhtia ja vaarallisia tilanteita. EU:n 

byrokratia ennemminkin on jähmeää, epäseksikästä ja tylsää. Aiheen ”tylsyyden” 

Mykkänen onnistui kuitenkin kääntämään eduksi huumorin keinoin.  

 

Puhevalmentaja Kaisa Osalan kielikuva lukijan viemisestä matkalle toimii hyvin 

ulkomaantoimittajien kanssa. Esimerkiksi Pekka Hakalan esitys, jossa hän matkasi 

Itä-Ukrainaan, jonne malesialaisesta matkustajakone oli tippunut taivaalta, oli 

esityksenä sellainen, että kuulijan oli helppo aistia tunnelmia paikan päältä. Hakalan 

jutussa oli konkretiaa onnettomuuspaikalta ja samalla syvempää analyysiä Venäjän ja 

EU:n suhteista. Juttu toi paljon faktatietoa dramaattisesti uutistapahtumasta, mutta se 

oli kerrottu ja esitetty myös yllättävän viihdyttävästi ja mukaansatempaavasti. 

 

Juho Ruotsalainen ja Mikko Villi (2021) ovat yhdistäneet tutkimuksessaan 

livejournalismia eudaimonisen onnellisuuden käsitteeseen ja puhuvat 
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eudaimonisesta mediakokemuksesta livejournalismin parissa. Eudaimonia tarkoittaa 

sitä, että kuulija voi saada älyllistä tyydytystä esityksien katselusta, kun hän alkaa 

työstämään ja tulkitsemaan esityksiä. Tämä lienee hieman samantapaista nautintoa, 

mitä esimerkiksi dokumenttielokuvan tai tv-uutisten katsomien voi ihmisessä 

herättää. Tuottajien mukaan tavoitteena on, että livejournalistisen esityksen katselu 

voisi laajentaa kuulijoidensa maailmankuvaa ja kertoa jotain uutta maailmasta. 

(Ruotsalainen & Villi, 2021.)  

 

Eräs tuottaja kertoi, että hän kysyy valmennettavalta toimittajalta, mitä tämä oikeasti 

ajattelee juttuaiheestaan. Ajatuksena on, että pitkään jotakin uutisaihetta seurannut 

toimittaja ei vain kävisi läpi uusimpia tietoja aiheesta, kuten esimerkiksi tv-uutisissa 

uutistapahtumia kommentoivat toimittajat tekevät, vaan toimittajan olisi pystyttävä 

kertomaan tai analysoimaan esimerkiksi kaikille tuttua aihetta Mustan laatikon 

lavalla niin, että esitys toisi uutta kuulijalle aidosti uutta tietoa. Tuottajat haluavat 

kuulla toimittajalta rehellisiä ajatuksia: että toimittaja kertoisi aiheestaan samaan 

tapaan, miten voisi kertoa omasta työstään baarin pöydässä ystävälleen.  

 

Tämä ohje kuulosti kiinnostavalta, mutta toisaalta haastavalta. Toimittaja lähestyy 

kuitenkin uutisaiheita pitkälti työroolissa, eikä hän voi Helsingin Sanomien 

edustajana puhua aivan mitä tahansa sellaista, mitä saattaisi ”yksityishenkilönä” 

puhua ystävälleen epävirallisesti, off the record. Siksi jäinkin pohtimaan, kuinka ”aito” 

tai rehellinen toimittaja voi siinä mielessä olla, koska hän on kuitenkin työroolissa 

edustamassa tiedotusvälinettä. Ehkä kyse onkin ennemmin jonkinlaisesta aitouden tai 

rehellisyyden vaikutelman luomisesta, sillä tiettyjä rajoja tai reunaehtoja on varmasti 

sille, kuinka ”rehellisesti” ja aidosti toimittaja voi lavalla puhua omia ajatuksiaan.  

6.3 Livejournalismissa pitkä editointiprosessi varmistaa laadun 

Tässä luvussa etsin vastausta toiseen tutkimuskysymykseeni, eli siihen miten Mustan 

laatikon esityksiä tuotetaan. Käsittelen sitä, miten editointiprosessi toimii ja miten 

livejournalistisia esityksiä Helsingin Sanomissa tuotetaan ja rakennetaan.  
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Mustan laatikon esitysten editointiprosessi voidaan jakaa tuottajien mukaan karkeasti 

kolmeen osaan. Ne ovat: 

 1. jutun idean työstäminen ja aiheen jalostaminen (toimittajalta vaaditaan 

henkilökohtaista suhdetta juttuaiheeseen, editori ja toimittaja juttelevat 

mahdollisimman paljon keskeen ennen kirjoittamista),  

2. varsinainen käsikirjoittaminen ja editointi,  

3. toimittajan valmentaminen esiintymiseen ja harjoittelu teatterin lavalla (tuolloin 

puhe-esitys hakee lopullisen muotonsa) 

 

Haastatteluista kävi ilmi, että tuotantoryhmä, tuottajat, puhevalmentaja ja visualistit, 

tekevät paljon töitä esitysten eteen. Mustan laatikon puheita kirjoitetaan niin kauan, 

että puheet ovat tuottajien mukaan ”tarpeeksi hyviä”. Toisinaan esityksiä saatetaan 

kirjoittaa uusiksi jopa 10 kertaa. Suurta panosta odotetaan myös lavalla esiintyviltä 

toimittajilta. Tuottajien mukaan puhujat jännittävät usein esiintymistä, sillä 

esiintyminen yksin Kansallisteatterin lavalla voi olla täysin ainutlaatuinen kokemus 

toimittajan uralla. Näin ollen, toimittajia ei tarvitse usein erikseen motivoida 

tekemään paljon työtä esityksen eteen, vaan he haluavat esiintyä edukseen, eli antaa 

hyvän kuvan itsestään ja osaamisestaan julkisesti, sillä toimittajat tekevät julkista 

työtä.  

 

Tuottajat saattavat kokea Mustan laatikon esitysten onnistumisesta paineita. Jotta 

tuotantoryhmän itselleen asettamat korkeat tavoitteet saavutetaan ja kuvitellut 

yleisön odotukset lunastetaan, juttujen testaamiseen on luotu järeä editointiprosessi. 

Jokainen juttu kulkee editoinnin niin sanotun laadunvalvonnan seulan läpi, mikä 

tarkoittaa, että kaikki puheet (jutut) luetaan useamman tuottajan voimin ja editoidaan. 

Editointi sujuu niin, että tuottajat lukevat jutut, antavat niistä palautetta toimittajille, 

jotka kirjoittavat juttunsa uusiksi tuottajien neuvojen pohjalta. Tämä kuvio toistetaan 

useasti ennen kuin valmista tulee. Työtä Mustan laatikon parissa tehdään muiden 

päivätöiden ohessa, eli kenellekään Helsingin Sanomissa livejournalismi ei ole 

päivätyö. Näin eräs tuottajista kuvasi editointiprosessia sekä prosessin erilaisia 

vaiheita:  
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Laadun varmistus on tarkoittanut sitä, että me on nähty, kuinka paljon vaivaa jutun eteen 
pitää tehdä kirjoitus- ja editointivaiheessa, kun juttu muunnetaan lavalle, 
livejournalismiksi, eli puheeksi. Siinä on useita työvaiheita ja se vaatii huomattavasti 
enemmän aikaa kuin mihin uutistoimittajat ovat tottuneet. Se vaatii 
uudelleenkirjoittamista, editointia, karsintaa, pelkistämistä ja rakenteellista ajattelua, joka 
ei ole toimittajille kaikkien luontevinta. Monilla on valtava rutiini ja nopeus uutisjuttujen 
tekemiseen, mutta kun pitää rakentaa narratiivista kaarta, se ei aina ole kokeneellekaan 
toimittajille helppoa. Laadun varmistus liittyy kaikkiin työvaiheisiin: jutun rakenteen 
hahmottamiseen, ymmärtämiseen ja suunnitteluun, sen miettimiseen, mikä on paras tapa 
kertoa tämä aihe, minkälaisia elementtejä on käytettävissä, miten voin tehdä kerronnasta 
hyvin elävää, miten kuljetan tarinaa. H5 

Miksi livejournalismi on toimittajalle vaativaa? Toimittajan on muistettava 

esityksensä sanasta sanaan ulkoa. Apuna voi olla lunttilappu, mutta esiintyjä ei voi 

lukea tekstiä suoraan paperista, vaan puhe esitetään muistinvaraisesti. Pelkkä jutun 

ulkoa opettelu vaatii paljon harjoittelua ja jutun lukemista. Musta laatikko perustuu 

siihen, että toimittaja puhuu jutun nyansseja myöten juuri niin kuin käsikirjoitus 

kulkee. Improvisaation varaa ei juuri ole, koska puhetta tukevien videoiden, kuvien 

ja äänten on tultava dramaturgisesti oikealla hetkellä suhteessa puheeseen. Jos puhuja 

improvisoi paljon, puhetta tukevat kuvat tai äänet eivät tule oikealla hetkellä ja 

ennalta harkittu dramaturgia ei toteudu. Lavalle ei tulla ”puhumaan löysiä” tai 

jutustelemaan, jokaisen sanan ja lauseen on oltava perusteltu.  

Jotta puhe lavalla pitää otteessaan, jokaisen sanan ja lauseen pitää tavallaan puolustaa 
paikkaansa ja olla punnittu. (…) Sinne ei mennä jutustelemaan tai puhumaan löysiä, vaan 
sinne mennään tosi huolella tehdyn käsikirjoituksen kanssa, josta jokaisen lauseen 
merkitystä ja tarkoitusta on pohdittu. Se nousee siitä, että on tiukat aikarajat ja 
visuelementit, valot ja videot, joiden ilmestymistä ohjataan tarkan käsikirjoituksen 
mukaan. Sinne ei mennä improvisoimaan senkään takia. H4 

 
Mustan laatikon editointiprosessi voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen. Ensimmäinen 

vaihe on aiheen jalostaminen. Tuottaja ja toimittaja pohtivat tuolloin yhdessä, mistä 

toimittaja voisi lavalla puhua: olisiko hänellä jotakin aiheita tai kokemuksia mielessä 

tai minkälaista uutta juttua hän on ajatellut ryhtyvänsä työstämään, joka sopisi lavalle. 

Aiheen jalostaminen vaatii paljon keskustelua tuottajan ja toimittajan välillä sekä 

toimittajan henkilökohtaista suhdetta aiheeseen. Jutun aiheen on oltava sellainen, 

josta toimittaja tietää hyvin paljon, jotta hän tuntee itsensä varmaksi puhuessaan siitä. 

Toimittajan on oltava myös aidosti kiinnostunut, jopa innostunut aiheestaan, sillä 

tuottajat uskovat, että innostus näkyy ja kenties tarttuu yleisöön. Eräs tuottaja sanoi, 

että kun aihetta toimittajalla syttyy jossakin vaiheessa ”kertojan lamppu päässä”, eli 
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hän alkaa kertoa ikään kuin kiehtovaa tarinaa. Se on tuottajalle merkki siitä, että juuri 

tähän aiheeseen kannattaa tarttua ja näin aihe lyödään lukkoon.  

Ensimmäinen vaihe on aiheen jalostaminen. Me on pyritty siihen, että ihmiset tulisi 
hienojen aiheiden kanssa tarjoutumaan, että mulla on tämmöinen juttuidea ja tämä voisi 
toimia Mustassa laatikossa ja sitä tapahtuu paljon. Mutta tapahtuu myös sitä, että joku on 
tehnyt kiinnostavia juttuja joltain alueelta, ja me on katsottu, että se voisi olla sopiva 
tyyppi ja sitten mennään houkuttelemaan, että olisiko sulla jotain ideaa tai voisitko tulla 
jonkun idean kanssa ja voitaisi miettiä yhdessä, voisitko tulla mukaan. (…) Todella paljon 
pitää panna aikaa aiheen jalostamiseen: mietitään ja haastetaan, millainen aihe toimii. (…) 
On hyvä olla jonkinasteista omakohtaisuutta, joka tarkoittaa, ei välttämättä kokijuutta, 
vaan sitä, että on joku oma tiedonintressi, joku henkilökohtaisesti tärkeä syy kertoa juuri 
tämä tarina. H4 

Toinen vaihe esitysten tuottamisessa on varsinainen jutun käsikirjoittaminen ja 

editointi. Keskustelu on jälleen välttämätöntä. Tuottaja tekee merkintöjä tekstiin: mitä 

kannattaa jättää pois, mitä tuoda lisää, mikä on hyvää ja olennaista, mikä ei, mitä 

kohtia pitäisi tiivistää ja mitä taas kirjoittaa lavaemmin tai eri tavalla, mitä jättää pois. 

