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SANASTO 

Dunkelfelt Saksassa yli vuosikymmenen toiminut hoitomalli, joka tar-

joaa pedofiileille pääasiassa pitkäkestoista ryhmäterapiaa.  

Nestori Radiodokumentin päähenkilö, Lapsikohteinen-blogin kirjoit-

taja. 

Pedofilia Lapsikohteinen seksuaalihäiriö, jossa vähintään 16-vuotiaan 

sukupuolinen kiinnostus kohdistuu esimurrosikäisiin lapsiin. 

Pedofiliaa esiintyy sekä miehillä että naisilla, joskin se on 

yleisempää miehillä. 

Serita Hanke, jonka tavoitteena on ennaltaehkäistä ja vähentää 

seksuaalirikoksia Oulun alueella. Se pyrkii tavoittamaan niin 

seksuaalirikoksen tehneet, potentiaaliset nuoret rikoksenteki-

jät kuin omasta seksuaalikäyttäytymisestään huolestuneet 

henkilöt.  

Tor Suojattu verkko, joka mahdollistaa täyden anonymiteetin in-

ternetissä. 
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyömme kirjallisessa osassa paneudumme siihen, kuinka tekstimuotoisissa 

nettihaastatteluissa kerätty materiaali jalostuu journalistisen teoksen äänikerronnaksi. 

Tämän kysymyksen äärellä olimme tuoteosaamme, pedofiliaa käsittelevää radiodoku-

menttia tehdessämme. Dokumenttimme päähenkilö on lapsikohteisesta seksuaalihäiri-

östä kärsivä mies, joka pelkää leimautuvansa rikolliseksi pelkästään ajatustensa perus-

teella. Hän kertoo, millä tavalla pedofilia rajoittaa hänen elämäänsä ja miksi pedofiileille 

olisi tärkeää tarjota hoitoa muutenkin kuin vankilatuomion yhteydessä. Hänen ajatuksi-

aan kommentoi kaksi pedofiliaan perehtynyttä terveydenhuollon ammattilaista. 

Aiheemme arkaluontoisuus määritti tavan, jolla ryhdyimme dokumenttia työstämään. 

Koska päähenkilömme halusi pysytellä anonyyminä, oli meidän löydettävä sähköinen 

vaihtoehto kasvokkaiselle haastattelulle. Päädyimme toteuttamaan haastattelun reaali-

aikaisella keskustelualustalla, tekstipohjaisessa chat-palvelussa. Valitsemamme haas-

tattelutavan erityispiirteet ja niiden vaikutus dokumentintekoon nousivat sittemmin tut-

kielmamme pääteemaksi. 

Digitalisaatio on tuonut mukanaan uusia tapoja tehdä journalismia. Verkon käyttö on 

paitsi helpottanut aiheiden ja haastateltavien löytämistä, myös tarjonnut uuden tavan 

tuottaa sisältöä ja toteuttaa haastatteluja. (Jäntti 2018, 17.) Tämä muutos heijastuu väis-

tämättä toimittajan ja haastateltavan väliseen vuorovaikutukseen, joka korostuu erityi-

sesti syväluotaavissa juttutyypeissä. Kiinnostuimme siitä, soveltuuko nettihaastattelu do-

kumentin tiedonhankintamenetelmäksi ja voiko netin estoja poistava vaikutus helpottaa 

arkaluontoisesta aiheesta puhumista. 

Sosiaalisen median käyttöön toimittajan tietolähteenä suhtaudutaan ammattikunnan si-

sällä kriittisesti. Siitä huolimatta somen rooli tärkeänä kansalaiskeskustelun seurantavä-

lineenä myönnetään tutkimuksessa avoimesti. (Juntunen 2017, 29.) Myös verkkokom-

munikoinnin lainalaisuuksia on tutkittu runsaasti, mutta vähemmän journalistisesta nä-

kökulmasta. Siitä, millaisia seikkoja ihmisten nettikäyttäytymiseen ylipäätään liittyy, on 

toki pääteltävissä jotakin verkon vaikutuksesta haastattelutilanteeseen. Tiedämme myös 

puitteiden merkitsevän: reaaliaikainen viestinvaihto avaa enemmän mahdollisuuksia 

kuin sähköpostihaastattelu, samoin kuvayhteys tekstipohjaiseen keskusteluun verrat-

tuna. 
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Kirjallisessa osassa pyrimme selvittämään, millä tavalla edellä kuvattujen elementtien 

läsnäolo tai puute vaikuttavat journalistiseen haastatteluun ja sen pohjalta syntyvään te-

okseen, radiodokumenttiin. Syvennymme myös anonymiteettiin liittyviin eettisiin kysy-

myksiin ja siihen, kuinka tekstimuotoinen haastattelumateriaali jalostuu dokumenttiin so-

pivaksi äänikerronnaksi. Teoreettisen viitekehyksen rinnalla kuljetamme oman doku-

menttimme työstämiseen liittyvää pohdintaa. Havainnollistamme dokumenttimme teko-

prosessia käsikirjoituksesta ja haastattelutilanteista otetuilla kuvankaappauksilla. 
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2 TIEDONHANKINTA JA HAASTATTELUTILANTEET 

