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TYÖRYHMÄT 
 

1. Kriittinen mediateoria [kritisk medieteori, critical media theory] 
 

Työryhmään sopivat mediatutkimuksen kriittistä ja teoreettista lähestymistapaa edustavat 

esitykset. Kritiikki on osa valistuksen perinnettä, ja se on ilmennyt monissa muodoissa. 

Tavallisesti sillä ajatellaan marxismin ja feminismin tapaisia, poliittisesti vasemmalle 

kallistuvia tutkimusotteita. Kuitenkin mediakritiikillä on vahva perinne myös 

konservatiivisessa (vanha ns. kulttuurikritiikki) samoin kuin liberalistisessa ajattelussa (esim. 

kriittinen rationalismi). Teoreettinen on tutkimus, jonka lähtökohtana ei ole empiirinen 

aineistonhankinta. Sen sijaan teoreettisessa tutkimuksessa pyritään muilla tavoilla 

kehittämään medioita koskevaa ajattelua. Näin teoreettisen tutkimuksen kenttä on laaja 

ulottuen empiirisen aineiston meta-analyysistä teoriakritiikkiin ja käsitteiden tutkimukseen 

jne. Työryhmän esitysten ei tarvitse aiheeltaan rajoittua tutkimuspäivien yleisteemaan. Niitä 

voi esittää kaikilla ”kolmella kotimaisella kielellä” eli suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 

 

Työryhmän vetäjä: 
Tarmo Malmberg 
Tampereen yliopisto 
titama uta.fi 
 

 

 

Kari Karppinen 
Helsingin yliopisto 
kari.karppinen@helsinki.fi 

 

Freedom Without Idealization: Non-Ideal Approaches to Freedom of Communication 
 

What kind of normative theory is needed for producing hope and imagining a better future? 

This paper discusses the normative perspectives that guide debates on freedom of 

communication and media from the perspective of the distinction between ideal and non-

ideal theory. In political theory, it has been suggested that abstract ideals of societal 

perfection may not always provide the most useful conceptual basis for normative theory and 

critical research. Ideal theories about notions, such as freedom, justice or democracy, in 

particular have been widely criticized for being too abstract and detached from real-world 

circumstances to guide normative analyses or political action. 

Similarly, in media and communication studies it can be argued that abstract and idealized 

models of freedom of communication and media may not provide the most useful theoretical 

resources for analyzing the factors that enable or constrain communication in the current 

situation. The paper discusses the implication of three different non-ideal approaches to 
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freedom that have arguably been, if not neglected, at least underdeveloped in normative 

debates in communication studies: Axel Honneth’s normative reconstruction, the capabilities 

approach developed by Amartya Sen and Martha Nussbaum, and the notion of agonistic 

freedom associated with radical-democratic theory. While they are not without problems, I 

argue that these perspectives, in different ways, provide some a basis for hope as 

theoretical perspectives for evaluating the structures and practices that enable or constrain 

freedom of communication today. 

 

 

 

Tarmo Malmberg 

Mediatutkimuksen normatiiviset käänteet ja positivismikritiikki tänään 
 

Keskustelua ihmistieteiden arvovapaudesta on käyty enemmän tai vähemmän 

systemaattisesti 1800-luvun loppupuolelta lähtien. Vastakkain tässä keskustelussa ovat 

olleet sanan laajassa mielessä positivistiset ja hermeneuttiset kannat. Edellisten mukaan 

tiede ei voi perustella arvoja ja normeja, jälkimmäisen mukaan se voi ja sen tuleekin. 

Mediatutkimuksessa vastaavaa debattia on harrastettu 1920-luvulta lähtien. Esitys kuvaa 

lyhyesti näiden kantojen vaihtelua 1900-luvun alkupuolelta 2000-luvun alkupuolelle. 

Ajankohtaisuutta kysymys on saanut uudelleen, kun mediatutkimuksessa on viimeisten 

kymmenen–viidentoista vuoden sisällä ollut havaittavissa uusi normatiivinen, siis 

antipositivistinen käänne. Tämä tekee välttämättömäksi jatkaa mediatutkimuksen 

positivismikritiikkiä siitä, mihin 1960-luvun loppupuolelta 1980-luvun alkupuolelle jäätiin. 
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2. Mediahistoria: Media tavoitteitaan määrittämässä 
 

Mediayhtiöt ja toimijat ohjaavat toimintaansa suunnitelmin, strategioin ja visioin. Päämääriä 

asetetaan ja toimintaa suunnitellaan tiettyjen arvojen ja tavoitteiden pohjalta sekä julkisen 

palvelun medioissa että kaupallisissa yhtiöissä. Valinnat ja toiminnan suuntaaminen eivät 

koske pelkästään mediayhtiöitä. Yksittäisen toimittajan, toimittajatiimin ja jopa mediatutkijan 

tai tutkimussuuntauksen työssä voi olla agenda. Tutkimusotteista voi paikantaa joko avoimia 

tai piilotavoitteita. Niin yhtiöiden kuin yksittäisten toimijoiden tavoitteet ja toimintaperiaatteet 

voivat olla joko samansuuntaiset tai keskenään ristiriidassa. Silti ne perustuvat uskolle tai 

vähintään toivolle toiminnan oikeasta suunnasta.  

Tavoitteet ja päämäärät ovat historiallisesti muotoutuneita ja muuttuvia. Millaisia ohjaavia 

periaatteita yhtiöillä ja eri toimijoilla on ja on ollut? Miten ne ovat joko muuttuneet tai 

pysyneet samoina? Mediahistorian työryhmässä katsotaan ajallisessa perspektiivissä 

mediaa ja mediatoimijoita. Työryhmään kutsutaan mukaan kaikkia teemasta kiinnostuneita 

tutkijoita. 

 

Työryhmän vetäjät:  
Paavo Oinonen, Turun yliopisto 
Maiju Kannisto, Turun yliopisto 
 

 

 
 

 
Epp Lauk 
University of Jyväskylä 

 

Historical continuity as a building block of professional culture of journalism 
 

History has demonstrated that relatively stable political, economic and societal conditions 

support sustainability and continuity of journalistic professionalism (Nordenstreng et al.  

2016; Lauk & Harro-Loit 2016). By contrast, political crises or upheavals interrupt the 

continuous development of journalism and bring about a more or less complete negation 

or/and reconsideration of earlier experiences, professional knowledge, values, identities and 

loyalties. This can happen in either direction – positive or negative –  and certainly affects 

the future development of journalism.  

This paper attempts to apply the concept of continuity and discontinuity for analysing the 

effects of political crises and upheavals on the development of journalistic profession. The 

concept of continuity and discontinuity comes from social psychology and is linked to 

individual and group identity. Through belonging to a group that has history and collective 

memory, individuals build up the sense of self (Reicher 2008; Sahdra & Ross 2007).  I argue 

that the same applies to professional identity: professions have a certain guild spirit and a 

professional ideology (shared values, standards, principles etc.)  that connects the 

members.  An important aspect of this ideology and connecting spirit is a common past that 

is valued and collectively remembered.  Thus, historical continuity provides an essential 



8 
 

building block for the members of the group to understand who they are as individuals and 

professionals.  Historical events that undermine continuity have serious consequences both 

at personal and group levels. I use Estonia as an example for demonstrating how violent 

ruptures in a country’s political history bring about radical changes in the country’s 

journalism culture.   

 

References:   
Lauk, E. & Harro-Loit, H.  (2016) Journalistic autonomy as a professional value and element 
of journalism culture:  The European perspective. Journal of Communication, 11, 1956–
1974. 
Nordenstreng, K., Björk, U.J., Beyersdorf, F., Hoyer, S., Lauk, E.  (2016) A History of the 
International Movement of Journalists. Professionalism Versus Politics. Houndmills, 
Basingstoke:  Palgrave Macmillan. 
 
Reicher, S.  (2008) Making a past fit for the future:  The political and ontological dimensions 
of historical continuity. In F. Sani (Ed.) Self continuity; individual and collective perspectives.  
New York: Psychology Press, 145–158. 
 
Sahdra, B., Ross, M.  (2007) Group identification and historical memory.  Personality and 
Social Psychology Bulletin, 33, 384–395. 
 
 
 

 

 

Susanna Paasonen, Mari Pajala, Laura Saarenmaa 

Miehet kertovat, miehet rakastavat: Lehtimiehet, Mosse ja homopornon lukijasuhde 
 

Lehtimiehet julkaisi 1983–1984 kuuden numeron verran homopornolehteä Mosse. Tämä oli 

tiettävästi ensimmäinen homopornolehti Suomessa. Vaikka lehti lainasi nimensä varhaiselta 

homojulkkikselta Monsieur Mosselta, sen sisällöllä ei ollut tämän kanssa mitään tekemistä. 

Suomalaisen lehdistön historiassa pornoa tai seksuaalisille vähemmistöille suunnattuja lehtiä 

ei ole juurikaan huomioitu. Niiden tutkimus voi avata uusia näkökulmia niin mediayhtiöiden 

strategioihin kuin seksuaalisuuden historiaan Suomessa. 

Esitelmässä pohdimme, miten Mosse suhteutui Lehtimiehet-yhtiön muuhun liiketoimintaan ja 

miten Mossen sisällössä rakennettiin paikkaa suomalaiselle homopornolehdelle. 

Lehtimiesten kustantama Kalle oli julkaissut erillisiä homosivuja jo vuodesta 1978. 

Kustantajan lehdet kilpailivat keskenään, mutta myös mainostivat toisiaan. Siinä missä 

Kallessa homosivut oli ikään kuin piilotettu heteromiehille suunnatun sisällön keskelle, 

Mossella Lehtimiehet pyrki puhuttelemaan homomiehiä (ja ensimmäisissä numeroissa myös 

lesboja) omana kuluttajaryhmänään. Näin Lehtimiehet oli tuottamassa ajatusta homoista 

kuluttajaryhmänä, joskin tässä oli haasteensa eikä Mosse lopulta osoittautunut kaupallisesti 

kannattavaksi. 

Mosse puhutteli lukijoitaan läheiseen sävyyn, kutsui heitä tuottamaan sisältöä ja vetosi 

lukijoihin lehden tulevaisuuden turvaamiseksi; lehti esitettiin näin yhteisenä hankkeena. 
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Mossen sisällössä kansainväliset aiheet olivat keskeisessä osassa paitsi eri maiden miehiä 

esittelevissä pornokuvissa ja -jutuissa, myös homojen asemaa käsittelevissä artikkeleissa. 

Suomea peilattiin ulkomaihin ja usein Suomi esitettiin jäljessä länsimaisesta kehityksestä, 

kuten ”Näin muilla, milloin meillä” -tunnuksen alla julkaistuissa jutuissa. Jutuissa 

kommentoitiin eri maissa saatavilla oleva homoille suunnattu mediasisältöjä (esim. gay-

radiot) ja lukijakirjeissä Mossea verrattiin ulkomaisiin pornolehtiin. Näin lehden sisältö piirtää 

kuvaa kansainvälistä mediaympäristöstä, johon Mosse sijoittuu ja jossa Mosse toimii 

eräänlaisena välittäjänä Suomen ja muun maailman välillä. 

 

 

 
 

 

 

Maiju Kannisto 

Kulttuurihistoria, Turun yliopisto 

 

Tehokkaammin ja nopeammin – MTV ja toiminnan suunnittelun muutos 1980-luvulla 
 

Satelliitti- ja kaapelitelevisio, videot, kaupallinen radio ja Kolmoskanava toivat mediakentälle 

kilpailua 1980-luvulla. Myös Suomen talous alkoi siirtyä suunnittelutaloudesta 

kilpailutalouteen. Yritysmaailmassa suuntauduttiin perinteisistä ohjaus- ja 

suunnittelumalleista kohti strategisen suunnittelun ja tavoitejohtamisen kulttuuria. MTV siirtyi 

ensin pitkän tähtäimen suunnitelmista (PTS) keskipitkän tähtäyksen suunnitteluun (KTS) ja 

sitten dynaamisempaan strategiseen suunnitteluun. Miksi ja miten toiminnan suunnittelu 

muuttui? 

Esitys tarkastelee MTV:n toiminnan suunnittelun taustalla olevien arvojen muutosta 1980-

luvulla. Tehokkuus ja nopeus nousivat tärkeiksi arvoiksi, joilla toivottiin saavutettavan 

kilpailukykyä. Esitys liittyy tekeillä olevaan kulttuurihistorian alan väitöskirjaprojektiini 

Ohjelmatuotannosta ”merkintekijäksi”. MTV ja kaupallisen television tuotantokulttuuri 

Suomessa 1980-luvulta 2000-luvulle. 

 

 

 
 

 

Reetta Hänninen 

”Naisten lehti on Helsingin Sanomat” – sukupuoli ja sanomalehden kasvustrategiat 
 

Helsingin Sanomien kehitys Suomen suurimmaksi sanomalehdeksi alkoi 1920-luvulla. 

Toisen maailmansodan jälkeen sen levikki oli lopullisesti kilpailijoiden tavoittamattomissa. 

Lehden jo tunnettu ja tutkittu kasvustrategia oli irrottautuminen taustalla olevasta 
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Edistyspuolueesta ja tarpeeksi neutraali uutisointi, jolloin lehteä voitiin markkinoida myös 

työväestölle. 

 Tekeillä olevan väitöskirjatyöni pohjalta esitän, että työväestön lisäksi Helsingin Sanomat 

kurkotti myös naisten puoleen. Naiset otettiin osaksi markkinointistrategiaa ja vuonna 1930 

Helsingin Sanomat mainostikin olevansa ”Naisten lehti.” Samaan aikaan toimituksessa 

työskentelevien naisten määrä kasvoi. Heidän osuutensa alkoi nousta Eljas Erkon 

johtajakauden alussa ja oli ennen toisen maailmansodan alkua jo lähes neljäsosa koko 

toimituskunnasta. 

 Esitelmässäni pohdin sitä, miksi naislukijat olivat tärkeitä kasvavalle ja kaupallisten 

periaatteiden mukaan toimivalle lehdelle. Tarkastelen miten naisten merkitys näkyi sekä 

lehden sivuilla että toimituksen sisällä. Lisäksi tuon esiin miten toimitustyötä tekevät naiset 

eivät ainoastaan houkutelleet naislukijoita, vaan olivat osaltaan muokkaamassa Helsingin 

Sanomista laajoihin kansanjoukkoihin vetoavaa yleislehteä. 

 

 

 
 

 

 

Paavo Oinonen 

Kulttuurihistoria, Turun yliopisto 

 

Kun julkinen palvelu tuli Yleisradioon 
 

Suomen Yleisradio alkoi määritellä toimintaansa julkisena palveluna varsin myöhään. Toisin 

oli vaikkapa koko käsitteen kotimaassa Isossa-Britanniassa, jossa ensimmäinen pääjohtaja 

John Reith antoi sille sisällön kirjassaan Broadcast over Britain (1924). Esityksessäni pohdin 

millaisten vaiheiden kautta ja millaisella itseymmäryksellä Yleisradio päätyi puhumaan 

julkisesta palvelusta. 

Tehtävien määrittelyjen muovautumisessa on keskeisiä etappeja, joita paperissani esittelen. 

Vuonna 1965 alkaneella Eino S. Revon pääjohtajakaudella yhtiön johto huomasi, ettei 

"meillä ole määritelty vielä kertaakaan perusteellisesti yleisradiotoiminnan linjoja" 

(Yleisradion suunta I 1967). Mietintö oli tekijöidensä mukaan ensimmäinen määrittely-yritys, 

vaikka tosiasiassa vuosien saatossa pyrkimys sivistyksen ja viihteen tasapainoon oli useita 

kertoja puettu sanoiksi. Reporadion aikana kaksoismonopolilla turvatulla yleisradioyhtiöllä ei 

kuitenkaan ollut tarvetta puhua itsestään palveluna. Tarve syntyi 1980-luvulla viestinnän 

sääntelyn purun myötä. 
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3. Huominen on (epä)toivoa täynnä: media, menneisyys ja 

tulevaisuuden tarinat [Media, the past, and future imaginaries] 
 

Vuonna 2017 suomalainen media on näkyvästi mukana satavuotiaan Suomen 

juhlallisuuksissa, vuonna 2018 samanlaista merkkipäivää vietetään Baltian maissa ja 

Puolassa. Samalla näiden Euroopan unionin jäsenmaiden media taustoittaa kansallisia 

juhlavuosia EU:n erinäisillä ’kriiseillä’, jotka herättävät pohtimaan tulevaisuutta 

pessimistisemmästä näkökulmasta. Isojen juhla- ja kriisikertomusten lisäksi media rytmittää 

jokapäiväistä elämää kertomalla lukuisista menneistä ja nykyisistä tapahtumista, jotka 

sisältävät suoran tai epäsuoran viittauksen tulevaan. 

Työryhmä perustuu ajatukseen, että media (hyvin laajassa mielessä) käyttää menneisyyttä 

ja nykyisyyttä tulevaisuuden ’kuvittelemiseen’. Se, mitä ’oppeja’ menneisyydestä tai 

nykyisyydestä viestitään, ja miten se tehdään, ei kuitenkaan ole yksiselitteistä vaan samoja 

tapahtumia voi käyttää sekä positiivisten, negatiivisten että myös ristiriitaisten 

tulevaisuusnäkymien tuottamisen. 

Työryhmään odotetaan esityksiä, jotka käsittelevät median roolia menneisyyden, 

nykyisyyden ja tulevaisuuden välisten kytkösten luojana, vahvistajana ja haastajana. 

Ryhmässä pohditaan, kenelle nämä kytkökset tarjoavat mahdollisuutta samaistua ’valoisaan 

tulevaisuuteen’, ja miten ne voivat samanaikaisesti luoda sekä yhteiskunnallista toivoa että 

epätoivoa. Perinteisen ja sosiaalisen median lisäksi merkittäviä toimijoita ovat myös muut 

yhteiskunnalliset viestijät, kuten esimerkiksi museot. 

 

Large celebrations like Finland’s 100th anniversary are communicated in and by the media 

in the context of various EU ‘crises’ that form a basis for more pessimist future imaginaries. 

In addition to the stories directly related to grand celebrations or variety of crisis, media 

structures everyday by various ‘banal’ stories of the past and present events that implicitly or 

explicitly refer to the future. 

The working group shares an idea that the media (in a very broad sense) uses the past and 

the present to create future imaginaries. However, instead of uniform basis, the past and 

present are represented in controversial ways. Hence, the same past can be used for 

forming positive, negative as well as ambiguous imaginaries. 

We invite papers that deal with the role of the media in creating, fostering and challenging 

the connections between the past, present and the future. The group discusses who are 

invited to relate to imaginaries that can simultaneously create societal hope and 

hopelessness. In addition to legacy media and social media, the working group welcomes 

contributions related to other societal communicators, like museums. 

 

Työryhmän vetäjä: 
Sigrid Kaasik-Krogerus 
Jyväskylän yliopisto 
sigrid.s.kaasik-krogerus@jyu.fi 
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Noora Karjalainen 

English, Department of Language and Communication Studies 

University of Jyväskylä 

 

Perpetual pastness: Premediation in constructing the media representations of 

female folk singers 
 

This paper is based on my dissertation project and examines how the media representations 

of female folk singers are constructed in the media. I am especially interested in 

understanding the ways that the media presentation of female folk singers is based on 

processes of remembering and premediation. The uniformity of narratives constructing that 

presentation throughout the analysed media text data suggests that such processes are at 

work in the construction.  This paper aims to demonstrate how deeply embedded in the 

cultural memory the imagery of a female folk singer is and how extensively it is used by the 

journalists, audiences, and the artists themselves alike in constructing the media 

representations of the singers studied here. In other words, this paper aims to find answer to 

what makes folk singers folk singers in the media.  

To achieve this, I analyse articles, reviews, and interviews written about contemporary folk 

singers Julie Fowlis, Muireann Nic Amhlaoibh, Emily Portman, and Kate Rusby in order to 

find out what kinds of narratives construct their media presentation and what kinds of 

attributes those narratives attach on the singers. The theoretical framework is based on 

studies about cultural memory, premediation, and nostalgia (Erll 2009, 2011; Keightley & 

Pickering 2012; Boym 2001; Santesso 2006; Wilson 2014; Media and Nostalgia 2014) and 

discussions on authenticity (Moore 2002; Keightley 2001; Weisethaunet & Lindberg 2010), 

performance (Godlovitch 1998; Frith 1996), and internal otherness (Bohlman 2000; O’Flynn 

2014; Gelbart 2007). 

 

 

 

 

Ilari Kellokoski 
Väitöskirjatutkija 
Tampereen yliopisto 
Viestintätieteiden tdk. 
Ilari.kellokoski@uta.fi 
 

Michael Moore ja dokumenttielokuva suostutteluna 
 

Väitöskirjassani tutkin minkälaisia suostuttelukeinoja uusi amerikkalainen poliittinen 

dokumenttielokuva käyttää. Aineistonani toimivat Michael Mooren dokumentit. Moore on 

kaupallisesti mitattuna historian menestynein dokumenttiohjaaja, ja hänen työnsä ovat 

edesauttaneet uuden poliittisen dokumenttielokuvan aallon syntymistä. Moore on myös 

saanut osakseen kritiikkiä näkökulman puolueellisuudesta ja kronologian vääristelystä. 
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Kärkkäimpien kriitikoiden mielestä Moore vääristelee faktoja, ja hänestä on käytetty määreitä 

kuten propagandisti tai valehtelija. 

Mooren elokuvissa on vahva sosiaaliseen muutokseen pyrkivä sanoma. Usein tämä sanoma 

katsoo menneeseen ohjatakseen tulevaa. Moore tekijänä hämärtääkin aktivistin ja 

dokumentaristin rajoja. Hänen elokuvansa määrittelevät uudestaan objektiivisuuden ja 

subjektiivisuuden, totuuden ja mielipiteen, uutisraportin ja propagandan sekä journalismin ja 

aktivismin rajapintoja. Näin ollen, hänen elokuvansa edustavat totuuden relativistista 

diskurssia ja ovat täten kytköksissä totuuden jälkeisen ajan kehitykseen. 

Tutkimuksessani pyrin löytämään aineiston läpäiseviä suostuttelukeinoja ensisijaisesti 

kolmen tutkimustradition kautta. Väitöskirjani onkin eri teoreettisten ja metodologisten 

välineiden yhdistelmä. Ensiksi tutkin elokuvia retoriikan tutkimuksen kautta, ja pyrin 

tarkastelemaan kuinka perinteiset retoriikan keinot korreloivat Mooren dokumenttien 

keinojen kanssa. Toiseksi tutkin huumorin roolia suostuttelukeinona. Kolmanneksi 

tarkastelen dokumenttielokuvan tutkimuksen teorioita suhteessa suostutteluun. 

Tutkimusmenetelmäni on yhdistelmä lähiluvulla toteutettavaa sisällönanalyysia ja 

kvantitatiivista sisällönanalyysia. Kvantitatiivisella analyysillä tarkastelen lähiluennan avulla 

löytämieni löydösten relevanssia suhteessa tutkimusaineistoon. 

Paperissani esittelen alustavan sisällönanalyysin avulla löytämiäni suostuttelukeinoja.  

Esitän hypoteesini Mooren dokumenttien audiovisuaalisista retorisista keinoista ja vertaan 

näitä perinteisen retoriikan keinoihin. Moorelle ominaista ovat mm. nostalgian ja huumorin 

käyttö suostuttelussa. Arvioin myös retoriikan teorioita suhteessa dokumenttielokuvaan 

ilmaisumuotona.  

Tutkimukseni täydentää retoriikan teorioita audiovisuaalisella näkökulmallaan. Kiinnostus 

visuaaliseen retoriikkaan on nousussa, mutta mielestäni audiovisuaalisuus on jäänyt 

retoriikan tutkimuksessa pitkälti tutkimatta. Lisäksi, tutkimukseni tarjoaa poikkeavan 

näkökulman dokumenttielokuvasta suostuttelun välineenä. 
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4. Työryhmä: Mediakasvatus, kriittinen medialukutaito ja osallisuuden 

kulttuuri [Media education, critical media literacy and participatory 

culture] 
 

Mediakasvatus on jatkuvien haasteiden edessä, kun sekä yhteiskunta, arkielämä, perhe että 

koululaitos ovat etenkin digitalisoituvan teknologian ja toimintaympäristöjen myötä 

jatkuvassa, globaalissa muutoksessa. Työryhmään kutsutaan esityksiä, joissa pohditaan 

mediakasvatuksen nykytilaa, haasteita ja tulevaisuuden kehittämistarpeita ihmisen 

elinkaaren eri vaiheissa esimerkiksi suhteessa mediataitoihin, informaatiolukutaitoon, 

kriittiseen medialukutaitoon (esim. valeuutiset), digitalisoituviin formaaleihin ja informaaleihin 

oppimisympäristöihin, mediasuhteisiin, gender-kysymyksiin, median 

hyvin/pahoinvointikytköksiin (esim. nettikiusaaminen) ja osallisuuden kulttuuriin (esim. eri 

ikäryhmiin ja taustoihin kuuluvien kansalaisten mahdollisuudet osallistua yhteiseen 

päätöksentekoon monimutkaistuvissa mediaympäristöissä). Työryhmään ovat tervetulleita 

erityisesti esitykset, joissa käsitellään mediakasvatuksen avaamaa positiivista muutosta ja 

toivon kulttuuria. Toteutustapoja voivat olla perinteiset konferenssiesitelmät, paneelit tai 

yhteissessiot muiden työryhmien kanssa. Esitelmät voivat olla sekä suomen, ruotsin että 

englannin kielellä.  

Työryhmän vetäjinä toimivat professori Sirkku Kotilainen, Tampereen yliopistosta, 

yliopistonlehtori Mari Maasilta Lapin yliopistosta ja tutkija Mari Pienimäki Tampereen 

yliopistosta. 

 

Working group: Media education, critical media literacy and participatory culture 

Media education faces ongoing challenges when society including everyday life, family and 

school system are in constant global change, particularly through information technology and 

digital environments. The working group invites presentations considering the current state, 

challenges and future needs of media education in the different phases of a human life 

cycle, for example in relation to media skills, information literacy, critical media literacy (e.g. 

fake news). Moreover, the group is looking for presentations on formal and informal digital 

learning environments, uses of media, gender issues, wellbeing in regard of media (e.g. 

cyberbullying) and participatory culture (e.g. the ability of different age/gender/ethnic groups 

to participate in common decision-making in complex media environments). Particularly 

presentations on the positive change supported by media education and openings towards 

culture of hope are welcome. The working group invites traditional conference presentations, 

panels or joint sessions together with other groups. Presentations can be in Finnish, 

Swedish or English. 

The working group is led by Professor Sirkku Kotilainen, University of Tampere, University 

Lecturer Mari Maasilta, University of Lapland and Researcher Mari Pienimäki, University of 

Tampere. 
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Mari Maasilta, Yliopistonlehtori, Lapin yliopisto, Mediapedagogiikkakeskus 
mari.maasilta@ulapland.fi 

 

Mediakasvatusopintojen työelämäyhteys ja mediakasvatuksen maisteriopiskelijoiden 

urahaaveet 
 

Mediakasvatus on monitieteinen oppiaine, joka tarjoaa runsaasti 

suuntautumismahdollisuuksia työelämässä: Silti valmistumassa olevien mediakasvatuksen 

maistereiden on usein vaikea tunnistaa omaa osaamistaan, opintojensa 

työelämävastaavuutta ja mahdollisia työnantajia. Varsinaista ”mediakasvattajan” 

ammattinimikettä ei ole olemassa sen paremmin Suomessa kuin muuallakaan maailmassa, 

joten opiskelijat joutuvat rakentamaan omaa osaamistaan monista palikoista. 

Mediakasvatuksen maisterit eivät siis ole missään vaiheessa I-osaajia, vaikka heidän 

peruskoulutuksensa useimmiten tuleekin kasvatustieteen, viestintätieteiden tai 

kulttuuritieteiden kandidaatin opinnoista. Mikään näistä ei yksin riitä, vaan globaalissa 

työelämässä tarvitaan moniosaajia, jotka osaavat yhdistää mediaan liittyviä teknisiä taitoja 

teoreettisiin taitoihin esimerkiksi opetus-, viestintä-, kulttuuri- tai kaupalliselta alalta. 

Media-ala on myös varsin globaali, joten työelämässä tarvitaan taitoa tulla toimeen, 

verkottua ja työskennellä monikulttuurisissa ympäristöissä. Monet opiskelijat pohtivat 

tulevaisuuttaan suhteessa kansainvälisiin työympäristöihin ja asumiseen muualla kuin 

syntymämaassa. Heille kansainväliset maisteriopinnot ovat merkityksellisiä paitsi oman 

oppiaineen opintojen myös kielitaidon kehittymisen ja verkostoitumisen näkökulmasta. 

Monikulttuurinen oppimisympäristö vahvistaa työelämässä tarvittavaa kulttuuriosaamista ja 

auttaa opiskelijoita luomaan jo opiskeluaikana työelämässä tarvittavia verkostoja. 