Tuottaja pohtii tekstin sävyä, tyyliä, dramaturgiaa, narratiiveja, kerronnan tempoa, 

erilaisia nyansseja. Editoinnin aikana tuottaja lukee vähintään 3–5 versiota jutusta läpi 

ja antaa palautetta merkinnöin. Joskus teksti saatetaan editoida jopa 10 kertaan läpi. 

Tuottajan ja toimittajan keskustelut etukäteen vähentävät editointikertojan määrää.   

Toinen vaihe on (…) jotta tuotantoprosessissa voitaisi välttää uudelleenkirjoittamista ja 
valtavaa editointiurakkaa, tekijä ja editori tekee tiivistä yhteistyötä: juttua ja sen rakennetta 
suunnitellaan jo etukäteen ennen kirjoittamista. Sitä voisi kutsua käsikirjoittamiseksi. 
Istutaan kirjoittajien kanssa ennen jutun kirjoittamista ja mietitään yhdessä jutun 
rakennetta, elementtejä, anekdootteja, tarinan palasia ja erilaisia osuuksia, mitä jutussa 
voisi olla, mitä voisi kertoa visuaalisesti, jotta saadaan myös visuaalinen tuotanto ajoissa 
liikkeelle. Tällaiset jutut alkaa olla iskostuneena selkärankaan meillä tuottajilla. Me osataan 
alusta asti auttaa ihmistä (…) että pitäisi ajatella kaikkia näitä asioita, alusta lähtien. H4 

Kolmas ja viimeinen vaihe Mustan laatikon editointiprosessissa on toimittajan 

puhevalmentaminen esiintymistä varten ja varsinainen puheen harjoittelu teatterin 

lavalla. Harjoittelua ennen toimittajat saavat esiintymisvalmennusta puhevalmentaja 

Kaisa Osolalta. Lopullisen muotonsa puheet saavat vasta teatterin lavalla 

harjoituksissa. Tuolloin kaikki samana iltana esiintyvät toimittajat ja heitä sparraavat 

tuottajat näkevät kaikki esitettävät jutut samalla kertaa. Tavallisesti Mustan laatikon 

esityksessä esiintyy 8–10 ja heitä on ohjannut 4–5 tuottajaa. Tuottajat antavat puheisiin 

vain parannusehdotuksia. Viimeinen sana puheesta on aina toimittajalla itsellään, 

koska toimittajan on pystyttävät seisomaan tekstinsä takana tukevasti. Tuottajien 
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mukaan tekstin on myös sovittava esittäjänsä suuhun, jotta esitys on uskottava ja 

esiintyjä luonteva.  

Siellä on tiivis vaihe loppupäässä, kun teksti on hioutunut ja lyhennetty mittaansa (…) 
harjoittelun tärkeys ja sen korostaminen, että harjoitellaan yhdessä, harjoitellaan 
koeyleisön kanssa. Silloin monet esitykset vasta lopulta kunnolla syntyvät ja puhuja 
saattaa itsekin oivaltaa, että miten hänen pitää oikeastaan tätä asiaa painottaa ja kertoa. Ja 
jos joku ei toimi, niin sitä pystytään vielä fiksaamaan (…) Prosessin alussa ja lopussa on 
kovaakin intensiteetin nostamista. Se on ollut tuotantoprosessin kehittymisen kannalta 
olennaista. H4  

 
Mustan laatikon editointi- ja valmennusprosessi liittyy toimittajien kasvojen 

säilyttämisen ohella Helsingin Sanomien brändin vaalimiseen. On sekä lehden että 

esiintyvän toimittajan etu, että toimittaja selviää esityksestä kunnialla ja että esitys on 

uskottava, sillä toimittaja edustaa lavalla useita tahoja: 1) itseään, 2) työantajaa (HS) ja 

3) toimittajia ammattikuntana. Tuottajien mukaan puhujan aiemmat saavutukset 

eivät lavalla auta, vaan esiintyjän on todistettava kykynsä siinä hetkessä.  

 

Liljan (2020, 66) mukaan elävä yleisö tuottaa livejournalistille tuntuvia paineita ja 

normaalia kovempia odotuksia jutun kiinnostavuuden, jännitteen ylläpidon, aiheen 

merkityksellisyyden ja totuusvaatimuksen suhteen. Tämä tarkoittaa, että 

livejournalismiin sisältyy myös riskejä. Tuottajien mukaan livejournalistit altistavat 

lavalla itsensä vaaralliselle ja hauraalle tilanteelle. Jos esiintyjä menee lukkoon lavalla 

ja ”jäätyy” pahemman kerran, seuraukset voivat olla ikäviä, kuten julkisen häpeän 

tuntemuksia. Toimittajien maineen lisäksi pelissä on Helsingin Sanomien uskottavuus 

ja luottamus lehtenä. Toimittajia valmennetaan perusteellisesti toimittajien ja lehden 

suojelemiseksi.  

Se (livejournalismi) on hyvin kiinnostavaa ja vaativaa, koska siinä on pakko kokeilla ja 
pakko nostaa rimaa äärettömän ylös. Me ollaan opittu ja tajuttu, että vaikka pitää kokeilla 
ja uskaltaa, niin pitää olla myös se laadun varmistus, (… ) Se on ihan mielettömän tärkeää, 
koska ihmiset altistuu lavalla aika väkivaltaiselle tilanteelle, eli jos me ei olla autettu niitä 
tarpeeksi ja ne ei ole nähnyt tarpeeksi itse vaivaa niin, jälki voi olla karuakin. H4 

Tuottajien mukaan puhevalmentaja Kaisa Osolan panos on hyvin merkittävä siinä, 

että esiintyvillä toimittajilla on turvallinen olo nousta Mustan laatikon lavalle. Osola 

painottaa valmennuksissaan puhujiin uskoa: editointi varmistaa esityksen hyvyyden, 

toimittajan ei tarvitse olla huippuesiintyjä. Tuottajat kertoivat yllättyneensä siitä, 

miten rakentavasti ja lämmöllä yleisö tuntuu suhtautuvan livejournalisteihin, vaikka 
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he eivät ole julkisen puhujien ammattilaisia, vaan jonkinlaisia puhetaiteen amatöörejä. 

Tuottajien mukaan esiintyjän karismaa oleellisempaa on, että puhujalla on aidosti 

uutta tietoa kerrottavana yleisölle, tai puhevalmentaja Osolan mukaan ”lahja 

kuulijalle”. Tuottajista jokainen mainitsi haastatteluissa tämän lahjan kuulijalle:  

Jos sä puhut löysiä lauseita ja löysää tekstiä, ilman todellista uutta tietoa tai oivallusta, niin 
ei se sun karisma mitään ratkaise tai auta. (…) Puheessa pitää olla joku uusi tieto, oivallus, 
lahja tai näkemys. Joku juttu, minkä kuulija haluaa kertoa eteenpäin, koska se on ollut niin 
merkityksellistä ja kiinnostavaa. Ja se pitää kertoa tosi kirkkaasti, tarkasti ja keskittyen, 
ottaen yleisö huomioon. Millainen persoona lavalla seisoo, se on kiinnostavaa, että me 
jokainen ollaan erilaisia ja jokainen siinä onnistuu, kun vaan harjoittelee tosi paljon. H4 

Tärkein asia puheessa on, että siinä pitää olla joku lahja kuulijalle: joku oivallus, joku uusi 
tieto, joka mukanaan kuulija lähtee pois teatterista ja joka on niin kiinnostava, että sen 
haluaa lahjana antaa seuraavalle, kertoo siitä työkaverille, että tällaisen jutun mä kuulin tai 
opin, olipa jännä juttu. Sitä puheissa haetaan. Jos kerrot juttuprosessista jotain, sen pitää 
palvella lahjaa kuulijalle. Joskus tiedonhankintaprosessi itsessään voi olla se oivallus. H4 

6.4 Livejournalismi palautti toimittajien uskoa journalismiin  

Tässä luvussa kerron livejournalismin vaikutuksista tuottajiin. Vaikuttaa siltä, työ 

Mustassa laatikossa on palauttanut tuottajien uskoa journalismiin alana, ammattina ja 

instituutiona, sekä vahvistanut näkemystä siitä, että journalismi on tärkeä asia 

yhteiskunnassa ja tätä työtä kannattaa jatkaa journalismin kriisistä huolimatta. Yllätys 

liittyy Mustan laatikon suosioon ja yleisön lämpimään suhtautumiseen 

livejournalisteihin.  

 

Onnistuminen Mustan laatikon parissa on palauttanut tuottajien aika ajoin horjunutta 

uskoa journalismiin ja luonut näkemystä siitä, että perinteinen journalismi on edelleen 

hyvä ajatus ja tuote, jolle riittää kysyntää, kun työ on tehty hyvin. Klassinen hyvin 

tehty journalismi riittää, eikä tarvita välttämättä kummempia temppuja. Perinteinen 

tarinankerronta, jossa on Aristoteleen ethos, pathos ja logos kohdillaan, voi riittää ja 

journalismi kiinnostaa ihmisiä edelleen myös puhuttuna, kun se esitetään taitavasti.  

”Se on lisännyt uskoa journalismin tekemiseen ja Hesariin työyhteisönä. Ja sillä ollut tosi 
iso monenlaisia hyviä vaikutuksia. Mun mielestä se on erittäin lupaava työkalu vau-
elämysten tuottamiseen. Se on premium-tuote, se ei oo mikään massatuote, ei tällä hetkellä 
eikä se välttämättä oo koskaan, koska se kuitenkin puhutaan muutamista sadoista tai ehkä 
tuhannesta ihmisestä kerrallaan, niin se hesarin mittakaavassa aika sillein ilta kerrallaan, 
niin se yleisön määrä on kohtuullisen pieni, mutta se premium-tuote ja sitten taas sen 
voima ja jotenkin muistijälki on tosi pitkä, yleisön päässä. H2 
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Livejournalismi on genre, joka erään journalistiikan professorin mielestä ei pitäisi 

toimia edes teoriassa, eikä varsinkaan käytännössä, mutta silti se toimi ja hyvin 

toimiikin. Tässä piilee pähkinänkuoressa livejournalismin yllätysvoima tuottajien 

mukaan.  

”Menestys, suosio ja yleisön vilpitön innostus (…) Se oli yllätys, että miten hyvin tämä 
yllättävä formaatti on otettu vastaan. Yksi journalistiikan proffa tuli sanomaan mulle 
esityksen jälkeen, että tämä Musta laatikko on idea, jonka ei pitäisi toimia edes teoriassa, 
eikä varsinkaan käytännössä, mutta silti se toimii. Mun mielestä se oli aika hyvä 
tiivistyksenä. Kollegat muista mediataloista tulee mitähän tää on -asenteella katsomaan 
esityksiä, eivätkä välttämättä ole kauhean perillä ja sitten ne antaakin aika rehellistä 
palautetta, että vau, mitä te olette tehneet ja harmi kun Hesari ikään kuin keksi tämän 
ensin. H2 

 
Miksi livejournalismin ei sitten pitäisi toimia teoriassa? Ehkä teatterisalissa tapahtuva 

kasvokkainen journalismin esittäminen ei kuulosta kovin trendikkäältä tai 

nykyaikaiselta idealta, koska journalismissa painotetaan tänä päivänä paljon 

teknologisia innovaatioita.  Alalla onkin puhuttu niin sanotusta ”shiny new thins” -

syndroomasta (kts. esim. Lilja, 2020; Posetti, 2018), jolla ilmaistaan joidenkin 

journalistien turhautumista jatkuvaan tekniseen kehittämiseen ilman välttämättä 

uusia journalistisia ideoita.  

Kun nykyajassa on hektistä ja digitaalista, jatkuvasti päivitetään Twitter-virtaa, Musta 
laatikko sopii hirveän huonosti ajatuksena nykyaikaan. Mutta sillä onkin kauhea voima: 
että ihmiset haluaakin keskittyä ja rauhoittua ja kiinnostuvat aiheista, joista eivät tiedä 
olevansa kiinnostuneita. Yleisön palaute on ollut liikuttavaa ja innostavaa. Ja on ollut 
yllätys, että on pyydetty ML:n esitystä Sanoman yhtiökokoukseen. Tai jos meillä halutaan 
näyttää jotain uutta, erilaista, kiinnostavaa, siistiä mediatalomeininkiä, niin Musta laatikko 
on tällainen talon sisäinen juttu, että myös tällaista täältä lähtee. Tämä on vastaisku 
ylihektiselle nykyajalle ja vastaan kaikkea Instagram, Twitter, Tiktok -nopeutta. Paluu 
juurille. Kun journalismissa syntyy uusi innovaatio, pitää olla digitaalista ja shiny new 
things. Tämä ei ole sitä, vaan todella trad old school, luotto siihen, että perusasiat kantaa. 
Se on mun mielestä koko alalle tärkeä asia: että monenlaiset jutut voi toimia. H2  

 

Vielä yllättävämpää on tuottajien mukaan ollut alustava yleisötutkimusten anti: että 

toimittajan työ ja työn tekemiseen liittyvät tarinat kiinnostavat ihmisiä (Lyytinen, 

2020). Tässä mielessä livejournalismi muistuttaa tv-journalismia (broadcast), jossa 

toimittaja on myös vahvemmin subjektiivisesti läsnä kuin sanomalehdessä.  