Sanotaan, että ideat dokumentteihin löydetään, niitä ei keksitä. Näin kävi myös meille, 

kun alkuvuonna 2016 päädyimme sattumalta pedofiliaa käsittelevään blogiin. Blogia kir-

joittaa Nestori-nimimerkillä esiintyvä mies, joka tarkastelee lapsikohteista seksuaalihäi-

riötään ja siihen liittyviä ilmiöitä analyyttisesti. Hänen teksteistään kävi ilmi pedofiliaan 

liittyvä ennakkokäsitys, jonka mukaan pedofiili on automaattisesti vaaraksi lapsille. Suh-

tautuminen näkyy blogiin tulleissa vihamielisissä kommenteissa, joista osassa Nestoria 

kehotetaan itsemurhaan. Hoitoon kannustetaan huomattavasti harvemmin, eikä rohkai-

susta hyötyä olisikaan: hoitoa tarjoavia tahoja ei juuri ole. 

Perusristiriita vaikutti ilmeiseltä. Muista lähteistä saamamme tieto vahvisti kuvaa, joka 

meille tilanteesta blogikirjoitusten perusteella muodostui. Medialla näytti olevan suuri 

rooli mielikuvien luomisessa. Huomasimme, että pedofilia nousee otsikoihin tyypillisesti 

lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten yhteydessä. Kuitenkaan kaikki lapsikohteisiin sek-

suaalirikoksiin syyllistyneet eivät ole pedofiilejä, eivätkä kaikki pedofiilit toteuta seksuaa-

lisia mieltymyksiään lasten kanssa (Lauerma 2018). Tästä huolimatta lapsen hyväksi-

käyttäjään viitataan usein pedofiilinä. Termien käyttöön on alettu kiinnittää huomiota 

vasta viime vuosien aikana. Muun muassa Helsingin Sanomat, Yle ja Aamulehti ovat 

julkaisseet artikkeleja, joissa pedofiliaa ei rinnasteta rikollisuuteen. Jutuissa on annettu 

puheenvuoroja pedofiileille, jotka kertovat ymmärtävänsä mahdollisten tekojen haitalli-

suuden lapselle eivätkä siksi toteuta niitä. 

Kaikesta huolimatta termit pedofiili ja lapsen hyväksikäyttäjä sekoittuvat edelleen keske-

nään. Tämän seurauksena pedofiilien, jotka eivät toteuta seksuaalisia mieltymyksiään, 

on vaikea hakea tukea pedofiilisen taipumuksensa kanssa elämiseen. Tuomitseva asen-

neilmapiiri estää myös avoimen keskustelun käymisen ja virheellisten käsitysten korjaa-

misen. Ulkomailla on kuitenkin havaittu, että neutraali lähestymistapa ja ennaltaehkäi-

sevä hoito ovat vähentäneet lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten määrää. Dokument-

timme avulla pyrimme nostamaan aiheen jälleen keskusteluun ja edesauttamaan sen 

kiihkotonta käsittelyä. 
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2.1 Taustatyö ja päähenkilön valinta 

Päähenkilömme on yksi harvoista pedofiileistä, joka on avannut pedofiilin näkökulmaa 

bloginsa lisäksi suomalaismediassa. Vakuutuimme hänen tavastaan käsitellä aihetta ja 

päätimme kysyä, olisiko hän kiinnostunut jakamaan ajatuksiaan radiodokumentissa. Ly-

hyen viestittelyn jälkeen hän lupautui mukaan sillä ehdolla, että hänen ei tarvitsisi esiin-

tyä omalla äänellään. Aiheen arkaluontoisuuden vuoksi tämä oli odotettavaa, ja pää-

timme jo varhain turvautua ääninäyttelijään. 

Blogia lukiessamme kiinnitimme huomiota epäkohtaan, joka Suomessa vallitsee pedo-

fiilien hoidossa: hoitoa on tarjolla vain vankilatuomion yhteydessä. Matalan kynnyksen 

palvelut puuttuvat terveydenhuollosta, mikä voi johtaa ongelmien kasautumiseen ja kär-

jistymiseen. Suomessa on ollut vireillä muutamia hankkeita, joissa pedofiileille on haluttu 

tarjota tukea heidän elämänlaatunsa parantamiseksi. Aiemmin rahoitusta ei ole kuiten-

kaan myönnetty, mikä johtuu joidenkin arvioiden mukaan siitä, että aihetta pidetään luo-

taantyöntävänä sekä kansalaisten että päättäjien keskuudessa (Lauerma 2018). Tukea 

on saanut esimerkiksi Oulussa toimiva Serita-hanke vuosien 2017-2019 ajaksi. Seritan 

tavoitteena on ennaltaehkäistä ja vähentää seksuaalirikoksia Oulun alueella ja tavoittaa 

50-60 asiakasta. Hankkeen piiriin kuuluvat niin seksuaalirikoksen tehneet, potentiaaliset 

nuoret rikoksentekijät kuin omasta seksuaalikäyttäytymisestään huolestuneet, jotka ko-

kevat tarvitsevansa tukea rikoksettomaan elämään. (Vuolle Setlementti 2016.) Lisäksi 

syksyllä 2018 käynnistyi Sexpon ja Kriminaalihuollon tukisäätiön kolmivuotinen SeriE-

hanke, joka niin ikään pyrkii ennaltaehkäisemään seksuaalirikoksia. Tukea on tarjolla 

erityisesti henkilöille, joilla on kohonnut riski syyllistyä lasten ja nuorten seksuaaliseen 

kaltoinkohteluun. (Sexpo 2018.) 