Tarkastelen esityksessäni mediakasvatuksen maisteriopiskelijoiden työelämään liittyviä 

puhetapoja ja käsityksiä yliopisto-opintojen työelämäyhteydestä. Tutkimusaineisto on kerätty 

Lapin yliopiston mediakasvatuksen kansainvälisen maisteriohjelman opiskelijoilta laadullisen 

kyselyn avulla (N=23). Aineisto analysoidaan laadullisen sisällönanalyysin ja 

diskurssianalyysin menetelmillä.  

Tutkimuksen keskeisiä käsitteitä ovat yliopisto-opintojen työelämäyhteys, tulevaisuuden 

muuttuva työ, 21st century skills, moniosaaminen ja kansainvälisyys.  
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Päivi Rasi 
Lapin yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta, Mediapedagogiikkakeskus 
paivi.rasi@ulapland.fi  

 

Maaseudun ikäihmisten digitaalinen osaaminen sosiaali- ja terveyspalvelujen 

asiakkaina 
 

Esityksessä kuvataan Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimusta (2018–2020), jossa 

tarkastellaan maaseudun ikäihmisille tarjottujen digitaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden 

käyttöä tai käyttämättömyyttä sekä palveluiden käytön oppimista ja osaamista Ruotsin, 

Suomen ja Italian maaseuduilla. Tutkimuksen keskiössä on ikäihmisten digitaalinen 

osaaminen. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on viime vuosina määritelty digitaalisen 

osaamisen, mediataitojen ja medialukutaitojen osa-alueeksi. Vuonna 2016 eurooppalaiseen 

digitaalisen osaamisen DIGCOMP 2.0 –viitekehykseen sisällytettiin ”Terveyden ja 

hyvinvoinnin turvaaminen”.  

Länsimaiset yhteiskunnat ovat erityisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana panostaneet 

voimakkaasti digitaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiseen. Digitaalisen 

teknologian ja median odotetaan monessa suhteessa helpottavan erityisesti ikäihmisten 

arkielämää sekä kohentavan heidän elämänlaatuaan, hyvinvointiaan ja terveyttään. 

Tutkimus on kuitenkin myös problematisoinut tätä odotusta ja osoittanut, että lisätutkimusta 

tarvitaan erityisesti harvaan asutuilla seuduilla eli siellä, missä odotukset digitaalisesta 

teknologiasta ja mediasta arkielämän helpottajana ovat erityisen suuret. Tutkimuksella 

pyritään vastaamaan tähän haasteeseen.  

Suomen osatutkimus tullaan toteuttamaan Lapissa, jossa etäisyydet ovat suuret ja käytössä 

on muun muassa Virtu.fi-ympäristö kotihoidon tarpeisiin, esimerkiksi virtuaalisiin 

kotihoitokäynteihin, etälääkärivastaanottoihin, yhteydenottoihin hoitajiin, tiedonvälitykseen ja 

palveluneuvontaan. Maaseudulla asuvien ikäihmisten suhdetta digitaalisiin sosiaali- ja 

terveyspalveluihin tutkitaan hankkeessa kulttuurisesta, vertailevasta näkökulmasta. 

Tutkimusmetodologia on etnografinen, tutkimusaineistoja kerätään mm. haastattelemalla ja 

havainnoimalla ikääntyneitä palveluiden käyttäjiä sekä niitä, jotka syystä tai toisesta eivät 

palveluja käytä.  

Tutkimushankkeen nimi on HARVEST – eHealth and Ageing in Rural Areas: Transforming 

Everyday Life, Digital Competences, and Technology. Hanke rahoitettiin kansainvälisessä 

JPI MYBL kutsuhaussa: The Joint Programming Initiative “More Years, Better Lives – The 

Potential and Challenges of Demographic Change”. Hanketta koordinoi Uumajan yliopisto ja 

partnereina ovat Lapin yliopisto sekä Milanon katolinen yliopisto. 
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Salla Tuomola 

Tuomola.I.Salla@student.uta.fi   

Viestintätieteiden tiedekunta COMS  

Tampereen yliopisto  

 

Vastamedian ideologiset puhuttelutavat: Pakolaisuutisointi MV-lehdessä  
 

Tarkastelen, millaista julkista keskustelua pakolaiskriisistä on käyty MV-lehdessä, joka on 

yksi Suomen tunnetuimmista ja kiistellyimmistä perinteistä mediaa vastustavista 

verkkojulkaisuista. Tutkin, millaisia ideologisia puhuttelutapoja julkaisu kahdessa 

tapausesimerkissään käyttää. Samalla pohdin, millaisia demokratiaa uhkaavia tekijöitä MV-

lehden tuottamaan julkiseen keskusteluun liittyy. Lähestyn tutkimusasetelmaani 

ryhmäpolarisaation näkökulmasta diskurssinarratologian keinoin deliberatiivisen demokratian 

viitekehyksessä. Deliberatiivisen demokratian ihanteen mukaan vapailla kansalaisilla on 

tasaveroinen pääsy julkiseen tilaan, jossa eliitti ja kansalaiset voivat hankkia tietoa ja vaihtaa 

ideoita käymällä yhteisymmärrykseen pyrkivää julkista keskustelua. Deliberatiivisen 

keskustelun uhkana on nähty ryhmäpolarisoituminen ja mielipiteiden kärjistyminen. 

Digitaalisena aikakautena yhteiskunnan ja julkisen keskustelun on väitetty polarisoituneen, 

erityisesti pakolaisiin ja maahanmuuttoon liittyvissä aiheissa. Lähi-idästä Eurooppaan 

suunnannut pakolaisten siirtyminen on ollut otsikoissa läntisten demokratioiden medioissa 

näkyvästi syksystä 2015 lähtien. Tutkin kahta esimerkkitapausta, MV-lehdessä syksyllä 2015 

julkaistuja juttuja rasistisesta mielenilmauksesta Hennalan hätämajoituskeskuksen portilla 

sekä Isisin Pariisiin tekemistä terrori-iskuista. Tutkimusaineistoni perusteella MV-lehden voi 

nähdä tavoittelevan deliberatiivisen keskustelun muodollista ideaa tarjoamalla osallistumisen 

mahdollisuutta julkiseen keskusteluun myös niille ryhmille, jotka kokevat perinteisen median 

kentällä jäävän syrjään. Ideologisten puhuttelutapojensa perusteella julkaisu kuitenkin 

vahvistaa voimakkaan yksipuolista maailmankuvaa valikoimalla tarkkaan, millaisia uutisia se 

jakaa uutisvirrassaan. Perinteiseen mediaan kielteisesti suhtautuva julkaisu saa 

puhuttelutavoillaan aikaan voimakasta ryhmäpolarisoitumista, joka vahvistaa äärimmäistä 

perspektiiviä nimenomaan maahanmuuttoon liittyvissä aiheissa.  

Avainsanat: pakolaiskriisi, ryhmäpolarisaatio, vastamedia, deliberatiivinen demokratia 

 

 

 
 
Pirita Juppi, PhD, Principal lecturer, Turku University of Applied Science 
pirita.juppi@turkuamk.fi 

 

Seeing the Invisible – Using participatory media and art-based methods to engage 

end empower young people 
 

In the era of social media and new digital media tools, it is easy for active, extroverted and 

tech-savvy youth to have their voices heard. However, not all young people find it easy to 

adopt new digital tools or feel comfortable bringing out their views and sharing their lives in 

diverse social networking and content-sharing sites. Even among the generation of “digital 
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natives”, there are gaps in digital skills and in readiness for communication, interaction, 

creative self-expression and digital participation. 

Facilitated workshops may provide means to reach those “invisible” young people, who do 

not participate in digital culture out of their own initiative. This presentation is based on the 

experiences in the project Näkymättömät – nuorten digitarinat (in English The Invisible – 

Digital Stories of Young People). During the three-year project cycle (2015–2018), we have 

experimented on using Digital Storytelling and other autobiographical art-based methods 

(rap, comic and creative writing workshops) to engage and empower young people who are 

either out of school and work, or at critical transition phases of education.  

Creative workshop provide an opportunity for the participants to reflect on and represent 

different aspects of their identities, lived experiences, and goals and dreams for the future. 

Our workshop experiences have shown, that what matters most to the participants, is the 

experience of sharing, listening and being listened to within the safe space of the workshop. 

In many cases, the workshop process is more important to the participants than publishing 

their creative products online for wider audiences to see. 

 

 

 

Mona Khattab 
Doctoral Student 
Communication Studies, University of Vaasa 
mona.khattab@uva.fi  

 

Digital Inclusivity through Media Education: Bringing Hope to Underprivileged 

Communities 
 

In the digital age, the opportunities for empowering underprivileged communities are not fully 

tapped. Education remains a strong potential for enacting positive change among such 

communities. In an age of a steep digital divide between communities, efforts to bridge such 

gap through offering technologically assisted educational services can have a significant 

effect on the spread of the culture of hope via digital communication. 

Two foundations, Kiron Open Higher Education and Jaago Foundation, were awarded the 

2016 UNESCO award for providing educational projects utilizing Information and 

Communication Technologies (ICT). Set in Germany and Bangladesh respectively, Kiron 

and Jaago share the aims of spreading equity through education, using ICT, thus 

guaranteeing sustainability for under-represented communities by increasing digital 

inclusivity as opposed to the digital gap. Kiron specifically works with refugee communities in 

Germany, whereas Jaago is involved with economically underprivileged groups in 

Bangladesh. 

The current paper is a comparative study of both organizations with the objectives of 

analyzing their outreach, their strategies and their impact, in order to use them as case 

studies that can layout the potential for providing digital learning environments as 

instruments of media education. The research adopts critical media analysis to highlight the 
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role of digital participation and inclusivity in impacting positive change within the structure of 

media education targeting traditionally underprivileged communities.  
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Media Education for the Inclusion of Vulnerable Youth 
 

Vulnerable youth, those on the verge of dropping out of school (and eventually society), are 

of ongoing global concern. However, there is a lack of critical discussion on media education 

for supporting vulnerable youth. This paper presentation considers how schools and youth 

institutions can promote media skills and motivation for autonomous digital agency as 21st-

century citizenships and proposes media education that uses account-inclusive perspectives 

through participatory media. Media education here is understood as pedagogies on 

multiliteracies supporting youth media literacies as understandings of digitalized societies 

with their public nature and as well supporting expressive media skills as communicative 

media literacies. An extensive action-based qualitative study was conducted, consisting of 

eight substudies implemented in 2015–2017 with youth institutions around Finland. Each 

substudy included a media workshop promoting youth media-making as self-expression for 

participation through public media cultures. The workshops were attended by nearly 100 
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young people, mostly ages 15–22. Several kinds of marginalities comprised “youth 

vulnerabilities,” such as dropping out of school, displaying social and learning difficulties, or 

encountering challenges in language or life situations. As a result of the study, the paper 

proposes a model of Inclusive Media Education for supporting vulnerable youth. The model 

contains five key features of media education as everyday practices: safe spaces, caring 

interaction, trust in competence, creative media-making and authentic agency. The goals are 

to advance vulnerable youths’ motivation to participate, communicative media skills, 

autonomous agency, relatedness and experiences of inclusion in educational settings and in 

society. 
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The experience of student media in journalists training 
 

The centers of media education in Russia implement a smooth transition from the 

predominantly theoretical training of future journalists to more practical approaches. It is 

obviously that the traditional summer practices at journalism faculties are not enough for a 

qualitative professional preparation with modern journalistic competencies relevant for media 

market. According to this, student media platforms based on journalism faculties play 

important role in the formation, refinement and improvement of the practical skills (writing 

articles, fact-checking etc.) of future journalists. 

One of the main advantages of student media is the strong relationship between media 

production and learning process, that allows students to put theory into practice without 

discontinuing education. Related to project and team work practical competencies give an 

opportunity students to participate in all stages of production chain - from the application on 

the theme for a future material to its publication on media resources and further 

dissemination through social networks. This connection with educational process gives a 

motivation for students professional activity which can become one of the criteria for 

assessing his study at the faculty of journalism. Student media platforms work as centers for 

the practical training of students at the faculty – they are as important as disciplines as 

traditional theory plan. 

Different kinds of media (newspaper, radio, television, Internet resources) give skills of a 

universal journalist who can create a convergence media content. Media platforms on the 

Faculty of Journalism of Lomonosov Moscow State University (“Journalist Online” 
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(journalistonline.msu.ru), newspaper “Journalist”, TV-channel “Mokhovaya,9” and  radio 

“Mokhovaya, 9”) give a remarkable example of it. 

 

 

 

Suvi-Sadetta Kaarakainen 
Koulutussosiologian tutkimuskeskus, RUSE, Turun yliopisto 
susaka@utu.fi 

 

Digitaidot kriittisen medialukutaidon edellytyksenä 
 

Käsillä oleva globaali digitalisaatio ja digitaalisten teknologioiden yhä laajempi 

saavutettavuus ja saatavuus ovat tehneet digitaalisesta osaamisesta erottamattoman osan 

sosiaalista kanssakäymistä, yhteiskunnallista osallistumista, tiedonhankintaa ja -käsittelynä 

akateemista suoriutumista ja ammatillista menestymistä (Hoffman & Schechter 2016). 

Digitaalinen lukutaito on yksi osaamiseen liittyvistä käsitteistä, jolla tarvittavaa osaamista on 

pyritty tutkimuksessa erittelemään, ja sen tärkeys on laajasti tunnistettu (ks. Hatlevik ym. 

2015). Digitaalisen lukutaidon määritelmissä yhdistyvät teknologia (tietokoneet, älylaitteet, 

tietoverkot) ja tiedollinen ulottuvuus (lukutaito, kyvyt), ja erityisesti on peräänkuulutettu 

kriittisen medialukutaidon merkitystä nykyajan mediaympäristössä pärjäämiseksi. 

Perusopetuksella on keskeinen rooli suomalaislasten ja nuorten lukutaidon, ja nykyään myös 

digitaalisen osaamisen kartuttamisessa (OPH 2014). Tampereen yliopiston TRIM-

tutkimuskeskuksen ja Turun yliopiston Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen RUSE:n 

yhteishankkeessa Digiajan peruskoulu (VNK 2016–2018) tarkastellaan perusopetuksen 

digitalisaatiokehityksen nykytilaa, juuria ja tulevaisuutta. Hankkeen yhtenä mittaristona 

käytetään RUSE:ssa kehitettyä ICT-taitotestiä, jonka avulla selvitetään nuorten digitaitoja. 

Esityksessä tarkastellaan kriittisen medialukutaidon ja -osallisuuden kannalta keskeisiä 

digitaitoja ja sitä, miltä suomalaisnuorten tämänhetkinen osaaminen näyttää ICT-taitotestin 

tulosten valossa.  

 

Lähdeluettelo: 
Hoffman L. H. & Schechter A. L. 2016. “Technical skills required: how technological efficacy 
influences online political behavior,” Journal of Broadcasting & Electronic Media, vol. 60, 
484–502. 
 
Hatlevik, O. E., Ottestad, G. & Throndsen, I. 2015. Predictors of digital competence in 7th 
grade: a multilevel analysis. Journal of Computer Assisted Learning, 31 (3), 220–231. 
 
Opetushallitus 2014. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Helsinki: 
Opetushallitus. Saatavissa: 
http://www.oph.fi/download/163777_perusopetuksen_opetussuunnitelman _perusteet_2014. 
pdf. 
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Outi Kallionpää, FT 
Jyväskylän yliopisto 
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos 
email: outi.kallionpaa@jyu.fi 
 

Osallisuuden kulttuuri kirjoitustaidon innostajana 
 

Nuoret ovat motivoituneita tuottamaan vapaa-aikanaan erilaisia multimodaalisia, luovia 

mediasisältöjä osana osallisuuden kulttuuria. Nämä digitaaliset sisällöt ja niihin kytkeytyvät 

uudenlaiset sosiaaliset käytännöt ja taidot voidaan ymmärtää myös laajentuneina 

kirjoitustaitona, ns. uutena kirjoittamisena, jota olen tutkinut väitöskirjassani Uuden 

kirjoittamisen opetus – osallistavaa luovuutta verkossa (Kallionpää 2017). 

Samaan aikaan koulumaailmassa ja julkisessa keskustelussa ollaan yhä huolestuneempia 

nuorten heikentyvistä kirjoitustaidoista. Monien tutkijoiden mukaan kysymys on kuitenkin 

myös siitä, että kirjoitustaito käsitetään usein kapea-alaisesti pelkän kieliopin ja 

oikeinkirjoituksen hallinnaksi (esim. Lehtonen 2015). Koulukirjoittamisen opetus ei myöskään 

näytä motivoivan suurta osaa nuorista, vaikka monet näistä tuottavat runsaasti erilaisia 

mediatekstejä verkon sosiaalisissa ympäristöissä (Kauppinen & Hankala 2014; Lappalainen 

2011; Kallionpää 2017). 

Väitöskirjassani olen kehitellyt teoreettisen osallisuuden pedagogiikan nelikenttämallin, jonka 

tarkoituksena on yrittää integroida osallisuuden kulttuurin kirjoittamista motivoivia käytänteitä 

koulukirjoittamisen opetukseen. Uudessa tutkimusprojektissani tarkoituksenani on selvittää 

myös empiirisesti, kuinka osallisuuden kulttuuriin oleellisesti liittyvä sosiaalisuus ja luovuus 

voisivat edesauttaa nuorten kirjoitusmotivaatiota ja kirjoitustaitojen kehittymistä. 

Luovuuden käsitän tässä yhteydessä Anne Harrisin (2014) tavoin luovaksi kuvittelukyvyksi. 

Teoksessaan Creative Turn Harris katsoo, että uuden median osallisuuden kulttuureissa 

juuri luova kuvittelukyky muodostaa yhdessä osallistavan yhteisöllisyyden kanssa nuorille 

mielekkään ja oppimista edistävän toimintaympäristön Luova kuvittelukyky eroaa luovasta 

ongelmanratkaisusta, jollaiseksi luovuus yleensä pedagogisessa kontekstissa käsitetään, 

siten että ongelmanratkaisuun tähtäävä luovuus määrittyy valmiin tuotoksen kautta, kun taas 

osallisuuden kulttuurille ominainen luova kuvittelukyky liittyy prosessiin. (Kanssani samassa 

tutkimusprojektissa työskentelevän Risto Niemi-Pynttärin abstrakti käsittelee laajemmin tätä 

luovan kuvittelukyvyn käsitettä.) 

 

Lähteet: 
Hankala, Mari & Kauppinen, Merja (2013). Kriitikosta keskustelukumppaniksi –uutta otetta 
kirjoittamisen opetukseen. 
Harris, Anne (2014). Creative Turn. 
 
Kallionpää, Outi (2017). Uuden kirjoittamisen opetus – osallistavaa luovuutta verkossa. 
Lappalainen, H-P (2011). Sen edestään löytää. Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulokset 
perusopetuksen päättövaiheessa 2010. 
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Lehtonen, Heini (2015). Tyylitellen – nuorten kielelliset resurssit ja kielen sosiaalinen indeksisyys 
monietnisessä Helsingissä. 
 
 

 
 

 

Dosentti, yliopistonlehtori Risto Niemi-Pynttäri  

risto.niemi-pynttari@jyu.fi 

kirjoittamisen tutkimus Jyväskylän yliopisto 

 

Nuorten kuvittelukyky ja uusi kirjoittaminen 
 

Tarkastelen luovassa kirjoittamisessa tapahtunutta mullistusta, uutta mediakirjoittamista 

osana nuorten sosiaalista mielikuvitusta. Taustana on Outi Kallionpään (2017) 

väitöstutkimus Uudesta kirjoittamisesta kouluympäristössä. Työskentelemme yhteisessä 

tutkimusprojektissa, minä keskityn vapaa-aikaan sekä median, mielen ja sanallisen ilmaisun 

alueisiin. Tarkastelen niitä luovuuden ja kuvittelun (imagination) ja kuvitteellisen (imaginary) 

kannalta.  

Kuvittelykyky on viime aikoina jäänyt taitopainotteisen luovuuden varjoon. Luovuus on liitetty 

entistä selvemmin tavoitteellisen toiminnan piiriin, osaksi ongelmanratkaisukykyä.  

Mielikuvitus taas assosioituu esimerkiksi digitaalisen median lumoon. Ilmaus ”vain 

mielikuvitus on rajana” viittaa mahdollisuuksiin, mutta kätkee myös pelon siitä, että 

mielikuvitus ei olekaan rajaton, vaan se on jäänyt kehittymättömälle tasolle. 

Tässä esitelmässä käsitellään median ja kuvittelukyvyn suhdetta toista kautta. Creative Turn 

(2014) teoksessaan Anne Harris katsoo, että luova kuvittelukyky tulee nähdä osallisuutena 

medioituneeseen maailmaan (mediascape). Yksilöllinen kuvittelu (imagination) voi kehittyä 

toiminnalliseksi osallistumiseksi sosiaalisen elämän on kuvitteelliseen puoleen. Varsinkin 

leikkisyyden ja huumorin kehystämä toiminta välittää aivan erityisiä merkityksiä 

sosiaalisessa elämässä. 

Nuoren luovan mediakirjoittamisen tarkasteleminen merkitsee sitä, että tietoa kerätään 

kirjoittavien nuorten haaveiksi jääneistä suunnitelmista, eikä vain toteutuneista 

kirjoitusprojekteista. Luovaan ongelmanratkaisuun keskittyminen syrjäyttää monia 

tuloksettomilta ja turhilta vaikuttavia seikkoja, jotka ilmaisevat kuitenkin kuvittelukykyä.  

Praktisena tapauksena käsittelen nuorten fantasiakirjoittajien verkkoryhmää, jota Annemari 

Ahoste (Jyx, 2017) tutki kirjoittamisen pro gradussaan.  Avatar-hahmo, fantasiamaalima, 

toiveiden muuttuminen fiktiivisiksi tapahtumiksi muodostivat nähdäkseni kehyksen, joka 

huomioi yksilön mielikuvituksen ja sosiaalisesti kuvitteellisen kokonaisuutena. 

Luovan kuvittelukyvyn kannalta merkitsee sitä, että tarkastelun saa ohittaa sosiaalisen 

kuvitteellista puolta.  Toinen tarkasteluni kohde on luovan kirjoittamisen opas, jossa 

oletukseni mukaan vahvistetaan kuvittelukyvyn ja sosiaalisesti luovan elämän sidettä. 

Fantasiakirjailija Jeff Vandermeerin Booklife (2010) pyrkii otsikkonsa mukaisesti tukemaan 

luovaa kirjoittamista sen nykyisessä mediaympäristössä. Haen teoksesta erityisesti 

kuvittelukyvyn vahvistamisen merkkejä. 
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5. Media, teknologia ja yhteiskunta 

 
2010-luvun lopun teknologia- ja mediavälitteisessä maailmassa viestinnän välineiden 

materiaalisuutta tai niiden toimintaa ja käyttöä ohjaavia koodeja ei voi sivuuttaa viestintä- ja 

mediatutkimuksessa. Sosiaalisen elämän rakenteiden digitalisoitumisen ja verkottuneiden 

medialaitteiden myötä algoritmit ja protokollat kannattelevat havaintojamme, rutiinejamme ja 

kanssakäymisiämme lukemattomin huomaamatta jäävin mutta kouriintuntuvin tavoin. Lev 

Manovich on kutsunut ohjelmistojen lähes kaiken läpäisevää läsnäoloa termillä 

”softwarization”, maantieteilijät Rob Kitchin ja Martin Dodge puolestaan puhuvat 

koodi/tiloista. 

 Työryhmämme lähestyy mediaa ja viestintää kohdentamalla huomion niiden välineiden 

luonteeseen ja ominaisuuksiin, joiden kautta tänä päivänä viestimme toisillemme ja 

toimimme yhdessä. Kysymme, millaisia ovat eri viestintävälineiden affordanssit eli tarjoumat, 

ja miten ne mahdollistavat ja muokkaavat esilläoloa, esiintymistä ja vuorovaikutusta 

sosiaalisen median palveluista sanomalehtiin, kaupunkiympäristöön ja yksittäisiin tuotteisiin. 

Entä miten välittynyt viestintämme kytkeytyy sosioteknisiin infrastruktuureihin? 

 Lisäksi työryhmän kiinnostus kohdistuu siihen, millaisia viestinnän ja vuorovaikutuksen tiloja 

ja tilanteita sosiaalisen median algoritmit tuottavat kierrättäessään eniten reaktioita 

nostattavaa sisältöä. Pohdimme myös, onko huomion suuntaamisella viestintä- ja 

mediateknologian materiaalisiin piirteisiin mahdollista muuttaa maailmaamme, ja jos niin 

miten. Millaista algoritmien hallitsemaa kulttuuria haastava yhteiskunnallinen toimijuus voi 

olla? 

 Työryhmämme lähtökohtana on havainto, että viestintä- ja mediatutkimuksen valtavirtoja 

hallinneet ihmiskeskeiset lähtökohdat eivät mahdollista riittävän monisyisen otteen saamista 

ohjelmistoituneen yhteiskunnan valtarakenteista ja julkisen elämän mutkikkaimmista 

haasteista. Haluamme tarjota foorumin keskustelulle, joka ottaa vakavasti 

mediateknologioiden materiaalisuuden ja avaa tieteidenvälisiä polkuja suomalaisen media- 

ja viestintätutkimuksen kentällä. 

 

Työryhmän vetäjät: 

Anna Rantasila (anna.rantasila@uta.fi) 

Seija Ridell (seija.ridell@uta.fi) 

Minna Saariketo (minna.saariketo@uta.fi)  

 

 

 
 
Mirka Muilu (Muilu.Mirka.K@student.uta.fi) 

Hannah Arendt ja 2010-luvun lopun teknologiavälitteinen maailmallisuus 
 

Esityksessäni suhteutan Hannah Arendtin maailmallisuuden käsitteen kriittisen 

teknologiatutkimuksen havaintoon ihmisen ja teknologian vastavuoroisesta suhteesta. 
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Arendtin ajattelussa kysymys teknologiasta osana ihmisen valmistamaa maailmaa kytkeytyy 

oleellisesti kysymykseen politiikasta ihmistenvälisenä julkisena toimintana. 

Maailmalla Arendt viittaa ihmisten valmistamista asioista koostuvaan fyysiseen tilaan, joka 

sekä yhdistää että erottaa ihmisiä toisistaan. Kyse on yhtäältä käyttöesineiden, rakennusten, 

instituutioiden ja taideteosten muodostamasta rakenteesta, toisaalta muiden kanssa 

julkisesti jaetusta ”kanssamaailmasta”. Maailma ja sen moninaisuus ovat politiikan 

edellytyksiä. Klassikkoteoksessaan The Human Conditionissa Arendt (1958) esittää, että 

modernia aikaa leimaa maailmattomuus ja tämän myötä julkisen alueen katoaminen. Hän 

kritisoi myös sitä, että maahan kahlitut ihmisolennot ovat alkaneet toimia kuin 

maailmankaikkeuden asukkaat, vaikka he eivät ehkä koskaan pysty ymmärtämään, mitä 

pystyvät tekemään. Maailma muokkautuu tekojemme seurauksena, samalla kun tämä 

muokkaaminen tuottaa elämällemme uudenlaisia ehtoja, jotka jäävät osittain tietoisuutemme 

ulkopuolelle. 

Arendtin maailmallisuuden käsitettä on nähdäkseni mielekästä verrata posthumanismin ja 

kriittisen teknologiatutkimuksen pyrkimykseen käsitteellistää prosesseja ihmisten ja 

teknologisten koneistojen välillä. Näiden lähestymistapojen pohjalta teknologiset organismit, 

kuten robotit tai tekoäly, voidaan esimerkiksi nähdä kognitiivisina olentoina (mm. Hayles, 

2017) ja tavoitteellisina toimijoina (esim. Latour, 2014). Havainto, että muillakin kuin 

ihmisellä on kognitiivista kapasiteettia, tarjoaa uudenlaisia lähtökohtia tarkastella julkisen 

problematiikkaa aikana, jona taloudellisteknologisen infrastruktuurin digitalisoituminen, 

datamassat, tietokannat ja sosiotekniset kytkennät jäsentävät vahvasti maailmallisuuden 

luonnetta. Samalla nivoudumme julkisina toimijoina osaksi ei-tietoista kognitiivista 

kokoumaa.  

Meillä ei ole tutkijoina pääsyä paikkaan, josta maailmaa voisi tarkastella objektiivisesti. Tästä 

huolimatta poliittiseksi tehtäväksi ei asetu (ihmis)toimijuuden hävittäminen, mutta kysymystä 

toimijuudesta olisi lähestyttävä mahdollisimman laaja-alaisesti: Jos 1900-luvun puolivälin 

feministit tähdensivät yksityisen olevan poliittista, tänään keskiöön on nostettava 

materiaalisuuden (materiality) poliittisuus. 