 
Havaitsin tuottajissa innostusta livejournalismin tekemiseen. Haastateltavat kokivat 

livejournalismin kiehtovana, uudenlaisena ja henkilökohtaisesti tärkeänä projektina. 

Tuottajat kertoivat oppineensa Mustaa laatikkoa tehdessä lisää journalismista ja sen 
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tekemisestä. Haastateltavat kokivat livejournalismin keinona myydä journalismin 

perusideaa ihmisille, eli valistaa journalismin yhteiskunnallisesta merkityksestä 

vallan vahtikoirana. Lisäksi livejournalismi koettiin keinona journalismin idean 

myymiseksi nuorille ja yleisön luottamuksen ja sitoutumisen lisäämiseksi. Eräs 

tuottaja sanoi jopa niin, että livejournalismi on paras ja merkittävin yksittäinen asia 

tai projekti, mitä hän on työurallaan kokenut tai tulisi koskaan kokemaan.   

Henkilökohtaisella tasolla se on ollut ja ehkä tulee olemaan mun työurani jotenkin tärkein 
projekti, jolle mä oon antanut journalismin piirissä kaikkein eniten. Ja jolta mä oon saanut 
kaikkein eniten. Siihen on sisältynyt niin paljon uutta, ihmeellistä, outoa, oppimista, 
pioneerihenkeä, (…) Oon toki onnellinen, jos mä tulen tekemään jotain vastaavaa 
työurallani myöhemmin, mutta voi olla, että tää on jotenkin yllättävintä ja merkittävintä, 
mitä mä olen journalismin piirissä tehnyt tai tulen koskaan tekemään. H1 

Miksi Musta Laatikko on niin ihmeellistä? Se liittyy siihen, että kun tosi pitkään, koko mun 
toimittajan urani ajan, journalismi on ollut sillä tavalla, että on mietitty, katoaako yleisö, 
luotetaanko journalismiin enää, onko sillä merkitystä, mitä tapahtuu. Ei niin, että 
journalismi olisi hetkellisesti romahtanut, vaan se on ollut hidasta pienenemistä tai pientä 
hidasta merkityksen katoamista. Sitten taas Musta laatikko on muuttanut mun päässä 
voimakkaasti sen, että journalismilla todellakin on tulevaisuutta. Että journalismin 
perusidea ja ideologia on edelleen ihan hirvittävän hieno ja kannatettava ja sitä kannattaa 
myös yleisö, sillä on yhteiskunnallinen merkitys ja paikkansa ja tarve ihmisten arjessa. H1  

Se on vahvistanut mun uskoa journalismiin ja siihen, että tällä työllä on merkitystä. Se 
tulee montaa kautta: on yleisö ja sen vilpitön innostus: liput myydään kuumille kiville, me 
ollaan kasvatettu esitysmääriä, kysyntä voimistunut. Vastaavia tuotantoja on noussut eri 
Euroopan maihin ja Pop Up Magazinella, meidän esikuvalla Yhdysvalloissa, on mennyt 
tosi hyvin. Jos 2014-2015 oltiin niin, että hanskat tiskiin ja viimeinen sammuttaa valot, niin 
nyt on monta merkkiä - digipuolen hyvä kehitys ja tämän uuden aika oudon idean tosi 
hyvä vastaanotto. Kun kollegat on olleet esiintymässä ja yleisö on heitä kiittänyt, kollegat 
on sanoneet, että tämä on parasta mitä olen työurallani tehnyt. Se tuntuu hyvältä. H2 

 
Jokaisessa tuottajahaastattelussa toistui sama narratiivi koetusta journalismin kriisistä 

ja kriisimielialan hiljattaisesta vähenemisestä, osin Musta laatikon vaikutuksesta. 

Tuottajilla on kaikilla takana 10–20 vuoden työura, joten he ovat työuriensa aikana 

2000- ja 2010-luvuilla kohdanneet lukuisat yt-neuvottelut. Niissä toimituksen valtaa 

kriisi ja ihmiset jännittävät työpaikkojensa puolesta (Koljonen, 2014). Tuottajat 

kertoivat, että kriisivuosien aikana toimituksissa oli pohdittu syvällisesti myös sitä, 

mitä itse journalismille käy pidemmän päälle. Tässä pohdinnassa oli kysytty, 

katoaako yleisö hitaasti journalismin luota, tekeekö ala hidasta kuolemaa ja olisiko 

vain ajan kysymys, milloin yleisö on lopullisesti kadonnut journalismin luota ja 

journalistit ammattikuntana voisivat siirtyä muiden töiden pariin.  
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Haastatteluissa nousi esiin, että livejournalismin tekeminen on lisännyt tai 

palauttanut tuottajien uskoa journalismiin, sen merkitykseen ja tärkeyteen 

yhteiskunnassa sekä lisännyt motivaatiota työskennellä toimittajana siitä huolimatta, 

että alalla yt-kierrokset ovat arkipäivää ja journalismin parista muihin viestintätöihin 

siirtymällä saattaisi ansaita enemmän rahaa. Myös usko tarinankerronnan voimaan 

vahvistui.    

Se (livejournalismi) on vahvistanut uskoa tarinankerrontaan: että hyvä, selkeä ja motivoitu 
tarina kantaa, sillä on edelleen voimaa. Ja se on vahvistanut uskoa myös siihen, että 
journalismilla on edelleen paikkansa, koska yleisön kiinnostus on ollut kovaa. Mä ajattelen 
Mustan laatikon jälkeen yleisöä enemmän. Ja yritän olla tosi kriittinen omille aiheille ja 
omalle kirjoittamiselle: että onko tämä nyt kiinnostavaa, onko tämä merkittävää, onko 
tämä tärkeää, onko tämä ihmisten eli yleisön ajan ja vaivan arvoista. Se (Musta laatikko) on 
ehdottomasti parasta, hauskinta, jännittävintä, vaikeinta, mutta myös palkitsevinta, mitä 
olen päässyt toimittajana tekemään. Mutta juuri se, että yleisö on ottanut sen niin hyvin 
vastaan, sehän siinä on taustalla. H2  

 

Osa tuottajista oli jopa liikuttuneita siitä, miten hyvin livejournalistinen projekti oli 

onnistunut ja kuinka lämpimästi yleisö oli ottanut ilmiön vastaan. Liikutuksessa näkyi 

uskoakseni: 1) livejournalismin uudenlainen lämpimämpi ja läheisempi yleisösuhde, 

2) projektin aiheuttama yhteishenki Helsingin Sanomien toimituksen sisällä ja 3) 

onnistumisen kokemukset ja omistajuus uudesta innovaation kehittäjänä media-alalla.  

Tätä (Mustaa laatikkoa) tehdään vilpittömästi tunteja säästämättä. Kun esiintyjä menee 
lavalle, se ei katso kellosta, paljonko se harjoittelee, vaan se harjoittelee viikonloppuna just 
niin paljon, kun se kokee tarvitsevansa, jotta se pärjäisi lavalla ja jotta esitys olisi 
mahdollisimman hyvä. Sillä on ollut myös valtava hr-vaikutus meidän talon sisällä, että 
ihmiset on tutustunut toisiinsa ja se on lisännyt hyvää yhteisöllisyyttä, luottamusta ja 
yhdessä tekemistä ja yhdessä onnistumista ihan valtavasti. H2  

Tää on vahvistanut omaa ja kollegoiden uskoa siihen, että se vähän kankeana pidetty 
printtihesari onkin aika notkea ja luova ja pystyy tekemään jotain tällaista, joka sitten vielä 
menestyy ja joka otetaan hyvin vastaan. Ja se on vahvistanut sitä ajatusta, että kannattaa 
kokeilla ja ottaa hallittuja riskejä ja kannattaa myös luottaa toimituksen riviosaamiseen ja 
ammattitaitoon ja siihen että kaikki ideat niin kun, että loistavia alaan vaikuttavia voi 
myös syntyä ihan siellä ruohonjuuritasolla. H2 

Tuottajat kertoivat, että yleisöltä tulee usein hyvin kriittistä ja negatiivista palautetta 

sosiaalisessa mediassa, sähköpostitse ja puhelimessa. Koska lukijapalaute on paljolti 

negatiivista, toimittajille on ilahduttava kokemus tavata Mustan laatikon esityksissä, 

joka arvostaa Helsingin Sanomien journalismia ja toimittajien tekemää työtä. 

Palaute mitä juttujen perässä on, saattaa olla usein aika hirveää, ikävää keskustelua. Siksi 
on ollut hieno kokemus, että ihmiset lähtökohtaisesti ajattelevat susta hyvää ja haluavat 
kuulla sen tarinan ja arvostavat työtä, mitä on tehnyt (…). Mä ajattelen, että moni koki, että 
tässä on henkilökohtainen ulottuvuus: että he saavat tietoa off the record -henkisesti. Ja se 
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on varmasti osa viehätystä, että se on suljettu tilaisuus, missä ihmiset on livenä, eli se ei ole 
ihan kaikille. Mä olen ollut itse lavalla pari kertaa. Se oli uskomatonta, mitä ei voi 
etukäteen kuvitella, kuinka yleisön tunnetilan aistii hyvin (…) miten ne kuuntelevat ja 
eläytyvät. Vaikka surullisessa aiheessa ei nauruja saa, esiintyjänä tulee sellainen olo, että 
on oikeasti kontakti siihen porukkaan, vaikka valaistus on sellainen, että heitä ei lavalta 
näekään. H3  

Kyllä se lämpö ja välittömyys (…) Katsojat on olleet otettuja esityksistä ja yllättyneitä, että 
nämä toimii niin hyvin. Ja ne on olleet kauhean kiitollisia, että Hesari tekee tällaista. Kun 
toimittajien palaute, mitä yleensä saat Twitterissä, sähköpostissa tai puhelimella, eihän se 
ole lainkaan tällaista, se on paljon kriittisempää ja hyökkäävämpää. Toki tuolla on aika 
paljon Hesarin uskollisia ystäviä katsomossa, pitkäaikaisia lukijoita, jotka lähtökohtaisesti 
jo ajattelee, että Hesari on hyvä juttu ja sitten tämä on vielä tällaista, että se parantaa 
yleisösuhdetta. Ja kyllä uusien yleisöjen kalastelussa tässä on paljon mahdollisuuksia, jota 
ei ole oikeastaan vielä päästy kuin ehkä vähän raapaisemaan. H2  

Mustan laatikon esityksien alkujuonnoissa ja käsiohjelmassa painotetaan, että yleisö 

voi tulla tapaamaan esiintyviä toimittajia esityksen jälkeen kasvokkain. Tuottajat 

kuvailivat haastatteluissa livejournalismin uudenlaista suhdetta yleisöön 

läheisemmäksi, lämpimäksi, rakentavaksi, ymmärtäväksi, intiimiksi, jopa 

rakastavaksi. Lähentymistä on koettu tapahtuneen yleisön kanssa sekä toimittajien 

kesken, kun Musta laatikko on yhdistänyt ihmisiä Sanomatalon sisällä, koska työtä on 

tehty yli perinteisten eri toimitusten välisten rajojen. Eräs tuottaja kuvaili 

yleisösuhteen avautuneen: 

Mä olen tajunnut, kuinka paljon ihmisiä kiinnostaa journalismi ja sen tekeminen. Ja miten 
kiitollisia ja innoissaan moni on Hesarista ja journalismista. Se (Musta Laatikko) on 
muuttanut mun yleisösuhdetta. Se on lähentynyt. Tekisi mieli sanoa, että avautunut. Mä 
ajattelen, että (…) läpinäkyvyys ja toimittajan työn esille tuominen on hirvittävän tärkeitä 
asioita, joita soisi vietävän muualle journalismiin ja sen tekemiseen. Ja nyt tässä ajassa 
niillä on merkitystä myös ihan journalismin aseman ja roolin, ideologian avaamisessa ja 
merkityksellistämisessä. Mä ajattelen, että livejournalismilla on siihen tehtävä. H1 

6.5 Livejournalismi kehittää yleisösuhdetta ja sitouttaa lukijoita 

Tässä luvussa kerron siitä, millaista potentiaalia tuottajat näkivät livejournalismilla: 

mitä uutta annettavaa livejournalismilla voisi olla laajemmin journalismille ja missä 

piilee tutkimushankkeen nimen mukaan livejournalismin voima.  Kysyin tuottajilta, 

miksi suosittelisit muille suomalaisille mediataloille livejournalismin kokeilemista. 