Halusimme tietää, suhtaudutaanko pedofiliaan samalla tavalla myös muualla Euroo-

passa. Kävi ilmi, että Saksassa on yli vuosikymmenen ajan tarjottu lapsista seksuaali-

sesti kiinnostuneille henkilöille ilmaista apua, pääosin pitkäkestoista ryhmäterapiaa. 

Dunkelfelt-nimeä kantavalla mallilla on saatu aikaan hyviä tuloksia: terapiaan osallistu-

neet ovat oppineet välttämään tilanteita, joissa heidän itsehillintänsä on vaarassa pettää. 

Samaan aikaan seksuaalirikosten kohteeksi joutuneiden lasten määrä on laskenut.  (Nis-

sinen 2016). 

Seuraavaksi selvitimme, miten aihe on aiemmin esitetty dokumenteissa. Ylen vuonna 

2017 julkaistu Olen pedofiili, en hyväksikäyttäjä -videodokumentti keskittyy 



11 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Heidi Möttönen, Vilma Kaura 

kartoittamaan pedofiilien mielenmaisemaa kahden haastateltavan kautta. Dokumentissa 

sivutaan Euroopan unionin asettamaa direktiiviä, jonka mukaan jokaisen jäsenvaltion 

velvollisuus on huolehtia sellaisista henkilöistä, jotka pelkäävät syyllistyvänsä direktii-

vissä määriteltyihin rikoksiin. Pedofiilien kanssa työskentelevät terveydenhuollon am-

mattilaiset ovat yhtä mieltä siitä, että juuri hoidosta olisi tarpeen käydä keskustelua. 

2.2 Päähenkilön haastattelut 

Päähenkilömme Nestori halusi vaalia anonymiteettiään niin tarkasti, että hän ei usean-

kaan pyynnön jälkeen uskaltautunut kasvokkain tehtävään haastatteluun. Koska kai-

kesta päätellen kirjoittaminen vaikutti hänelle luontevalta itseilmaisun keinolta, sovimme 

tekevämme haastattelut netissä tekstipohjaisella keskustelualustalla. Ihmisten nettikäyt-

täytymistä tutkineen psykologian professori John Sulerin (2004, 321-325) mukaan inter-

netillä on estoja poistava vaikutus (the online disinhibition effect), joka koostuu kuudesta 

tekijästä: et tunne minua (dissociative anonymity), et voi nähdä minua (invisibility), 

voimme palata asiaan myöhemmin (asynchronicity), keskustelu tapahtuu omassa mie-

lessäni (solipsistic introjection), tämä on vain peliä (dissociative imagination) ja olemme 

tasa-arvoisia (minimization of authority). Kolme ensimmäistä toteutuvat varmuudella tie-

tokonevälitteisessä tekstipohjaisessa viestinnässä, muut seikat ovat osapuolten tulkin-

nasta riippuvaisia. 

Haastattelualustaksi valittiin Nestorin ehdottama chat suojatussa Tor-verkossa, joka 

mahdollistaa täyden anonymiteetin. Reaaliaikainen nettikeskustelu sopi haastatteluta-

vaksemme sähköpostia paremmin kahdesta syystä. Ensinnäkin halusimme luoda Nes-

toriin niin hyvän yhteyden kuin annetuissa puitteissa oli mahdollista. Koimme reaaliaikai-

suuden vähentävän internetin luomaa etäisyyttä. Toisekseen halusimme kyetä reagoi-

maan Nestorin vastauksiin ja esittämään tarkentavia kysymyksiä ilman viivettä. Arve-

limme myös, että välitön palaute voisi kannustaa häntä avoimeen ilmaisuun. 

Haastattelimme Nestoria yhteensä kolme kertaa. Ensimmäiselle haastattelukerralle 

olimme varanneet koko illan, jotta saisimme rakennettua luottamusta rauhassa. On ha-

vaittu, että pikaviestintäpalvelu MSN messengerissä toteutettu hyvä ja syväluotaava 

haastattelu vie noin kaksinkertaisen ajan kasvokkaiseen haastatteluun verrattuna (Mark-

ham 2004, 360). Ruusuvuori ja Tiittula (2005, 268) taas huomauttavat, että virtuaalihaas-

tattelussa luottamuksen luomiseen on käytettävä osin toisenlaisia keinoja kuin kasvok-

kaisessa haastattelussa. Kasvotusten kohdattaessa haastateltava arvioi haastattelijansa 
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luotettavuutta tämän kielenkäytön ja käyttäytymisen perusteella. Syntynyt yleisvaiku-

telma vaikuttaa siihen, kuinka paljon haastateltava on itsestään ja elämästään valmis 

jakamaan. 