 

 

 

Veera Kangaspunta (veera.kangaspunta@uta.fi) 

“Jätä kommentti” Verkkolehdet käyttäjien toimintaa ja kommentointia ohjaavina 

alustoina  
 

Vaikka verkkolehtien käyttäjien sitouttamiseen ja aktivoimiseen, erilaisiin 

vuorovaikutustoimintoihin ja osallistamisen muotoihin sekä niiden tutkimiseen on panostettu 

jo vähintään vuosikymmenen ajan, se, miten ja miksi käyttäjät toimivat tietyllä tavalla, 

vaikuttaa yhä avoimelta kysymykseltä. Verkkouutisten kommentoinnista on muodostunut 

yksi tällainen keskeinen osallistumisen ja osallistamisen muoto, mutta tutkimuskohteena se 

on jäänyt jokseenkin vähälle huomiolle.  

Väitöstutkimukseni tavoitteena on ymmärtää verkkouutisten kommentointia 

yhteiskunnallisena ilmiönä, käyttäjien toimintana ja ennen kaikkea kokonaisuutena. Tässä 
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tutkimuksen vaiheessa tarkastelu lähtee liikkeelle verkkolehtien rakenteesta ja 

kommentoinnin konkreettisista käytännöistä. Lähtöoletuksena on, että sillä, millaisia lehdet 

teknisinä ja toiminnallisina alustoina ovat ja millaisia käytäntöjä niissä ilmenee, on merkitystä 

sille, miten uutisia kommentoidaan. Tutkimus kytkeytyy teknisten alustojen (platform) 

tutkimukseen ja toisaalta verkkouutisten välittömyyden (immediacy) ajatukseen. 

Alusta pitää terminä ja käsitteenä sisällään monia merkityksiä. Gillespie (2010, 349-352) 

erottaa alustan käytössä neljä semanttista aluetta: tietokoneisiin liittyvä (computational), 

arkkitehtuuriin liittyvä (architectural), kuvaannollinen (figurative) ja poliittinen (political). Tässä 

tapauksessa ymmärrys alustasta löytyy alueiden välimaastosta: ”It now makes rhetorical 

sense to use the term to describe a computational service, but detach it from the idea of 

further software programming. [...] Platforms are ‘platforms’ not necessarily because they 

allow code to be written or run, but because they afford an opportunity to communicate, 

interact or sell.” (Gillespie 2010, 351) Oletuksena on, että verkkolehtien rakenne ja käytännöt 

vaikuttavat kommentointiin ja ohjaavat käyttäjien toimintaa. Erilaiset vuorovaikutustoiminnot, 

top-listat, suositukset ja esimerkiksi lehtien etusivujen ilme vaikuttavat kaikki omalta osaltaan 

siihen, miten käyttäjät lopulta päätyvät kommentoimaan tiettyä uutista ja edelleen, miten 

jätetyt kommentit vaikuttavat toisiinsa osana alustan toimintaa. Teknisen arkkitehtuurin 

lisäksi analyysi keskittyy toimituksellisiin käytäntöihin (esimerkiksi juttupituus, kuva) sekä 

verkkouutisten päivittymisen, jatkuvuuden, välittömyyden ja ohimenevyyden tarkasteluun.  

Tutkimuksen keskeiset kysymykset ovat: Miten verkkolehtien toimitukselliset käytännöt ja 

tekniset rakenteet ohjaavat käyttäjien toimintaa ja kommentointia? Millaisin seurauksin?  

Aineisto koostuu kolmen suomalaisen verkkolehden kuukauden uutisista yksittäiseen 

ympäristöonnettomuuteen, Talvivaaran kipsisakka-altaan vuotoon marraskuussa 2012, 

liittyen. Kolme erilaista lehteä tarjoavat mahdollisuuden tarkastella lehtien eroja ja 

yhtäläisyyksiä alustoina. Se, että tarkasteluun on valittu yksittäinen uutistapaus, mahdollistaa 

puolestaan pohdinnat siitä, miten kommentointi tietyn aiheen ympärillä siirtyy uutisesta 

toiseen, millaisena uutisten ja kommentoinnin suhde näyttäytyy välittömyyden näkökulmasta.  

 

 

 

Joanna Österblom (Osterblom.Joanna.M@student.uta.fi) 

Materialities of (social) media and contemporary activism 
 

The affordances of networked digital technologies have transformed how grassroots 

movements worldwide arise and communicate. In the past decade, so-called Facebook or 

Twitter-revolutions, for example, have gained huge visibility in the mainstream media and 

been analyzed by media studies scholars. What often is ignored in studies on social media 

related activism, however, is that the seemingly immaterial online realm itself is anchored in 

– and enabled by – a vast physical infrastructure of cables, servers and routers. These 

structures are based on the exploitation of such material resources as minerals and difficult 

labor conditions. 

This paper argues that the material aspects of social media platforms are a key element in 

the exploration of contemporary forms of bottom-up resistance. 
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In addition to the ecological downsides of the production and disposal of digital products, 

there are potential problems related to the ownership and management of the online 

platforms. Big technology companies like Google, Facebook, and Twitter design and control 

the software and algorithms that enable our (inter)actions, thereby shaping the rules of daily 

communication. The companies have access to what we write and to whom, they can punish 

us for our activities by closing our accounts. 

My suggestion in the paper is that to grasp the conditions of transforming the world (and 

obstacles to this endeavour), which is on the agenda of grassroots movements, we need a 

more detailed understanding of the complex materiality of media and how it intertwines with 

the political economy of social media platforms. 

 

 

 

Minna Saariketo & Harley Bergroth (minna.saariketo@uta.fi) 

Ohjelmistojen suostutteleva valta: teknografinen tarkastelu aktiivisuusrannekkeiden 

käyttöliittymistä 
 

Itsen mittaamiseen, kuten aktiivisuuden tai unen seurantaan, liittyvät laitteet ja ohjelmistot 

ovat yleistyneet voimakkaasti viime vuosina kuluttajien keskuudessa. Nämä teknologiat 

kannustavat ja suostuttelevat ihmisiä keräämään itseään koskevaa dataa, kartoittamaan 

arkisia rutiinejaan ja mahdollisesti muuttamaan omaa toimintaansa. Aikaisemmat itsensä 

mittaamista käsitelleet tutkimukset ovat lähestyneet aihetta erityisesti ihmisten käytäntöjen, 

merkityksenantojen ja kokemusten näkökulmasta. Näissä tutkimuksissa on osoitettu, miten 

perustavanlaatuisesti mittaamisteknologiat voivat muuttaa ihmisten toimintaa ja kokemuksia 

itsestään tai ympäristöstään. Toistaiseksi ei kuitenkaan ole juurikaan tutkittu itsen 

mittaamiseen käytettyjen ohjelmistojen ja käyttöliittymien performatiivisuutta tai niihin 

koodattua (affektiivista) suostuttelua. 

Tässä esityksessä esittelemme meneillään olevan teknografisen tutkimuksen, jossa 

analysoimme kahden eri aktiivisuusrannekkeen käyttöliittymää. Kiinnostuksemme kohdistuu 

erityisesti visuaalisiin ja graafisiin suunnittelun elementteihin, joilla pyritään vaikuttamaan 

käyttäjään. Tarkastelemme ennen kaikkea sitä, miten mittauskäyttöliittymät rytmittävät ja 

ajallistavat elämää kenties uusin tavoin. Tutkimuksemme tuottaa tietoa ohjelmistojen 

suostuttelevasta arkkitehtuurista ja valottaa siten monimutkaista kysymystä toimijuuden 

luonteesta ohjelmoidussa yhteiskunnassa. 
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Jarkko Toikkanen (jarkko.toikkanen@uta.fi) 

Välineen käsite, välinemääräisyys ja Slender Man -ilmiö 
 

Keskityn alustuksessani välineen (medium) käsitteeseen ja eri välineiden välinemääräisiin 

(medium-specific) piirteisiin nykyajan mediaympäristöissä. Lähestymistapani on sekä 

teoreettinen että menetelmällinen, sillä ilman jaettua ymmärrystä siitä, mikä väline on ja 

miten välineitä voidaan soveltaa monenlaisiin esittämisen tapoihin, mediaympäristöjen 

ominaislaatua on vaikea hahmottaa. Miten esimerkiksi sosiaalinen media käyttää kuvaa ja 

sanaa toisin kuin televisio tai kirjallisuus? Syntyvätkö erot pelkästään vuorovaikutuksen 

välittömyydestä tai välitettyjen sisältöjen luonteesta vai onko kyseessä jotain muutakin? 

Olen tutkinut retorisen menetelmän avulla, miten kirjallisuus välinemääräisesti vaikuttaa 

lukijaansa saaden hänet kuvittelemaan tietynlaisia näkö- ja kuulomielteitä, mikä tuottaa 

intermediaalista kokemusta.  Media & viestintään (3–4/2017) kirjoittamassani katsauksessa 

kerroin menetelmästäni ja esittelin kehittämääni välineisyyden (mediality) kolmiportaista 

mallia, jonka avulla materialisoin välineen ja välinemääräisyyden käsitteet uusin keinoin. Kun 

tutkija kohdistaa katseensa sosiaalisen median välinemääräisten piirteiden tarkasteluun 

perinteisempien esittämisen tapojen asemesta, millaisia tuloksia on lupa odottaa? 

Välineisyyden kolmiportainen mallini rakentuu siten, että ensimmäisellä tasolla sijaitsevat 

perusaistimme, toisella eri esittämisen tavat kuten mediaformaatit ja taiteenlajit ja 

kolmannella mediatutkimuksen kentän abstraktiot kuten medioituminen ja mediakulttuuri. 

Aistien ymmärtäminen välineinä ei ole yksiselitteistä eikä välttämättä yleisen käsityksen 

mukaista, mutta idean taustalla ovat historialliset perusteet, joita käytän alustukseni 

teoreettisina lähtökohtina. Perusteista etenen selontekoon välineisyyden kolmiportaisesta 

mallista, jota sovellan tapaustutkimukseen sosiaalisen median esitysten välinemääräisistä 

piirteistä. Käytän esimerkkinä verkossa vuonna 2009 syntynyttä Slender Man -hahmoa, josta 

kasvoi ajan myötä kauhufanista toiseen tarttuva maailmanlaajuinen ja monivälineinen, jopa 

murhan yrityksiin johtanut ilmiö. 

 

 

 

Reeta Pöyhtäri & Kaarina Nikunen (reeta.poyhtari@uta.fi; kaarina.nikunen@uta.fi) 

Alustojen tuottamaa rasismia? ”Platformed racism” suomalaisessa some-

kontekstissa  
 

Sosiaalinen media on tunnetusti pullollaan rasistista ja muuta ihmisoikeuksien vastaista 

sisältöä. Paitsi että sosiaalisen median käyttäjät aktiivisesti tuottavat rasistisia ilmauksia ja 

levittävät niitä verkostoissaan, voivat myös sosiaalisen median alustat itsessään vahvistaa 

rasistisia ilmiöitä alustan tarjoaman teknologian, algoritmien ja käyttösääntöjen rajaamilla 

tavoilla. Ilmiöstä on kansainvälisessä keskustelussa käytetty käsitettä ”platformed racism”: 

jokainen alusta mahdollistaa rasismia omalla tavallaan. On esimerkiksi havaittu, että 

Facebook alustana suodattaa jossain määrin ilmeisen rasistisia sisältöjä, mutta ei puutu 

rasistista sisältöä jakaviin linkkeihin samanlaisella tarkkuudella. Tässä mielessä voidaan 

puhua rasismin ilmeisestä ja piiloisesta esiintymisestä verkkoalustoilla. (Ben-David & 
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Matamoros-Fernández 2016.) Tietynlaisen sisällön sallimista määrittävät lisäksi alustan 

kaupalliset tavoitteet ja se, millaista käyttäjäkuntaa tavoitellaan. Toisaalta käyttäjät joutuvat 

ja myös oppivat sopeutumaan vallitseviin käyttösääntöihin, käyttäen niitä myös hyväkseen – 

esimerkiksi jakamalla rasistista sisältöä nimenomaan linkkien avulla.  

Facebook on tärkeä some-alusta ja verkkokeskusteluiden paikka myös Suomessa. Silti 

huomattava osa kaikille avoimesta, julkisesta verkkokeskustelusta tapahtuu erilaisilla 

enimmäkseen suomenkielisillä keskustelualustoilla. Näitä alustoja ei ole tähän saakka 

juurikaan tutkittu niiden rasismia mahdollistavien elementtien näkökulmasta. Esityksessä 

tarkastellaan suosittuja keskustelualustoja Suomi24, Ylilauta, Hommaforum, MV-lehti (ja sen 

keskustelufoorumi) sekä Vauva.fi kysyen, kuinka niiden ilmentämät teknologiset tarjoumat, 

käyttösäännöt, käyttäjäkulttuuri ja mahdolliset kaupalliset tavoitteet mahdollistavat ja 

ohjaavat ilmeisen tai piiloisen rasistisen sisällön julkaisemista ja levittämistä. Tarkastelussa 

käytetään esimerkkinä myös vuoden 2015-16 ”pakolaiskriisin” aikana kerätyn sosiaalisen 

median keskusteluaineiston (ns. big data aineisto) sisältöjä ja keskusteluissa eri alustoilla 

julkaistuja linkkejä: onko näiden avulla havaittavissa eroja ilmeisen ja piiloisen rasistisen 

sisällön sallimisessa alustoilla? Esitys tarjoaa näkökulmia siihen, kuinka suomenkielisessä 

verkkokeskusteluympäristössä voidaan jakaa ja levittää rasistisia sisältöjä eri muodoissaan, 

ja onko ”platformed racism” käsitteenä ylipäänsä kuvaava tässä kontekstissa. 

 

Ben-David, Anat & Matamoros-Fernández, Ariadna (2016) Hate Speech and Covert 

Discrimination on Social Media: Monitoring the Facebook Pages of Extreme-Right Political 

Parties in Spain. International Journal of Communication 10(2016), 1167-1193.  

 

 

 

Anna Rantasila (anna.rantasila@uta.fi) 

Sosiaalisen median teknologiset affordanssit ja affektiivinen kurinpito 
 

Populaarissa keskustelussa on kuluneen vuoden aikana toistuvasti viitattu siihen, kuinka 

sosiaalinen media, ja erityisesti Facebook, on rikkonut julkisen keskustelun, tai että julkinen 

verkon eri alustoilla käyty keskustelu olisi jollakin tavalla hallitsematonta tai kuritonta (ks. 

esim. Ingram, 2018; McNamee, 2018; Owen, 2018). Väitän kuitenkin, että verkkokeskustelut 

ja niiden teknologiset puitteet mahdollistavat jo nyt monenlaisia keskustelun suitsimisen ja 

kurinpidon muotoja (Langlois, Elmer, McKeyley, & Deveraux, 2009; Rantasila 2018, ks. 

myös Riis & Woodhead 2010). 

Esittelen paperissani Langloisin ja kumppaneiden (2009, 430) kommunikatiivisen kurinpidon 

(engl. communicative discipline) käsitteen pohjalta kehittämäni affektiivisen kurinpidon (engl. 

affective discipline, Rantasila 2018) käsitteen teoreettisia ulottuvuuksia, keskittyen erityisesti 

Langloisin ja kumppanien esille nostamaan näkemykseen sosiaalisen median alustoista 

(erit. Facebookista) ja niillä kokoontuvista verkottuneista julkisoista (engl. networked publics) 

koodin ja politiikan yhteenkietoutumina. Täydennän Langloisin et al.:n näkemystä affektin 

teorioilla, nojaten erityisesti Susanna Paasosen (2015; 2017), Kaarina Nikusen (2015) ja Zizi 

Papacharissin (2014; 2015) käsityksiin verkottuneesta affektista ja sen tarrautuvuudesta. 
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Esitän, että sosiaalisen median teknologiset affordanssit antavat palveluiden käyttäjille 

erilaisia mahdollisuuksia suunnata ja rajoittaa keskusteluissa virtaavan affektin suuntia. 

Samat affordanssit mahdollistavat monenlaisia valta-asetelmia, kun keskustelijat 

kamppailevat siitä, kuka saa määritellä ryhmän affektiivisen virittymisen tai sallitut 

ilmaisutavat ja mielipiteet. Toisin sanoen, sosiaalisen median teknologiset affordanssit 

tuottavat samanaikaisesti sekä toivoa että epätoivoa, tarjoavat mahdollisuuksia dialogiin ja 

synnyttävät samanmielisten kuplia. 

 

 

 

Minttu Tikka, Katja Valaskivi ja Johanna Sumiala (minttu.mt.tikka@helsinki.fi; 

katja.valaskivi@uta.fi; johanna.sumiala@helsinki.fi) 

Affordanssi ja väkivaltaisen hybridin mediatapahtuman tutkimus 
 

Väkivaltaisia hybridejä mediatapahtumia on mahdotonta kuvitella ilman niitä tuottavia 

toimijoita ja teknologioita. Digitaaliseen mediaympäristöön kuuluu niin inhimillisiä, 

kollektiivisia kuin ei-inhimillisiä toimijoita (Latour 2005), ja ne muodostavat erilaisia ja 

eritasoisia suhteita toisiinsa. Hybrideissä mediatapahtumissa toimijoiden ja teknologioiden 

välinen tiivis vuorovaikutus tekee niiden toisistaan erottamisen vaikeaksi. Tutkimuksellisesti 

affordanssin käsite tarjoaa mahdollisuuden kurottaa toimijoiden ja rakenteen välisen jaon yli 

(Faraj & Azad, 2012) ja analysoida sitä, miten toimijoiden ja teknologioiden tiivis toisiinsa 

kietoutuminen muokkaa ja kiihdyttää merkitysten tuotantoa.  

Tässä esityksessä pohdimme, affordanssin käsitettä globaalin väkivaltaisen hybridin 

mediatapahtuman tutkimuksessa. Kysymme: millaisiin toimijoihin affordanssit hybridissä 

mediatapahtumassa kiinnittyvät? Miten toimijoiden ja teknologioiden väliset suhteet 

muokkaavat tapahtuman dynamiikkaa? Ja miten affordanssit osallistuvat hybridin 

mediatapahtuman merkityksellistämiseen ja niistä käytyihin kamppailuihin digitaalisessa 

mediaympäristössä. Tarkastelemme affordanssia Charlie Hebdo satiirilehteen tehdyn 

väkivaltaisen iskun kontekstissa ja valotamme sitä empiirisesti Twitter-aineiston kautta. 

Metodologisesti yhdistämme digitaalista etnografiaa laskennallisiin menetelmiin (Sumiala 

ym. 2018).  

 

Faraj, S. & Azad, B. (2012) The Materiality of Technology: An Affordance Perspective. In P. 
M. Leonardi, B. Nardi & J. Kallinikos (toim.), Materiality and Organizing: Social Interaction in 
a Technological World. Oxford: Oxford University Press, 237–258. 
 
Latour, B. (2005) Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory. 
Oxford: Oxford University Press. 
 
Sumiala, J., Valaskivi, K., Tikka, M. & Huhtamäki, J. (2018) Hybrid Media Events. The 
Charlie Hebdo Attacks and Global Circulation of Terrorist Violence. Emerald Publishing. 
(forthcoming) 
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6. Viestinnän muuttuva etiikka 
 

Tämän päivän viestintäympäristö elää jatkuvassa muutoksessa tietoteknisen kehityksen ja 

uudenlaisten viestinnän toimintamallien seurauksena. Muutokset vaikuttavat merkittävästi 

viestinnän eettisiin käytäntöihin, valintatilanteisiin ja ratkaisuihin. Tilanteiden tunnistaminen ja 

eettisesti kestävä toiminta niissä on tärkeä osa viestinnän harjoittajien oman ulkoisen 

luotettavuuden säilyttämistä. Samanaikaisesti viestinnän yleisöt vaativat entistä laajempaa 

läpinäkyvyyttä viestijöiden omista tavoitteista. 

Työryhmässä tarkastellaan kokonaisvaltaisesti viestinnän uusia eettisiä haasteita, jotka 

liittyvät mm. toimitusten journalistiseen työhön, yritysten ja yhteisöjen tiedotustoimintaan ja 

viranomaisviestintään. Esimerkkejä esiin nousevista teemoista voivat olla journalismin 

itsesääntelyn toimivuus ja toimittajan työvelvoitteet, yhteisöviestinnän uudenlaiset 

toimintamallit ja julkisuudenhallinnan uskottavuus sekä viranomaisviestinnän velvoitteet ja 

avoimuus mediasuhteissa. 

 

Työryhmän vetäjä: 

tutkimuskoordinaattori Heikki Kuutti  

heikki.kuutti@jyu.fi    

 

 

 

Margareta Salonen 
Jyväskylän yliopisto 
margareta.salonen@jyu.fi 
 

Sosiaalisen median eettiset sudenkuopat toimitustyössä 
 

Sosiaalisen median palveluista Facebook on laajalti toimitusten käytössä. Tämä 

mahdollistaa sen, että suomalaiset kuluttavat some-palveluista eniten uutisia juuri 

Facebookista (Digital News Report 2016, 2017). Toimitukset käyttävät sosiaalisen median 

kanavia etupäässä toimitetun uutismateriaalin sekä vain sosiaalisessa mediassa ja 

sosiaalista mediaa varten tehdyn natiivisisällön julkaisemiseen. 

 Sosiaalinen media tuo jatkuvasti uusia mahdollisuuksia journalistiseen työhön. Nämä  

saattavat tuoda mukanaan myös sudenkuoppia, joihin journalistit voivat työnsä 

tiimellyksessä pudota. Sosiaalisessa mediassa tehty postaus voi herättää negatiivista 

keskustelua tai tuoda esiin asioita harmillisessa valossa. Tätä kautta ne voivat haitata 

toimitusta ja keskusteluun liittyviä muita tahoja.  

 Tässä paperissa:  

1) selvitetään sanomalehtien toimituksien Facebook-julkaisemisen erilaisia strategioita ja 

käytänteitä ja tarkastellaan näitä eettisestä näkökulmasta  
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2) nostetaan esiin esimerkkitapauksia toimitusten Facebookissa ilmenneistä sudenkuopista 

ja pohditaan näitä eettisestä näkökulmasta.  

Lisäksi tarkasteltavia tapauksia verrataan Julkisen sanan neuvoston aiemmin antamiin 

sosiaalista mediaa koskeviin ennakkopäätöksiin ja etsitään näiden päätösten valossa 

ratkaisuja sudenkuoppien välttämiseksi journalistisessa työssä. 

Paperi analysoi sanomalehtien Facebook-postauksia ja niiden synnyttämää keskustelua ja 

vuorovaikutusta yleisön ja toimituksen välillä. Paperi liittyy Jyväskylän yliopiston Luotsiva-

tutkimushankkeeseen, jossa tutkitaan kotimaisten alue- ja paikallislehtien Facebook-

toimintaa. 

 

 

 
 

 

Reeta Pöyhtäri 

Tampereen yliopisto 

reeta.poyhtari@staff.uta.fi 

 

Raiskausuutisista vihapuheeseen: Uutismedian eettinen harkinta 
 

Uutismedia ja sosiaalinen media ovat nykyisessä hybridissä mediaympäristössä jatkuvassa 

vuorovaikutuksessa keskenään, ja materiaalia kiertää molempiin suuntiin. Uutismedia ei voi 

sellaisenaan hyödyntää kaikkea mitä verkossa olisi tarjolla, vaan toimitusprosessia ohjaa 

kuten aina mm. uutiskriteereihin ja etiikkaan pohjautuva harkinta.  

Uutistoiminnan harkinta tulee erittäin selväksi yhteiskunnassa runsaasti kohua herättävissä 

tapauksissa, kuten turvapaikanhakijoiden oletetusti tekemissä raiskausrikoksissa. Siinä 

missä verkossa retostellaan poliisitiedoilla ja tuomioasiakirjoilla ja vaaditaan tekijöiden päitä 

vadille, uutismedian on pitäydyttävä tapauksen faktoissa ja toimittava lakien ja etiikan 

puitteissa. Toisaalta uutismediakin hyödyntää uutisoinnissaan ”kansan raivon”, eikä epäröi 

kertoa suurin otsikoin tapausten herättämistä peloista. Samankaltainen harkinta koskee 

verkossa esiin tulleita vihapuhetapauksia. Missä määrin uutismedian on tarpeen kertoa 

tapauksista tai esimerkiksi levittää vihapuhesisältöjä omassa uutisoinnissaan 

yhteiskunnallisen edun nimissä? 

Esityksessäni tarkastelen maahanmuuttajien tekemiksi epäiltyjä raiskausrikoksia ja erityisesti 

poliitikkojen tuottamaa vihapuhetta koskevien uutisten avulla.  Kuinka uutismedia on aiheista 

uutisoinut ja hyödyntänyt tai jättänyt hyödyntämättä verkossa ja sosiaalisessa mediassa 

julkaistavia maahanmuuttovastaisia tai maahanmuuttoa ja maahanmuuttajia koskevaa 

vihapuhetta sisältäviä materiaaleja? 

Uutiset on kerätty lähinnä Helsingin Sanomista, Yleisradiosta ja maakuntalehdistä 2015-

2016 liittyen myös silloin ajankohtaiseen ”pakolaiskriisiin” ja sen herättämään keskusteluun. 

Esimerkkitapaukset kertovat, millaiset eettiset ja muut tekijät ohjaavat uutismedian harkintaa 

tai millaisia tekijöitä tulisi journalistien eettisten ohjeiden ja muun ohjeistuksen valossa ottaa 

huomioon. 
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Hyödynnän tarkastelussa myös verkkokeskusteluaineistoja esimerkkeinä osoittamassa, 

millaista materiaalia uutismedialle olisi tapauksissa ollut tarjolla ja havainnollistamassa 

verkon ja uutismedian toiminnan eroja. Pohdin lisäksi, miksi erityisesti tämänkaltaisten 

tapausten yhteydessä voisi olla tärkeää, että uutismedia avaisi omaa toimintaansa yleisölle, 

joka usein syyttää mediaa asioiden salailusta ja pimittämisestä 

 

 

 
 

 

 

Tomi Lindblom 

VTT 

tomi.lindblom@gmail.com 

 

#metoo medioissa – Case Tomi Metsäketo 
 

Seksuaalinen häirintä on noussut mittavaksi puheenaiheeksi #metoo-kampanjan myötä 

ympäri maailman. Kampanjaan liittyen lokakuussa 2017 joutui mittavan sosiaalisen median 

kohun kohteeksi laulaja Tomi Metsäketo. Somesta perinteisiin medioihin laajentunut kohu 

yltyi niin suureksi, että Metsäketo sai potkut television viihdeohjelmasta ja suurmusikaalin 

roolista. 

Mutta mikä oli median etiikka kyseisessä tapauksessa? Oliko kyseinen henkilö todella 

sarjaraiskaaja, pedofiili ja ahdistelija, jolla oli satoja uhreja, kuten pahimmillaan väitettiin 

some-kirjoitusten lisäksi myös useissa medioissa. 

Kohu sammui muutaman viikon kuluttua yhtä nopeasti kuin oli syttynyt. Syntyi kuitenkin 

tilanne, jossa Metsäketo oli saanut lähtöpassit työtehtävistään ja menettänyt maineensa, 

vaikka väitetyille rikoksille ei koskaan löytynyt mitään näyttöä. 

Lopputuloksena nettipoliisi joutui rauhoittelemaan liian kovaksi käynyttä some-keskustelua. 

Useat nettiin kirjoittaneet henkilöt joutuivat poliisin tutkintaan epäillyistä 

kunnianloukkauksista. Kaksi aikakauslehteä joutui julkaisemaan pitkät vastineet 

Metsäketoon kohdistuneista kirjoituksista, ja Julkisen sanan neuvoston käsittelyssä on useita 

kyseiseen tapaukseen liittyviä kanteluita. 

Mikä on siis median etiikka ja valmius itsesääntelyyn silloin, kun kohu jostakin aiheesta 

nousee nopeasti ja laajenee muutamissa tunneissa - eikä päivien saati viikkojen kuluessa, 

kuten aiemmin on yleensä käynyt. Tämän päivän viestintäympäristö elää jatkuvassa 

muutoksessa, mutta millä tavoin esimerkiksi sosiaalisen median voimakas mukaan tulo 

vaikuttaa viestinnän valintatilanteisiin ja ratkaisuihin. 
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Aleksi Koski 

Jyväskylän yliopisto 

aleksi.koski@jyu.fi 

 

Tietopyyntöjen synnit 
 

Julkisuuslaki (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999) määrittää viranomaisille 

tehtävien tietopyyntöjen käsittelyn sääntöjä. Oikeutuksensa tietopyynnöt saavat Suomen 

perustuslaista, jossa jokaisen oikeus saada tieto viranomaisen julkisista asiakirjoista on 

määritelty perusoikeudeksi. Tämän perusoikeuden tausta on ihmisoikeuksissa ja erityisesti 

sananvapaudessa. Tietopyynnöillä on näin ollen myös vahva vuosisataisen eettisen 

keskustelun viitekehyksensä. Lainsäädäntö asettaa konkreettisia rajoja, oikeuksia ja 

velvoitteita. Näiden lisäksi lainsäädännössä on myös kehotuksia menettelyn laadusta ja siitä, 

miten yksittäisen viranhaltijan pitäisi menetellä ja mitä hän voisi tehdä. Useassa 

tietopyyntötilanteessa tietojen luovutus on viranhaltijan harkinnassa. Lain rajoissa hoidettuja 

toteutustapoja voi olla useita erilaisia, jotka voivat samassa tilanteessa johtaa joko tietojen 

luovutukseen tai estää luovutuksen. 