Jaoin tuottajien näkemät livejournalismin mahdollisuudet neljään alaotsikkoon:  

 

1. Livejournalismi voi saada ihmisiä kiinnostumaan journalismista ja sitoutumaan 

siihen (tuoda lisää yleisöjä ja lisätä yleisön sitoutuneisuutta)  
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2. Livejournalismi voi selittää ja avata journalismin prosesseja ja työtapoja (lisätä 

läpinäkyvyyttä juttuprosesseista ja yleisön ymmärrystä journalismista)  

3. Livejournalismi voi lähentää toimittajien ja yleisön suhdetta (tuoda lämpöä 

yleisösuhteeseen).  

4. Livejournalismi voi toimia medialukutaidon edistysprojektina nuorille ja sillä 

voidaan argumentoida, miksi journalismi on tärkeä asia yhteiskunnassa (vahtii 

valtaa).  

 

Tiivistäen: livejournalismi voi tuoda journalismiin monia hyviä asioita, kuten 

esimerkiksi: 1. sitouttamista (engagement), 2. läpinäkyvyyttä (transparency), 3. 

parempaa yleisösuhdetta ja 4. keinon journalistiseen mediakasvatukseen. 

 

Tuottajat näkivät, että livejournalismin avulla voidaan houkutella yleisöä 

journalismin pariin, vaikka oli epäselvää, kuinka moni esityksissä vieraillut on jo HS:n 

tilaaja. Tuottajat ajattelivat, että läpivalaisemalla juttuprosesseja ja toimittajan työtä, 

yleisön journalisteja kohtaan tuntema luottamus ja uskottavuus saattaisi kohentua. 

Livejournalismissa yleisösuhde näyttää muodostuvan läheisemmäksi ja 

intiimimmäksi, kun toimittaja ja yleisö ovat samassa tilassa fyysisesti. 

Livejournalismilla voi olla myös annettavaa journalismia argumentoimiseksi nuorille.  

Meillä on ollut muutamia iltoja tupa täynnä nuoria ja ne on ottaneet livejournalismin 
valtavan hyvin vastaan. Siksi mä näen valtavan roolin Musta laatikon esityksillä siinä, että 
esitettäisi isolle määrälle suomalaisia lukiolaisia tai yläastelaisia esitys. Mediatalot on 20 
vuotta miettineet, mistä saadaan nuoria lukijoita ja nuoret kiinnostumaan meistä, niin ihan 
vilpittömästi uskon ja on todisteita, että tämä voisi olla yksi tosi tehokas keino. H2   

Olin erässä koululaisnäytöksessä yleisössä ja kun esitys loppui, kaksi tyttöä vieressä, ehkä 
ysiluokkalaisia iältään, nousi seisomaan ja toinen sanoi toiselle, että nyt mä tiedän, mitä 
haluan tehdä isona, musta tulee toimittaja. Olin ihan [kysyjä naurahtaa], (…) liikuttunut, 
se oli niin ihana hetki, kun ne oli niin valaistuneita ja innoissaan. Sitä ennen oli kaksi 
rikostoimittajaa kertoneet jutun teosta, tosi jännittävä hieno tarina ja loistavat toimittajat 
lavalla. Jos tällaisia reaktioita saa aikaan niin, se nyt on paras mahdollinen palaute. H5 

Livejournalismi voi syventää huomattavasti journalismin yleisösuhdetta, eli se voi tuoda 
yleisösuhteeseen uudenlaista moniulotteisuutta. Kun toimittaja heittäytyy ja antautuu 
tällaisella hauraalle ja epäonnistumisen mahdollisuuden sisältävälle uudelle journalismin 
muodolle. Se tekee toimittajasta erehtyväisen ihmisen, mutta se saa yleisön vielä entistäkin 
enemmän kiinnostumaan siitä, että mitä nuo tyypit oikeastaan tekevät. Se (livejournalismi) 
on myös paljastanut meille, että yleisö on tosi kiinnostuneita siitä, miten toimittajat 
työskentelevät, mitä toimittajat oikeastaan tekevät ja minkälaisia tyyppejä he ovat otsikon 
alla näkyvän nimen takana. Ihmiset haluavat kokea journalismin kautta tunteita. 
Livejournalismi näyttää sen, että journalismia koetaan ja luetaan aika laajan tunneskaalan 
kautta, Livetilanteessa tunteiden kokeminen voimistuu ja monistuu, koska koet esityksen 
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osana ainutkertaista tilannetta, muun yleisön kanssa yhdessä. Siinä on jotain maagista, 
koska siellä tulee sellainen tunnetihentymä samoin kuin leffateatterissa. H5 

 

Eräs tuottaja näki, että livejournalismin avulla voidaan ”valistaa journalismin 

merkityksestä”, journalistien yhteiskunnallisesta roolista, demokratiaa ja 

sananvapautta tukevana ja puolustavana vallan vahtikoirana, neljäntenä 

valtiomahtina. Jos Chadwick (2013) on sanonut, että journalismi voi olla samaan 

aikaan objektiivista ja subjektiivista, tiedollista ja tunteellista, Mustan laatikon 

tuottajat muistuttavat: että journalismi voi olla, kuten Musta laatikko osoittaa, samaan 

aikaan sekä yhteiskunnallisesti tärkeistä asioista kertovaa, että viihdyttävää ja 

elämyksellistä. Tässä tullaan Chadwickin ja Wahl-Jorgensenin (2014) ajatuksiin siitä, 

että vanhat jakolinjat eivät enää päde journalismiin, koska journalismi, mediamaisema 

ja koko (media)yhteiskunta on muuttunut.  

 

Livejournalismi on näyttänyt tuottajille, että journalismi voi herättää kuulijoissa 

elämyksiä ja vahvoja tunnekokemuksia, vaikka journalistinen sisältö on tiedollisesta 

rikasta ja ”uskottavaa journalismia”. Järki ja tunne, tieto ja viihde voidaan yhdistää 

journalismissa järkevällä tavalla ilman, että kummastakaan näkökulmasta tingitään. 

Ylen uutis- ja ajankohtaistoimituksen vastaava tuottaja Riina Malhotra kuvasi Mustaa 

laatikkoa Twitterissä osuvasti termillä ”journotainment”. Käsitteellä voidaan nähdä 

yhteys ”infotainment”-käsitteeseen, jolla tarkoitetaan tiedon ja viihteen yhdistelmää. 

(Malhotra, 2018; Lilja 2020.) 

Tokan kerran Kansallisteatterissa katsomassa #mustalaatikko:a - virkistyin, valistuin, 
liikutuin. Parasta journotainmenttia, jälleen kerran. Kiitos @hsfi:n jengi! (Malhotra, 2018) 

Livejournalismissa asiajournalismia esitetään viihdyttävästi ilman journalistisista 

arvoista tinkimistä. Mustan laatikon ytimessä on perinteinen journalismi: tositarinat, 

jotka koetaan toimituksessa yhteiskunnallisesti merkittäviksi. Livejournalismissa 

tositarinat tarjotaan yleisölle mahdollisimman iskevässä ja tunteisiin vetoavassa 

muodossa, jotta kerrotut tarinat jäisivat kuulijan mieleen ja jotta esitys olisi 

viihdyttävä kokonaisuus, jonka voisi helposti omaksua kertakuulemalla. (Lilja, 2020.)  

Mä perustelisin livejournalismia niin, että se todellakin sitouttaa yleisöä. Eli yleisö, joka 
paikalle tulee, hyvin usein nähtyään esityksen, ostaa jo seuraavan produktion liput. Tämä 
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on yleisölle todella voimakas kokemus, joka sitouttaa heidät journalistisen sisällön pariin. 
Ja me ollaan löydetty tapa, nyt tulee aika ankean kuuloinen sana, (…) valistaa ihmisiä 
journalismista, (…) avata sitä, mitä journalismi on. Me ollaan voitu (…) kertoa 
journalismin prosesseista kiinnostavasti. Uskon, että se voi lisätä luotettavuutta ja 
läpinäkyvyyttä. Ihmiset saa oivalluksia: että okei, se tosiaan oli soittanut 30 ihmiselle 
faktoja selvittäessään ja kysynyt nämäkin kriittiset kysymykset ja näin se asiaa pohtii ja se 
on asiassa asiantuntija. (…) Sitouttamisen ja journalismista ”valistamisen” kautta me 
voidaan tehdä journalismista arvokasta tai merkityksellistä ja kertoa, että se on tärkeä osa 
demokratian toimintaa ja että näin luotettavasti uutta tietoa selvitetään tai haastetaan 
vallanpitäjiä, mutta myös kerrotaan sellaisia tositarinoita, jotka auttaa samaistumaan 
jonkun toisen ihmisen elämään ja laajentaa meidän omaa ajattelua. Eli siinä on sekä 
yhteiskunnallinen taso että myös yksilön henkilökohtaisen ajattelun rikastumisen taso. H4 

Haastateltu tuottaja käytti esimerkkinä tästä teemasta politiikan toimittaja Teija 

Sutisen puhetta sote-uudistuksesta. Tuottaja näki soten niin tärkeänä uudistuksena 

yhteiskunnallisesti, että sitä oli syytä puhua myös Mustassa laatikossa, jotta ihmiset 

saisivat paremman ymmärryksen asiasta kokonaisuutena, eli mistä sotessa kaiken 

kaikkiaan on kyse. Tuottajan pohdintaan sisältyi ajatus siitä, että toimittaja tuo 

asiasta ”puolueetonta tietoa”, kun kaupallisilla ja poliittisilla soteen liittyvillä tahoilla 

on oma agendansa ajettavana tai lobattavana.  

Se kuulostaa juhlalliselta, mutta käytännössä: vaikka se että Teija Sutinen puhui sotesta, 
niin onhan se nyt ihan helvetin tärkeää, että ihmiset tajuaa ja ymmärtää, että mikä se sote-
uudistus on: miksi siitä on tapeltu niin kauan ja miksi sitä tarvitaan. Ihmisten pitää saada 
se tieto, että ne voi seuraavissa vaaleissa äänestää ihmisiä, jotka jotain sille asialle voisivat 
tehdä. Jos meillä ei olisi journalismia, näin valtavasta poliittisesta uudistuksesta olisi vain 
(puolueellista tietoa): että jokaisella puhujalla olisi joku oma agendansa, jota ne toisi siitä 
esiin. Puheessa yritettiin kertoa, antaa ymmärryksen avain tai merkityksellistää sitä, mistä 
sotessa on kyse: mitä siitä pitäisi ajatella ja mitä seuraavaksi pitäisi tapahtua. H4 

6.6 Livejournalismi sisältää ”lahjan kuulijalle” ja herättää tunteita 

Tässä luvussa vastaan siihen, millaista on hyvä livejournalistinen puhe. Käyn tässä 

luvussa myös läpi Mustan laatikon tuottajien dramaturgista ajattelua siitä, millainen 

on hyvä livejournalistinen esitys kokonaisuutena. Hyvä livejournalistinen puhe 

koostuu tuottajien mukaan viidestä tekijästä: 

 
1) puheen aihe on ”hyvä”, tiivis ja selkeästi rajattu, aloitus iskevä ja koukuttava 

2) puhe tuo uutta tietoa maailmasta (aihe on tuore ja hyvin näkökulmitettu) 

3) kuulija motivoidaan ja aihe merkityksellistetään puheen alussa (miksi tärkeää) 

4) puhuja perustelee aiheen lisäksi itsensä (suhde aiheeseen, miksi tiedän tästä) 

5) puhujalla on jokin ”suurempi viesti”, jonka haluaa sanoa puheella (”lahja 

kuulijalle”, jonka toivotaan jäämään kuulijan mieleen esityksen jälkeen) 
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Mustan laatikon tuottajien mukaan puheita pohditaan editointiprosessin aikana 

monista eri näkökulmista, jotta niistä tulisi mahdollisimman hyviä. Editoinnin aikana 

pohditaan: 1) dramaturgiaa, 2) narratiiveja, 3) tunneskaalaa, 4) retoriikkaa ja 5) faktoja. 

Tuottajan käyttävät käsikirjoittamiseen ohjeena Antiikista peräisin olevaa sääntöä 

hyvästä tarinasta, jossa puhujalla on oltava ethos, pathos ja logos. Esitykset voidaan 

jakaa kolmeen osaan: niissä on alku, keskikohta ja loppu. Tärkeimmät osuudet ovat 

alku ja loppu. Alun on oltava iskevä ja mielenkiintoa herättävä ja jutun on päätyttävä 

nostattavaksi, jollakin tavalla ylevästi, lopetus ei saa missään nimessä lässähtää.   