Hyvän suhteen luomisen tärkeys korostuu entisestään, kun toimittaja on haastateltavalle 

vain nimimerkki näytöllä. Jos haastateltava jostain syystä kokee, että tekeillä oleva juttu 

ei ole hänen panoksensa arvoinen, hän voi milloin tahansa kirjautua ulos chat-keskuste-

lusta. Toimittajan yhteydenottokeinot ovat vähissä, jos hänellä on alun perinkin ollut tie-

dossaan vain haastateltavansa sähköpostiosoite. Viisainta on pyrkiä välttämään sellai-

sen tilanteen syntymistä, jossa vastaaja jättäytyy vuorovaikutuksesta. 

On muutamia asioita, jotka lisäävät haastateltavan todennäköisyyttä sitoutua yhteistyö-

hön. Tärkein niistä on toimittajan läpinäkyvyys. Jo Journalistin eettisissä ohjeissa tode-

taan, että haastateltavalla on oikeus saada ennakolta tietää, millaisessa asiayhteydessä 

hänen lausumaansa käytetään (Julkisen sanan neuvosto 2013). Erityisesti dokumentin 

kaltaisessa yhden henkilön kokemukseen painottuvassa teoksessa on välttämätöntä, 

että toimittaja kommunikoi tavoitteensa avoimesti ja selkeästi. Mitä merkityksellisempi 

aihe haastateltavalle on, sitä todennäköisemmin hän haluaa tulla kuulluksi. Ja kun hän 

haluaa tarinansa kerrottavan, on hänellä motiivi auttaa toimittajaa. (Ruusuvuori & Tiittula 

2005, 268.) Yhteistyötä voi edesauttaa haastateltavan kokemus siitä, että hänellä on 

mahdollisuus vaikuttaa haastattelun kulkuun. 

Toimittaja voi yrittää lisätä haastateltavansa avoimuutta myös omalla esimerkillään, ker-

tomalla jotakin itsestään. Mitä enemmän osapuolet toisistaan tietävät, sitä turvallisem-

malta vuorovaikutustilanne tuntuu. Yhteydenpidon jatkuessa pidempään luottamuksen 

voidaan olettaa lisääntyvän, vaikka viestintä tapahtuisi pelkästään verkossa. Huomion-

arvoista on, että virtuaalitodellisuudessa alkaneella vuorovaikutussuhteella on kaikki po-

tentiaali rakentua yhtä moninaiseksi kuin tosielämässä. (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 268-

269.) 

2.3 Chat-haastattelun erityispiirteet 

Journalistisen haastattelun tekeminen internetissä osoittautui vielä odotettua vaikeam-

maksi. Ensimmäinen kohtaamamme käytännön ongelma liittyi Torikahvilan keskustelu-

alustaan: chatissa ei ollut mahdollista seurata reaaliaikaisesti, milloin keskustelukump-

pani kirjoittaa. Tämä vaikeutti kysymysten esittämistä, sillä emme tienneet, kuinka 
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kattavasti Nestori oli milloinkin aikeissa vastata. Hiljaisuuden tulkitseminen oli hankalaa. 

Välillä ehdimme jo alustaa seuraavaa aihetta, kun Nestori vielä muotoili vastaustaan 

edelliseen kysymykseen. 

Juuri oikea-aikainen puheenvuorojen ottaminen on yksi tekstipohjaisen keskustelun tär-

keimmistä asioista (Markham 2004, 367). Vuorotellen puhuminen on välttämätöntä su-

juvan kommunikoinnin mahdollistamiseksi. Chat-keskustelussa päällekkäisyyksiä on 

kuitenkin vaikea välttää, sillä sanottava on tapana jakaa useampaan lyhyeen viestiin. Jos 

toimittaja kommentoi haastateltavan vielä kirjoittaessa, hän tulee väistämättä keskeyttä-

neeksi tämän ajatusvirran. Jälkeenpäin keskustelua läpikäydessämme näyttikin paikoin 

siltä, että kiirehdimme eteenpäin antamatta tarpeeksi tilaa pohdiskelulle. Keskustelun 

ajoittaisen nopeatempoisuuden vuoksi Nestorilta saattoi jäädä sanomatta jotain, mitä 

hän olisi halunnut sanoa. Toisaalta myös me saatoimme tulla ohittaneeksi jotain, minkä 

äärelle olisi kannattanut pysähtyä.  
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Kuva 1. Kuvakaappaus chat-haastattelusta, jossa haastateltava ei saanut tarpeeksi ai-
kaa pohtia vastauksiaan.  
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Vuorovaikutusta hankaloitti myös ilmeiden ja eleiden puuttuminen. Kirjoitetusta kielestä 

on vaikea päätellä, mitä haastateltava lausumallaan tarkoittaa tai millaisia tunteita käsi-

teltävä aihe hänessä herättää. Esimerkiksi tuohtumus ei välttämättä ole luettavissa rivien 

välistä, jos kirjoittaja näkee vaivaa piilottaakseen tunnetilansa. Kasvokkaisessa vuoro-

vaikutuksessa tällaiset tuntemukset välittyvät usein tahattomasti: äänenväri, puheno-

peus ja intonaatio antavat tärkeää tietoa puhujan emootioista ja suhtautumisesta aihee-

seen. (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 267-268.) Toimittaja pystyy hyödyntämään saamiaan 

vihjeitä pohtiessaan, mihin suuntaan haastattelua kannattaa viedä. Nonverbaliikan uu-

puminen jättää paljon tulkinnan varaan ja antaa toimittajalle paljolti vapauksia päättää, 

miten asia journalistisessa teoksessa esitetään. Osviittaa haastateltavan tarkoitusperistä 

voivat antaa hymiöt, tunneikonit, joita käytetään kuvaamaan ilmehdintää ja elekieltä 

(Vauras 2008, 14). On kuitenkin huomattava, että niiden merkitykset voivat vaihdella ala-

kulttuureittain (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 268). 