Esimerkkejä tällaisista tilanteista on kertynyt useita. Yhdessä ratkaisussaan hallinto-oikeus 

määräsi viranomaisen luovuttamaan vierailijalistoja, mutta viranomainen muutti 

tiedonsäilytysaikoja, jolloin listat jatkossa tuhottiin päivittäin. Toisessa tapauksessa hallinto-

oikeus määräsi viranomaisen luovuttamaan asiakirjan, jota viranhaltijat eivät halunneet 

luovuttaa ja muuttivat asiakirjan luokitusta, minkä jälkeen asiakirjaa ei voinut enää lain 

nojalla pyytää. Edelleen, kun viranomaisen piti luovuttaa konsulttiyhtiön tekemä selvitys, 

viranhaltija käytti useita työtunteja heikentääkseen kuvien resoluutiota, lisätäkseen 

vesileimoja kuviin ja muutoinkin heikentääkseen asiakirjan laatua, jotta sitä ei voitaisi 

kopioida tai jakaa edelleen. Kaikissa näissä tapauksissa viranhaltijat eivät rikkoneet lakia 

rangaistavalla tavalla, vaikka toiminnan voidaankin nähdä olevan hyvän hallintotavan ja 

julkisuuslain tarkoituksen (3 §) vastaista. Usein juuri tällaiset seikat, jotka konkretisoituvat 

viranhaltijan asennoitumisessa tietopyyntöä kohtaan, ratkaisevat tiedonluovutuksen 

onnistumisen: luovutetaanko tietoa vai ei ja miten tilanteessa toimitaan. 

Velvoitteita ei ole vain yksittäisillä viranhaltijoilla. Vaikka lainsäädäntö tarjoaa tietopyytäjille 

kosolti oikeuksia, esimerkiksi toimittaja voi toiminnallaan aiheuttaa viranomaiselle 

huomattavaa ylimääräistä työtä ja kustannuksia, ja työn teettämiselle on oltava eettinen 

peruste. Lainsäädäntö antaa tietopyytäjälle lähinnä oikeuksia, joten pyynnön toteutustavat 

ovat usein vapaat laillisista rajoitteista. Tämä ei suinkaan tee tietopyyntötilanteista 

amoraalisia eli etiikan tuolla puolen olevia. 

Tietopyyntöjen käsittelyssä onkin suuri ja ratkaiseva käytännön alue, joka on ennemminkin 

etiikan kuin lainsäädännön piirissä. Tietopyyntöjen konkreettinen toteuttaminen käytännössä 

voi olla esimerkiksi hyvin yksinkertaista tiedon pyytämistä sähköpostilla tai monipuolista 

vuorovaikutusta tietopyytäjän ja asiaa hoitavan viranhaltijan välillä, eikä lainsäädäntö ohjaa 

virkamiesviestinnän sisällön laatua kovinkaan tarkasti. Tällöin tiedonhankintatilanteessa ovat 

vaikuttamassa vuorovaikutusetiikka ja toimittajia sitovat eettiset Journalistin ohjeet. 
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Markus Mykkänen 

Jyväskylän yliopisto 

markus.mykkanen@jyu.fi 

 

Viestintäammattilainen päätöksenteon eettisenä portinvartijana 
 

Viestinnänammattilaisten roolia organisaatiossa pidetään yleisesti ottaen strategisena 

tukifunktiona ja heidän tulisi osallistua säännöllisesti päätöksentekoon. 

Viestintäammattilaisten päivittäiseen arkeen kuuluvat organisaation toiminnan eettiset 

haasteet. Heillä on organisaatioissa iso mahdollisuus edistää näiden toimintojen eettisyyttä. 

Päätöksenteon osalta viestinnän ammattilaiset voivat erityisesti toimia aktiivisesti 

organisaatioiden sisäisen viestinnän ja mediasuhteiden eettisinä tarkkailijoina. Tämä esitys 

käy läpi viestintäammattilaisten eettisyyden merkitystä organisaation päätöksenteolle ja 

mediasuhteille. 

Vaikuttaminen organisaation päätöksenteon eettisyyteen vaatii viestinnän ammattilaisilta 

pääsyä johtoryhmätyöskentelyyn. Yleisesti ottaen Pohjoismaissa viestinnän ammattilaisilla 

on arvostetumpi asema kuin muilla eurooppalaisilla kumppaneilla. Näiltä osin heillä on 

mahdollisuus varmistaa viestinnän eettisyyttä jo päätöksenteon valmisteluvaiheessa. Tilanne 

ei ole yhtä hyvä julkisella sektorilla. Kunta- ja kaupunkitasolla harvalla 

viestintäammattilaisella on pääsy johtoryhmään tai hän onnistuu vaikuttamaan 

päätöksentekoon. Päätöksentekoon vaikuttaminen ja sen tukeminen olisi kuitenkin tärkeää 

koko organisaation tasolla päätöksenteon eri vaiheissa. 

Eettisempää suhtautumista päätöksentekoon hidastaa sekä yksityisellä että julkisella 

puolella viestintäammattilaisten vaikeus nähdä ja tulkita päätöksentekoon liittyviä 

vallankäytön ja politikoinnin ulottuvuuksia. Ongelma korostuu sellaisissa päätöksissä, joissa 

viestinnän tuki ulottuu vain päätösten operatiiviseen viestintään. Tällöin viestinnän 

ammattilainen on entistä vähemmän tietoinen tukensa poliittisesta merkityksestä 

päätöksenteolle kuin tapauksissa, joissa hän aktiivisesti osallistuu johtoryhmätyöskentelyyn. 

Vastaavasti viestintäammattilaisten eettiset haasteet, muun muassa todenmukainen tiedon 

antaminen sekä päätöksenteon läpinäkyvyyden varmistaminen korostuvat erityisesti 

yhteistyössä perinteisen median kanssa. Vastuu ulkoisen viestinnän eettisyydestä on 

korostunut, koska viestintäammattilaiset pystyvät tavoittamaan yleisöt ja sidosryhmät 

perinteistä median käyttöä tehokkaammin sosiaalisessa mediassa. Tämä antaa 

viestintäammattilaisille enemmän valtaa viestintään, mutta lisää samalla eettistä vastuuta 

tiedon oikeellisuudesta, asiayhteydestä ja läpinäkyvyydestä. 
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Management Institute of Finland MIF Oy / Infor 

anne.laajalahti@infor.fi 

 

Eettinen johtajuus ja johtajan vuorovaikutusosaaminen: tutkimustraditioiden 

vuoropuhelu(ttomuus) 
 

Eettisestä johtajuudesta on tullut suosittu tutkimuskohde niin Suomessa kuin muualla 

maailmalla. Myös vuorovaikutuksen ja siihen liittyvän osaamisen merkitystä on alettu 

korostaa onnistuneessa johtamisessa entistä enemmän. Eettisen johtajuuden ja johtajan 

vuorovaikutusosaamisen yhteyksiin ei ole kuitenkaan kiinnitetty runsaasti huomiota. 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan eettisen johtajuuden ja johtajan vuorovaikutusosaamisen 

tutkimustraditioita. Tutkimus perustuu kahteen kirjallisuuskatsaukseen, joissa tarkasteltiin  

1) eettistä johtajuutta (osatutkimus 1; N = 27) ja  

2) johtajan vuorovaikutusosaamista (osatutkimus 2; N = 18). 

 Tutkimuksessa haettiin vastauksia siihen, kuinka johtajien vuorovaikutusosaaminen 

huomioidaan eettistä johtajuutta käsittelevässä tutkimuskirjallisuudessa ja miten eettinen 

johtajuus huomioidaan johtajien vuorovaikutusosaamista käsittelevässä 

tutkimuskirjallisuudessa. 

Ensimmäisen osatutkimuksen tulokset paljastavat, että eettistä johtajuutta käsittelevät 

tutkimukset kiinnittävät vain harvoin huomiota johtajien vuorovaikutusosaamiseen. 

Vastaavasti toisen osatutkimuksen tulokset osoittavat, että johtajien vuorovaikutusosaamista 

käsittelevät tutkimukset eivät keskity usein ainakaan eksplisiittisesti osaamisen eettisiin 

kytköksiin. 

Tutkimuksen perusteella eettistä johtajuutta ja johtajien vuorovaikutusosaamista käsittelevän 

tutkimuskirjallisuuden välillä on yhtäläisyyksiä mutta myös kuiluja. Esitelmässä ehdotetaan 

näiden suhteellisen erillisiksi jääneiden tutkimustraditioiden yhdistämistä. Samalla esitetään, 

että vuorovaikutusosaamisen näkökulma syventää ymmärrystä eettisestä johtajuudesta ja 

eettisen johtajuuden näkökulma johtajan vuorovaikutusosaamisesta. 

Viestintäympäristön ja työn muutokset luovat viestinnälle uusia eettisiä haasteita. Samalla ne 

edellyttävät entistä syvällisempää ymmärrystä etiikan ja osaamisen luonteesta johtamisessa. 

Esitelmä luo pohjaa tulevaisuuden tutkimukselle, jossa huomioidaan entistä paremmin 

vuorovaikutusosaaminen eettisessä johtajuudessa ja eettinen toiminta johtajien 

vuorovaikutusosaamisessa. 
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Tampereen yliopisto 
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Uhkailua, kiristystä, lahjontaa: Ulkopuolinen vaikuttaminen suomalaisiin 

journalisteihin 
 

Itsenäisyys ja riippumattomuus ovat journalistiprofession keskeisiä eettisiä periaatteita. 

Journalistit pyrkivät ammattikuntana suojelemaan omia tuotoksiaan ulkopuolisilta 

manipulointi- ja vaikutusyrityksiltä. Tällä tavoin he pystyvät ylläpitämään mahdollisuutensa 

tehdä journalismin sisältöä koskevat ratkaisut yksinomaan journalistisin perustein. 

Nykyisessä mediaympäristössä julkisuuden merkitys erilaisille yhteiskunnallisille toimijoille 

on kasvanut, mikä osaltaan lisää paineita vaikuttaa myös journalistiseen julkisuuteen. 

Esimerkiksi PR-toiminta ja julkisuudenhallinta ovat lisääntyneet ja ammattimaistuneet.  Myös 

toimittajiin kohdistettujen uhkausviestien ja häirintäkampanjoiden tai toimittajiin 

mielenosoitusten yhteydessä kohdistettujen aggressioiden taustalla voidaan nähdä pyrkimys 

puuttua ulkopuolelta journalistiseen tiedonvälitykseen. 

Tämä tutkimus tarkastelee suomalaisten journalistien kohtaamaa ulkopuolista vaikuttamista 

ja journalistien kokemuksia aihepiiristä. Tutkimuksessani määrittelen ulkoisen vaikuttamisen 

käsitteen alle kaikki sellaiset menetelmät, joilla toimitusorganisaatioon kuulumaton taho 

pyrkii aktiivisesti ja tavoitteellisesti vaikuttamaan toimittajaan ja sitä kautta journalismin 

sisältöön. Tutkimusaineisto koostuu vuoden 2017 maaliskuussa tehdyn laajan 

kyselytutkimuksen tuloksista. Kyselyyn vastasi 875 journalistista työtä tekevää Suomen 

Journalistiliiton jäsentä. Määrällisten vastausten lisäksi lähes puolet vastaajista täydensi 

omaa osuuttaan yhdellä tai useammalla tekstimuotoisella avovastauksella.  

Kyselytulosten mukaan lähes viidesosaa (18%) suomalaisista toimittajista oli uhattu 

väkivallalla tai omaisuuden vahingoittamisella viimeisen kolmen vuoden aikana. Kaksi 

kolmasosaa (67%) oli saanut kirjallista vihapalautetta, ja lähes joka kymmenes (9%) sai sitä 

keskimäärin kerran kuussa tai useammin.  

Journalistien näkemyksiä kartoittavat vastaukset toivat esiin tilastollisesti merkittäviä eroja 

sukupuolten ja työtehtävien välillä. Eroissa korostuu erityisesti naistoimittajien huoli ilmiön 

vaikutuksista ja toisaalta päällikkötoimittajien vahva luottamus omaan kykyyn torjua ulkoisia 

vaikutuspyrkimyksiä. 

Tämä tutkimus on ensimmäinen laaja määrällinen selvitys suomalaisten journalistien 

kohtaamasta ulkopuolisesta vaikuttamisesta. Sen tavoitteena on tuottaa empiiristä tietoa, 

joka tekee ilmiötä näkyväksi ja luo pohjaa sen systemaattiselle pitkittäisseurannalle.  
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Etiikan toisinajattelijat: Eriävät mielipiteet Julkisen sanan neuvostossa 
 

Journalismin eettinen itsesääntely pohjautuu Journalistin ohjeisin, joita pohjalta Julkisen 

sanan neuvosto tulkitsee saamissaan kanteluissa toimitustyön eettisyyttä. Neuvostoon 

kuuluu puheenjohtajan lisäksi 8 median ja 5 yleisön edustajaa. Kantelun vapauttavassa tai 

eettisyyttä rikkovassa langettavassa ratkaisussa jokaisella on yksi ääni. Ratkaisut perustuvat 

Journalistin ohjeiden tarkasti määriteltyihin ohjekohtiin, mutta ratkaisuihin voidaan 

perussopimuksen mukaisesti soveltaa myös ”vakiintuneita hyvän journalistisen tavan 

periaatteita” vastaavanlaisten aiempien ratkaisujen pohjalta. 

Valtaosaltaan ratkaisut on tehty yksimielisesti. Äänestyspohjaisiin ratkaisuihin liittyy kuitenkin 

vähemmistöön jääneen yhden tai useamman neuvoston jäsenen eriävä mielipide. Näitä on 

neuvostossa tehty 2001-2017 81 tapauksessa, joista kohdistui neuvoston langettaviin 

ratkaisuihin 35 ja vapauttaviin ratkaisuihin 45.  

Eriävät mielipiteet herättävät mielenkiintoisia näkökulmia journalismietiikan 

tulkinnanvaraisuudesta. Ne voivat viitata journalismin eettiseen tulkintaan liittyviin ”harmaisiin 

alueisiin”, joihin toimitustyön arvioinnissa ei pitäisi puuttua lainkaan tai joiden tulkita on 

ainakin nyt voimassa olevien Journalistin ohjeiden pohjalta vaikeaa tai tulkinnanvaraista.  

Ratkaisuissa esiin nousseet näkemyserot koskevat journalistisen toiminnan eettistä 

hyväksyntää ja liittyvät sekä toimitusten sisäisiin ratkaisuihin että toimitusten 

yhteistoimintaan jutun kohteiden ja henkilölähteiden kanssa ja heitä koskevaan julkisuuteen. 

Joissakin tapauksissa neuvoston on nähty tulkitsevan Journalistin ohjeita ilman asiaan 

liittyvää toimivaltaa. 

Useimmat neuvoston näkemyseroista liittyvät toimitusten tekemien virheiden luonteeseen ja 

virheiden korjaamiseen, yksityisyyden suojan loukkaamiseen, samanaikaiseen kuulemiseen 

ja oman kannanoton julkaisemiseen, piilomainontaan ja haastattelukäytäntöihin. Näitä 

harvemmin ristiriitaa etiikan tulkinnassa ovat synnyttäneet kuvien käyttö, neuvoston 

toimivaltaan liittyvät tapaukset, ihmisarvon kysymykset ja journalistisen aseman 

väärinkäyttö. 

Etikettisäännöt Suomen sanomalehtimiehille hyväksyttiin ensimmäisen kerran vuonna 1957. 

Tämän jälkeen Lehtimiehen / Journalistin ohjeita on uusittu 1968, 1976, 1983, 1992 ja 2005. 

2011 ohjeisiin liitettiin tulkintaohjeistus koskien tiedotusvälineiden verkkosivullaan 

julkaisemaa yleisön tuottamaa aineistoa.  Ohjeiden uusimisessa on täsmennytty tai korjattu 

vanhoja ohjekohtia osassa lisätty uusia eettisen tulkinnan kohteita. 
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7. Hope for Multivoiced Cinema 
 

In recent years, debates about diverse filmmaking, cinematic content and viewership have 

increased. Critical discussions have demanded innovative approaches to existing practices. 

Topics such as sexism, whitness and invisibility of minorities in mainstream production and 

cinema distribution have become part of the public analysis. #MeToo campaign has brought 

forward silenced culture of sexual harrasment. Oscar nominations have been criticized for 

favoring white candidates. In Finland, the low number of female filmmakers has been 

addressed. Multiplex theatres have been criticized for limited programming that does not 

give space for small production areas nor films from minority groups. Instead, there are new 

demands for diverse background for filmmakers, and by giving space and voice for different 

producers also new themes and interesting content have been introduced. Through new 

distribution channels multivoiced cinema is accessible for varied and new audiences. In this 

workgroup we will discuss the role, possibilities, and challenges for multivoiced cinema. We 

ask what channels are available for multivoiced cinema and what the future might hold for 

the audiences and filmmakers. In the presentations, speakers can discuss the limits of 

hegemonic cinematic culture or bring new openings and multivoiced perspectives. The 

workgroup is part of activities of the Finnish Society for Cinema Studies.  

 

Työryhmän vetäjä: 

Outi Hakola  

FT, Dosentti, Akatemiatutkija, Helsingin yliopisto (outi.j.hakola@helsinki.fi) 
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Agency of Dying People in Documentary Films 
 

There has been something of a proliferation of end-of-life documentaries in recent years. 

The growing interest can be related to the aging population, death awareness movements, 

and increased demand for hospice care in the Western world. Film and television directors 

have contributed to public discussions on death by giving visibility to dying people, and 

claims are often made in the documentaries that dying people find filmmaking therapeutic or 

as ways to express their own choices at the end-of-life. Sometimes, the participation of dying 

people have also been challenged because we are dealing with people in vulnerable 

positions. Indeed, observational tendency of the documentaries can also be seen as taking 

advantage of the filmed subject, and the self-reflection can also impose meanings on the 

objects and their experiences (as well as on the viewers). In this presentation, I will discuss 

this debated question of agency and visibility of dying people as part of cinematic culture 

through such documentaries as The Island (2018), The Perfect Circle, and Seven Songs for 

a Long Life (2015).  
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Documentary films searching common humanity 
 

This paper discusses recent documentary films about migration with a focus on the ethics of 

representation. The Land Between (Fedele, 2014), Salam Neighbor (Ingrasci & Temple, 

2015), Fire at Sea (Rosi, 2016) and Unknown Refugee (Ramezan, 2016) deal with migration 

from Middle East and Sub-Saharan countries to Europe, attempting to get behind clichéd 

images of suffering.  

Getting people to care for humanitarian crises in the age of “posthumanitarianism” 

(Chouliaraki) is fraught with contradictions. Appealing to the sense of pity may strengthen 

inequality between the (supposed) Western viewer and those living in the conflict zones. 

Suffering needs to be observed (Tascon, Chouliaraki), but offering a glimmer of hope is 

important too so, that migrants be represented not only as victims but also as active agents 

in charge of their own lives.  

The paper looks at different strategies through which the films attempt to challenge existing 

power hierarchies. Unknown Refugee uses reciprocal address. Migrant children return the 

viewer’s look and refuse to be seen only as objects of a pitying look. The Land Between 

gives voice to the people who are willing to risk their lives again and again as they try to 

enter the Spanish enclave in North-Africa. Salam Neighbor tries to create a sense of equality 

between American filmmakers and Syrian refugees through rhetorical means. Fire at Sea 

fights against compassion fatigue by approaching the refugee crisis on Lampedusa from an 

unusual angle.  

 

 

 

Tommi Römpötti, PhD 

Media studies 
The School of History, Culture and Arts Studies, University of Turku  
tomrom@utu.fi 
 

”You’re either on our side or on their side” – Children as hope in Muutoksii 
 

In the Finnish feature films the first immigrants with significant roles was seen in 2009 soon 

after loud critics of immigration and racism had entered the everyday politics and become an 

important topic of public debates. In this paper cinema is considered as a part of this debate.  
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Cinema is a social technology, an apparatus of representation reproducing or challenging 

our understanding of and attitudes towards, for example, immigrants (cf. de Lauretis 1980; 

1987). Films are important negotiators as in films it is possible to represent, or imagine (de 

Lauretis 1984), alternatives for authoritative discourses which public conversations tend to 

reiterate. One of these alternative stories is Muutoksii (Changes, Laitinen 2014), a film where 

racism is experienced through the point of view of two 12-year-old boys living in Herttoniemi. 

In the film young people live in families of forced us and them continuity as adult men are 

actively maintaining prejudice and hate towards immigrants. This negative attitude triggers 

the generational conflict which is here understood as hope for a different and better future. 

Muutoksii is seen in the frame of Henry Giroux’s (2009; 2012) and Paul Verhaeghe’s (2014) 

critical views on neoliberalism. They both suggest that in the market-driven world 

compassion and social responsibility have been replaced by punishment and fear as the 

most important modalities defining the relationship of youth, in particular those marginalized 

by class or race, to the social order.  

I suggest that Muutoksii is an alternative story which sees children as hope as through 

children’s point of view it questions the continuity of racism based on prejudice and fear. I 

ask, how is hope narrativized and in which kind of situations it is challenging the adversarial 

world of prejudised adults. In this context, one particular place for hope is the ending of the 

film.  
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8. Vertaisena verkossa – tuki, tunteet ja hyvinvointi verkkotiloissa 
 

Internet ja sosiaalinen media kokoavat ihmisiä yhteen: Verkon keskustelupalstalla käydään 

keskustelua arkisista aiheista, esitetään näkemyksiä ja haetaan neuvoja aina autojen vioista 

yhteiskuntapolitiikkaan. Blogien lifestyle-sisällöissä vilahtelevat termit, kuten hyvinvointi, 

mindfulness ja itsensä hoivaaminen. Monesti verkosta haetaan apua myös vakaviin 

henkilökohtaisiin kriiseihin ja ongelmiin, kuten masennukseen ja syömishäiriöihin. Oman 

erityisen ryhmänsä muodostavat erilaisten sairauksien ympärille rakentuneet 

vertaistukiyhteisöt.  

Verkosta voidaan hakea tukea omaan elämäntilanteeseen ja sitä voidaan käyttää myös 

”varaventtiilinä” tunteiden purkuun. Anonyymeillä keskustelupalstoilla on mahdollista tuoda 

esiin asioita, joita muuten ei uskaltaisi sanoa ääneen. Vuorovaikutus sosiaalisessa mediassa 

nostattaa myös tunteita, keskusteluissa voidaan kokea niin voimautumista kuin 

turhautumista ja voimattomuuttakin. Tunteet kuohahtelevat, affektiivisia yhteisöjä muodostuu 

ja provokaattorit pyrkivät aiheuttamaan hämmennystä. 

Tässä työryhmässä perehdytään vertaistuen ja hyvinvoinnin teemoihin erilaisissa verkon 

keskustelutiloissa, unohtamatta keskusteluiden kielteisiä piirteitä tai keskusteluissa 

ilmenevää pahoinvointia. Mitä edellä kuvatut ilmiöt merkitsevät mediakulttuurin ja 

yhteiskuntatieteiden näkökulmasta katsottuna? Minkälaista julkista keskustelua vertaistuen 

ympärille kehittyy? 

Ryhmän esitelmät voivat edustaa vapaasti mitä tahansa metodologista lähestymistapaa tai 

teoriaperinnettä, kunhan esitelmän aihe on jollain lailla kytkettävissä työryhmän teemaan. 

 

Työryhmän vetäjät:  

tutkija Auli Harju (auli.harju@uta.fi) 

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto 

 

Väitöskirjatutkija Eliisa Vainikka (eliisa.vainikka@uta.fi) 

Viestintätieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto 
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Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus COMET 

33014 Tampereen yliopisto  

mikko.hautakangas@uta.fi 

 

Vertaiset tavikset – 2000-luvun ”demoottinen käänne” tosi-TV:stä populismiin 
 

Kun aiemmin julkisuudessa näkyminen oli juhlittujen kuuluisuuksien (celebrity) etuoikeus, 

nykyisessä verkkokeskeisessä mediakulttuurissa me kaikki, ”tavikset” (ordinary), olemme 
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tulleet näkyviksi julkisuuden toimijoiksi. Yhtäältä kyse on vertaisuuteen kohdistetusta 

kiinnostuksesta: niin sanottu tosi-TV, henkilökohtaiset blogit ja vlogit sekä erilaiset 

sosiaalisen median päivitykset ovat tehneet arkisesta kiinnostavaa. Nämä mediamuodot 

ovat kukin vuorollaan ja tavallaan tarinallistaneet ja tuotteistaneet ”ihmisiä, jotka ovat kuin 

me”. Toisaalta tavisten toiminta myös ohjaa yhä enemmän sitä, millainen mediajulkisuus 

eteemme avautuu: perinteisten katsojalukujen ja tilaajamäärien lisäksi nykyistä 

mediakulttuurin huomiotaloutta ohjaavat tuottamamme reaktiot, tykkäykset, jaot ja 

kommentit. 

Tavallisuuden, arkisuuden ja autenttisuuden (real) merkityksiä on tarkasteltu median ja 

kulttuurin tutkimuksen piirissä varsin paljon jo tosi-TV-ilmiön myötä. Kulttuurintutkija Graeme 

Turner kutsuu tavisten kasvanutta näkyvyyttä mediakulttuurissa ”demoottiseksi käänteeksi” 

(demotic turn, Turner 2004 & 2010). Nick Couldry puhuu mediarituaaleista, jotka nostavat 

tavallisen ihmisen ”mediaihmiseksi” (media people, Couldry 2003). Mark Andrejevic 

puolestaan on tarkastellut katseen kohteeksi asettumista työn ja talouden kehyksessä: tosi-

TV-osallistuminenkin on osa (digitaaliseen) tarkkailuun perustuvaa nykyistä 

talousjärjestelmää (the work of being watched, Andrejevic 2003). Itse olen käsitellyt 

aiemmissa tutkimuksissani tosi-TV:n esiintyjien, katsojien ja tuottajien välistä 

valtadynamiikkaa (Hautakangas 2010 & 2011).  

Tässä työryhmäesitelmässä käyn läpi tätä ”vertaisuuden” kulttuurisen merkityksen kasvua 

koskevaa aiempaa keskustelua. Avaan näin sitä pidempää kehityskaarta ja laajempaa 

kontekstia, mihin nykyinen sosiaalisen median ja keskustelupalstojen vertaiskulttuuri 

kytkeytyy: hyväksyttävän ja paheksuttavan, haluttavan ja torjuttavan rajoja määritellään 

mieluummin suhteessa toisiin taviksiin kuin auktoriteetteihin.  

 

 

 

 

Kaisu Hynnä, klhynn@utu.fi 

Tohtorikoulutettava 

Mediatutkimus, Turun yliopisto 

 

”Viimeistään 25-vuotiaana on aika rohkaistua ja on #lupanäkyä. Napakin.” 

Kehopositiiviset selfiet ja affektiivinen leikki 
 

Tarkastelen konferenssiesitelmässäni suomalaisessa Läskimyytinmurtajat-

vertaistukiryhmässä alkunsa saaneiden, mutta myös muualla sosiaalisessa mediassa 

jaettujen #lupanäkyä-selfieiden merkitystä ja toimintaa. Läskimyytinmurtajat on Ylen Jenny ja 

läskimyytinmurtajat -verkko-ohjelmaan (2016) ja Vaakakapina-kampanjaan (2017) 

sidoksissa oleva suljettu Facebook-vertaistukiryhmä. Käsittelen siellä lanseerattuja 

#lupanäkyä-selfieitä osana yleisempää, varsinkin internetissä näkyvää, 

kehopositiivisuusliikehdintää, jonka tarkoituksena on voimaannuttaa niitä, jotka kokevat, että 

heidän kehonsa ei sovi nykyisiin tiukkoihin länsimaisiin kauneuskäsityksiin. Analyysi 
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perustuu Läskimyytinmurtajat-ryhmän jäsenten antamiin haastatteluihin, joissa he kuvailevat 

#lupanäkyä-selfieiden ottotapojaan ja selfieille antamiaan affektiivisia merkityksiä. 