 

Hyvä livejournalistinen esitys lähtee iskevästi käyntiin, tuo aidosti uutta tietoa 

kuulijalle. Kuulija motivoidaan kuulemaan puheen alussa ”aiheen 

merkityksellistämisellä”, eli kertomalla miksi puhuja kokee aiheen tärkeäksi. Puhuja 

perustelee myös itsensä ja oman ammattitaitonsa kertomalla omasta suhteestaan 

jutun aiheeseen. Lopuksi jutun on päätyttävä jonkinlaiseen nostatukseen. Hyvä 

livejournalistinen esitys käyttää tuottajien mukaan hyödyksi narratiivisen 

journalismin työkaluja. Kuulijan mielenkiintoa herätellään eri vaiheissa samoin kuin 

tarinallisessakin journalismissa, erilaisten vihjeiden ja lupausten avulla, jotka on 

lopulta lunastettava, eli palkittava kuulija tiedolla, josta on aiemmin vihjattu. 

Parhaimmat puheet sisältävät tuottajien mukaan ”lahjan kuulijalle” ja puheen 

seuraaminen on hauskaa ja jännittävää.  

Parhaimmissa mieleenjäävimmissä puheissa klassisesta retoriikasta tutut: ethos, pathos ja logos. 
Pathos on tunneside, se liikuttaa ihmistä, saa liikkeelle ajatuksia ja tunteita. Se muodostuu sen 
kautta, että puhujalla on intohimoinen ja sitoutunut suhde aiheeseen ja hän pitää aihetta 
merkityksellisenä. Puhuja välittää innostuksensa, huolensa ja oivalluksena yleisölle. H4  

Puheessa pitää olla kunnon narratiivi, jotta yleisö voi samaistua, kiinnostua ja pysyä mukana 
tarinassa. Faktat ja narratiivi palvelevat itse asiaa. Pitäisi olla joku lahja, muistijälki, mikä 
katsojaan jää esityksen jälkeen. Usein pohditaan, miksi puhe tehdään, mikä on lahja kuulijalle: 
mitä kuulija menee kertomaan kaverilleen, että ML:ssa kuulin tällaisen jutun. Tarinoiden pitäisi 
olla niin hyviä, että olisi jokaisella tarina, minkä hän haluaisi kertoa eteenpäin. H2 

Tarinan pitää kulkea. Tässä tullaan narratiivisen journalismin työkaluihin. Puheessa pitää olla 
kiinnostava alkusysäys, eli syy kuulijalle lähteä tarinamatkalle mukaan. Pitää herättää 
kiinnostus, kutsua lukija matkalle antamalla tai vihjailemalla jostain kiinnostavasta, että saat 
uuden tiedon tai opit jotain tai koet elämyksiä. Asiat, joita lavalla kertoo sen jälkeen, pitää esittää 
helposti seurattavassa muodossa. Kaisa on joskus siteerannut Ciceroa, Antiikin klassisen 
puhererotiikan oppi-isää, joka on sanonut, että kuuntelemisen pitää olla mukavaa, jännittävää ja 
helppoa seurata. Ja samalla myös pääsee yllättämään ja puheessa säilyy jännite. Hyvä juttu vetää 
mukaansa, jokainen jakso paljastaa uuden näkökulman, asian tai haastaa ajattelemaan uudella 
tavalla. H4 
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Tuottajat korostivat, että hyvä livejournalismi vetoaa ensisijaisesti järkeen, mutta 

myös kuulijan tunteisiin. Tuottajien tavoitteena on tehdä puheista niin vaikuttavia, 

että kuulija muistaa ne pitkän ajan päästäkin. Yleisön tunteiden pohtiminen on usein 

uutistoimittajalle uutta, featuretoimittajille tuttua. Tuottamisessa jutun herättämä 

tunne on tunnistettava ja kirjoitettava ylös ensimmäisellä jutun lukukerralla, sillä 

tunteet haalistuvat sitä mukaan, kun juttua lukee moneen kertaan editoidessa. 

Koskettava juttu koskettaa eri tavalla ensimmäisellä lukukerralla kuin viidennellä, jos 

se on koskettaakseen. Tuottajat uskovat, että kun omat tunteensa tunnistaa jutun 

äärellä, sen kautta on mahdollista hahmottaa mahdollisia lukijan tunteita. Tuottajat 

pohtivat sitä, kuinka paljon tunteita ladataan juttuun: onko jutussa liikaa tai liian 

vähän tunteita.  

 

Editointivaiheessa pohditaan yksittäisiä juttujen sekä koko esityksen tunneskaalaa ja 

dramaturgiaa. Tuottajat pohtivat, missä järjestyksessä puheet kannattaa esittää illan 

aikana. Mustan laatikon esitys sisältää 8–10 puhetta, eli 4–5 puhetta ennen ja jälkeen 

väliajan. Tunneintensiteettiä on syytä kasvattaa illan aikana. Kaikista koskettavin 

esitys ei voi aloittaa iltaa, vaan sen on syytä olla jommankumman ”setin” keskellä tai 

lopussa, sillä katsoja ei välttämättä ole valmis ottamaan vastaan suuria tunteita heti 

alussa tai väliajan jälkeen. Molemmat ”setit” kannattaa aloittaa kevyemmällä, tai 

kepeämmällä puheella, jotta tunneintensiteettiä jää varaa nostattaa.  

 

Edellä kuvattua pohdintaa voi kuvailla dramaturgian ajatteluksi. Tunneintensiteetin 

kasvattamisen ohella tuottajat ohjeistivat dramaturgiasta niin, että samanlaisia 

puheita ei kannata esittää peräkkäin vaihtelun maksimoimiseksi. Mustan laatikon 

vahvuus on tuottajien mukaan se, että ilta tarjoaa erilaisia esityksiä kuulijoille, 

jokaiselle jotakin. Livejournalismissa päästäänkin hyödyntämään toimittajien 

monenlaisia kiinnostuksen ja asiantuntemuksen kohteita sekä eri aihepiirejä ja 

seuranta-alueita, kuten taloutta, kulttuuria, politiikkaa, urheilua, tiedettä, taidetta, 

terveyttä ja teknologiaa. Musta laatikko tuo esille Helsingin Sanomien ja ylipäänsä 

toimittajan ammatin monipuolisuuden ja toimitusten kirjavat osaamisalueet ja 

kiinnostuksen kohteet.  
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Jos ajatellaan yksittäisen jutun sisällä, miten juttu pitää intensiteettinsä, se liittyy raakaan 
editointiin. Editointivaiheessa puhetta käydään läpi oman valmentajan kanssa, nähdään missä 
kohtaa se alkaa hajota ja pitää yrittää löytää olennainen, vaikka itsekin alkaa olla aika syvällä 
tekstissä ja pikkuisen sokeutunut sille, mikä lopulta on turhaa ja mikä tärkeää. Me tehdään 
kollektiivista työtä, tuotantotiimi tukee toisiaan, kysytään toisiltamme apua. 
Läpimenoharjoituksissa saatetaan sanoa toisille tuottajille, että katsokaa Maken esityksestä yhtä 
kohtaa, jota me ei olla saatu ihan haltuun, mitä sille pitäisi tehdä. (…) muut tuottajat katsovat 
esitystä harjoituksissa tuorein silmin, antavat suoraa palautetta, että meni hienosti sinne asti, 
mutta sitten sä hyydyit ja rupesit selittää byrokraattista kuviota liian pikkutarkasti. Puheessa 
rakenne pitää olla hyvin hallussa, lopun pitää nousta kohottavaksi, siinä pitää olla hieno noste 
lopussa, ei saa loppua slarviin. H5  
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7 POHDINTA  

Tutkimukseni onnistui hyvin suhteessa tutkimukseni tavoitteisiini. Täytyy kuitenkin 

muistaa, että oma tutkimukseni on vain pintaraapaisu tutkittavasta ilmiöstä, eikä 

tutkimukseni selitä livejournalismia täysin. Jos livejournalismia halutaan selittää 

syvemmin, aiheesta tarvitaan epäilemättä paljon lisää tutkimusta. Sain paljon 

vastauksia tutkimuskysymyksiini sekä vastauksia myös muihin kysymyksiini.  

 

Tutkimuskysymyksiä oli kaksi:  

1) millainen on hyvä livejournalistinen esitys Helsingin Sanomien Mustan 

laatikon tuottajien mukaan 

2) miten livejournalistisia esityksiä tuotetaan 

 

Näin tuottajat näkivät ensimmäisen tutkimuskysymykset, eli hyvän esityksen:  

 

1) hyvä livejournalistinen puhe tuo aidosti uutta tietoa lukijalle, eli puheen aihe 

on kaikki kaikessa. Aiheen pohtimiseen käytetään paljon aikaa.  

2) hyvä livejournalistinen puheessa kuulija motivoidaan ja aihe 

merkityksellistetään toimittajan henkilökohtaisen merkityksenannon kautta. 

Tällä tavoin puhuja perustelee aiheensa ja itsensä: miksi hän kokee aiheen 

tärkeäksi ja miksi puhuja on oikea ihminen aiheesta kertomaan.  

3) hyvä puhe sisältää tuottajien mukaan lahjan kuulijalle, eli jonkun suuremman 

viestin tai oivalluksen, jonka toivotaan jäämään kuulijaan mieleen ja tekevän 

niin suuren vaikutuksen, että kuulija haluaa kertoa siitä eteenpäin läheisilleen.  

4) hyvä puhe vakuuttaa Aristoteleen retoriikan vakuuttamisen välineillä: 

puhujan luonne (ethos), puhujan tunteet (pathos) ja itse puhe ja sen argumentit 

(logos) (Hohti, Myllykoski, Sihvola, 2012). 

 

Hyvä livejournalistinen esitys käyttää tuottajien mukaan hyödyksi narratiivisen 

journalismin työkaluja. Kuulijan mielenkiintoa herätellään eri vaiheissa samoin kuin 

tarinallisessakin journalismissa, erilaisten vihjeiden ja lupausten avulla, jotka on 
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lopulta lunastettava, eli palkittava kuulija tiedolla, josta on aiemmin vihjattu. 

Parhaimmat puheet sisältävät tuottajien mukaan ”lahjan kuulijalle” ja puheen 

seuraaminen on hauskaa ja jännittävää,  

 

Toinen tutkimuskysymykseni oli, miten Mustan laatikon livejournalistisia esityksiä 

tuotetaan. Esitysten tuotanto- ja editointiprosessi voidaan jakaa kolmeen osaan:  

 

1. jutun idean työstäminen ja aiheen jalostaminen (toimittajalta vaaditaan 

henkilökohtaista merkityksenantoa ja suhdetta juttuaiheeseen, subjektiivista tulkintaa)  

2. varsinainen käsikirjoittaminen ja editointi (yhteistyötä ja tiivistämistä) 

3. toimittajan valmentaminen esiintymiseen ja harjoittelu teatterin lavalla 

(esiintymisvalmentajalla tärkeä rooli esiintyjien valmentamisessa lavalle, kuin 

vakuutus) 

 

Tiivistän seuraavaksi tutkimukseni tulokset helposti ymmärrettävään muotoon. 

Tulososioni jakaantui kuuteen päälukuun. Ne olivat nämä:  

 

1) Musta laatikko on sukua tarinalliselle featurejournalismille 

2) Livejournalismi on subjektiivisempaa ja läpinäkyvämpää journalismia 

3) Mustan laatikon editointiprosessi on raskas 

4) Livejournalismi palautti uskoa journalismiin 

5) Livejournalismi voi sitouttaa ja lähentää suhdetta yleisöön 

6) Hyvä livejournalistinen esitys sisältää ”lahjan kuulijalle” 

 

Ensimmäinen tutkimukseni löydös oli se, että Mustan laatikon tuottajat kokivat 

livejournalismin olevan sukua tarinalliselle tai narratiiviselle journalismille, 

featurejournalismille. Livejournalistit ja feature-journalistit käyttävät samoja 

narratiivisen ja tarinallisen journalismin työkaluja. Esityksiin rakennetaan kohtauksia, 

valitaan päähenkilöitä ja käytetään vahvaa kertojanääntä. (Nousiainen, 2013.) 

Harvardin yliopistossa toimivan Nieman Institute määrittelee narratiivisen 

journalismin syvälliseksi ja sivistyneeksi raportoinniksi, jossa arvostetaan 
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kerronnallisuutta, käytetään kieltä mielikuvituksellisesti ja hylätään uutisen 

konventiot (Saarikoski, 2019; Nousiainen, 2013). 