Kirjallinen vastaustapa antaa runsaasti valtaa myös haastateltavalle. Sulerin (2004, 321-

325) kuvaama netin tasapäistävä vaikutus perustuu oletukseen, että keskustelijat eivät 

tiedä toistensa sosiaalista asemaa eikä saatavilla ole ulkoisia vihjeitä, joista sen voisi 

päätellä. Nestori tunsi toki taustamme, mutta koska toimittajan valta-asemaan viittaavia 

työvälineitä ei tarvittu, asetelma oli tavallista tasa-arvoisempi. Karisto ja Leppänen (1997, 

50) toteavat, että mikrofonia pitelevällä toimittajalla on valta käsissään. Kasvokkaisessa 

haastattelussa toimittaja jakaa puheenvuoroja äänitallenninta suuntaamalla, chatissa 

haastateltava taas pääsee ääneen halutessaan. Äänitys ja muistiinpanojen tekeminen 

korostavat haastattelutilanteen institutionaalisuutta (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 23). In-

ternet toimintaympäristönä riisuu nämä valtaa viestivät elementit. Yksi kuitenkin säilyy: 

toimittajan rooli tiedon kerääjänä. Toimittajalla on tiedon intressi, jonka vuoksi hän kysyy 

kysymyksiä tai keskustelunomaisessa haastattelussa ohjaa keskustelua. (Ruusuvuori & 

Tiittula 2005, 23.) Päähuomio on aina haastateltavassa. Itseensä toimittaja voi viitata 

rajoitetusti, jos se hänen arvionsa mukaan palvelee haastattelun päämäärää. 

Näkymättömyyden aspekti vähentää toimittajan mahdollisuuksia varmistua siitä, tuleeko 

hän itse kuulluksi ja ymmärretyksi. Chatissa haastateltavan on helppo ohittaa epämielui-

nen kysymys, eikä toimittaja voi näköyhteyden puuttuessa tietää, onko kyse silkasta va-

hingosta vai vältteleekö haastateltava aihetta tarkoituksellisesti. Kysymyksen toistami-

nen voi olla toivottua ja tarpeellista tai aiheuttaa haastateltavalle ahdistusta. Toimittajan 

on oltava tietoinen kysymystensä mahdollisista seurauksista. Tämä korostuu arkaluon-

toisten aiheiden kohdalla. Aiheen käsittely ja kysymykset voivat saada haastateltavassa 
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aikaan voimakkaan tunnereaktion, joka ei välity toimittajalle samalla tavalla kuin kasvok-

kaisessa vuorovaikutuksessa. (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 266-267.) Yleisesti ottaen on 

huomioitava, että toimittajalla ei yleensä ole ammatillista pätevyyttä auttaa haastatelta-

vaa kohtaamaan niitä tunteita, joita vaikean aiheen käsittely voi tässä herättää. Siksi on 

syytä harkita, millaisia asioita haastattelussa ylipäätään nostetaan esiin. Vaikka haastat-

telun teemoista olisi sovittu etukäteen yhteisymmärryksessä, voi haastateltava kokea 

haastattelutilanteessa jostakin aiheesta puhumisen vaikeampana kuin oli kuvitellut. Täl-

löin on toivottavaa, että hän kertoo kokemuksestaan toimittajalle. Rajojen ylittymisestä 

voi varoittaa vaikkapa seuraavalla tavalla: 
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Kuva 2. Kuvakaappaus chat-haastattelusta, jossa haastateltava ilmaisi, ettei halunnut 
keskustella aiheesta enempää. 
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Kuunteleminen on yksi haastattelemisen kulmakivistä. Sen avulla toimittaja viestii haas-

tateltavalle, että tällä on tilaa puhua ja tämän kertomalla on merkitystä. Kasvokkaisessa 

vuorovaikutuksessa nonverbaali viestintä, katsekontakti ja nyökkäykset, sekä niin kut-

suttu minimipalaute ovat merkkejä kuuntelemisesta. Minimipalaute koostuu erilaisista 

pikku sanoista (joo, niin) ja ynähdyksistä (mm-m). Näillä keinoilla toimittaja ohjailee vuo-

rovaikutusta, kehottaa jatkamaan puheenvuoroa tai osoittaa halukkuutta ottaa se. (Ruu-

suvuori & Tiittula 2005, 26.) 