Puhun esitelmässäni #lupanäkyä-selfieistä ja niiden ottamisesta leikillisenä mutta 

henkilökohtaisesti merkityksellisenä toimintana, jonka tarkoituksena on tuoda näkyvyyttä 

erikokoisille kehoille. Keskeisenä käsitteenä toimii ”leikki” (play), joka määrittyy 

toisteisuudessaan nautinnollisena, vaikkei aina iloa ja onnistumisen tunteita tuottavana 

toimintana. Tekemäni haastattelut osoittavat, että selfie-leikkiin osallistuminen voi tuottaa 

haavoittuvaisuuden ja loukkaantumisen kokemuksia. Vaikka #lupanäkyä-kuvien jakaminen 

haastaa paikoin ja parhaillaan normatiivisia ymmärryksiä siitä, minkä kokoisilla kehoilla on 

lupa päästä esille, esimerkiksi ikään perustuva kehojen hierarkisointi säilyy entisellään.  

 

 

 

Suvi-Sadetta Kaarakainen  
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Äidit vertaisverkoissa – virtuaalihiekkalaatikoilta kontrollin kohteiksi 
 

Netistä tuli nopeasti keskeinen äitien vertaistuen paikka, sen yleistyttyä kodeissa 1990-luvun 

alusta lähtien. Sähköpostilistat ja pienet keskusteluryhmät vaihtuivat teknologisen kehityksen 

myötä yleisiksi keskustelufoorumeiksi, blogeiksi, Facebookin vanhemmuusryhmiksi ja 

mobiiliteknologian myötä uudelleen pienemmiksi ja yksityisemmiksi vertaisryhmiksi 

pikaviestinpalveluissa. Teknologisen kehityksen lisäksi äitien vertaistoimintaa digitaalisissa 

ympäristöissä määrittävät monet kulttuuriset ja sosiaaliset reunaehdot kuten äitiyden 

kulttuuriset odotukset, kasvatusasiantuntijoiden ohjeet tai oman lapsen päivittäiset tarpeet. 

Vaikka mediateknologia on avannut äideille monenlaisia uusia mahdollisuuksia vertaistuen 

tai esimerkiksi työn ja lastenhoidon yhteensovittamisen muodossa, on näillä 

mahdollisuuksilla myös kääntöpuolensa: äitiydelle asetetut kulttuuriset odotukset näyttävät 

samanaikaisesti kiristyneet. Esityksessäni puran tätä äitien teknologisen toimijuuden 

ambivalenttiutta väitöstutkimukseni aineiston – äitien kolmelle eri aikakaudelle sijoittuvien 

teknologiakertomusten – ja nykypäivän vanhemmuuskulttuurin valossa kulttuurihistoriallisen 

analyysin keinoin. 
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Anonyymien verkkokeskustelujen julkinen tunnepuhe – Vertaistuen muodot ja 

merkitykset kahdella suomalaisella keskustelufoorumilla 
 

Sosiaalisen median alustat kutsuvat ihmisiä yhteen keskustelemaan esimerkiksi 

yhteiskunnallisista kysymyksistä ja yksityisistä kokemuksistaan. Keskustelufoorumien 

mahdollistama anonyymi keskustelu nimimerkeillä tai täysin nimettömänä mahdollistaa 

intiimeistä tai arkaluonteisista asioista keskustelun, neuvojen kysymisen tai jyrkkien 

poliittisten näkemysten esittämisenkin turvallisesti. Anonymiteetti suojaa yksityisyyttä, 

yksittäisen ihmisen henkilöllisyyden paljastumista ja estää yksilöä leimaantumasta 

negatiivisella tavalla. Tällöin henkilökohtaisista ongelmista, kuten vaikkapa sosiaalisten 

tilanteiden pelosta, voidaan rohkeasti keskustella julkisessa tilassa. Samalla anonymiteetti 

mahdollistaa muiden keskustelijoiden näkemyksiin tai persoonaan puuttumisen tavalla, joka 

kasvokkaisessa kanssakäymisessä tai muuten tunnistettavasti ei olisi sosiaalisesti 

hyväksyttävää. Anonyymi tila antaa identiteettipelille ja sellaiselle vuorovaikutukselle tilaa, 

mikä mahdollistaa sekä parhaan että pahimman nettikulttuurin kukoistamisen (Massanari 

2015, 24). 

Tarkastelemme esityksessämme millaisia ilmiasuja affektit keskustelufoorumeilla saavat (ks. 

myös Paasonen 2014; Wetherell 2012) ja millaisia kokemuksia käyttäjillä on 

keskustelufoorumien usein tunnepitoisista vuorovaikutustilanteista. Ymmärrämme affektin 

eräänlaisena kapasiteettina toiminnalle, käyttövoimana tai energiana, joka vauhdittaa 

verkottuneita julkisuuksia ja syntyy usein ristiriitaisista sekä julkisia että yksityisiä asioita 

koskevista tunteista (Papacharissi 2015, 7). Jäljitämme anonyymien verkkokeskustelujen 

tunteenpurkauksia, esimerkiksi vertaistuen ja vihapuheen ilmauksia, sekä sitä, millaisia 

kollektiivisia tunnetiloja ne herättävät keskusteluihin osallistujissa ja niiden lukijoissa sekä 

millaisia vuorovaikutussuhteita ne synnyttävät keskusteluun. 

Läpivalaisemme edellä esitettyjä kysymyksiä kahden tapaustutkimuksen kautta. 

Ensimmäinen käsittelee Ylilauta-kuvafoorumin Hikikomero-keskusteluja, joissa puidaan 

nimettöminä sosiaalisesti syrjäänvetäytyneiden hikikomori-nuorten ongelmia. Hikikomori-

termillä tarkoitetaan nuorta ihmistä, joka vetäytyy syrjään yhteiskunnasta ja viettää 

suurimman osan ajasta eristyksissä omissa oloissaan. Aineisto koostuu keväällä 2014 

tallennetusta 300 keskusteluketjun korpuksesta. Tapaustutkimuksessa tulee esiin foorumin 

kirjoittajien kokemuksia mielenterveyspalveluista ja mielenterveysongelmien hoidosta sekä 

vertaistukea esimerkiksi auttamistoimiin liittyen. Toisena tapauksena on Suomi24-

keskustelufoorumin käyttäjille tehty kysely (N=1395), jossa käyttäjiä pyydettiin arvioimaan 

muun muassa omaa foorumin käyttöään, kokemuksia keskusteluista, sekä keskusteluiden 

herättämiä tunteita. Kahden erilaisen aineiston avulla pystymme tuomaan esiin paitsi 
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anonyymin keskustelun affektiivisia piirteitä, myös sitä, miltä millaiseksi käyttäjät keskustelun 

kokevat ja millaisia tunnetiloja se heissä herättää.  

 

Kirjallisuus: 
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Virtuaalista tukea saattohoidon yhteydessä 
 

Kuoleman kohtaaminen on yksi elämän merkittävistä kriiseistä. Useiden sairauksiin liittyvien 

vertaistukiyhteisöjen taustalta voidaankin erottaa kuoleman pelkoon ja luopumiseen liittyvää 

ahdistusta ja moninaisia tunteita. Tästä huolimatta, tai kenties juuri tämän takia, 

saattohoitoon liittyvää vertaistukea on verkossa huomattavasti pienempi määrä kuin muuta 

vertaistukimateriaalia. Saattohoidon vertaistuki on myös tyypillisesti suunnattu omaisille, ei 

kuoleville ihmisille itselleen, mikä tekee asetelmasta lähtökohtaisesti mielenkiintoisen. 

Suomessa saattohoidon järjestämisestä sekä käytännössä että vertaistuessa vastaa pitkälti 

Syöpäjärjestöt, vaikkakin syöpä on vain yksi saattohoitoon johtavista sairauksista. Tämä voi 

osaltaan synnyttää mielikuvia siitä, kuka saa kuulua näihin yhteisöihin ja kenen kuolemaan 

johtava diagnoosi on saattohoitoon oikeuttava, mikä myös näkyy verkkoyhteisöjen 

ymmärryksestä saattohoidon roolista. Sen sijaan esimerkiksi Kanadan 

virtuaalisaattohoidossa (VirtualHospice) huomioidaan myös ikääntymiseen liittyvä 

luopuminen ja useat eri sairaudet. Voidaankin ajatella, että ymmärrys vertaistuen tarpeesta 

ja luonteesta on kulttuurisidonnainen. 

Tässä esitelmässä vertaan suomalaista verkossa olevaa saattohoitoon liittyvää vertaistukea 

vastaavaan kanadalaiseen lähestymistapaan. Tavoitteena on pohtia, miten eri 

yhteiskuntamalleista ja kulttuureista nousevat lähestymistavat vaikuttavat siihen, miten 

saattohoidosta puhutaan sosiaalisessa mediassa. Esitelmä pohjaa kahteen erilaiseen 
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aineistoon: 1) virallisten tahojen (Syöpäjärjestöt ja VirtualHospice) luomat vertaistuen 

keskustelupalstat, ja 2) ihmisten kommentit yksityishenkilöiden luomaan audiovisuaaliseen 

aineistoon aiheesta (YouTube-videot jne.). Näiden aineistojen kautta nostetaan esille 

saattohoitoon liittyvään vertaistukeen liittyvien tyypillisiä elementtejä ja mahdollisia 

kulttuurisia eroavaisuuksia. Toisena keskeisenä tavoitteena on pohtia, miten saattohoidon 

medioituminen on mahdollisesti muuttanut ymmärrystä saattohoidosta ja vaikuttanut 

ihmisten vaatimuksiin saattohoidon suhteen. Tässä suhteessa esitelmä sitoutuu 

medioitumisen teorioihin ja näkökulmiin mediavälitteisesti yhteiskunnasta.  
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HAITALLINEN VERTAISTIETO JA VERTAISTUKI 
 

Tutkimus perustuu Ari Haasion (2015a) väitöskirjaan, jossa on tarkasteltu sosiaalisesti 

vetäytyneiden henkilöiden informaatiokäyttäytymistä (ks. myös Haasio 2015b). Yksi 

näkökulma aiheeseen oli vertaistiedon ja vertaistuen hankkiminen sosiaalisesti vetäytyneille 

ja mielenterveysongelmaisille tarkoitetulta Ylilaudan Hikikomero-keskustelufoorumilta. 

Aineisto koostuu 446 keskusteluketjusta ja 6910 yksittäisestä viestistä, jotka on julkaistu 

20.2.2011-13.9.2013 ja ne on analysoitu kvalitatiivista sisällönanalyysiä käyttäen. 

Vertaistuen ja vertaistiedon merkitys perustuu yhteisen kokemus- ja elämismaailman 

jakamiseen sekä samanlaisen toiseuden (vrt. Kulmala 2004) kokemukseen, joka lisää 

tiedontarvitsijan silmissä saadun vertaistiedon ja –tuen uskottavuutta. Chatmanin (1999) 

mukaan saman elämismaailman jakavat henkilöt luottavat toisiinsa tiedonlähteinä. Tämä 

ilmiö näkyy myös virtuaalimaailmassa erityisesti vertaistiedon ja vertaistuen merkityksenä. 

Samankaltaisen kokemuksen jakaminen lisää saadun informaation luotettavuutta. 

Merkittävää on, että vertaistieto ja vertaistuki eivät aina välttämättä ole yhteiskunnan tai 

yksilön kannalta positiivinen asia. Esimerkiksi tutkimuksessa havaittu huumeiden käyttöön 

tai itsemurhaan rohkaiseva vertaistuki tai vertaistieto, jonka avulla mielenterveyspotilaat 

säätelivät lääkärin oheista piittaamatta lääkitystään, ovat esimerkkejä tämän kaltaisista 

negatiivisen vertaistuen ja vertaistiedon ilmentymistä. Haasio (2015a) kutsuukin tämän 

tyyppistä informaatiota disnormatiiviseksi informaatioksi, joka on yhteiskunnan lakien, 

normien tai arvojen vastaista. Pahimmassa tapauksessa se vahingoittaa yksilöä itseään tai 

yhteiskuntaa vertaisryhmän antaessa hänelle yksilön itsensä ja/tai yhteiskunnan kannalta ei-

toivottavaan käyttäytymiseen johtavaa informaatiota. 

 
Lähteet: 
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Epäsosiaalinen yhteisö – Sosiaalisesti syrjäänvetäytyneiden elämänpoliittiset 

keskustelut ja prekarisaatio 
 

Esitän tässä paperissa analyysin elämänpolitiikan teemoista hikikomori-ilmiötä käsittelevissä 

verkkokeskusteluissa. Hikikomori tarkoittaa akuuttia sosiaalista syrjäänvetäytymistä, jossa 

nuori ihminen vetäytyy omiin oloihinsa ja välttää sosiaalisia kontakteja. Suomalaisella 

Ylilauta-kuvalautafoorumilla sosiaalisesti syrjäänvetäytyneet osallistuvat anonyymeinä 

verkkokeskusteluihin, jotka käsittelevät esimerkiksi toimeentuloa, hyvinvointiyhteiskunnan 

palveluita ja työelämän ongelmia. Temaattisen ja tekstuaalisen analyysin kautta pyrin 

vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: Minkälaisia elämänpolitiikan teemoja 

syrjäänvetäytymistä käsittelevissä keskusteluissa nousee? Voidaanko sosiaalinen 

syrjäänvetäytyminen ymmärtää jonkinlaisena poliittisena kannanottona? Mitä aineiston 

kautta voidaan saada selville prekarisaatiosta, yhteiskunnallisen ja yksilöllisen 

epävarmuuden lisääntymisestä. Analyysin apuna käytän teoriaa prekarisaatiosta (Berlant 

2011; Berardi 2006; 2015; Siltala 2017), jolla tarkoitetaan työelämässä tapahtuvaa 

epävarmuuden lisääntymistä sekä laajempia prosesseja, jotka muuttavat yhteiskuntien 

rakennetta ja hyvinvointivaltion roolia sekä syntyvät prekaarissa tilanteessa elävien ihmisten 

reagoinnin ja siihen liittyvän yhteiskunnallisen toiminnan ja kontrolloinnin ristipaineessa 

(Jokinen & Venäläinen 2015, 11). Ylilaudan keskustelujen nimettömyys mahdollistaa huolten 

ja poliittisten näkemysten jakamisen muiden samassa tilanteessa olevien kanssa. 

Anonyyminä käyty keskustelu suojaa leimautumiselta ja mahdollistaa moniäänisen eriävien 

mielipiteiden esittämisen. Näissä verkkokeskusteluissa muodostuu yhteisten kertomusten 

ympärille intiimi julkisuus, jonka käyttövoimana toimii tunnekokemus. 
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Applying the social support theory with social media in the field of chronic diseases 
 

Social media could be a breakthrough in the treatment and self-management of healthcare 

in the next years, especially for chronic disease patients. In platforms like Facebook, Twitter, 

Instagram, and similar, patients’ have found diverse types of social support that are usually 

missing in their daily lives. In these spaces, it has been proven that chronic pain sufferers 

are actively communicating each other, but physicians are falling behind. They tend to be 

reluctant to manage patients’ health with these social technologies as well as healthcare 

organizations need to discover how they can use digital platforms to improve the relationship 

with their patients. 

Bearing this scenario in mind, the goals of this study are (1) to determine how many 

initiatives exist in social media that have been applying the social support theory in the field 

of chronic diseases; and (2) to provide a list of recommendations about how health 

institutions can improve the communication with their patients in social media relating to 

advances in health communication theory. 

Following the PRISMA recommendations for improving the publication of systematic 

reviews, we conducted a search in the Web of Science Core Collection using the following 

keywords (chronic (disease OR illness) AND social support) AND (social media), obtaining 

94 results. Additional 7 papers were added, leaving a final corpus of 101 registers to be 

analysed. Finally, a total of 32 articles were selected for a full-text in-depth review. 
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This is a research in progress at the beginning of data analysis and results development. 
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”Tiesin täällä olevan aktiivisia ihmisiä paikalla” – Vertaisavun rakentuminen internetin 

lämpöpumppukeskusteluissa 
 

Nykyään ihmiset etsivät tyypillisesti apua verkosta erilasiin arjessa kohtaamiinsa ongelmiin 

ja tiedontarpeisiin, kuten esimerkiksi erilaisten teknisten laitteiden käyttöön liittyviin 

ongelmiin. Virallisten käyttöohjeiden lukemisen sijaan tietoa haetaan yhtä useammin 

erilaisista verkossa toimista vertaisyhteisöistä. Lähettämällä viesti esimerkiksi 

keskustelupalstan kautta toimivaan vertaisyhteisöön, on mahdollista saada yksilöllistä ja 

räätälöityä, juuri omaan ainutkertaiseen tilanteeseen sopivaa tietoa ja neuvoja.  

Vertaisyhteisöstä neuvoja pyytävä avausviestin kirjoittaja voi osallistua viestiketjuun omilla 

viesteillään ja siten olla mukana vuorovaikutuksessa, jossa haetaan yhteistyössä ratkaisua 

avausviestissä kuvattuun ongelmaan. Tässä esitelmässä tarkastelen sitä, millaisilla viesteillä 

avausviestien kirjoittajat osallistuvat viestiketjuun. Aineistona on yhteensä 55 

lämpöpumppuihin liittyvää viestiketjua, joiden avausviestissä pyydetään neuvoja johonkin 

kirjottajalla olevaan ongelmaan. Viestiketjut on kerätty kahdelta suomalaiselta 

keskustelupalstalta, Lampopumput.info:sta ja Suomi24.fi:sta.  

Esitelmä liittyy väitöskirjatutkimukseeni, jossa tarkastelen erikoisalaan liittyvän tiedon 

pyytämistä ja jakamista internetin keskustelupalstoilla. Tutkimuksen metodologinen 

viitekehys rakentuu tietokonevälitteisestä diskurssianalyysista, jossa painottuu verkossa 

tapahtuvan käyttäytymisen empiiriseen, tekstuaaliseen havainnointiin pohjautuva analysointi 

(Herring 2004: 2) sekä tietokonevälitteisen viestinnän pragmatiikasta, jossa keskeistä on 

tilanteen tai kontekstin vaikutus merkityksen tulkintaan (Herring, Stein & Virtanen 2013: 23). 

Esitelmässä tarkastelen ja jaottelen viestejä sen mukaan, mikä funktio niillä on osana 

viestiketjua. 
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9. Viestintäpolitiikka ja mediatalous 
 

Työryhmässä käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa viestintäpolitiikan vaikutus median 

kehitykseen, liiketoimintamallien muutokset sekä yleisösuhteen muutosten tuomat 

uudistustarpeet. Työryhmässä pohditaan esimerkiksi, mikä on valtion ja viestintäpolitiikan 

rooli suhteessa media-alan tulevaisuuteen ja haasteisiin. Ryhmässä tarkastellaan myös 

viestintäpolitiikan sekä yleisen talous- ja kilpailupolitiikan vuorovaikutusta kansallisella tasolla 

sekä toisaalta kansallisen viestintäpolitiikan rajallisuutta nykyisessä mediamaailmassa. 

Kenen etuja kansallinen viestintäpolitiikka edistää - ja ovatko sen tavoitteet ja painotukset 

muuttumassa? Mikä on luottamuksen rooli viestintäpolitiikassa? Entä miten media puhuu 

viestintäpolitiikasta ja alan taloudesta? Millaisia muutoksia mediasisältöjen tuotannon, 

jakelun ja kulutuksen digitalisoituminen merkitsee mediayhtiöiden liiketoimintamalleille? 

Miten verkossa voi tehdä tulosta journalismilla? Miten mainonta muuttuu? 

Sekä suomalaisia että kansainvälisiä viestintäpolitiikan ja mediatalouden kysymyksiä 

käsittelevät esitykset, tapaustutkimuksista teoreettisiin puheenvuoroihin, ovat tervetulleita. 

Työryhmän taustajärjestäjänä on Helsinki Media Policy Research Group (Helsingin 

yliopisto), jonka puolesta vetäjinä toimivat yliopistonlehtori ja dosentti Marko Ala-Fossi 

Tampereen yliopistosta ja yliopistotutkija Katja Lehtisaari Helsingin yliopistosta. 
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Suomalaisen median monimuotoisuus ja moniarvoisuus vuosina 2000-2017 
 
Median omistuksen, sisältöjen ja käytön moninaisuus – monimuotoisuus, monipuolisuus ja 
moniarvoisuus – on keskeinen viestintäpoliittinen arvo Suomen kaltaisessa demokratiassa. 
Picardin ja Pickardin (2017) mukaan moninaisuuden periaate tuottaa kaksi konkreettista 
tavoitetta viestintäpolitiikkaan: Ensiksi on pyrittävä siihen, että yleisön saatavilla olisi sekä 
moninaisia sisällön tarjoajia että sisältöjä. Toinen tavoite on pyrkiä estämään monopolistisen 
vallan kasvu ja väärinkäyttö median ja viestinnän alueella. 
 
Moninaisuuden tukeminen, ja jo sen mittaaminen, kuitenkin riippuu käsitteen sisällöstä. 

Kysymmekin siis: millä sanoilla ja millä merkityksillä moninaisuutta on käsitelty 

suomalaisessa mediapolitiikassa? 

Tutkimusaineistomme muodostuu yhteensä 280:sta mediapolitiikkaa koskevasta raportista ja 

selvityksestä, jotka käsittelivät Suomen median monimuotoisuutta, monipuolisuutta ja 

moniarvoisuutta. Raporteista haettiin systemaattisella käsitehaulla median moninaisuutta ja 



53 
 

keskittymistä kuvaavia käsitteitä. Löydettyjen käsitteiden ympärillä olevat tekstikappaleet 

(pääsääntöisesti 1–4 lausetta) kopioitiin taulukkoon myöhempää sisällönanalyysia varten. 

Viranomaiskielessä moninaisuuden käsitteet ja käsitteiden merkitysulottuvuudet ovat 

jokseenkin täsmentymättömiä. Viestintäpoliittiset dokumentit puhuvat “monipuolisuudesta”, 

“monimuotoisuudesta”, “moniarvoisuudesta”, joskus myös “moninaisuudesta”. Käsitteillä 

viitataan milloin median omistukseen, milloin sisältöihin, milloin käyttötottumuksiin. Läheistä 

sukua näille on “keskittymisen” käsite, jolla viitataan dokumenteissa moninaisuuden 

vastakohtaan, yleensä kuitenkin vain median omistuksen osalta. 

Tutkimuksen aineisto osoittaa, että median moninaisuutta on kyseisenä ajanjaksona 

käsitelty epäjohdonmukaisesti ja tarkentumattomasti. Mediapoliittisen aineiston pohjalta 

voidaan siis todeta, että mediapoliittisessa keskustelussa ei ole ollut selvää kuvaa siitä, mitä 

moninaisuudella tarkoitetaan. 

Tarkentumaton ja epäjohdonmukainen määrittely vaikeuttaa mediapolitiikan suunnittelua ja 

sen onnistumisen arviointia. Ratkaisuksi esitämme Philip Napolin (1999) terminologiaan 

pohjautuvaa mittaristoa, jossa moninaisuus jakautuu 11 alatyyppiin. Alatyypeistä seitsemän 

on mediapolitiikan kannalta erityisen relevanttia, ja ehdotamme, että jatkossa median 

moninaisuutta arvioitaisiin näiden moninaisuuden ulottuvuuksien kautta. 

 
 
Lähteet: 
Napoli, P. (1999). Deconstructing the diversity principle. Journal of Communication, 49(4), 
7–34. 
doi:10.1111/j.1460-2466.1999.tb02815.x 
 
Picard, R. & V. Pickard (2017). Essential Principles for Contemporary Media and 
Communications Policymaking. Reuters Institute for the Study of Journalism, April 
2017. Saatavana verkossa: http://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/our-research/essential-
principles-contemporary-media-and-communications-policymaking 
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Huomio? Huomio! - Analyysi digitaalisen julkaisemisen ja markkinoinnin 

strategiaoppaista 
 
Digitaalisen markkinoinnin kentällä lukuisat toimijat ovat tulleet hallinnoimaan julkaisijan ja 

käyttäjien välistä tilaa ja yhteyksiä. Viestintätoimistot tuottavat yritysten ja medioiden 

verkkosivuille kiinnostavia sisältöjä ja yksityiset tutkimusyritykset keräävät ja myyvät dataa 

eri julkaisualustojen ja sisältöjen käyttäjistä. Lisäksi digitaalisille julkaisijoille on tarjolla 

runsaasti työvälineitä ja toimintamalleja lukijakunnan huomion saavuttamiseksi. Nämä 

promootion strategiat kiinnittyvät niin sisältöjen tuotantoon, jakeluun kuin kulutukseenkin. 
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Tässä esityksessä analysoin digitaalisen julkaisemisen ja markkinoinnin strategioita huomion 

ja promootion käsitteiden näkökulmasta. Tutkimuksen aineistona ovat digitaalisen 

markkinoinnin opaskirjat (n=15), jotka tarjoavat ohjeita ja strategioita verkkojulkaisemiseen ja 

-markkinointiin. Olen analysoinut opaskirjoja diskursiivisesti tarkastelemalla niiden 

konstruoimia digitaalisen julkaisemisen haasteita, tavoitteita, toimijoita, yleisökäsityksiä ja 

huomion saavuttamisen keinoja. Analyysin perusteella opaskirjoissa tarjotut promootion 

strategiat jakautuvat neljään eri ryhmään: julkaisemisen laatuun, teknologiseen 

soveltuvuuteen, sosiaalisten verkostojen hyödyntämiseen sekä yhteiskunnalliseen 

sitoutumiseen. Jokainen näistä strategiaryhmistä tarjoaa erilaisen lähestymistavan käyttäjien 

ja yleisöjen huomion saavuttamiseen ja säilyttämiseen. Samalla oppaat rakentavat 

diskursiivisesti parhaita promootiokäytäntöjä digitaalisen julkaisemisen kentälle. Oppaat siis 

välittävät promootion käytäntöjä, mutta ovat samalla itsessään promootion välineitä niiden 

kirjoittajille ja taustaorganisaatioille. 

 
Avainsanat: Promootiokulttuuri, digitaalinen markkinointi, promootion strategiat, huomio 
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Miten Suomesta tuli mobiilidatan käytön kärkimaa? 
 

OECD:n uuden tilaston mukaan Euroopan Unionin harvimmin asutussa jäsenmaassa 

käytetään eniten mobiilidataa liittymää kohden koko maailmassa eli keskimäärin 11 

gigatavua kuukaudessa. Kyse ei ole sattumasta, koska Suomi on tietoisesti tukenut 

mobiilialan teollisuutta erilaisten poliittisten ratkaisujen avulla jo useamman vuosikymmenen 

ajan. Esimerkiksi taajuushuutokaupat otettiin Suomessa käyttöön viimeisenä EU-maana. 

Sittemmin Suomi on myös ainoana jäsenvaltiona vastustanut EU:n ehdotusta television 

UHF-taajuuksien hitaammasta siirrosta mobiilikäyttöön.  

Valtiovallan vahvalla poliittisella tuella mobiilialan tavoitteille on kuitenkin kääntöpuolensa 

kotimarkkinoilla, sillä matkaviestinverkkoja huomattavasti luotettavampien ja nopeampien, 

mutta kalliimpien kiinteiden laajakaistayhteyksien kehitys on Suomessa jäänyt EU:n 

keskikastiin ja muita Pohjoismaita heikommaksi etenkin haja-asutusalueilla. Paperissa 

tarkastellaan Suomen tähänastista laajakaista- ja taajuuspolitiikkaa sekä historiallisessa että 

eurooppalaisessa kontekstissa poliittisen taloustieteen ja uuden institutionalismin 

näkökulmista.  
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Katja Lehtisaari, Mikko Grönlund, Carl-Gustav Lindén ja Mikko Villi 

Uutismedian uudet liiketoimintamallit Yhdysvalloissa 
 

Sanomalehtien tavoittavuus on ollut pitkään laskussa Yhdysvalloissa. Vuosituhannen 

vaihteessa sanomalehdet tavoittivat päivittäin vielä hieman yli 55 prosenttia aikuisväestöstä. 

Uusimmat saatavilla olevat tiedot vuodelta 2012 osoittavat sanomalehtien tavoittavuuden 

laskeneen vajaaseen 42 prosenttiin. Kehitystä tarkasteltaessa on huomioitava, että 

paperinen lehti on edelleen selvästi suosituin tapa lukea sanomalehteä. Vuonna 2015 noin 

puolet (51 %) sanomalehtiä lukevasta aikuisväestöstä Yhdysvalloissa luki pelkästään 

paperilehteä. Pelkästään tietokoneelta ja/tai mobiililaitteelta sanomalehtiä lukevien aikuisten 

osuus oli noin viidennes (17 %). 

Huolimatta sanomalehtien digitaalisten tuottojen kasvusta valtaosa sanomalehtien tuotoista 

kertyy edelleen painetuista lehdistä. Ainakaan toistaiseksi sanomalehdet eivät ole pystyneet 

digitaalisen mainosmyynnin kasvattamisella korvaamaan ilmoitustuottojen huomattavaa 

laskua painetuissa sanomalehdissä. Muutostilanteessa sanomalehtiyhtiöiden on toisaalta 

siirryttävä kohti digiaikaa, toisaalta pidettävä huoli printtilehden tulovirroista. 