 

HS:n tavoin myös kansainvälisissä livejournalismituotannoissa ajatellaan 

livejournalismin jatkavan tarinallisen journalismin perinnettä. Vodanovic (2020) 

puolestaan näkee, että livejournalismi muistuttaa hidasta journalismia. 

Livejournalismia ja kaunokirjallista journalismin yhdistää se, että molemmat on 

perustettu ratkaisemaan etäännyttäväksi koetun uutismuodon aiheuttamia ongelmia. 

(Lilja, 2020.) Tarinallisuus ei kuitenkaan tarkoita faktoista luopumista, vaan 

paineistettu livetilanne jopa lisää toimittajan halua tarkistaa faktoja, sekä saada ne 

tasapainoon tarinallisuuden kanssa.   

 

Toinen tutkimukseni löydös on, että livejournalismi on subjektiivisempaa ja 

läpinäkyvämpää journalismia. Lavalla toimittaja ei yritä olla objektiivinen, vaan hän 

kertoo tarinaa omasta näkökulmastaan (Lyytinen, 2020). Subjektiivisuus ei 

kuitenkaan tarkoita journalismin objektiivisuuden ihanteista luopumista. 

Parhaimmillaan subjektiivisuus tarkoittaa livejournalismissa sitä, että toimittaja tuo 

esille henkilökohtaisen suhteensa jutun aiheeseen ja sillä tavalla merkityksellistää 

puheen ja itsensä yleisölle, motivoi kuuntelemaan. Subjektiivisuus tarkoittaa 

käytännössä usein sitä, että toimittaja kertoo työstään, jutun synnystä ja ajattelustaan 

juttua tehdessä. Näin subjektiivisuus voi lisätä livejournalismin läpinäkyvyyttä ja 

samalla yleisön kokemaa luottamusta livejournalismia kohtaan. (Lilja 2020; Harbers, 

2016; Karlsson, 2010; Chalaby, 1996.) Livejournalistit käyttävät omien kokemusten, 

tietojen, tulkintojen, tunteiden ja ajatusten yhdistelmää linssinä, jonka kautta 

välittävät todellisuuden yleisölle. (Ruotsalainen, 2016; Harbers & Broersma, 2014.)  

 

Subjektiivisuutta tutkinut Karin Wahl-Jorgensen näkee samoin, että subjektiivisuus 

voi toimia parhaimmillaan objektiivisuuden rinnalla. Wahl-Jorgensen pitää myös 

jyrkkiä kahtiajakoja objektiivisuuteen ja subjektiivisuuteen sekä tunteellisuutteen ja 

rationaalisuuteen nykyaikaan sopimattomina, vanhanaikaisina ja liian 

yksinkertaistavina. (Wahl-Jorgensen, 2013, 2014.) Läpinäkyvyyteen liittyy toimittajien 

yhteiskunnallisen roolin muutos, josta Kantola on kirjoittanut. Kantolan (2011) 
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mukaan nykyään toimitukset elävät joustavassa notkean modernin ajassa, jossa 

toimittajan ei ole enää etäinen norsunluutornissa jököttävä virkamiestoimittaja, vaan 

enemmänkin empaattinen yleisön tasolla oleva ja sen halut tuntevat keskustelija ja 

ystävällinen kuuntelija. (Kantola, 2011.) 

 

Kantolan mukaan 2000-luvulla toimittajan asema ja identiteetti ovat joutuneet 

kyseenalaistetuiksi ja Wahl-Jorgensen (2017, 97–109) päätyykin puhumaan 

journalismin ”postmodernista käänteestä”, jossa toimittajien perinteiset binäärit 

jakolinjat objektiivisuuden ja subjektiivisuuden, uutisten ja mielipiteiden, 

informaation ja viihteellisyyden, tuottajien ja yleisön sekä ammattimaisen ja 

amatöörien tuottaman sisällön välillä, ovat romahtaneet ja tämä on herättänyt 

toimittajissa ihmettelyä.  (Saarikoski, 2019; Deuze, 2005.) Tätä myös Mustan laatikon 

tuottajat painottivat, että perinteisestä eliittitoimittajasta yritetään päästä lukijan 

tasolle, intiimiksi keskustelijaksi. Käytännössä subjektiivisuuden ja läpinäkyvyyden 

välittämisestä käy hyvänä esimerkkinä suomalaisissa sanomalehdissä yleinen 

juttutyyppi, uutiskommentti. Näin voidaan huomata, että subjektiivisuus ei ole kovin 

uusi asia journalismissa.  

 

Kolmas tutkimukseni löydös kohdistuu livejournalismin vaativaan 

editointiprosessiin. Livejournalismiin sisältyy paljon mahdollisuuksia, mutta myös 

riskejä. Liljan (2020, 66) mukaan elävä yleisö tuottaa livejournalistille tuntuvia 

paineita ja normaalia kovempia odotuksia kiinnostavuuden, jännitteen ylläpidon, 

aiheen merkityksellisyyden ja totuusvaatimuksen suhteen. Siksi tekstien editointiin ja 

esiintymisen valmentamiseen on luotu oma prosessinsa tuotantoryhmän toimesta. 

Editointiprosessin avulla tekstejä testataan ja esiintyjien valmentaminen tähtää 

toimittajien sekä Helsingin Sanomien brändin ja uskottavuuden vaalimiseen.  

 

Neljän tutkimukseni löydös liittyy livejournalismin vaikutukseen journalismin 

uskonpalautuksesta. Eräs tuottaja kuvaili, että livejournalismin voima ja suosio on 

yllättänyt tuotantoryhmää, koska älypuhelinten aikakaudella nykyaikaiselta (kts. 

Posetti, 2018). Tuottajan ajatuksissa voi nähdä yhtymäkohtia shiny new things -

syndroomaan, jossa digimurros on pakottanut toimitukset säntäilemään 
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epätoivoisesti uusien trendien ja uudisten perään ja journalismin syvin olemus on 

tuntunut unohtuvan. (Harju, ym. 2017; Lilja 2020.) 

 

Yksi tuottajista kuvaili livejournalismia merkittävimmäksi asiaksi, jonka hän on 

työuransa yli 15 vuoden aikana kokenut. Palkkiona edellisessä kappaleessa kuvatusta 

kovasta uurastuksesta jutun parissa rankan editointiprosessin aikana, livejournalistit 

saavat esityksissä voimakkaita kokemuksia siitä, että journalismia ja journalisteja 

arvostetaan edelleen ja että vielä on olemassa ihmisiä, jotka suhtautuvat journalismiin 

lämmölle ja kiinnostuksella, intohimoisesti ja uteliaasti. Suora kohtaaminen yleisön 

kanssa ja välitän palaute esimerkiksi aplodien myötä loivat livejournalisteille uskoa 

työnsä merkitykseen. Idea livejournalismin uskonpalautuksesta journalismiin on 

yhteydessä koettuun journalismin kriisiin (Väliverronen, 2009) sekä myös 

livejournalismiin potentiaaliin, josta kerron seuraavassa kappaleessa.  

 

Viides tutkimukseni löydös liittyy livejournalismin mahdollisuuksiin. Tuottajat 

kokevat, että Musta laatikko voi lähentää ja syventää Helsingin Sanomien toimittajien 

yleisösuhdetta, koska esityksissä toimittajat ja yleisö ovat samassa tilassa ja siten 

vuorovaikutuksessa keskenään. Yhteinen kokemus voi yhdistää toimittajia ja yleisöä 

molemmista suunnista mahdollisesti, on kuitenkin epäselvää, kuinka pitkäksi aikaa. 

Yleisösuhteen syveneminen livejournalismissa liittyy yleiseen journalismin 

yleisökäänteeseen, jossa yleisöä ajatellaan journalistien toimesta enemmän. 

Yleisökäänteessä toimitukset pohtivat aiempaa enemmän yleisön haluja ja tarpeita. 

(Costera Meijer ja Bijleveld, 2016; Villi & Ruotsalainen, 2018.) 

 

Mustan laatikon tuottajat toivovat, että lämpimämpi yleisön suhtautuminen 

livejournalisteihin lisäisi yleisön maksuhalua, mutta tästä ei ole takeita. Ruotsalainen 

& Villi (2021) uskovat, että livejournalististen esitysten näkeminen voi lisätä yleisön 

maksuhalua. Jos yleisön nauttii livejournalistisesta esityksestä, on epäselvää, keneen 

tai mihin mahdollinen luottamuksen lisääntyminen kohdistuu: 1) lavalla esiintyvään 

livejournalistiin (yksilöön), 2) ML:n livejournalisteihin kollektiivisesti (tuotantoryhmä) 

3) koko HS:n toimitukseen), 4) kaikkiin suomalaisiin toimittajiin (toimittajiin 

ammattikuntana) vai 5) kaikkiin maailman toimittajiin (toimittajiin universaalisti).  
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Tutkimukseni kuudes ja viimeinen löydös liittyy hyvän livejournalismin dna:han. 

Pohdin kuitenkin jo aihetta tämän luvun alussa, joten en enää syvennyt aiheeseen lisää. 

Viimeisin pohdintani tutkimukseni tuloksista liittyy tuottajien havaintoihin 

livejournalismin voimasta, eli selityksistä siitä, miksi livejournalismi tuntuu toimivan 

ja yleisö on ottanut hyvin vastaan ja miksi yleisö näyttää kokevan sen vaikuttavana 

journalismin muotona. Catherine Adams (2020) sekä Ruotsalainen ja Villi (2021) ovat 

päätyneet tutkimuksissaan samankaltaisiin havaintoihin livejournalismin voimasta.  

 

1. Puheiden aiheet ovat monipuolisia ja puheissa paljon variaatiota keskenään 

(jos yksi puhe ei kiinnosta, kohta tulee seuraava puhe, joka saattaa kiinnostaa) 

2. Pimeä teatteritila optimoi keskittymään ja immersiiviseen tilaan pääsemistä 

(pimeässä salissa on vähän häiriötekijöitä, jotka keskeyttäisivät kokemuksen) 

3. Salissa muiden ihmisten kanssa syntyy jaettuja kokemuksia ja jaettua 

todellisuutta, sanatonta vuorovaikutusta (katsoja kokee yhteyttä sekä 

esiintyvään toimittajaan että muun yleisön kanssa, sama ilmiö esim. teatterissa) 

 

Tuottajien mukaan Mustan laatikon esitysten viehätysvoiman ensimmäinen selitys on 

variaatio. Illan aikana esitetään monipuolisesti puheita erilaisista aiheista.  Vaikka 

katsoja ei olisi ensimmäisestä puheesta erityisen innostunut, luultavasti hän pitää 

seuraavasta, eli esitys tarjoaa ”jokaiselle jotakin”.  

 

Toinen ja kolmas plussa liittyvät teatteritilaan. Teatterin saa pimennettyä, pimeä sali 

optimoi keskittymistä ja luo esityksen seuraamiselle optimaaliset olosuhteet. Katsojan 

huomio ikään kuin väkisinkin kääntyy esitykseen, koska pimeässä salissa ei kehtaa 

edes puhelinta näppäillä, eikä häiriötekijöitä ole samaan tapaan kuin kotona tai 

työpaikalla lehteä lukiessa. Pimeä teatteri auttaa immersiivisten kokemusten 

muodostamisessa. (kts.). Kolmas Mustan laatikon etu suhteessa perinteiseen 

journalismiin liittyy vuorovaikutuksellisuuteen. Teatterisalissa, ihmisten 

kerääntyessä samaan tilaan, syntyy yhteisiä kokemuksia ja jaettua todellisuutta, 

sanatonta vuorovaikutusta sekä toimittajien ja yleisön välillä, että yleisön välillä 

keskenään, kun yleisö antaa aplodeja ja nauttii esityksestä yhdessä, samassa tilassa.  
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7.1 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimuksen luotettavuudella tarkoitetaan tutkimustulosten riippumattomuutta 

satunnaisista ja epäoleellisista tekijöistä. Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden 

määrittely on usein hyvin haasteellista. (Tuomi & Sarajärvi, 2018; Eskola & Suoranta, 

1998.) Tutkija liikkuu tutkimusta tehdessään analyysin, oman ajattelunsa, valintojensa 

ja ennakko-oletustensa sekä tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen muodostamassa 

viidakossa (Eskola & Suoranta, 1998). On vaikea hahmottaa, miten koko tutkimuksen 

matka on tapahtunut: miten ja miksi tiettyihin lopputulemiin on päädytty, sillä 

tutkijan on hyvin hankala nähdä oman ajattelunsa puutteita tai vajavaisuuksia.  