Koska vain pieni osa antamastamme palautteesta on sanallista, on kuuntelemisen ilmai-

seminen chat-keskustelussa vaikeaa. Chatissa hiljaisuus saa eri merkityksen kuin kas-

vokkaisessa keskustelussa. Virtuaalisessa vuorovaikutuksessa hiljaisuus voi tuntua 

etäännyttävältä tekijältä: vain näytölle ilmestyvä teksti osoittaa, että keskustelukumppani 

on vielä läsnä. Läsnäolonsa voi tehdä tiettäväksi esimerkiksi vastaamalla viiveettä ja 

esittämällä tarkentavia kysymyksiä. (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 269.) Nopea reagointi 

on näköyhteyden puuttuessa ainoita keinoja luoda vaikutelma aktiivisesta kuuntelusta. 

Tähän helpoin ja nopein tapa lienee hymiöiden käyttö. Meille hymiöiden käyttö tuntui 

luontevimmilta tilanteissa, jotka olivat jollakin tavalla humoristisia. Nauravalla hymiöllä 

ilmaisimme sanattomasti huvituksemme. 

Etäännyttävän vaikutuksensa vuoksi hiljainen hetki tuntuu chatissa vähemmän painos-

tavalta kuin kasvokkain keskusteltaessa. Perinteisessä haastattelussa hiljaisuus on tak-

tiikka, joka saa monet vaivaantumaan ja puhumaan lisää, täyttämään tyhjyyttä (Lintula 

& Valkama 2009, 193). Näytöllä hiljaisuus, tauko kirjoittamisessa, ei samalla tavalla viesti 

odotuksesta tai haasta vastaamaan. Montaa muuta asiaa nettihaastattelun hiljaisuus sen 

sijaan voi merkitä. Toisinaan hiljaisuus johtuu yksinkertaisesti kirjoittamisen aiheutta-

masta viiveestä. On fysiologinen fakta, että ihmiseltä kuluu moninkertainen aika sen kir-

joittamiseen, minkä hän sanoisi hetkessä (Lintula & Valkama 2009, 186). Lauseenmuo-

dostus kirjoittaen on hitaampaa kuin puhuttaessa, varsinkin yhteyksissä, joissa haasta-

teltava tietää ulosantinsa vaikuttavan journalistiseen tuotokseen. Haastateltavana olemi-

seen voi liittyä väärinymmärretyksi tulemisen pelko, joka saa ostamaan aikaa hiljaisuu-

della ja asettelemaan sanansa tarkasti. Nettihaastattelussa on mahdotonta tietää, joh-

tuuko vastausviive haastateltavan epäröinnistä vai katkenneesta nettiyhteydestä. 

Tutkijat ovat havainneet, että nettihaastattelussa käytetty kieli on erilaista kuin suulli-

sessa haastattelussa. Kirjoitettaessa ilmaisu on harkitumpaa ja muodollisempaa kuin pu-

huttaessa. (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 268.) Toisaalta reaaliaikaisuus tuo mukaan uu-

den elementin: kun tiedämme keskustelukumppanimme olevan online, yhtä aikaa 
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paikalla, viestintämme jäljittelee puhetta sisältäen piirteitä sekä puhutusta että kirjoite-

tusta kielestä (Lampinen 2005). Yksi säilyy silti. Kirjallisessa ilmaisussa korostuvat faktat, 

eivät niinkään tunteet. Kuitenkin radio on hyvin emotionaalinen väline, joka luo mielikuvia 

konkretian kautta – mielikuvia ei synny, jos käsittelyssä pysytään hyvin yleisellä tasolla. 

Haastattelussa olisi siis syytä päästä kiinni yksityiskohtiin, jotka saavat kuuntelijassa ai-

kaan reaktion. (Karisto & Leppänen 1997, 10.) Jos haastattelumateriaalista jää puuttu-

maan kuvailu ja tunteikkuus, on dokumenttikäsikirjoituksen laatiminen lähtökohtaisesti 

vaikeaa. 

Kuva 3. Kuvakaappaus chat-haastattelusta, jossa haastateltava vastasi suppeasti vai-
keaksi kokemaansa kysymykseen. 
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Päähenkilöllemme myös muiden kuin intiimien tunteiden ja ajatusten kuvailu tuntui tuot-

tavan häpeää, mikä huokui hänen vastauksistaan. Ne olivat osin suppeita ja monitulkin-

taisia, ja ajoittain sanojen löytäminen tuntui olevan hänelle vaikeaa. Esimerkiksi silloin 

kuin pyysimme häntä kuvailemaan ihailemaansa tyttöä, ei hän pystynyt pukemaan sa-

noiksi, mikä tytössä viehättää. Sen sijaan hän lähetti tytöstä kuvan tarkasteltavaksemme. 

Heräsi kysymys siitä, kenen näkökulmasta tarinaa oikeastaan kerrotaan. Näissä tilan-

teissa yritimme rohkaista Nestoria löytämään oikean tunnetilan ja sitä kautta sanat asi-

oille, joista hän ei ollut aiemmin puhunut. 

2.4 Asiantuntijahaastateltavien valinta 

Päähenkilömme Nestorin lisäksi kaipasimme dokumenttiimme asiantuntijoiden näkökul-

mia, jotka toisivat syvyyttä aiheen käsittelyyn. Pidimme tärkeänä sitä, että yleisö ei muo-

dostaisi mielipidettään pelkästään kokijan kertoman pohjalta vaan saisi kuulla myös am-

mattilaisten ajatuksia aiheesta. Pedofiliaan perehtyneet terveysalan ammattilaiset tun-

tuivat olevan harvassa Suomessa, mutta onnistuimme löytämään kaksi erilaisissa tehtä-

vissä työskentelevää asiantuntijaa. 