Puheenvuorossamme esittelemme Yhdysvaltojen mediamarkkinoita ja liiketoimintaa 

käsittelevän katsauksen sekä keväällä ja kesällä 2017 tehtyihin tutkimushaastatteluihin 

perustuvan analyysin. Keskeisiä teemoja sanomalehtien liiketoiminnan muutoksessa ovat 

kaikkea kaikille -julkaisumallin ongelmat, mainostulojen romahtaminen, lukijoiden 

sitouttaminen sekä uskallus innovoida ja tehdä muutoksia. Käsittelemme teemoja 

valtakunnallisten, alueellisten ja paikallisten sanomalehtien kautta. Teimme vuonna 2017 

yhteensä 34 tutkimushaastattelua Yhdysvalloissa sanomalehtiyhtiöissä ja myös alan liittojen 

edustajien, analyytikkojen ja tutkijoiden kanssa. Haastatteluiden perusteella 

Yhdysvalloissakaan ei ole löydetty yhtä ylivertaista uutta liiketoimintamallia; menestyneillä 

julkaisuilla on useita erilaisia ratkaisuja. 

Suurimpien haasteiden kanssa kamppailevat keskikokoisten kaupunkien sanomalehdet, ns. 

”metro newspapers”. Ne ovat riippuvaisia printin tuloista, jotka kuitenkin hiipuvat, ja 

samanaikaisesti monessa lehdessä digitoimintojen kehitys on ollut hidasta. Sanomalehtien 

omistaminen keskittyy ja eri toimintojen virtaviivaistaminen ja kustannusten leikkaaminen 

jatkuu voimakkaana. Toisaalta löytyy myös esimerkkejä perinteisistä sanomalehtitaloista, 

jotka ovat luoneet täysin uutta globaalia digitaalista liiketoimintaa tai hajauttaneet 

tulonmuodostusta perinteisen sanomalehtiliiketoiminnan ulkopuolelle. 

 

 

 

Roundtable-paneeli 

Mediapolitiikan tila ja sen mittaaminen 
 

Paneeli esittelee maaliskuussa 2018 valmistuvan Mediapolitiikan tila ja sen mittaaminen -

selvityksen tulokset. Hankkeen tarkoituksena on tuottaa yhteiskuntatieteellinen perusselvitys 
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mediapolitiikan nykytilasta Suomessa. Hankkeessa kuvataan, mitä mediapolitiikan tilasta eri 

aineistojen kautta nyt tiedetään. Lisäksi siinä tarkastellaan mediapolitiikan eri osa-alueiden 

politiikkatavoitteiden saavuttamisen mittaamiseen soveltuvia aineistoja, menetelmiä sekä jo 

käytössä olevia malleja ja mittareita.  

Eri mallien arvioinnin ja kansainvälisen vertailun lisäksi hankkeessa kehitetään tarvittaessa 

kokonaan uusia malleja. Tämän pohjalta hankkeen loppuraporttiin laaditaan ehdotus niistä 

aineistoista ja menetelmistä (mittaristo), joiden avulla Suomen mediapolitiikan eri osa-

alueiden kehitystä olisi mielekästä ryhtyä koordinoidusti seuraamaan.  

Tutkimushankkeen vastuulliset johtajat ovat Tampereen yliopiston viestintätieteiden 

tiedekunnan varadekaani, tutkimusjohtaja Katja Valaskivi ja Helsingin yliopiston 

valtiotieteellisen tiedekunnan dekaani, viestintäpolitiikan professori Hannu Nieminen. 

Hankkeen koordinaattori on dosentti, yliopistonlehtori Marko Ala-Fossi Tampereen 

yliopistosta.  

 

Paneelissa on mukana myös edustajat hankkeen työpaketeista: 

TP 1: Kansalaisten viestinnälliset perusoikeudet / Anette Alén-Savikko & Jockum Hildén 

/HY 

TP 2: Pääsy viestintäverkkoihin ja sisältöihin / Marko Ala-Fossi / TaY 

TP 3: Median monimuotoisuus ja moniarvoisuus/ Heikki Hellman / TaY & Heikki Kuutti / 

JY 

TP 4: Käyttäjien ja yhteiskunnan suojelu / Ilmari Hiltunen & Paula Haara / TaY  

TP 5: Median läpinäkyvyys ja vastuu /Juha Herkman & Janne Matikainen / HY 

TP 6: Taloudellinen ja rakenteellinen kehitys / Mikko Grönlund /TuY & Katja Lehtisaari/ 

HY 

TP 7: Päätöksenteko ja policy / Johanna Jääsaari & Kari Karppinen / HY 

TP 8: Kansainvälinen vertailu / Jockum Hildén / HY 

 

 

Paneelin yhteyshenkilö: 
Marko Ala-Fossi, marko.ala-fossi@uta.fi 
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10. Fanius ja osallistuva mediatuotanto digitaalisella ajalla  
 

Yhä kiihtyvässä keskustelussa digitaalisista tuotannon ja kulutuksen tavoista sekä tuottajien 

ja kuluttajien rajojen hämärtymisestä fanit ovat merkittävässä asemassa: he tekevät 

ihailemansa mediatekstin tuotannon ulkopuolella jatkuvaa taustatyötä ja aineiston 

uudelleentulkintaa. Fanituotanto asettuu kiinnostavilla tavoilla osaksi globaalia 

mediakulttuuria. Lopputuloksena syntyy fanifiktiota, -taidetta ja -videoita, verkkokeskustelua 

unohtamatta. Faniuden ja fanien tarkastelu ei ole ainoa tapa lähestyä aktiivisen digitaalisen 

toimijan käsitettä, mutta esimerkkinä oivallinen – mediatekstien tarkastelu henkilökohtaisten 

tulkinnallisten kehysten kautta jalostaa vanhoista tarinoista uusia, transformatiivisia 

kertomuksia. Tästä muotoutuu sosiaalinen prosessi, jossa yksilölliset tulkinnat asetetaan 

keskusteluun toisten fanien esittämien tulkintojen kanssa, ja näin sekä yksilölliset että 

yhteisölliset kokemukset mediateksteistä laajenevat.  

Kutsumme työryhmäämme esityksiä, joissa käsitellään mediatuotantoa aktiivisen digitaalisen 

toimijan näkökulmasta. Esitykset voivat liittyä esimerkiksi faniuteen, fanituotantoon, 

osallistumisen tapoihin tai käsitykseen aktiivisesta ja kriittisestä verkkotoimijasta. Vaikka 

aktiivista verkkotoimijuutta ei kannatakaan välttämättä ihannoida, sisältyy siihen silti 

luovuuden ja voimaantumisen elementtejä, jotka voivat antaa toivoa mediatekstien 

muutoksesta katsojan tai käyttäjän haluamaan suuntaan. Tähän tematiikkaan liittyy myös 

käsite transmedia, jonka kautta voidaan pohtia sisältöjen ja tuotantojen jalostumista 

rinnakkaisiin, jopa keskenään ristiriitaisiin muotoihin, joita jaetaan erilaisilla alustoilla. 

Esityksissä kuulemme mielellämme myös digitaalisen tuotannon voimaannuttavasta 

vaikutuksesta, toisin sanoen siitä miten verkossa jaettava, kuluttajien tuottama materiaali voi 

tukea ja kannustaa muita samat kiinnostuksen kohteet jakavia kuluttajia. 

 
 
Työryhmän vetäjä: 
Tanja Sihvonen, 
viestintätieteiden professori, Vaasan yliopisto  
tanja.sihvonen@uva.fi    
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Hämäri-kerho, Mail-Manin palsta ja suomalaisen supersankarifaniuden 

varhaishistoria  
  
Fanien aktiivinen toiminta on ollut osa Suomessa ilmestyneitä supersankarisarjakuvia 1980-

luvulta lähtien. Vuonna 1980 ilmestymisensä aloittaneessa Hämähäkkimieslehdessä 

lukijoiden aktivoiminen alkoi varhain. Lehteen perustettiin kysymys- ja vastauspalsta jo 

ensimmäisen ilmestymisvuoden aikana, minkä lisäksi vuonna 1982 toimintansa aloitti 

Hämäri-kerho; faniklubi, johon lehden lukijat saattoivat liittyä. Lukijoilta toivottiin aktiivista 
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osallistumista lehden kehittämiseen ja jopa hahmojen nimien suomennoksiin saatiin vinkkejä 

innokkailta lukijoilta. Hämähäkkimiehen ja vuonna 1984 ilmestymisensä aloittaneen Ryhmä-

X:n kirjepalstoilla lukijat esittivät omia arvailujaan tapahtumien käänteistä, salaperäisten 

hahmojen henkilöllisyyksistä sekä antoivat palautetta ilmestyneistä lehdistä. Lukijoiden 

aktiivisuus ja osallistaminen ymmärretään tämän päivän mediatuotannoissa tärkeäksi osaksi 

tuotteen markkinointia ja suosion ylläpitämistä esimerkiksi TV-sarjan tuotantokausien välillä. 

Jo 1980-luvulla Hämäri-kerhoa, erilaisia kilpailuja sekä lukijapalstaa käytettiin 

Hämähäkkimies-lehden markkinoinnissa.    

Tarkastelen esitelmässäni varhaisia fanien/yleisöjen osallistumisen muotoja Suomessa 

ilmestyneissä supersankarisarjakuvalehdissä. Millaista faniutta ja fanien toimintaa 

kirjepalstat ja Hämäri-kerhon kaltaiset fanikerhot mahdollistivat? 1980- ja 1990-lukujen 

sarjakuvien yhteydessä ei voi puhua varsinaisista fanituotannoista samassa mielessä kuin 

nykyään, mutta varhaisissa faniuden muodoissa voi huomata yhteyksiä moderniin, 

digitaaliseen fanien toimijuuteen. Esitelmäni aineistona ovat Hämähäkkimies- ja Ryhmä-X-

sarjakuvalehtien lukijakirjepalstat sekä lehdissä julkaistut kilpailut ja tehtävät. 

 

 

 

 

Juha Munnukka, Devdeep Maity, Hanna Reinikainen & Vilma Luoma-aho  

hanna.m.reinikainen@student.jy  

  

Yleisön osallistuminen ja suosittelun tehokkuus videoblogeissa  
  

Videoblogit ovat yksi YouTuben leimallisimmista sisältötyypeistä1. Niiden tavallisimmassa 

asetelmassa videobloggaaja eli vloggaaja esiintyy kameran edessä yksin, puhuen omasta 

elämästään ja kokemuksistaan suoraan katsojilleen2. Vloggaajien seuraajamäärät ja tiivis 

yleisösuhde ovat saaneet myös markkinoijat kiinnostumaan vloggaajista ja hakeutumaan 

yhteistyöhön heidän kanssaan.  

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan vloggaajien yleisön osallistumisen ja vlogisuosittelua 

kohtaan tunteman asenteen merkitystä sille, kuinka tehokasta vloggaajan tekemä 

suosittelumarkkinointi on. Yleisön osallistumisella viitataan siihen, kuinka yleisö seuraa, 

“tykkää”, kommentoi, jakaa tai tilaa vloggaajan sisältöä. Asenteella viitataan siihen, kuinka 

hyödyllisenä ja uskottavana suosittelu koetaan. Lähtöoletuksena on, että osallistuminen ja 

positiivinen asenne lisäävät vloggaajan vaikuttavuutta.  

 Toinen tutkimuksessa tarkasteltava käsite on yleisön parasosiaalinen suhde vaikuttajaan eli 

illuusio todellisesta vuorovaikutuksesta vloggaajan kanssa. Parasosiaalisen suhteen on 

todettu vaikuttavan yleisön käyttäytymiseen, asenteisiin ja elämäntyyliin3.  

 Tutkimus toteutettiin online-kyselynä, jossa luotiin neljä kokeellista asetelmaa. Näin 

muodostui neljä ryhmää, jotka erosivat toisistaan osallistumisen aktiivisuuden sekä 

suosittelua kohtaan koetun asenteen osalta. Tutkimuksen kohteena oli yhdysvaltalaisen 

vloggaajan video, jossa esiteltiin kolmea eri tuotetta.  
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Tulokset osoittavat, että yleisön osallistuminen ja asenteen positiivisuus lisäsivät yleisön 

kokemaa parasosiaalista suhdetta vloggaajan kanssa ja vaikuttivat sitä kautta vloggaajan 

uskottavuuteen yleisön silmissä. Tämä puolestaan lisäsi vloggaajan tekemän suosituksen 

tehokkuutta. Tulokset lisäävät ymmärrystä yleisön osallistumisen ja asenteen merkityksestä 

tarkasteltaessa vloggaajan viestin vaikuttavuutta.  

  

1 Burgess, J. & Green, J. (2009). YouTube: Online Video and Participatory Culture. Cambridge, UK: 
Polity Press.  
  
2 Frobenius, M. (2013). Pointing gestures in video blogs. Text&talk, 33(1), 1–23.   
 
3 Tian, Q. & Hoffner, C. A. (2010). Parasocial Interaction With Liked, Neutral, and Disliked Characters 
on a Popular TV Series. Mass Communication & Society, 13(3), 250–269. 

 

 

 

 

Tanja Välisalo  
tanja.valisalo@jyu.fi  
  

Aktiiviset fanit transmediayleisöinä  
  

Mediarajoja ylittävät tarinamaailmat ovat viime vuosina yleistyneet mediatuotannossa. 

Käytännössä tarina laajenee vaikkapa televisiosarjasta elokuvaan, sarjakuvaan ja 

digitaalisiin peleihin niin, että eri alustoille tuotetut sisällöt eivät ole pelkästään adaptaatioita, 

jo tuotetun toisintoja, vaan ovat muodostavat yhdessä kokonaisen fiktiivisen maailmaan. 

Tämän ilmiön käsittelemiseen on tutkimuksessa otettu käyttöön transmedian käsite (Kinder 

1991; Jenkins 2006). Transmediatuotanto ilmiönä onkin noussut merkittäväksi tutkimuksen 

ja teoretisoinnin kohteeksi. Transmediatutkimuksessa faneja on tarkasteltu usein 

markkinoinnin ja osallistamisen kohteina ja transmediatuotannon onnistumisen mittareina. 

Transmedian ja faniuden suhde on kuitenkin syvempi ja monitasoisempi.   

 Tarkastelen tässä esityksessä, millaisia transmediayleisöjä aktiviiset ja luovat fanit ovat. 

Fanien oma luova toiminta, kuten fanifiktion, fanitaiteen ja fanivideoiden luominen, ovat 

olleet fanitutkimuksen keskeisinä kiinnostuksen kohteina. Fanituotanto ja sen kuluttaminen 

toimivatkin merkittävinä mediatekstien tulkinnan muotoina ja vaikuttavat tapaan. Miten 

fanituotanto ja sen kuluttaminen sitten vaikuttavat fanien vuorovaikutukseen 

transmediaalisten maailmojen kanssa? Esitän vastauksia tarkastelemalla Game of Thrones -

televisiosarjan (Yhdysvallat/Iso-Britannia 2011) yleisöjä, joilta kerättyyn kansainväliseen 

kyselytutkimukseen saatiin se päätökseen syksyyn 2017 mennessä yli 10 000 vastausta 

ympäri maailman ja yli 500 vastausta Suomesta. Transmediayleisöjen tarkastelulle tämä on 

erinomainen aineisto, sillä televisiosarja perustuu George R. R. Martinin toistaiseksi 

keskeneräiseen kirjasarjaan ja siihen perustuen on julkaistu muun muassa useita digitaalisia 

pelejä. Täydennän tarkastelua vastaavan Hobitti-elokuviin (Yhdysvallat/Uusi-Seelanti 2012 - 

2014) liittyneen kansainvälisen kyselyaineiston avulla. 
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11. Journalismin innovaatiot ja uudet bisnesmallit 
 

Uutismediaa on pitkään syytetty hitaasta reagoinnista digitaalisen ympäristön muutoksiin. 

Kuitenkin uusia journalistisia muotoja ja työn tekemisen tapoja testaillaan ja kehitellään koko 

ajan eri toimituksissa eri puolilla maailmaa. Voidaan esimerkiksi väittää, että 

datajournalismin työkäytännöt ovat jo globaalistuneet. Tämän ryhmän päätarkoituksena on 

esitellä sekä kriittisesti analysoida uuden teknologian vaikutusta journalismin sisältöihin sekä 

työtapoihin. Ryhmään ovat tervetulleet myös paperit, joissa pureudutaan journalismin uusiin 

bisnesmalleihin sekä journalismin koulutuksen uusiin muotoihin. Journalismin koulutus 

voidaan nähdä yhtenä osana journalismin tulevaisuuslaboratoriota. 

 

Työryhmän vetäjä: 
Turo Uskali 
turo.i.uskali@jyu.fi 
 

 

 

 

 

Yliopistonopettaja      
Panu Uotila 
Journalistiikka       
Kieli- ja viestintätieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto 
panu.uotila@jyu.fi     

 

Median digitalisaation haasteet journalistiikan opetukselle 
 

Mediasisältöjen tuotannon, kulutuksen ja teknologian nopea muutos, sekä sosiaalisen 

median tuoma haaste professionaalille medialle, asettavat akateemiselle 

journalistikoulutukselle muutosvaatimuksia uuden digitaalisen mediamaiseman edellyttämien 

tietojen ja taitojen opettamiseen. Professionaalin median vahvuus verrattuna sosiaaliseen 

mediaan on tietojen luotettavuus, mutta millaista journalistista työprosessia ja toimittajien 

kompetenssia sisällön luotettavuuden ylläpitäminen edellyttää, kun tiedonvälityksen 

nopeudesta ja määrästä on tullut erityisesti verkkojournalismissa keskeinen kilpailutekijä? 

Deuze (2006) määrittelee kaksi positiota journalismin opetukselle: ”seuraajan” rooli ja 

”innovaattorin” rooli. Journalismin opetuksen pitää toisaalta antaa opiskelijoille valmiudet 

työskennellä journalistina tämän hetken mediamaisemassa, mutta toisaalta koulutuksen 

pitäisi antaa opiskelijoille edellytyksiä kohdata journalismin jatkuva muutos sekä toimia itse 

muutoksen tekijöinä. Nyt annettavan opetussisällön pitäisi olla relevanttia useiden vuosien 

kuluttua, kun nykyiset opiskelijat siirtyvät työelämään. Mensingin (2011, 77) mukaan 

koulutuksen ”painopisteen siirtäminen journalismin tuotannosta sen vuorovaikutusprosessiin 
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yleisöjen kanssa, pystyisi kiinnittämään journalismin takaisin sen juuriin demokratian 

edellytyksenä, hyödyntämällä uusia uutisten ideoinnin, tuotannon ja levittämisen keinoja”. 

Tässä esityksessä pohdin, miten journalistiikan opetuksen tulisi muuttua nykyisen 

digitaalisen mediamaiseman vaatimuksia vastaavaksi. Peruskysymykset ovat: 1) Mitkä ovat 

journalistien tarvitsemat perustaidot ja -tiedot tämän hetken digitaalisessa 

mediaympäristössä?, 2) Mistä ammatillisista ja eettisistä perustekijöistä muodostuu digiajan 

journalistien ammatti-identiteetti? Lisäksi analysoin käytännön kokeilujen tulosten perusteella 

pedagogisia menetelmiä, joilla näihin uudenlaisen ammattitaidon vaatimuksiin pyritään 

vastaamaan. 

Esityksen tulokset sisältyvät valmisteilla olevaan tutkimusartikkeliin, joka perustuu 

kirjallisuuskatsaukseen, pohjoismaisten yliopistojen journalistiikan opetussuunnitelmien 

vertailuun sekä autoetnografisen tutkimusmenetelmän mukaisesti omien kokemuksieni 

reflektioon journalistiikan opettamisesta Jyväskylän yliopistossa, sekä työkokemukseeni 

monimediajournalistina televisiossa sekä verkko- ja sanomalehdissä.   

Asiasanat: journalismin digitalisaatio, journalismin opetus, ammatti-identiteetti 
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Datan keruun ongelmat tietopyynnöillä datajournalismissa – case Yle Svenska Data 
 

Datajournalismissa hyödynnetään suuria sähköisiä tietoaineistoja, joita analysoimalla ja 

muuten työstämällä luodaan uutissisältöä mediaan. Datajournalismin aineistona voi 

hyödyntää esimerkiksi avointa dataa, jonka viranomaiset ovat itse avanneet yleisön 

käyttöön, mutta yksi keskeinen aineistonhankintamuoto on julkisuuslain mukaiset 

tietopyynnöt, joilla journalisti voi saada omaehtoisesti sellaista aineistoa kuin haluaa. 

Suomen lainsäädäntö (Perustuslaki 12.2 § sekä Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 

621/1999) takaa, että viranomaisten asiakirjat ovat lähtökohtaisesti julkisia ja että jokaisella 

on oikeus saada tieto viranomaisten julkisista tiedoista. Mutta tietopyynnöt eivät ole niin 

kätevä tiedonhankintakeino kuin lainsäädännön nojalla sopisi odottaa: tiedonhankinnassa 

viranomaisilta on todettu useita erilaisia käytännön ongelmia (mm. Kuutti (toim.) 2011, Koski 

& Kuutti 2016) ja tietoja on jouduttu hakemaan oikeusteitse Korkeinta hallinto-oikeutta 

myöten. 
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 Ylen ruotsinkielisen toimituksen datajournalistit eli Yle Svenska Data lähetti viime vuonna 

tietopyynnön jokaiseen suomalaiseen kuntaan datajournalistista juttusarjaa varten. 

Datajournalisti Malin Ekholm joutui käymään runsasta kirjeenvaihtoa ja muuta keskustelua 

viranomaisten kanssa ja silti esimerkiksi 10 prosenttia kunnista jätti vastaamatta 

tietopyyntöön ja useat kunnat luovuttivat vailinnaista tietoa. 

 Tässä esitelmässä analysoidaan Yle Svenska Datalta saatua tietopyyntökirjeenvaihtoa ja 

tuodaan esille niitä ongelmia, joita liittyy tietopyynnöillä tehtävään datankeruuseen 

datajournalistisia tarkoituksia varten. 
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Uskali, T., Kuutti, H. 2016. Datajournalismin työkäytännöt. Vastapaino. 
 

 

 

 

Esa Sirkkunen 
Tampere Research Centre for Journalism, Media and Communication 
University of Tampere  
 

Exploring the first wave of 360 video journalism 
 

This paper first briefly introduces the concept and features of ‘360-degree’ or ‘spherical’ 

video journalism. An analysis model of 360 video content is then presented as well as the 

preliminary findings of a study on 35 journalistic 360 videos. The results show that the 

journalistic 360videos seem to follow the general genres and typifications between hard 

news, human interest stories, documentaries and fiction. The narrative strategies vary from 

live streaming and short news to slowly and carefully constructed 360 documentaries with 

animations, embedded texts and visual elements – and sometimes even dramatised scenes. 

There may be an evolution in progress from eye-witnessing and experiencing visceral effects 

towards more complicated narrative elements found in the genres of games and fiction. 
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Using Drones in Breaking News Situations in Finland: From Pilot Tests to 

Continuous Operations 
 

Digital technology is constantly creating new challenges and opportunities for journalism. 

The main purpose of this paper is to test, how camera drones could be used in breaking 

news situations. First, the paper summarizes the current knowledge of ‘dronalism’ in 

breaking news situations (Uskali & Lauk 2018; Gynnild & Uskali 2018). Then it moves to 

present the methodology of drone testing. For this paper the researchers tested the use of 

camera drones in breaking news situations in Jyväskylä area in Spring 2018. The starting 

research question was: is it possible to broadcast aerial drone images and videos from 

breaking news situations in a Finnish city. Other questions that were tested focused on 

drone journalism work processes, aviation rules, ethics, and privacy. Based on the test 

results the paper will suggest some scenarios for the future of drone journalism in breaking 

news situations; especially how news media companies could build sustainable and 

automated drone journalism operations. The results of this paper are still preliminary. The 

research is part of Virjox- project (http://virjox.hti-tampere.fi/). 

Keywords: Drones, drone journalism, breaking news, testing  
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12. Tieteen julkisuus ja tiedeviestintä 
  
Työryhmään ovat tervetulleita esitykset, joissa käsitellään esimerkiksi tieteen julkisuutta 
mediassa, tiedejournalismia, tutkijoiden toimintaa sosiaalisessa mediassa ja muita uusia 
tiedeviestinnän muotoja, tutkijoiden ja journalistien suhteita, asiantuntijoiden auktoriteetin ja 
tieteen haastamista, luottamusta ja epäluottamusta tieteeseen ja tutkijoihin, tutkijoiden 
sananvapautta, tutkijoiden saamaa palautetta, tieteen väitettyä korruptiota, tieteellisen 
julkaisutuotannon muutoksia, yliopiston kolmatta tehtävää ja tieteen yhteiskunnallista 
vaikuttavuutta. Tervetulleita ovat niin ajankohtaisten aiheiden analyysit kuin historiallisetkin 
tutkimukset. 
  
Työryhmän vetäjät: 
professori Erkki Karvonen 
Oulun yliopisto  
Erkki.Karvonen(at)oulu.fi 
 
professori Esa Väliverronen 
Helsingin yliopisto 
Esa.Valiverronen(at)helsinki.fi 
 
 
 

 
 
 
 
Esa Väliverronen 

Tieteen vapaus ja tutkijan sananvapaus  
 

Tieteeseen kohdistetaan nykyään monenlaisia paineita ja odotuksia. Tutkimukselta 

odotetaan erilaisia taloudellisia ja käytännöllisiä hyötyjä ja tutkimuksen rahoitusta ohjataan 

yhä voimakkaammin näiden hyötyjen tavoitteluun. Tämä on herättänyt keskustelua siitä, 

ovatko tieteen autonomia ja vapaus uhattuina. 

Tutkimukselta vaaditaan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tutkijoita kannustetaan viestimään 

tuloksistaan myös muille kuin kollegoille ja osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. 

Samaan aikaan yhteiskunnassa on kuitenkin voimistunut ilmapiiri, jossa tutkijoiden tuloksia 

ja asiantuntijanäkemyksiä vähätellään ja kyseenalaistetaan.  

Yksi viime vuosien tunnetuimpia esimerkkejä tutkijoiden vapauden kahlitsemisesta läntisissä 

demokratioissa on Kanada vuosina 2006-2015. Maan silloisen hallituksen tavoitteena oli 

edistää talouskasvua ympäristöstä piittaamatta. Tämä tarkoitti sitä, että valtiollisissa 

tutkimuslaitoksissa ympäristö- tai ilmastotutkimusta tekevät biologit, geneetikot, meteorologit 

ja monet muut menettivät sananvapautensa. Tutkijoilla ei ollut enää oikeus vapaasti antaa 

haastatteluja toimittajille ja tutkimuslaitosten viestintäpäälliköistä tuli sensoreita.  

Ilmiö ei ole täysin tuntematon Suomessakaan. Yhden esimerkin sekä poliittisen että 

taloudellisen ohjauksen seurauksista tarjoaa Teknillisen tutkimuskeskuksen VTT:n tapaus 

vuodelta 2010. VTT:n johto kielsi tutkijoitaan esiintymästä julkisuudessa tavalla, joka on 

ristiriidassa organisaation virallisen linjan kanssa. 
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Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan 2015 tekemän kyselyn mukaan tutkijat kokevat 

saavansa aiempaa enemmän häiritsevää palautetta julkisesta esiintymisestään. Vähättelevä 

ja henkilöön käyvä kommentointi on tyypillistä varsinkin sosiaalisen median kanavissa. 

Kyselyn mukaan tutkijat pelkäävät itsesensuurin lisääntyvän häiritsevän palautteen takia.  

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan kyselyssä nousi esiin, että rahoituskilpailu, 

politisoitunut ilmapiiri ja tutkimuspoliittinen ohjaus saattavat kaventaa tutkijoiden vapautta 

tuoda asiantuntijamielipiteensä julki. Onko kyse tutkijoiden herkkänahkaisuudesta vai onko 

yhteiskunnallisen keskustelun kulttuuri muutoksessa ja jos niin miten? Mikä rooli sosiaalisen 

median kanavilla ja keskustelukäytännöillä on negatiivisten ilmiöiden ilmaantumisessa? 

Miten voidaan rohkaista tutkijoita osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun? 

Puheenvuorossa pohditaan tieteen poliittisen ja taloudellisen ohjauksen, organisaation 

kontrollin sekä ’alhaalta päin’ tulevan kontrollin eli asiattoman palautteen ja vihapuheen 

merkitystä tutkimuksen vapauden ja tutkijoiden sananvapauden näkökulmasta. 

 

 

 

Aki Harju 

Valvonnan kehykset kaivoskirjoittelussa 
 

Vuonna 2012 kärjistyneet kaivosalan ongelmat asettivat suomalaisen ympäristövalvonnan 

käytännöt kyseenalaisiksi. Erityisesti Talvivaaran toiminnan kriisiytyminen nakersi 

luottamusta niin viranomaistoiminnan tehokkuuteen kuin valvojien riippumattomuuteen. 