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida yleistettävyyden ja 

siirrettävyyden käsitteiden kautta. On tapana pohtia, voiko tutkimuksen tuloksia 

yleistää tai siirtää muihin konteksteihin. Yleistysten kanssa on oltava varovainen, 

eivätkä ne ole aina mahdollisia, mutta siirrettävyys voi olla mahdollista. Tutkimuksen 

luotettavuutta voidaan lisätä tutkimusprosessin läpinäkyvyydellä (Tuomi & 

Sarajärvi, 2018). Olen pyrkinyt kuvaamaan mahdollisimman tarkasti ja läpinäkyvästi 

tutkimuksen eri vaiheita ja yksityiskohtia, jotta lukija pystyisi arvioimaan 

tutkimuksen luotettavuutta. Läpinäkyvyys tekee mahdolliseksi sen, että seuraavaksi 

aihetta tutkivat voivat tehdä samanlaisen tutkimuksen. (Eskola & Suoranta, 1998.)  

 

Tutkijana pyrin suhtautumaan tutkittavaan ilmiöön neutraalisti, etäisesti ja kriittisesti. 

Hyvä asia tutkimukseni luotettavuuden kannalta on se, että en itse työskentele, enkä 

ole koskaan työskennellyt Helsingin Sanomissa.  Haastateltavat eivät ole 

työkavereitani. Tämä tuo näkökulmaani neutraaliutta. Katson tutkittavaa asiaa 

ulkopuolisen tarkkailijan silmin, vaikkakin toimittajan rooli on minulle tuttu 

ammattini takia.  

 

Haastattelemani henkilöt ovat asiantuntijahaastateltavia. Heillä on erityistä 

asiantuntemusta viestinnän ja journalismin kentältä käytännön tasolla työnsä kautta. 

Osalla haastatelluista on myös akateemista asiantuntemusta ja kokemusta asioista, 

josta he puhuivat, eli kokemusta viestinnän ja journalismin akateemisesta 
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tutkimuksesta. Haastateltavat ovatkin samanaikaisesti sekä kokemusasiantuntijoita 

että asiantuntijoita substanssiasiantuntijoita: tässä tapauksessa (live)journalismista.  

 

Tutkimukseni luotettavuutta arvioitaessa on oleellista huomata, että aineistoni on 

melko suppea. Tein viisi haastattelua, jotka kestivät noin kaksi tuntia kukin, eli 

materiaalia tuli reilut 10 tuntia. Tutkimukseni tuloksia ei voi yksiselitteisesti yleistää 

käsittämään kaikkea livejournalismia maailmassa. Tutkimukseni maalaa kuvaa siitä, 

millaista Helsingin Sanomien journalistien tekemä livejournalismi on ja mitkä ovat 

sen erityispiirteet sen tekijöiden mielestä. Näin ollen tutkimustani voi pitää 

tapaustutkimuksena. Tulokset kertovat, mitä Mustan laatikon tuottajat ajattelevat 

työstään ja livejournalismin voimasta. Mustan laatikon erityispiirteitä ei voi yleistää 

koskemaan kaikkea maailman livejournalismia, koska maat, kulttuurit, toimitukset, 

toimittajat sekä toimituskulttuurit eroavat toisistaan.  

 

Laadullista tutkimusta tekevän tutkijan on syytä muistaa, että haastateltavat kuvaavat 

ilmiöitä, tapahtumia ja niiden kulkua aina omasta perspektiivistään. Siksi on tärkeä 

ymmärtää, että haastatteluissa voi esiintyä eriäviä tulkintoja ja näkemyksiä asioista. 

Tutkijan on ymmärrettävä, milloin haastateltava puhuu niin sanotusti omasta 

puolestaan ja milloin tekee niin kutsuttua mututulkintaa siitä, mitä muut kenties 

ajattelevat tai mitkä ovat heidän motiivinsa. Kun haastateltava tulkitsee muiden 

toimintaa, hän kertoo paljon myös omista oletuksistaan ja tulkinnoistaan. (Alastalo & 

Åkerman, 2010, 321.) Esimerkiksi haastateltavani voivat puhua siitä, miten he näkevät 

Mustan laatikon esitysten rakentavan yleisösuhdetta, mutta he eivät voi kertoa, miten 

yleisö kokee suhteen toimittajiin, vaan sitä olisi kysyttävä suoraan yleisön edustajilta.  

 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkijan rooliin ja positioon liittyvää problematiikka 

pohdittaessa voidaan hakea virikkeitä sosiologiasta. Anthony Giddens (1984) puhuu 

kaksoishermeneutiikasta, jolla hän tarkoittaa, että sosiologinen tutkimusprosessi on 

aina ”tulkinnan tulkintaa” (Jokivuori, Ruuskanen, Siisiäinen & Wilska, 2015, 172). 

Kaksoishermeneutiikkaa voidaan pitää yleisenä ihmistieteisiin liittyvänä haasteena. 

Luonnontieteessä tutkija voi tehdä tulkintoja luonnosta ”täysin vapaasti”, mutta 

ihmistieteissä tutkimus tai tutkija tulkitsee kohdetta, joka jo itse antaa tulkintoja 
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omalle toiminnalleen. Eli tutkittavat ihmiset tulkitsevat asioita mielissään, joita sitten 

tutkija tulkitsee vielä lisää. Tästä tulee ajatus tulkinnan tulkinnasta. Samoin ihmiset 

kykenevät ottamaan huomioon tutkimustuloksia ja muovaamaan toimintaansa sen 

perusteella. Siksi sosiologiseen tutkimukseen liittyy Giddensin mukaan aina 

”kaksisuuntaista ymmärtämistä”. Kaksoishermeneutiikan voi yleistää koskemaan 

sosiologian lisäksi kaikkea laadullista tutkimusta, jossa tutkitaan ihmisten ajattelua. 

(Jokivuori, Ruuskanen, Siisiäinen & Wilska, 2015, 172.) 

 

Huomasin tuottajien haastatteluja tehdessä erään ongelman, joka koskee tuottajien 

kertomusten ja heiltä saamani kokemusperäisen tiedon luotettavuutta. Koska 

haastattelemani toimittajat ovat perustaneet kyseisen projektin: Mustan laatikon ja 

”tuoneet livejournalismin maailmalta Suomeen”, heillä on tietojen antajana ”oma 

lehmä ojassa”. Vaikka haastateltavat ovat päteviä asiantuntijoita asiassa, josta he 

puhuvat, he ovat myös tavallaan uuden journalistisen tuotteen keksijöitä Suomen 

kontekstissa, joten heillä on hyvä syy puhua keksimästään innovaatiosta positiivisesti.  

 

Kärjistetysti tuottajat voidaan nähdä livejournalismin asiantuntijaroolin lisäksi 

yrittäjinä tai innovaattoreina, uuden journalistisen tuotteen kehittäjinä, joilla on hyvä 

syy kertoa projektistaan positiiviseen sävyyn. Tämä ”kaksoisrooli” ei ole ongelma, 

mutta se on hyvä tiedostaa tutkijana. Aineistoa analysoidessa havaitsin, että tuottajat 

kehuivat projektia runsaasti. Tämä on inhimillisesti ymmärrettävää. Tulokset 

saattaisivat olla erilaisia, jos olisin haastatellut jonkin muun mediatalon toimittajia.  

 

Helsingin Sanomien Mustan laatikon livejournalismi on aidosti uudenlaista 

journalismia Suomessa, joten on ymmärrettävää, että uudet tavat tehdä herättävät 

ihastusta niin yleisössä kuin tekijöissä. Haastateltavat antoivat myös kriittisiä 

vastauksia ja pystyivät pohtimaan livejournalismia monelta eri kantilta, myös sen 

uhkien kautta.  Haastattelut eivät olleet siis pelkästään uuden journalistisen 

innovaation ylistystä.  

 

Työ livejournalismin parissa herätti tekijöissä tunnetta. Tunne oli uusi tekijä, jota 

livejournalismi oli toimittajan työhön tuonut. Haastateltavat näkivätkin Mustan 
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laatikon henkilökohtaisesti merkittävänä, rakkaana, tärkeänä ja erityisenä työasiana. 

Musta laatikko koettiin jopa merkittävimpänä asiana, mikä pitkällä toimittajan 

työuralla oli tullut vastaan. Kollegat eri mediataloista tulevat kiittelemään esitysten 

jälkeen, esiintyjät kokevat esiintymisjännitystä ennen omaa vuoroa ja kollektiivista 

riemua esityksen jälkeen, kun jännitys purkautuu ja esitys menee hyvin. Mustassa 

laatikossa myös yleisö pääsee kokemaan yhteisiä kokemuksia esiintyjien kanssa. 

Esiintyjät kuulevat yleisön naurut ja aplodit, kun on itse estradilla sanonut painavan 

ja harkitun sanan päivän polttavaan puheenaiheeseen, maailman tilaan tai 

suomalaisen yhteiskunnan kipupisteistä. Tässä on kyse toimittajien ja yleisön 

välisestä vuorovaikutuksesta tai ehkä vain ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta.  

 

Vaikuttaa siltä, että koko Mustan laatikon menestys ja livejournalismin voima 

palautuu lopulta ihmisyyteen, sosiaalisuuteen ja jaetun kokemuksen voimaan. 

Ihmisillä on monenlaisia teknologisia keksintöjä, uutisia tulee joka paikasta, 

toimittajan työ on hyvin teknologiavälitteistä tänä päivänä. Musta laatikko nostaa 

toimittajat yhden illan ajaksi ”tähdiksi suuren estradin valokeilaan”. Kun tavallisesti 

yleisö on lehtityössä toimittajalle kaukana ja etäinen, Musta laatikko tuo yleisön ja 

toimittajat yhteen, samaan tilaan tarinoimaan. Livejournalismin voima näyttää 

palaavan entisajan tarinankerronnan perinteeseen sekä uutisten huutamiseen 

kadunkulmassa. Livejournalismi on siirtänyt journalismin teatterisaleihin.  

 

Jos tutkimuksen luotettavuuden pohdintaa jatketaan vielä hiukan, hyvä puoli 

tutkimuksessani on, että tutkittavilla on paras mahdollinen tieto livejournalismista 

Suomessa. He ovat Helsingin Sanomien sisältä parhaita mahdollisia haastateltavia 

livejournalismista, koska he ovat tuottaneet jokaisen tai lukuisia esityksiä, kun 

toimittajat ovat olleet vain yksittäisiä kertoja puhumassa lavalla. 

7.2  Tutkimuksen eettisyys 

Tätäkin tutkimusta ovat ohjanneet tieteelliselle tutkimukselle asetetut eettiset 

periaatteet ja käytännöt. Eettinen pohdinta kannattaa aloittaa tutkimuksen aiheen 

tarkastelulla. Olen perustellut aiheen valintaa muun muassa sillä, että perinteinen 
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media on myllerryksissä ja ala kaipaa kipeästi uusia yleisöön vetoavia innovaatioita. 

Livejournalismia tutkimalla saadaan tärkeää tietoa yhdestä mahdollisesta tavasta 

tehdä journalismista vetoavampaa. Tutkimuksen tarkoituksena ei kuitenkaan ollut 

varsinaisesti mainostaa Mustaa laatikkoa ja tuoda sille näkyvyyttä, mitä se kuitenkin 

mahdollisesti myös tekee. 

   

Toinen tärkeä eettinen näkökulma liittyy tutkittavien suojeluun. Haastateltavia on 

informoitu tutkimuksen tarkoituksesta ja tavoitteista, ja näin ollen heiltä on saatu 

tietoinen suostumus (engl. informed consent) tutkimukseen osallistumisesta. Tällä 

tavoin pyritään varmistamaan, että tutkittavat ovat vapaaehtoisesti mukana 

tutkimuksessa ja, että heitä ei manipuloida. (Kuula, 2006, 99–103.) 

 

Jotta tutkimukseni eettisyyttä voitaisiin tarkastella, on tutkimuksen oltava 

läpinäkyvää. Olen pyrkinyt kuvaamaan tutkimusprosessini mahdollisimman tarkasti 

ja rehellisesti, jotta tekemäni menetelmälliset valintani sekä tulkintani aineistosta 

olisivat mahdollisimman läpinäkyviä. Läpinäkyvyyttä lisäävät myös aineistosta 

nostetut sitaatit. Tutkimuksessa on kunnioitettu myös haastateltavien yksityisyyttä eli 

anonymiteettiä. Aineistosta nostetut sitaatit on yhdistetty aineistoon ainoastaan 

kirjain-numero-yhdistelmällä, ei haastateltavien nimillä. Tällä pyritään minimoimaan 

mahdolliset haitat, jotka voisivat kohdistua haastateltaviin. (Kuula, 2006, 201–207.) 

 

Tutkimuksen aiheen ja menetelmällisten valintojen eettisyyden pohdinnan lisäksi on 

myös tärkeää tarkastella tutkimuksen mahdollisia seuraamuksia. Yksi myönteinen 

mahdollinen seuraamus voi olla se, että yhä useampi kiinnostuu livejournalismista ja 

sen mahdollisuuksista. Kielteisiä seuraamuksia on mahdoton arvioida. 