Turun psykiatrisen vankisairaalan vastaava ylilääkäri Hannu Lauerma on pitkällä ural-

laan kohdannut monenlaisia seksuaalirikollisia, myös lapsen hyväksikäytöstä tuomittuja 

pedofiilejä. Yksityisvastaanotollaan hän taas on tavannut sellaisia pedofiilejä, jotka kai-

paavat psykoterapeuttista tukea elääkseen siviilissä taipumuksensa kanssa. Psykotera-

peutti ja seksuaaliterapeutti Jussi Nissinen puolestaan on työskennellyt pitkään seksu-

aalisuuden ja sukupuolen moninaisuuteen liittyvien kysymysten parissa. Sexpo-sääti-

östä eläköidyttyään hän on keskittynyt omaan yritykseensä, joka tarjoaa psykoterapian 

lisäksi työnohjausta ja koulutusta. Nissinen työskentelee pääasiassa sellaisten pedofii-

lien kanssa, jotka eivät ole syyllistyneet seksuaalirikoksiin. 

Lauermalla ja Nissisellä on hieman erilaiset näköalat pedofiliaan. Psykiatrin koulutuk-

sensa ansiosta Lauermalle on kertynyt runsaasti paitsi käytännön kokemusta myös klii-

nistä tutkimustietoa pedofiliasta. Yleisölle hän on avannut aihetta monissa mediaesiinty-

misissä sekä kansantajuisessa tietokirjassaan Pahuuden anatomia (2009). Nissinen 

seksuaalisuuden asiantuntijana puolestaan lähestyy pedofiliaa pikemminkin yhtenä sek-

suaalisuuden ilmentymänä. Hän on tutustunut ulkomaiden hoitomalleihin ja kotimaas-

samme kehitteillä oleviin hankkeisiin. 
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Ääniformaatti asetti vaatimuksia myös haastateltavien ulosannille. Ennen yhteydenottoja 

kuuntelimme molempien aiempia radiohaastatteluja varmistuaksemme heidän sopivuu-

destaan dokumenttiimme. Huomasimme miesten olevan keskenään hyvin erilaisia esiin-

tyjiä: Lauerma puhuu muodollisesti, harkittua huumoria viljellen, Nissinen taas rennom-

min. Erilaiset äänet ja puhetavat auttavat kuuntelijaa tunnistamaan, kumpi on milloinkin 

äänessä. Etua oli myös siitä, että molemmat ovat sujuvasanaisia, kokeneita esiintyjiä, 

mikä vähensi ohjauksen tarvetta äänitystilanteissa. 

2.5 Asiantuntijoiden haastattelut 

Ylilääkäri Hannu Lauerman haastattelu äänitettiin hänen työpaikallaan Turun psykiatri-

sessa vankisairaalassa. Lauerma vaikutti ensikontaktista lähtien hieman kiireiseltä. Hän 

pahoitteli pitkittynyttä flunssaansa, jonka oli arvellut parantuvan haastatteluun men-

nessä. Tapaamispäivänä jäljellä ollut yskä ikuistui äänitteelle ajoittaisena köhimisenä ja 

kurkun selvittelynä, joka tuo säröä muuten niin sujuvaan puheeseen. 

Lauerman ulosanti on, kuten todettua, hyvin huoliteltua. Se kielii paitsi puhujansa asian-

tuntija-asemasta, myös korkeasta koulutustasosta ja lukeneisuudesta. Lauserakenteil-

taan puhe muistuttaa hetkittäin enemmän kirjoitettua kuin puhuttua kieltä, mikä voi hel-

pottaa joidenkin vaikeatajuisten asioiden ymmärtämistä kertakuulemalla. Olennaista ei 

tarvitse etsiä, se annetaan tiivistettynä. Lauerman puhetta elävöittävät hänen persoonal-

liset sanavalintansa, joista harvaa kuulee käytettävän enää nykypäivänä. Hän käyttää 

esimerkiksi sanoja ”tylsämielinen”, ”onanoida” ja ”itsesaastutus”. Välillä hän innostuu 

muistelemaan tapauksia uransa varrelta humoristiseen sävyyn, mikä keventää asiapi-

toista otetta. Lauerman tunnistettava puhetapa mahdollistaa myös sellaiset leikkaustek-

niset ratkaisut, joita olisi vältettävä, jos haastateltavien äänet olisivat vaarassa sekoittua 

keskenään. Toisaalta tällaisen puheen kronologisen järjestyksen rikkominen on täytesa-

nojen puuttuessa haastavaa, mikä vaikeuttaa aineiston uudelleen järjestelyä editoita-

essa. 