Kaivosten ympäristöongelmat myös politisoituivat, kun syitä ongelmille haettiin esimerkiksi 

valvonnan käytäntöjä määrittävästä poliittisesta kulttuurista.  

Tarkastelen esityksessäni kaivoksiin liittyvän valvontakeskustelun muotoutumista ja 

kehittymistä vuosina 2009, 2012 ja 2015. Esitykseni perustuu väitöstutkimukseeni, jonka 

kohteena ovat Talvivaaran ja Kevitsan kaivosten mediajulkisuus ja mediarepresentaatiot. 

Aineistona on kaivosten lähialueella vaikuttavien sanomalehtien Kainuun Sanomien ja Lapin 

Kansan sekä toisaalta kauempana vaikuttavien Kalevan ja Helsingin Sanomien kirjoittelu 

näistä kaivoksista. Valvontakeskustelua tutkimuksessa edustavat sellaiset lehtitekstit, jotka 

on luokiteltu kehysanalyyttisessa tarkastelussa valvonnan kehykseen.  

Vuonna 2009, kun esimerkiksi Talvivaaran kaivos avattiin, valvontaan kytkeytyvää 

keskustelua ei käyty lainkaan. Koska kaivoksen toimintaa ei julkisesti problematisoitu, 

valvonnan laadun ja käytäntöjen kriittiseen arviointiin ei ollut tarvetta. Kolme vuotta 

myöhemmin tilanne muuttui dramaattisesti. Kun kaivoksilta alkoi kantautua katastrofiviestejä, 

myös valvontaa kyseenalaistavat määrittelyt alkoivat yleistyä voimakkaasti. Koska etenkin 

Talvivaaran aiheuttamien ympäristöhaittojen juurien katsottiin olevan valvonnan 

käytännöissä ja instrumenteissa, valvonnan asianmukaisuutta sopi epäillä myös muiden 

kaivosten kohdalla Vuoteen 2015 tultaessa valvonnan teema menetti taas resonanssiaan, 

kun esimerkiksi kaivosten ympäristöluvat tiukkenivat. Kehitykseen vaikutti myös 

kaivosteollisuuden yleisen kiinnostavuuden hiipuminen. 
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Olen jaotellut analyysissa tunnistamani valvonnan kehyksen viiteen alakehykseen, jotka ovat 

nimeltään korruptio, yltiökapitalismi, yhteistyö, onnettomuus ja ammattitaidottomuus. Eri 

alakehyksissä valvojan ja valvottavan rooli ja toimintatila näyttäytyivät hyvin erilaisina.  

Havainnollistan esityksessäni eri käsitteellistämistapojen tunnuspiirteitä ja arvioin niiden 

legitimoivia ja yksipuolistavia ulottuvuuksia. Kiinnitän huomiota myös eri toimijoiden 

esityksissä soveltamiin, valvontaan linkittyviin neutralointi- ja noudattamisstrategioihin sekä 

tarkastelen, millaisena valvojan ja valvottavan suhde kussakin alakehyksessä näyttäytyy. 

Hahmotan lisäksi valvontadebatin lähihistorialliset juuret ja valvonnan alakehysten 

ilmentämät ideologiset piirteet. 

 

 

 

Ulla Järvi 

Tasapuolisuusharha ja asiantuntijuuden uusi paikka terveysjournalismissa 
 

Yle käsitteli uudistuneessa terveysohjelmassaan, Akuutissa, 23. lokakuuta 2017 

lääkekannabiksen vaikeaa saatavuutta Suomessa. Ohjelmassa haastateltiin kahta potilasta, 

joista toinen sai lääkekannabista reseptillä, toinen hankki kannabis-tuotetta laittomasti. 

Lääketieteen asiantuntijana haastateltiin professori Eija Kalsoa, ja lisäksi asiantuntijoiksi 

asemoitiin lääkekannabiksen valmistajien tai kannabishoitoa käyttävien klinkoiden edustajia 

ja Suomen kannabisyhdistyksen edustajaa. 3. marraskuuta 2017 Suomen Lääkärilehden 

kolumnissa Kalso kysyi, miksi Yle sensuroi ohjelmassa asiantuntijaa eli häntä, eikä 

lupauksesta huolimatta antanut Kalsolle etukäteen tarkistettavaksi omia sitaattejaan. 

Tapauksen käsittely jatkui marras- ja joulukuussa Lääkärilehdessä sekä uutis- että 

mielipidepalstoilla. Yle piti sensuurisyytöksiä vakavina ja vetosi Journalistin ohjeisiin ja 

journalistiseen riippumattomuuteen. 

Tarkoitukseni on kirjoittaa aiheesta artikkeli, jossa pohditaan tieteellisten asiantuntijoiden 

asemointia terveysjournalismissa. Tapausesimerkin pohjalta kysyn, onko asiantuntijuuden 

uusi asemointi tuomassa lisää jännitteitä tiedejournalismiin. Entä miten ns. false balance -

asetelma muokkaa erityisesti terveysjournalismia, kun potilaat, lääkärit ja yritysmaailman tai 

eri aatesuuntien edustajat asetetaan julkiseen vuoropuheluun? Lisäksi pohdin, voiko false 

balance -asetelmiin liittyvillä asiantuntijuuden ja journalistiseen kerronnan vaatimusten 

välisillä konflikteilla olla vaikutusta lääkärien näkemyksiin tiedotusvälineistä ja niiden 

harjoittamasta journalismista. Aineistona tässä on 98 lääkärin kirjoittamia vapaamuotoisia ja 

anonyymeja kommentteja, joita heiltä kerättiin Tampereen yliopiston lääkärien 

täydennyskoulutukseen kuuluvassa viestintäkoulutuksessa marraskuussa 2017.  

Journalismin faktapohjaisuuden merkitys on korostunut aivan viime vuosina, kun puheet 

valta-, vasta- ja vihamediasta ovat kiihtyneet ja puhutaan totuuden jälkeisestä ajasta 

vaihtoehtoisista faktoista. Varovaisesti arvioiden näyttää siltä, että Julkisen sanan neuvosto 

on viimeaikaisissa ratkaisuissaan ottanut aiempaa tiukemman kannan tasapuolisuusharhaan 

ja terveysjuttujen tieteellisen perustan hataruuteen. JSN:n langettavissa ratkaisuissa 

(6220/SL/16, 6623/AL/17 ja 6665/MTV/17) on totuudenmukaisuuden vaatimuksen rinnalla 

arvioitu juttujen sisältöä juuri journalismin uskottavuuden ja julkisen keskustelun 

faktapohjaisuuden näkökulmasta. Yksittäisten juttujen, niistä tehtyjen kanteluiden ja 
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annettujen ratkaisujen suora vertaaminen toisiinsa on vaikeaa, mutta JSN:n 

päätöslauselmilla on journalismia yleisesti ohjaava luonne ja tarkoitus. Perustavaalaatua 

oleva kysymys on, kuinka kaukana journalismin käytänteet ja JSN:n viimeaikaiset ratkaisut 

ovat toisistaan? 

 

 

 

Kirsi Cheas 

Asiantuntijuus suomalaisissa ja yhdysvaltalaisissa ulkomaanuutisartikkeleissa: 

fokuksessa tutkijoiden ja journalistien kansainväliset suhteet 
 

Väitöstutkimuksessani vertailin suomalaisia ja yhdysvaltalaisia, Etelä-Afrikkaan ja Brasiliaan 

liittyviä ulkomaanuutisartikkeleita – osa tutkimuksestani keskittyi asiantuntijoiden äänten 

moninaisuuteen ja syvyyteen näissä vuosien 2006 ja 2014 välillä julkaistuissa 

ulkomaanuutisissa. Länsimaisia ulkomaanuutisia on pidetty yksipuolisina ja niiden sisältämiä 

etelän ääniä marginaalisina. Havaintoni yllättivät: niin suomalaisissa kuin yhdysvaltalaisissa 

uutisissa oli haastateltu huomattavan monien eri alojen brasilialaisia ja eteläafrikkalaisia 

asiantuntijoita eri yliopistoista näissä maissa. Myös yhdysvaltalaiset ja suomalaiset 

asiantuntijat olivat päässeet ääneen, mutta eivät läheskään yhtä usein kuin eteläafrikkalaiset 

ja brasilialaiset asiantuntijat. Esitykseni havainnollistaisi eri akateemisten kenttien 

suhteellista volyymia tutkimissani ulkomaanuutisissa ja pohtisi dynamiikkaa länsimaisten 

toimittajien ja eteläisten asiantuntijoiden välillä. 

Esitykseni havainnollistaisi myös merkittäviä eroja suomalaisen ja yhdysvaltalaisen 

ulkomaanuutisoinnin välillä. Tutkimukseni osoitti, että suomalaisissa uutisissa asiantuntija 

(joko eteläafrikkalainen/brasilialainen tai suomalainen) oli useimmiten ainut tai lähes ainut 

jutussa siteerattu henkilö – yhdysvaltalaisuutisissa taas oli yleensä siteerattu useita eri 

asiantuntijoita ja tämän lisäksi monien muiden instituutioiden edustajia. Tämän seurauksena 

suomalaisissa uutisissa asiantuntijat saivat paljon enemmän yhtäjaksoista tilaa oman 

näkemyksensä esittämiseksi, kun taas yhdysvaltalaisuutisissa asiantuntijat pääsivät yleensä 

sanomaan vain yhden tai muutaman lyhyen lauseen kerrallaan, ennen kuin toimittaja kiiruhti 

jo siteeraamaan seuraavaa henkilöä. Mediatottumusten muuttuessa suomalaiset eivät 

välttämättä enää seuraa uutisia säännöllisesti, jolloin lukijan voi olla vaikeaa sitoa yksittäisen 

asiantuntijan näkemystä laajempaan yhteiskunnalliseen ja maailmanpoliittiseen 

keskusteluun, mihin yhdysvaltalaisuutisissa pyritään lähes joka uutisartikkelissa. Toisaalta 

yhdysvaltalaistoimittajat voisivat oppia suomalaistoimittajien tavasta antaa asiantuntijoille 

mahdollisuus ilmaista itseään syvällisemmin. Tutkimukseni osoittaa, miten vertaileva 

tutkimus voi auttaa kehittämään journalistien ja asiantuntijoiden yhteistyötä eri puolilla 

maailmaa ja antaa toivoa paremmasta (ulkomaanuutis)journalismista. 
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Sanna Kivimäki 

Mistä puhumme kun puhumme tiedeviestinnästä? 
 

Tiedeviestinnässä puhutaan nykyisin enemmän kuin koskaan. Vaikka tieteen popularisoinnin 

tarve on tunnustettu jo kauan sitten, ovat tiedeviestintään ja tieteen yhteiskunnalliseen 

vuorovaikutukseen kohdistuneet odotukset muuttuneet viime vuosina radikaalisti. Suomessa 

vuoden 2010 yliopistolain myötä tiede ja tutkimus ovat joutuneet perustelemaan 

olemassaoloaan veronmaksajille aiempaa enemmän. Avoimen tieteen periaatteiden 

mukaisesti yhä useampia tutkimusaineistoja ja tutkimustuloksia julkaistaan avoimessa 

verkossa.  

Mutta mistä kaikesta tiedeviestinnän nimissä puhutaan, kun sen nimiin vannotaan? Onko 

mahdollista puhua esimerkiksi taide- tai urheiluviestinnästä – ovathan nekin enimmäkseen 

julkisrahoitteisia aloja? Onko ”tiede” implisiittisesti luonnontiedettä ja teknologiaa? Mitä 

yhteistä on pedagogiikalla ja tiedeviestinnällä? 

Alustuksessani pohdin erilaisia ”tiedeviestinnän” konteksteja, joihin olen törmännyt 

tiedeviestinnän opintokokonaisuutta suunnitellessani. 

 

 

 

 

Arttu Saarinen, Aki Koivula ja Teo Keipi 

Eri puolueiden kannattajien suhtautuminen suomalaiseen tieteeseen ja tutkimukseen 
 

Esityksessä tarkastelemme neljästä eri näkökulmasta, miten suomalaisten tiedeasenteet 

jakautuvat poliittisen suuntautumisen perusteella. Tarkastelu tiedeasenteiden osalta on 

olennaista aikana, jolloin julkisessa keskustelussa käydään jatkuvaa kamppailua tutkitun 

tiedon ja valetiedon suhteesta.  

Keskitymme kuuden suurimman eduskuntapuolueen kannattajien mielipiteisiin käyttäen 

aineistona väestötasoa edustavaa kyselyaineistoa. Tutkimme ensinnäkin yleisesti 

kannattajien näkemyksiä tieteestä ja tieteentekijöistä. Toiseksi tutkimme eri puolueiden 

kannattajien luottamusta tieteentekijöihin ja kolmanneksi tiedeinstituutioihin. Neljänneksi 

tutkimme, mitä mieltä puolueiden kannattajat ovat tieteen instrumentaalisesta roolista.  

Ensimmäinen hypoteesimme perustui yhdysvaltalaisiin havaintoihin, joiden mukaan 

konservatiivisten puolueiden kannattajien luottamus tieteeseen on keskimäärin alhaisempi 

kuin liberaalien. Tulos sai aineistosta osittain tukea, kun perussuomalaisten kannattajat 

esittivät kaikkein kriittisempiä arvioita suomessa tehdyn tutkimuksen kansainvälisestä 

tasosta. Osittain tämä hypoteesi sai myös tukea toisesta analyysistä, jossa tarkastelimme 

kannattajien mielipiteitä siitä, tehdäänkö Suomessa veronmaksajien rahoilla paljon 

hyödytöntä tutkimusta. Suomalaisen puoluekentän arvoliberaaleimpien puolueiden, 

vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajien mukaan Suomessa tehdään vain vähän 

hyödytöntä tutkimusta veronmaksajien rahoilla.  
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Toinen hypoteesimme oletti yleisen institutionaalisen luottamuksen heijastuvan myös 

luottamukseen tutkimus- ja tiedeinstituutioita kohtaan. Hypoteesi sai tukea, kun 

perussuomalaisten ja vasemmistoliiton kannattajien luottivat eri tiedeinstituutioihin 

vähemmän kuin muiden puolueiden kannattajat.  

Aineisto tukee osittain myös kolmatta hypoteesiamme, jonka perusteella oletimme, että 

nykyisen hallituspohjan muodostavissa puolueissa on enemmän taloustietelijöihin luottavia, 

kun taas vihreissä ja vasemmistoliitossa yhteiskuntatietelijöihin luottavia. Tulos on linjassa 

tuoreiden havaintojen kanssa, jotka ovat osoittaneet vasemmisto-oikeisto-jaon syventyneen 

suomalaisella poliittisella kentällä viime vuosina.  

Neljäs hypoteesimme siitä, että nykyisten hallituspuolueiden kannattajat ovat kriittisempiä 

edellä mainittujen ihmistieteiden merkityksestä yhteiskunnan kehittämisessä, sai tukea 

erityisesti perussuomalaisten ja keskustan kannattajien osalta.  

Esityksessämme tulkitsemme tuloksiamme laajemmassa teoreettisessa kontekstissa. 

 

 

 

Andreas Granberg 

Continuity and discontinuity – Different interpretations on Finland’s prehistory. An 

analysis of the newspaper debate regarding the depopulation of Ostrobothnia 
 

At the middle of the 20th century, archeologist C.F. Meinander presented a theory that a 

depopulation of the Finnish region Ostrobothnia had taken place at the 9th century AD, only 

to be colonized again during the early middle ages. During this time of depopulation the 

region of Ostrobothnia lacked a permanent settlement, a theory which has been 

strengthened by the lack of archeological remnants along the coastal line from this period of 

time. 

However, the depopulation is not something to have happened exclusively for Ostrobothnia, 

but in this region, local forces questioned the claims made by professional archeologists, 

starting a still ongoing debate in the regional newspapers between scientists and 

nonprofessionals’. It is namely not all who accepts this theory as fact, and attempts have 

been made to show that there has been a longer historical continuity in population in this 

region, than that being claimed by historians and archeologists. 

I am not attempting to give a concluding answer to whether Ostrobothnia was depopulated 

or not, but the debate itself is of huge importance, as it puts a local view of history against 

national historiography. This opens up for questions regarding who really has the right to 

give and come up with a particular interpretation of the past, and is a means to delve into the 

field of history of knowledge. The question I propose to ask is what role a certain piece of 

knowledge serves in the given society, and how and for what purposes the involved actors 

uses the past. 
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13. Toivoton journalismi? 
 

Onko journalismilla vielä toivoa? Taloudellinen niukkuus ja teknologinen murros ovat viime 

aikoina korostaneet puhetta journalismin kriisistä. Mutta onko journalismi todella kriisissä ja 

täysin toivotonta vai ei? Ja jos ei, niin mistä on löydettävissä keinoja, joilla laadukasta, 

yleisöä kiinnostavaa tai taloudellisesti kannattavaa journalismia voi tehdä? Entä onko todella 

niin, että uutiset lamauttavat ja passivoivat, luovat epätoivon tunnelmaa? Kuuluuko 

toiveikkuus lainkaan journalismiin? 

 Työryhmä lähtee liikkeelle toivon teemasta, mutta ei rajoitu tiukasti vain sen tarkasteluun. 

Olennaista on saada koolle journalismin tutkijoita jakamaan tuoreita tutkimustuloksiaan ja 

tuomaan näkökulmansa tähän keskusteluun. Toivotamme tervetulleiksi niin journalististen 

tekstien, tuottamisen ja vastaanottamisen kuin teorian ja menetelmienkin näkökulmasta 

aihetta lähestyvät esitykset. 

 

Työryhmän vetäjä: 
Laura Ahva 
laura.ahva@uta.fi 
 
 

 
 
 
 
 
Kari Koljonen, Ari Heinonen & Auli Harju 

 

Yyteistä uuteen alkuun: Irtisanottujen toimittajien kertomuksia mediatyön murroksista  
 
Tämä paperi perustuu tuloksiin, jotka on saatu tutkimushankkeesta ”Irtisanottujen toimittajien 

uudet työt”. Siinä tutkimuskohteena ovat olleet suomalaiset toimittajat, joiden työsuhde 

päättyi vuosien 2008–2015 aikaa. Tutkimuksen tavoite on ollut ymmärtää yksittäisten 

toimittajien kokemuksia ja tuntemuksia, kun he kävivät läpi omaa työelämäänsä ja 

ammattiaan ravistelevia muutoksia. Journalismin tutkimuksessa toimittajien omakohtaiset 

työelämäkokemukset ja niiden systemaattinen suhteuttaminen toisiinsa ovat jääneet vähälle 

huomiolle (ks. kuitenkin newbeatsblog.com). Tutkimusaineisto kerättiin puhelinhaastatteluilla 

(N 117), kasvokkain tehdyillä teemahaastatteluilla (N 20) ja tutkittavilla teetetyillä 

kirjoitustehtävillä (N 20). Laadullisia tutkimusaineistoja jaettiin Atlas.ti-ohjelman avulla 

teemoihin ja teemojen mukaan jäsennetystä aineistosta etsittiin niin yleisiä kuin erityisiä 

kokemuksia ja näkemyksiä. Tutkimus osoitti, että lopputili aiheuttaa lähes aina tunnekuohun. 

Valtaosa suhtautui hankalaan tilanteeseen rakentavasti, mutta myös peiteltyä 

aggressiivisuutta ja hetkellistä lamaannusta koettiin. Unelmatyössä luopuminen herätti 

pettymystä ja haikeutta. Tästä huolimatta uutta työtä löytäneet toimittajat olivat poikkeuksetta 

tyytyväisempiä työhönsä haastatteluhetkellä kuin edellisen työsuhteen päättymistä 

edeltäneinä aikoina.  Uusi työ oli osoittautunut monipuoliseksi ja kiinnostavaksi, ja työn ja 

vapaa-ajan välillä vallitsi aiempaa parempi tasapaino. Työn menetys, työnhaku ja uuteen 

työhön sopeutuminen koettiin raskaaksi muutosprosessiksi, johon tutkimukseemme 
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osallistuneet olivat tarvinneet tukea. Sitä oli saatu lähinnä omalta perheeltä ja vertaisilta. Sen 

sijaan TE-toimistojen ja mediatalojen kerrottiin aiheuttaneen epävarmuutta ja pelkoa.  

 
 

 
 
 
Jaana Hujanen, Katja Lehtisaari, Mikko Grönlund and Carl-Gustav Lindén 

 

Hyperlocal – characteristics, challenges and hopes 
 
Examining hyperlocal media is important when discussing the changing character of 

journalism and media business. Where citizens get information about local activities and how 

they are able to participate in them are critical questions also from a democratic perspective. 

This paper contributes to the discussion about the future of journalism by presenting results 

from a study on hyperlocal media in Finland. The paper examines the number, the 

geographical positions and the types of hyperlocal media in Finland in 2017. Professional, 

semi-professional and amateur-driven initiatives are analyzed. A short comparative analysis 

is done on the current situation of local newspapers and freesheets. The empirical data 

analyzed consists of interviews, circulation statistics, and case studies. The paper also 

focuses on the nature of hyperlocal media, using Metzgar, Kurpius and Rowley’s (2011) 

definition as a starting point. The dimensions of authorship, content, business model, 

community orientation and civic engagement are analyzed. In the light of the study, 

hyperlocal publications aim at being constructive as well as enhancing civic engagement, 

among others. In this sense, hyperlocal publications typically aim at producing and 

maintaining hope among their readers and within their communities. Compared to previous 

definitions of hyperlocal, this paper argues for a less normative and thematically broader 

framework which recognizes emerging forms of communication which cannot be seen as 

producing professionally produced ‘news’ but which have similar role in people’s everyday 

lives locally as the traditional news media have.  

 

 

 

Laura Ahva 

Yrittäjyys + journalismi: Käsitteellistä ymmärrystä etsimässä 
 

Toimittajia on Suomessa irtisanottu viime vuosina enemmän kuin aikaisemmin ja moni on 

lähtenyt hakemaan uutta suuntaa työelämässä yrittäjyydestä, jolloin yhä useampi tekee 

journalismin lisäksi muitakin viestinnän töitä. Samaan aikaan journalismin opiskelijoita 

kannustetaan ja opetetaan siihen, että tulevaisuudessa toimittajan kenties tulee luoda itse 

oma työpaikkansa startup-hengessä, sillä kaikki eivät enää työllisty suuriin mediataloihin. 

Journalistinen yrittäjyys tai yrittäjyysjournalismi (”entrepreneurial journalism”, ks. esim. 

Briggs 2012) on iskusana, johon on ladattu toivoa siitä, että journalismin tekemiseen voisi 
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löytää uusia rahoitusmalleja, ja toisaalta siinä on luopumisen tuntua muun muassa siksi, että 

journalistisessa pienyrittäjyydessä klassinen raja toimituksellisen ja taloudellisen työn 

tekemisessä hälvenee. Mutta mitä kaikkea journalistisella yrittäjyydellä oikeastaan 

tarkoitetaan ja mitä se pitää sisällään? Selvää on, että pelkkä journalistisen sisällön 

tekeminen ei näytä enää riittävän, vaan yrittäjänä toimivan journalistin tulee tarjota muitakin 

palveluita ja osata muutakin kuin juttujen tekemistä. Esitelmä liittyy aluillaan olevaan 

tutkimushankkeeseen, jossa selvitetään mistä käytännöistä suomalainen 

yrittäjyysjournalismi on tehty. Sen pohjaksi on tarpeen kartoittaa, mitä käsitteellä 

”entrepreneurial journalism” tarkoitetaan alan tuoreessa tutkimuskirjallisuudessa. Esitelmä 

tarjoaa siis käsitteellis-analyyttisen katsauksen yrittäjyyden ja journalismin liitosta. 

 

 

 
 
Juho Ruotsalainen 

Journalismin hämärä huominen – identiteettipolitiikasta uuteen luottamukseen 
 

Toimintaympäristön luotaus (horizon/environmental scanning) on tulevaisuudentutkimuksen 
ja ennakoinnin perusmenetelmiä. Siinä kartoitetaan ja tulkitaan systemaattisesti sellaisia 
nykyhetken tapahtumia ja ilmiöitä, joiden kautta voidaan ennakoida alan, organisaation tai 
alueen tulevaisuutta.  

Vaikka journalismin tutkimus on tulevaisuussuuntautunut ala, ennakointimenetelmiä ja -
käsitteitä on siinä sovellettu vasta vähän. Esitys paikkaa osaltaan tätä aukkoa. Siinä 
esitellään kahden journalismin toimintaympäristön luotauksen tulokset. Ensimmäisen 
aineisto koostuu lähes kahdensadan Harvardin yliopiston NiemanLabin käyttämän media-
asiantuntijan journalismiennusteita vuodelle 2018. Vaikka NiemanLabin ennusteet kuvaavat 
nimellisesti vuotta 2018, ne ulottuvat usein tätä kauemmas (lähi)tulevaisuuteen. Lisäksi ne 
ovat vastaavia ”ensi vuoden ennusteita”, kuten Reuters-instituutin ja Amy Webbin tuottamia, 
vähemmän teknologiakeskeisiä. Toisena aineistona käytetään vuonna 2014 suomalaisille 
toimittajille ja media-alan asiantuntijoille järjestetyn, journalismin kehityskulkuja vuoteen 
2030 mennessä ennakoineen tulevaisuustyöpaja- ja haastatteluprosessin tuloksia. 

NiemanLabin ennusteet on jaettu sisältönsä mukaan kahdeksaan luokkaan. Luokat 
kuvaavat journalismin ja laajemmin media-alan tulevaisuudessa mahdollisesti vahvistuvia 
teemoja. Näitä luokkia verrataan ja reflektoidaan Suomessa tehdyn toimintaympäristön 
luotauksen tuloksiin. Molemmat aineistot suhteutetaan Mark Deuzen (2003) digitaalisen 
journalismin typologiaan. Näin esitys auttaa hahmottamaan journalismin nousevia trendejä, 
niin toivoa herättäviä kuin uhkakuvia maalaavia, sekä selkeyttämään, mitkä journalistiset 
suuntaukset ja kulttuurit voivat vahvistua tulevaisuudessa.  

Aineistoanalyysin ja –vertailun perusteella tulevaisuuden journalismissa toivoa luovat 
erityisesti journalismin monimuotoistuminen ja -arvoistuminen, yhteistyö ja 
mediaorganisaatioiden rajojen hämärtyminen, sekä mediayritysten ja toimittajien aiempaa 
läheisempi suhde yleisöönsä. Uhkia nousee erityisesti luottamuksen murenemisesta, 
kulttuurisen eriarvoisuuden kasvusta ja journalismin heimoutumisesta.  
Journalismisuuntausten osalta aineistoanalyysi ennakoi erityisesti dialogisen journalismi-
ihanteen vahvistumista. 
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Ville Manninen 

Väärin toimitettu? Yleisön käsitykset verkkojournalismin laadusta ja työtavoista 
 

Yleisön luottamus ammattimaista journalismia kohtaan horjuu länsimaissa. Luottamuksen 
lasku on dokumentoitu erityisen tarkasti Yhdysvalloissa (Gallup 2016; Gronke & Cook 2007; 
Mitchell, Gottfried, Barthel & Shearer 2016: 8–10), mutta myös Euroopassa, Suomi mukaan 
luettuna (Trust in media 2016; 2017 Edelman Trust Barometer). Samaan aikaan yhä 
suurempi osa yleisöstä saa uutisensa internetin kautta, erityisesti nuoremmissa ikäluokissa 
(SVT 2016). Juuri verkkojournalismia pidetään usein epäluotettavampana kuin televisio-, 
radio- ja printtijournalismia – tätä mieltä ovat niin yleisö (esim. Puustinen & Seppänen 2010, 
s. 64–65) kuin journalistit itsekin (Rusila 2013). 

Luottamus ja luotettavuus perustuvat odotusten ja toiminnan vastaavuuteen. Luotettava 
journalismi siis toteuttaa sen, mitä yleisö journalismilta odottaa – epäluotettava puolestaan 
toimii odotusten vastaisesti. On siis tärkeää kysyä: Mitä suomalaiset odottavat 
verkkojournalismilta? Kokevatko suomalaiset verkkojournalismin täyttävän sille asetetut 
odotukset? Entä vastaavatko yleisön käsitykset verkkojournalismin todellisuutta? 

Asiaa tutkittiin haastattelemalla nuoria suomalaisaikuisia, jotka saivat luettavakseen joukon 
kolmesta suomalaisesta verkkouutislähteestä kerättyjä juttuja. Haastatteluissa osallistujat 
arvioivat juttujen luotettavuutta (tai sen puutetta). Juttujen lisäksi osallistujat saivat 
arvioitavakseen juttujen taustalla olleet työprosessit: miten toimittaja sai juttuaiheen, mihin 
lähteisiin toimittaja tutustui, kuinka paljon aikaa jutun tekemiseen käytettiin? Tämä tieto 
kerättiin toimittajien työtä tarkkailemalla ja heitä haastattelemalla. 