7.3 Johtopäätökset ja jatkotutkimusaiheet 

Livejournalismi on hedelmällinen aihe jatkotutkimukselle. Mustan laatikon tekijöiden 

lisäksi voitaisiin haastatella akateemisia tutkijoita, jotka ovat tutkineet 

livejournalismia, eli tutkimusaihetta ”ulkopuolelta” tutkijan etäisyyden päästä. Mutta 

kyseessä on sen verran uusi ilmiö, että ensimmäiset akateemiset tutkimukset ovat 
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vastikään ilmestyneet, joka kertoo siitä, ettei maailmalla saati Suomessa ole vielä 

paljoa ole livejournalismiin perehtyneitä journalismin tutkijoita. Toinen kiinnostava 

tutkimussuunta olisi yleisön kokemukset livejournalismista, mutta sitä 

Livejournalismin voima -tutkimushankkeessa jo tutkitaan.  

 

Kolmas kiinnostava tutkimusaihe voisi liittyä livejournalismin mahdollisuuksiin 

mediakasvatuksessa ja medialukutaidon kehittämisessä. Tuottajat näkivät Mustan 

laatikolla mediakasvatuksellista arvoa. Yleisötutkimusaineistoista on käynyt ilmi, että 

myös nuoret katsojat ovat pitäneet Mustan laatikon esityksistä, vaikka esityksiä ei ole 

mitenkään erityisesti suunnattu heille. Muutamien koululaisnäytösten järjestämisen 

jälkeen tehdyissä kyselyissä on ilmennyt, että yläkoululaiset pitivät Mustan laatikon 

esityksistä siinä missä aikuisetkin, vaikka koululaisesityksissä esitettiin tismalleen 

sama esitys kuin muissa esityksissä, eli esityksiä ei ollut räätälöity nuorille sopiviksi.  

 

Tämä kertoo siitä, että nuoret voidaan saada kiinnostumaan hyvin tehdystä ja 

kunnianhimoisesta journalismista (ei pelkästä viihteestä), mikäli heille tarjotaan 

journalismi tarpeeksi kiinnostavasti, oikeassa ympäristössä. Aihe on ajankohtainen, 

koska media on viimeisten vuosikymmenien aikana kipuillut erityisesti nuorten 

tavoittamisen kanssa. Nuoret eivät ole yhtä kiinnostuneita perinteisestä 

journalismista kuin keski-ikäiset ja seniorit.  

 

Entä mikä on tutkimukseni merkitys akateemisella, yhteiskunnallisella ja käytännön 

tasolla? Tähän on hyvin vaikea vastata. Akateemisella tasolla tutkimus auttaa 

määrittämään journalismin kentällä uutta ilmiötä: livejournalismia, elävää 

journalismia. Tutkimus tuo tiedon murusia ilmiöstä, mutta ei selitä sitä tyhjentävästi 

tai lopullisesti. Yhteiskunnallisella tasolla journalismia voi pitää merkittävänä 

ilmiönä, journalismi vaikuttaa yhteiskuntaan. Livejournalistiset esitykset ovat 

kuitenkin journalismista toistaiseksi niin pieni palanen, että sillä ei ainakaan vielä ole 

laajempaa merkitystä yhteiskuntaan. Käytännön tasolla tutkimukseni voi lisätä 

suomalaisten journalistien ja viestinnän tutkijoiden kiinnostusta tätä ilmiötä kohtaan. 

Jää nähtäväksi, käykö näin tai kuinka pysyväksi ilmiöksi livejournalismi journalismin 

kentällä vakiintuu tulevina vuosina ja vuosikymmeninä.  
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LIITTEET 

LIITE 1 : TEEMAHAASTATTELUN KYSYMYSRUNKO 

Livejournalismin voima -tutkimushanke: Tuottajien teemahaastattelujen 
kysymysrunko 
 
Ääninauhalle tiedot: 
● Haastattelijan nimi 
● Haastatteluaika ja -paikka 
● Suostumuslomakkeen läpikäynti 
 
Vastauksia käsitellään anonyymisti. Anonymisoitu aineisto tallennetaan 
Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon ja se on käytettävissä myös muihin 
tutkimuksiin.  
 
*Rekisterinpitäjä on Livejournalismin voima -tutkimushanke. Hankkeen kotiyliopisto 
on Turun yliopisto ja hankkeen koordinaattorina toimii Aalto-yliopiston 
viestintäpäällikkö Riikka Haikarainen. Yhteystiedot: riikka.haikarainen@iki.fi +358 40 
821 5060 
  
Perustiedot: 
● Ikä ja sukupuoli 
● Kuinka paljon työkokemusta toimittajana/tuottajana 
● Mikä tämän hetken työnkuva ja nimike? 
● Kuinka kauan olet toiminut Mustan laatikon tuottajana ja kuinka monessa 
tuotannossa olet ollut mukana? 
 
Assosiaatiot: 
Sano ensimmäinen mieleen tuleva asia, sana tai lause: 
● Livejournalismi 
● Musta laatikko 
● Toimittajan yleisösuhde 
● Objektiivisuuden ihanne 
● Journalismin tulevaisuus 
● Median murros 
 
Kysymykset kokemuksesta yleisesti: 
● Kerro omin sanoin, minkälainen kokemus Musta laatikko -esityksien tuottaminen 
on ollut? 
● Minkälaiset odotukset sinulla oli Mustan Laatikon tekemisestä etukäteen? Onko 
tuottaminen vastannut odotuksiasi? Jos ei, niin miksi? 
●Oliko sinulla Mustaa laatikkoa ryhtyessä tuottaa ajatusta siitä, millainen on hyvä 
livejournalismi tai livejournalistinen esitys? 



 
 

 ●Onko joku journalismin muoto/media/mediatuote, joka on samantyyppinen kuin 
Musta 
laatikko tai johon voi verrata Mustaa laatikkoa?  
● Miten Mustan laatikon tuotantoprosessi on kehittynyt ja muuttunut matkan varrella 
tai oma tekeminen muuttunut? 
● Mitkä ovat olleet suurimpia oivalluksia sinulle Mustan laatikon parissa?  
●Journalismissa tasapainoillaan subjektiivisuuden ja objektiivisuuden välillä. 
Perinteisesti journalismin ihanteena on pidetty mahdollisimman objektiivista 
tekemisen tapaa, mutta viime vuosina subjektiivisuuden korostaminen on lisääntynyt.  

- Mitä mieltä olet henkilökohtaisuuksien esiin tuomisesta journalismissa?  
- Mihin se mielestäsi sopii tai ei sovi? Mitä hyötyjä tai haittoja subjektiivisuus 

tuo journalismiin? Miten subjektiivisuutta voi käyttää hyvin?  
● Onko Musta laatikko -esityksissä erilainen suhtautuminen subjektiivisuuteen ja 
objektiivisuuteen kuin journalistisessa tyo ̈ssä muuten? Jos on, niin millä tavoin? 
● Ehdotatko usein toimittajille subjektiivisuuden lisäämistä tekstiin? Liittyykö 
subjektiivisuuteen ongelmia tai uhkia, mitä kannattaa pohtia? 
● Toimittajan persoona: otatko toimittajan persoonaa huomioon jotenkin, kun 
muokkaat tekstejä ja pohdit niiden sävyä?  
● Toimittajan ja tuottajan suhde/yhteistyö: Missä määrin sinä tuottajana vaikutat 
tekstiin suhteessa toimittajaan? Kuinka monta kertaa edaat tekstin läpi ennen esitystä? 

- Miten feature-toimittajat ja uutistoimittajat eroaa yleisesti, kun heitä pitää 
tuottaa?  

● Läpinäkyvyys ja luotettavuus 
- Onko Mustan Laatikon esitykset mielestäsi läpinäkyvämpiä ja luotettavampaa 

kuin normaali journalismi? Miksi? 
 
 
1. TEEMA: Tuottajien käsityksiä yleisösuhteen rakentamisesta 
(Tutkimuskysymys 2: Miten tuottajat ja toimittajat rakentavat suhdetta (engagementia 
ja immersiota) yleisöön?)  
Seuraavaksi on tarkoituksena käydä läpi toimittajien ja tuottajien yleisösuhdetta ja 
mielipiteitäsi sekä kokemuksiasi sen suhteen. 
 
1. Miten kuvailisit Musta laatikko -esityksien aikana muodostunutta suhdetta 
toimittajien ja yleisön välillä?  

- Mitkä asiat toimittajan ja yleisön suhteessa ovat mielestäsi juuri nyt tärkeitä?  
2. Millä tavoin esityksiin käsikirjoitetaan puhuttelevuutta, jotta yleisön mielenkiinto 
ylläpidetään läpi esityksen ja se kokee esityksen tärkeäksi ja merkitykselliseksi? 

- Mitkä asiat mielestäsi ovat tärkeitä yleisön mielenkiinnon saavuttamiseksi ja 
ylläpitämiseksi?  

- Mitkä asiat mielestäsi tekevät hyvän, puhuttelevan ja merkityksellisen ML-
esityksen? Miten varmistut siitä, että esitys on valmis ja mahdollisimman 
puhutteleva? Millä kikoilla esityksen vetoavuutta voi lisätä?  

- Ennustettavuus: Pystytkö ennustamaan, mistä esityksistä tykätään eniten?  
- ML vetoaa tietysti järkeen ja tunteeseen. Kuinka paljon ajattelette tunnetta ja 

sitä, miten tekstiin ja esitykseen saa tunnetta mukaan?  
- Mitä ajattelet ylipäätään tunteiden käytöstä journalismissa?  



 
 

- Valmennatko tuottajana toimittajia kohtaamaan yleisöä? Jos kyllä, niin miten?  
3. Onko suhde yleisöön Mustassa laatikossa jollain tavalla erilainen kuin muussa 
työssäsi toimittajana/tuottajana? Jos on, niin miten? 

-  Ajatellaanko yleisöä ja sen haluja ML:ssä mielestäsi enemmän kuin muussa 
journalismissa?  

4. Muuttuiko yleisösuhteesi tai sen rakentamisen tavat työssäsi Mustan laatikon 
jälkeen? Jos niin, miten? 

- Voisiko ML:n yleisösuhteen rakentamisen tapoja hyödyntää muussa työssäsi 
jotenkin? 
 
 
2. TEEMA: Työtapojen muutos ja kokemuksen hyödyntäminen sekä käyttäminen 
(Tutkimuskysymys 3: Miten livejournalismissa käytettyjä immersiivisyyden ja yleisön 
sitouttamisen keinoja voisi käyttää journalismissa yleisemminkin? Miten Mustan 
laatikon tuotantoryhmän työtavat uudistavat journalismin tekemistä?)  
 
Seuraavaksi kysyn ajatuksiasi Musta laatikko -esityksien tuottamisen vaikutuksista 
käytännön työhösi tai näkemyksiisi journalismin tekemisestä.  
 
1. Onko Mustan laatikon tekemisessä ollut jotakin sellaista, mistä erityisesti innostuit 
tai yllätyit? 
2. Mitä opittavaa Mustan laatikon työtavoista - editoinnista, sparrauksesta tai 
ideoinnista - voisi olla työllesi laajemmin (sanomalehteä ja verkkoa tehdessä - tai 
muuten)? 
● Tuleeko mieleesi joitakin taitoja tai oppeja, joita viet tai olet jo vienyt Mustasta 
laatikosta mukaasi muuhun työhösi?  
3. Onko Mustan laatikon tuottaminen muuttanut sinua tai näkemyksiäsi 
journalismista?  
● Jos on, niin miten?  
4. Mihin livejournalismia ja ML:aa mielestäsi erityisesti tarvitaan juuri nyt?  
5. Ylellä on voimakas strategia nuorille ja nuorison tavoittamisessa media kipuilee. 
Onko tätä nuorison tavoittamista ajateltu HS:n ML:ssa?  
6. Miten näet journalismin kehittyvän tulevaisuudessa ja ilmentääkö Musta laatikko 
jotenkin tätä muutosta?  
● Pystytkö mainitsemaan jonkin tai joitakin kehityskulkuja, jotka 
vaikuttavat siihen millaiseksi journalismi kehittyy? Miten Musta laatikko heijastaa 
näitä ilmiöitä ja kehityskulkuja ja niistä nousevia mahdollisuuksia ja haasteita?”  
 
Kiitos, tässä olivat varsinaiset haastattelukysymykset. Tuleeko vielä mieleesi jotakin, 
mitä haluaisit sanoa? Tai onko jotain mielestäsi tärkeää, mikä ei tullut näissä 
kysymyksissä esiin. 
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