Haastattelujen perusteella verkkojournalismin laatu ei ole yleisön mielestä toivoton, mutta 
toimitustyöhön liittyy silti ongelmia. Monet aihevalinnat ovat lukijoiden mielestä halpamaista 
klikkien kalastelua ja juttujen tuottaminen hämmästyttävän kiireistä, huolimatontakin. 
Vastausten perusteella yleisö odottaa verkkojournalismilta paljon – jopa enemmän kuin 
mihin toimitusten resurssit riittävät. 

 

 

 
 
Elina Noppari & Ilmari Hiltunen 

 

Populistinen vastamedia journalismia haastamassa 
 
Yhdysvaltain presidentinvaalien tulos, eurooppalaisen populismin nousu ja Iso-Britannian 
brexit-kansanäänestys ovat synnyttäneet mittavaa keskustelua verkossa leviävästä 
virheellisestä informaatiosta, disinformaatiosta ja propagandasta sekä perinteisen 
journalismin asemasta hybridissä mediajärjestelmässä. Viime vuosien aikana niin Suomessa 
kuin muualla maailmassa on syntynyt voimakkaan ideologisia verkkojulkaisuja, jotka ovat 
tietoisesti pyrkineet horjuttamaan perinteisen journalismin asemaa ja tulkintoja. Suomessa 
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esimerkiksi MV-lehden kaltaiset sivustot on nimetty julkisuudessa valemediaksi, ja 
keskustelua ovat määrittäneet moraalinen huoli medialukutaidosta ja totuuden jälkeisestä 
ajasta. 
 
Tämä tutkimus nostaa esille ryhmän, joka julkisessa keskustelussa ja tutkimuksessa on 
usein sivuutettu – pääasiassa amatöörivoimin ylläpidettyjen suomalaisten verkkojulkaisujen 
tekijät ja lukijat. Pyrkimyksenämme on syventää valeuutisista käytyä yksinkertaistavaa 
keskustelua ja tuoda esiin syitä, miksi ihmiset hakeutuvat perinteisen journalismin sijaan 
vaihtoehtoisten verkkojulkaisujen äärelle. 
 
Tutkimuksen pääasiallinen aineisto koostuu 30 teemahaastattelusta, jotka teimme vuosina 
2016–2018 sivustojen perustajien ja ylläpitäjien, niihin vapaaehtoisina materiaalia tuottavien 
sekä niitä aktiivisesti seuraavien henkilöiden parissa. Lisäksi taustoitamme ilmiötä MV-
lehdestä toukokuussa 2016 tekemämme sisällönerittelyn (n=516) avulla ja muiden 
verkkojulkaisujen ja niiden sosiaalisen median yhteisöjen havainnoinnilla. 
 
Vale- tai vaihtoehtomedian sijaan ehdotamme populistisen vastamedian käsitettä 
kuvaamaan näitä uusia julkaisuja, sillä niiden toiminnassa korostuvat sekä riippuvuus 
perinteisten uutisvälineiden materiaalista että samanaikainen pyrkimys kyseenalaistaa 
valtajulkisuuden sisältöjä ja määritelmiä. Lisäksi populistiset piirteet ovat vahvasti läsnä sekä 
sivustojen retoriikassa että niiden yhteiskunta-analyysissä. Tyypittelimme 
haastatteluaineiston perusteella kolme populistisen vastamedian käyttäjäprofiilia: 
yhteiskuntaan pettyneet systeemikriitikot, julkista keskustelua ja poliittista kulttuuria 
arvostelevat agendakriitikot sekä perinteiseen journalismiin tyytymättömät kevyet kriitikot. 
Yhteistä näille kaikille käyttäjille oli perinteiseen journalismiin kohdistuva epäluottamus. 
 
Tutkimuksen tavoitteena on tehdä näkyväksi journalismiin kohdistuvan epäluottamuksen 
syitä ja pohtia sitä, perinteinen journalismi voisi omalla toiminnallaan edistää eri 
yleisöryhmien luottamuksen säilymistä uudenlaisessa mediaympäristössä. 
 

 

 

Joonas Koivukoski  

Toimittajat koomikoina, koomikot toimittajina – Journalismin ja satiirin integraatio 

Noin viikon uutisten ja Uutisraportin tekijöiden itseymmärryksessä  
 

Politiikkaa ja huumoria eri tavoin yhdistävien mediaesitysten määrä on lisääntynyt viime 

vuosikymmeninä merkittävästi. Tässä tutkimuksessa tarkastelen journalismin ja satiirin 

käytäntöjen lomittumista tuomalla keskusteluun uutissatiirin tekijöiden omat pohdinnat 

työstään ja asemastaan yhteiskunnassa. Analyysi pohjautuu Noin viikon uutisten ja 

Uutisraportin tekijöiden teemahaastatteluihin. Tulosten mukaan tekijät soveltavat työssään 

journalistisia käytäntöjä kuten pyrkimystä totuudenmukaiseen taustoittamiseen ja 

valtaapitävien toimien kriittiseen arviointiin, mutta silti erottavat työnsä painokkaasti 

perinteisestä uutisjournalismista. Uutisjournalismista työskentelytavat eroavat siten, etteivät 

tekijät etsi aktiivisesti omia uutisia, vaan pyrkivät pikemminkin koostamaan jo aiemmin 

toimittajien ja asiantuntijoiden esittämät kriittiset huomiot jostain teemasta satiiriseen 

muotoon. Kritiikin kohteita ovat erityisesti korkeinta valtaa yhteiskunnassa käyttävät. 

Formaatti tarjoaa mahdollisuuden faktojen tarkistukseen ja laajojen asiakokonaisuuksien 
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hahmottamiseen, mihin perinteisessä toimittajantyössä mediamurroksen myötä on jäänyt 

yhä vähemmän aikaa. Haastateltavat näkevät uutissatiirin kiinnostavana muotokokeiluna, 

jonka kautta asioista voi puhua suoremmin ja kevyemmin, mikä tarjoaa vanhoille yleisölle 

uudenlaisen samaistumispinnan ja voi jopa parhaillaan houkutella uusia yleisöjä 

yhteiskunnallisten asioiden pariin. 

 

 

 

Janne Zareff 

MITÄ NAURUSTA JÄI MIELEEN – Eli kuinka studioyleisö tulkitsi Noin viikon uutisten 

asiasisältöä 
 

Yle lähetti satiirisarja Noin viikon uutisia 2014-2017. Osallistuin itse sarjan kirjoittamiseen 

vaihtelevalla panoksella koko tuon ajan. Sarjan viimeisellä kaudella, syksyllä 2017, tein 

tekeillä olevaa kirjaani varten selvityksen siitä, miten yleisö suhtautuu sarjaan ja sen 

sisältöihin. Sekä populaarissa keskustelussa että tutkimuksessa poliittista satiiria on 

lähestytty 2000-luvulla eräänlaisena uuden aallon journalismina, johon on toisinaan ladattu 

suuriakin toiveita. Tarjoan aineistooni perustuvaa esitystä mukaan "Toivoton journalismi" -

työryhmään. 

Jokaisen jakson studioyleisölle lähetettiin nauhoituksen jälkeen kutsu sähköiseen kyselyyn, 

joka koostui sekä monivalinta- että avoimista kysymyksistä. Vastauksista (162 kpl) erottuu 

kaksi kiinnostavaa seikkaa. Ensinnäkin yleisön valtaosa piti NVU:ta ja yleisemmin satiiria 

hyvänä tietolähteenä. Avoimissa kysymyksissä monet myös rinnastivat ohjelman jopa 

tutkivaan journalismiin. Samaan aikaan yleisö ei kuitenkaan juuri koskaan yllättynyt 

näkemästään, eli sai sitä, mitä ennalta olettikin. Toisekseen yleisö hahmotti näkemänsä 

keskeiseksi sisällöksi hyvin vaihtelevia asioita, jotka eivät usein vastanneet niitä sisältöjä, 

joita teksteihin pyrittiin kirjoittamaan. 

Havainnot vastaavat aiempaa tutkimusta aihepiiristä. Uutta on se, että kyseisten jaksojen 

ideointipalaverit on nauhoitettu ja kirjoitettu auki, sekä verrattu kirjoittajien suunnittelemia 

näkökulmia siihen, millaisia näkökulmia yleisö on ottanut.  

Selvitykseni tuloksia voidaan tulkita ainakin kolmella tavalla: satiirilla voi kenties saattaa 

yleisön käsitykset maailmasta liikkeeseen ja näin rohkaista aktiiviseen 

mielikuvanmuodostukseen. Toisaalta voi olla, että monitulkintaiseen huumoriin perustuvasta 

satiirista jokaisen on mahdollista löytää omia ennakko-oletuksiaan vastaavia näkökulmia. 

Kolmanneksi satiiri saattaa houkutella nimenomaan yleisöjä, jotka kokevat sen näkökulmat 

läheisiksi itselleen. Aineisto viittaa siihen, että näitä kaikkia saattaa myös tapahtua yhtä 

aikaa. 
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Tiina Rautkorpi 

Toivon tilassa 
 

Journalismin toivo on siinä, miten se pystyy rakentamaan kulloistakin yhteiskuntaa 

hyödyttäviä ja uudistavia sosiaalisia tiloja. Monimuotoisuuteen ja innovaatioihin perustuva 

yhteiskunta edellyttää sosiaalisia tiloja, joissa pystytään synnyttämään uutta: uusia 

merkitysten yhdistelmiä, uusia taitoja, uudenlaista toimintaa. Haen vaihtoehtoa journalismille, 

joka perustuu yleisöjen tutkituille ja vahvistetuille mieltymyksille ja segmentoinnille. 

Journalismin perinteisistä määritelmistä minulle kelpaa päivänkohtaisuus, joka tarkoittaa 

kiinnittymistä kulloiseenkin tilanteeseen, hetkeen ja paikkaan. Tilanteen, hetken ja paikan 

sisällä pitäisi kuitenkin kyetä näkemään toisin, yllättävästi, useilla eri tavoilla. Toivoa tuovan 

journalismin sosiaaliset tilat rakentuvat erilaisten ihmisten kohtaamisista. Esityksessäni 

käsittelen tämänhetkistä tutkimustani, jossa tulkitaan TV työntekijöiden valmiuksia 

yhteisluomiseen yleisöjensä kanssa.  

Toivoa tuovassa journalismissa pitäisi pyrkiä ylittämään reippaasti teollistuneen 

ammatillisuuden rajoja, vaihtamaan rooleja sekä ammatillisten tiimien sisällä että 

kansalaisten kanssa. Työprosessit pitäisi organisoida perusteellisesti toisin, ja useilla eri 

tavoilla toisin. Toisin organisoimisen muotojen pitäisi tulla journalismin sitkeimpien 

käytäntöjen ulkopuolelta. Lisävirikkeenä voisi käyttää vaikkapa Herman Dooyeweerdin 

(1955) aspekteja, joita on peräti 15. Oleellista on, että otetaan koekäyttöön useita toisiinsa 

palautumattomia näkökulmia, jotka ovat ihmisten elämän kannalta relevantteja mutta 

journalismia uudistavia. Oletan, että journalismi voitaisiin vapauttaa kaikkitietävyyden 

painolastista teettämällä sillä vaativia, konkreettisia tehtäviä, vaikkapa panemalla se 

vastaamaan, mikä tietyssä tilanteessa on totta. Tulevaisuuden toimintamenetelmiksi esitän 

kehittävän työntutkimuksen menetelmiä, mm. sovellutusta Urie Bronfenbrennerin (1979) 

rajoja ylittävistä pareista. Rajat ylittävä pari voi toimia eräänlaisena muutoksen dialogisena 

perussoluna: se on journalismin ammattilaisen ja kansalaisen muodostama vastavuoroisen 

kehityksen konteksti, jossa syntyy vallan tasapaino ja molemmat saavat vaikutteita toisiltaan.    

 

 

 

Jari Väliverronen 

Huolia, murheita ja (turhia) toiveita: Politiikan toimittajien näkemyksiä alan 

tulevaisuudesta 
 

Politiikan toimittajat ovat pitkään olleet suomalaisessa journalismissa erityisryhmä. Se näkyy 

myös heidän ammattiarvoissaan, jotka ovat hyvin yhtenäiset ja poikkeavat varsin selvästi 

muista suomalaisjournalisteista (Väliverronen 2018).  

Näihin arvoihin ja toimintatapoihin kohdistuu kuitenkin paineita poliittisen viestinnän kentän 

muutosten takia. Poliittisen järjestelmän muutokset, yleisön kasvava merkitys viestinnässä ja 

journalismin sisäiset muutokset ovat kaikki haastaneet politiikan journalistien ja politiikan 

journalismin erityisasemaa sekä pakottaneet ammattikuntaa miettimään uudelleen omaa 

paikkaansa (Väliverronen 2017; Grönvall 2015). 
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Millaisena politiikan journalistit hahmottavat oman asemansa muutosten keskellä? Mikä 

heissä aiheuttaa huolta, mistä he ammentavat toivoa ja minkä asioiden varaan he haluavat 

ammatti-identiteettiään jatkossa rakentaa? 

Esitykseni pohtii näitä kysymyksiä ja pohtii politiikan journalismin tulevaisuutta seuraavan 10 

vuoden aikajänteellä. Se perustuu väitöskirjaani varten vuonna 2016 keräämiini 

haastatteluihin, joissa 28 eri tehtävissä ollutta politiikan toimittajaa esitti arvioitaan alan 

tulevaisuudesta. Haastatteluaineistoja tutkitaan Taylorin (2004) sosiaalisten kuvitelmien 

(social imaginaries) ajatuksen pohjalta. 

Haastattelukommenteista on huomattavissa, että yhteisenä huolena vastaajilla on politiikan 

journalismin erityisaseman menetys. Politiikan toimittajien näkemykset omasta työstä ja 

viimeaikaisten muutosten vaikutuksista siihen taas jakautuvat niin suhteessa poliitikkoihin, 

yleisöihin kuin journalismin muutoksiinkin.  

Tulkintaeroja syntyy niin iän, sukupuolen kuin asemankin perusteella, mikä viittaa siihen, että 

yhteisiä ammattiarvoja tulkitaan ja arvioidaan käytännössä jo hyvin monin tavoin. Yhtenäistä 

arviota tulevista kehityssuunnistakaan ei löydy. Havainto antaa aiheen olettaa politiikan 

journalismin monimuotoistumista jatkossa. 

 

 

 

Kirsi Cheas 

Moniäänisempää ja myönteisempää ulkomaanuutisjournalismia – toivoa uusista 

menetelmistä 
 

Ulkomaanuutisia ja erityisesti niin sanottuun kehittyvään maailmaan liittyviä uutisia on 

perinteisesti pidetty yksipuolisina ja negatiivisina, ja journalismin digitalisoitumisen ja siitä 

seuranneen kriisin on uskottu pahentaneen tilannetta entisestään. Väitöstutkimuksessani 

kehitin uuden menetelmän, jonka avulla systemaattisesti mittasin näkökulmien 

moninaisuutta, syvyyttä ja sävyä suomalaisissa ja yhdysvaltalaisissa, Etelä-Afrikkaan ja 

Brasiliaan liittyvissä ulkomaanuutisartikkeleissa, jotka oli julkaistu vuosien 2006 ja 2014 

välillä. Havaintoni yllättivät: uutisointi oli huomattavan moniäänistä ja sävyltään myönteistä, 

ja eteläiset äänet saivat merkittävästi tilaa omien todellisuuksiensa kuvaamiseksi. Havaitsin 

myös, että toimittajat yhdistelivät uutiskehysten negatiivisia ja positiivisia ulottuvuuksia 

luovalla tavalla siten, että kokonaiskuva oli hyvin monipuolinen.  Tutkimukseni antaa varsin 

toiveikkaan kuvan ulkomaanuutisten laadusta yhdeksän tarkasteltavan vuoden aikana. 

Työni tulokset saattavat kertoa muuttuvasta maailmanjärjestyksestä: Etelä-Afrikka ja Brasilia 

ovat Afrikan ja Latinalaisen Amerikan johtavia valtioita, joilla on myös tärkeä rooli 

maailmanpolitiikassa. Täten tuloksiani ei voi yleistää läheskään kaikkiin ulkomaanuutisiin. 

Toisaalta tulokseni myös osoittavat, että tutkijan ei tulisi vain etsiä vahvistusta vallitseville 

käsityksille (ulkomaan)uutisten yksipuolisuudesta ja negatiivisuudesta, vaan käyttää 

läpinäkyviä ja systemaattisia menetelmiä, jotka mahdollistavat myös yllättävät tulokset. Työni 

perusteella uskallan varovasti väittää, että kehittämällä erilaisia menetelmiä mediatutkijat 

voivat nähdä journalismin laadun ja tulevaisuuden uudenlaisessa, myönteisemmässä 

valossa. Myös vertaileva tutkimus auttaa kehittämään journalismia. Itse havaitsin 
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monenlaisia eroja suomalaisessa ja yhdysvaltalaisessa uutisoinnissa: suomalaisten uutisten 

näkökulmat ovat syvällisiä, mutta niitä on rajatusti kussakin uutisartikkelissa, ja monipuolinen 

kokonaiskuva syntyy useiden eri artikkelien pohjalta, kun taas yhdysvaltalaisissa uutisissa 

on enemmän eri näkökulmia, mutta ne eivät ole yhtä syvällisiä. Yhdistelemällä näitä 

käytäntöjä journalismia voidaan parantaa entisestään molemmissa maissa – toivoa siis on. 

 

 

 

Thomas Slätis 

Part of the solution or part of the problem? News journalists and editors as ‘conflict 

actors’ in the context of the violent conflict in eastern Ukraine 
 

In violent conflict, the consequences of journalism can be constructive – a source of hope – 

or indeed its opposite: this conference paper explores the role of news journalists and 

editors in Ukraine as ‘conflict actors’ from the perspective of conflict transformation theory. 

Their views, adopted institutional practices and editorial decisions are reflected in media 

content and hence impact on how the conflict in the country’s eastern part is produced and 

enacted, and ultimately impact on its dynamics. Conflict transformation theory allows to 

interpret those processes so as to assess how they alter the characteristics and 

manifestations of conflict, such as its structural and attitudinal aspects (Miall 2004; 

Ramsbotham et al. 2011). 

The key concept is mediatization, which in the context of violent conflict has arguably 

entered a new phase, “arrested war” (Hoskins & O’Loughlin 2015). It is characterised by 

appropriation and control by mainstream media of social media dynamics, where the former 

selectively capture exchanges of user-generated and other social media content grant them 

credibility by entering them in the mainstream news media. 

Television remains the most important news source in Ukraine (InMind 2017). By 

interviewing journalists and editors in national and regional television stations, the actions 

and processes in negotiating content mediation across various media outlets are explored. 

The data is analysed using subject positions as classifications, viewpoints and focalisations 

(Törrönen 2013). The results contribute to understanding how journalists and editors in 

mainstream news media can be construed as factors in conflicts and providing avenues for 

exiting their violent forms. 
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Maija Gerlander, Mikko Hautakangas & Laura Ahva 

Toivoa toimittamassa: Sovittelujournalismi ja journalistinen vuorovaikutusosaaminen 
 

Toivo voidaan määritellä viestinnällisestä näkökulmasta diskursiiviseksi käytännöksi, jossa 

yhteistoiminnassa toisten kanssa tuotetaan uutta mahdollisuuksien kuvastoa sekä saatetaan 

liikkeelle moraalisia ja affektiivisia resursseja, joita tarvitaan tämän kuvaston muuttamiseen 

toiminnaksi (Barge 2003). Rakentavaan yhteiskunnalliseen keskusteluun tähtäävän 

journalistin näkökulmasta tämä tarkoittaa, että toivon viestiä ei voi tuoda, vaan se pitää 

tuottaa: toiveikas puhe ja sitä seuraava toimeen tarttuminen syntyvät yhteisöissä, 

vuorovaikutuksessa muiden kanssa. 

Tässä esityksessä tarkastellaan toimittajien vuorovaikutusosaamista Sovittelujournalismi-

toimintatutkimushankkeen tuottaman aineiston avulla. Sovittelevuus luo yhteisöön toivoa 

siitä, että konflikteja aiheuttavien ilmiöiden haastavuudesta ja monimutkaisuudesta 

huolimatta myös hankalia aiheita voidaan käsitellä yhdessä ja eriäviä näkemyksiä 

kunnioittaen. Tämä on ollut myös sovittelujournalismin keskeinen tavoite: keskusteluttamisen 

ja kuunteluttamisen keinoin on tehty näkyväksi, miten erimielisyyttä koskeva ymmärrys 

rakentuu ja miten siihen voidaan vaikuttaa. Näin on pyritty lisäämään luottamusta yhteisen 

keskustelun mahdollisuuksiin ja journalismiin tämän keskustelun paikkana. 

Kun toimittajan työtä lähestytään “sisällöntuotannon” sijaan keskusteluttamisen ja 

kuunteluttamisen näkökulmasta, korostuu vuorovaikutustaitojen merkitys toimittajan 

ammatillisen osaamisen osana. Toimittajien ammatillisesta itseymmärryksestä ja 

osaamisesta on tehty selvityksiä (esim. Pöyhtäri ym. 2016), mutta toimittajien 

vuorovaikutussuhteita ja vuorovaikutusosaamista ei niissä juurikaan ole tarkasteltu, 

ainakaan suomalaisessa kontekstissa. Jonkin verran journalismin tutkimuksessa on 

keskusteltu tunteiden roolista toimittajan työssä, mutta aihetta ei ole kytketty laajempaan 

vuorovaikutusosaamiseen (ks. esim. Richards & Rees 2011). Tässä esityksessä 

analysoimme sovittelujournalismin työpajoissa kootun havainnointiaineiston pohjalta, miten 

toimittajat puhuvat vuorovaikutuksen ja tunteiden merkityksestä omassa työssään. 
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PANEELIT 
 

 

 Pelit ja pelikulttuurit median ja viestinnän tutkimuksen kentällä  
  

Pelien, pelaajien ja pelaamisen tutkimus on muutaman viimeisen vuosikymmenen aikana 

kehittynyt omaleimaiseksi osaksi ihmistieteitä. Vaikka pelitutkimuksen kenttä onkin ajan 

kuluessa vakiintunut esimerkiksi omien kongressien, teoriakehityksen, julkaisujen ja 

koulutusohjelmien muodossa, pelitutkimusta voidaan tarkastella edelleen kokoelmana 

erilaisia, tieteenalojen rajat ylittäviä tutkimussuuntauksia.  

Median ja viestinnän tutkimuksella on perinteisesti ollut suuri rooli pelitutkimuksessa. 

Esimerkiksi laajimmassa tähän asti toteutetussa tutkijoille suunnatussa kyselyssä (Quandt et 

al., 2015) median ja viestinnän tutkijat muodostivat yhteensä 32 prosenttia tutkimuskentästä. 

Vastaavasti voidaan todeta, että pelitutkimukselle omistettujen osastojen syntyminen 

viestinnän tutkimuksen järjestöjen sisälle (esim. International Communication Association, 

European Communication Research and Education Association) kertoo yhteisten 

kiinnostuksen kohteiden ja limittyvien menetelmien merkityksestä yhtäältä pelitutkimukselle 

ja toisaalta median ja viestinnän tutkimukselle. Jos näiden alojen merkitystä tarkastellaan 

kansallisten työmarkkinoiden näkökulmasta, peliala työllistää suoraan varsin pienen joukon 

ammattilaisia (peliteollisuus n. 3000), kun taas viestintäala on kattokäsite sadoille tuhansille 

työtehtäville eri aloilla.  

Tässä paneelissa keskustellaan pelien ja pelikulttuurien tutkimuksesta osana median ja 

viestinnän tutkimusta. Paneelissa käsitellään muun muassa seuraavia aiheita:   

- Digitaaliset pelit digitaalisen median ytimenä ja/vai poikkeustapauksena? - Pelit median 

vastaanoton tutkimuksessa - Pelit osana transmediaa  

Paneelia vetää ECREAn Digital Games Research -osaston varapuheenjohtaja, FT Marko 

Siitonen (Jyväskylän yliopisto). Muina panelisteina toimivat FM Tanja Välisalo (Jyväskylän 

yliopisto), prof. Tanja Sihvonen (Vaasan yliopisto) sekä FT Jonne Arjoranta (Jyväskylän 

yliopisto). Siitonen, Välisalo ja Arjoranta ovat mukana 2018 aloittaneessa pelikulttuurien 

tutkimuksen huippuyksikössä.  

  

Lähteet  
Quandt, T., Van Looy, J., Vogelgesang, J., Elson, M., Ivory, J. D., Consalvo, M. and Mäyrä, 
F. (2015), Digital Games Research: A Survey Study on an Emerging Field and Its Prevalent 
Debates. J Commun, 65: 975–996. doi:10.1111/jcom.12182 
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Miten tutkia ja kirjoittaa vaikeista aiheista? 
 

Mitkä ovat median- ja viestinnäntutkimuksen vaikeita aiheita? Media & viestintä -lehden 

järjestämä paneeli käsittelee aiheita, jotka ovat media- ja viestinnäntutkimuksessa herkkiä tai 

tulenarkoja. Vaikeat aiheet voivat olla eettisesti haastavia, ne voivat aiheuttaa vihaista 

palautetta ja tuottavat tutkijoiden itsesensuuria tai ne saattavat uusintaa tutkimuksen 

kohteiden tai osallistujien tuskaa. Vaikeat aiheet voivat asettaa haasteita aineistonkeruulle, 

tutkimusmenetelmille sekä tulosten raportoinnille. 

Paneelissa keskustellaan myös ratkaisuista: millaisia tapoja tutkijoilla ja julkaisijoilla on 

käsitellä vaikeita aiheita? Miten tutkimuksen julkaisemisessa tulee punnita yhteiskunnallista 

vaikutusta ja vastuuta? Entä miten kirjoittaa vaikeista aiheista rehellisesti mutta 

aiheuttamatta vahinkoa tutkittavilleen? 

Paneeli toteutetaan fishbowl-menetelmällä, eli myös yleisön jäsenet pääsevät panelisteiksi 

aloituspuheenvuorojen jälkeen. Paneelia johtaa Media & viestinnän päätoimittaja Mari 

Maasilta (Lapin yliopisto) ja aloituspanelisteina ovat mukana Tarmo Malmberg (Tampereen 

yliopisto), Salli Hakala (Helsingin yliopisto). Paneeliin kutsutaan etukäteen myös muita 

ennalta valmisteltuja puheenvuoroja. Paneeli on osa Media & viestintä -lehden 40-

vuotisjuhlavuotta. 

 

 

 

Pohjoismaisen tutkimusyhteistyön tulevaisuus 
 

Pohjoismainen tietokeskus NORDICOM on palvellut pohjoismaisia viestinnän tutkijoita 

vuosikymmenet. Keskuksen rahoitus on vähentynyt ja toimintamahdollisuudet kaventuneet. 

Vuoden 2017 loppuun asti Suomessa pohjoismaisen yhteistyön käytännöistä vastasi 

puolipäiväinen informaatikko. Tällä hetkellä suomalaisissa yliopistoissa ei ole yhtään 

henkilöresurssia, jonka tehtäviin kuuluisi NORDICOM-yhteistyöhön liittyvät tehtävät. 

Paneelissa keskustellaan tilanteesta ja mahdollisuuksista jatkaa pohjoismaista 

viestintätieteellistä yhteistyötä: Mitkä tehtävät ovat tutkimusyhteistyölle välttämättömiä? 

Miten työt jatkossa hoidetaan? Voisiko tehtävät jakaa eri yliopistojen kesken? 

Paneelin aluksi Nordicom johtaja Jonas Ohlsson esittelee pohjoismaisen yhteistyön tulevia 

tehtäviä. Keskustelemassa Yliopistonlehtori Marko Ala-Fossi (Tampereen yliopisto), 

professori Ulla-Maija Kivikuru (Svenska social- och kommunalhögskolan / Helsingin 

yliopisto), informaatikko Eija Poteri (Tampereen yliopisto) Yliopistotutkija Turo Uskali 

(Jyväskylän yliopisto) ja professori Esa Väliverronen (Helsingin yliopisto). Paneelin 

puheenjohtajana toimii yliopistotutkija Sinikka Torkkola (Tampereen yliopisto). 
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”Toivo tuotetaan yhdessä” 
 

MEVI-päivät huipentuvat päätöspaneeliin, jossa neljä säkenöivää keskustelijaa tuovat 

toiveikkaat näkökulmansa yhteen. Millaista tulevaisuutta he pystyvät kanssamme 

kuvittelemaan? 

Vihreiden puheenjohtaja, kansanedustaja ja Jyväskylän kaupunginvaltuutettu Touko Aalto 

Finlandia-voittaja, kirjailija ja teatteriohjaaja Juha Hurme 

Media-alan moniammattilainen, käsikirjoittaja ja journalisti Soheila Mikkonen 

Vaasan yliopiston viestintätieteiden professori Tanja Sihvonen 

 

 Paneelin puheenjohtajana toimii mediatutkija Mikko Hautakangas. 