Haastattelun kulkua häiritsi hieman puhelin, jota Lauerma ilmoitti joutuvansa pitämään 

äänellisellä mahdollisten hätätilanteiden varalta. Kysymyksiimme vastaaminen keskey-

tyikin pari kertaa puhelimen soidessa. Yllätykseksemme Lauerma paikkasi nämä tilan-

teet varsin taidokkaasti: ensimmäisen puhelun päätyttyä hän tarjoutui ottamaan alusta 

koko puhelua edeltäneen virkkeensä, jonka hän sitten toisti samalla intonaatiolla kuin 

aiemmat puheensa. Harjaantuneena haastateltavana hän tuntui tietävän, miten 
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radiohaastattelussa kannattaa puhua, jotta materiaalin editointi olisi mahdollisimman 

helppoa. Editointivaiheessa myös toinen haastatteluhetkeä haitanneista puheluista alkoi 

kuulostaa käyttökelpoiselta materiaalilta. Päädyimme leikkaamaan siitä siirtymän, joka 

johdattaa kuuntelijan vankisairaalaan ja kertoo, kenen seurassa olemme. Lauerma vas-

taa puheluun sukunimellään, ja hänen lyhyet vastauksensa soittajan kysymyksiin anta-

vat vihiä siitä, minkä parissa hän työskentelee. 

Kuva 4. Ote asiantuntijahaastateltava Hannu Lauerman haastattelusta. 

 

Seksuaaliterapeutti Jussi Nissistä haastattelimme hänen vastaanotollaan Helsingin Kal-

liossa. Haastattelutila oli pieni, kodinomainen kerrostalohuoneisto, jonka oleskeluhuo-

netta koristi muutama huonekalu. Kohtasimme dokumentintekijän dilemman: asettaako 

mikrofoni tilan ainoalle tasaiselle alustalle, hieman liian matalalle pöydälle vai pidelläkö 

sitä itse koko pitkän haastattelun ajan? Pöydällä tallennin unohtuisi helpommin ja tekisi 

puheesta luontevampaa, mutta suunnattavissa oleva mikrofoni antaisi haastateltavalle 

enemmän liikkumavaraa. 

Päätimme sijoittaa tallentimen pöydälle muutaman kirjan päälle, jotta etäisyys puhujasta 

olisi suunnilleen sama kuin vankisairaalan neuvottelupöydän ääressä tehdyssä haastat-

telussa. Korokkeista huolimatta mikrofonin lähelle pääseminen vaati pientä etukenoa. 

Nojatuoli kuitenkin houkutti nojaamaan rennosti taaksepäin, ja haastattelun edetessä 

huomasimmekin Nissisen siirtyvän kauemmaksi mikrofonista. Etäisyys ei vaikuttanut pu-

heen kuuluvuuteen, mutta vähensi sen intiimiyttä. Liikkuminen aiheutti myös natinaa, jota 
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emme äänitystilanteessa huomanneet. Äänen poistaminen osoittautui mahdottomaksi 

editointivaiheessa, sillä ääni kuului puheen alla. Haastateltavan liikkumiseen tuntui vai-

kealta puuttua kesken hyvän vastauksen: vaikka se olisi uusittu lähempänä mikrofonia, 

tunnelma ei välttämättä olisi ollut toistettavissa. Vastausten välissä varmistimme, että 

puhe taltioituu sen jälkityöstämistä ajatellen riittävän laadukkaana. 

Haastattelu eteni alusta alkaen keskustelunomaisesti. Perusteellisesti tehty taustatyö 

maksoi itsensä takaisin, kun pystyimme heittäytymään keskusteluun ja siirtämään muis-

tiinpanomme sivuun. Tämä tuntui kannustavan myös Nissistä monisanaisuuteen. Pol-

veileva puhe johdatti meidät sellaistenkin asioiden äärelle, joista emme olleet suunnitel-

leet kysyvämme. Välillä Nissinen pohti vastauksissaan spontaaneja ajatuksiamme. Hän 

salli itsensä rönsyillä ja hakea ilmaisuja, mikä toi kaivattua kontrastia Lauerman harkit-

tuun ulosantiin sekä päähenkilömme käsikirjoitettuun puheeseen. Viimeisenä haastatel-

tavana Nissisellä oli mahdollisuus kommentoida muiden haastateltaviemme puheita. 

Tiedustelimme hänen kantaansa sekä päähenkilömme kokemuksiin että osaan Lauer-

man haastattelussa esiin nousseista asioista. Näin pyrimme luomaan kolmikon välille 

vaikutelman vuoropuhelusta. 

 

Kuva 5. Ote asiantuntijahaastateltava Jussi Nissisen haastattelusta. 
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3 ANONYMITEETTIIN LIITTYVÄT KYSYMYKSET 

Anonymiteetti eli nimettömyys on ollut olemassa internetin alkuajoista lähtien ja sitä on 

pyritty varjelemaan sananvapauden nimissä (Karhula 2016). Toimittajan työssä ano-

nymiteetti mahdollistaa haastateltavan suojelemisen niissä tapauksissa, joissa omilla 

kasvoillaan esiin tuleminen voisi johtaa kohtuuttomiin seurauksiin, esimerkiksi työpaikan 

menetykseen. Nimettömyys on perusteltua myös arkaluontoisista asioista kerrottaessa. 

(Lintula & Valkama 2009, 199.) Jotkin aiheet ovat niin vahvasti stigmatisoituja, että niihin 

yhdistetyksi tulemisesta saattaa koitua haastateltavalle sosiaalista haittaa. Vakavimmil-

laan omilla kasvoillaan esiintyminen voi aiheuttaa haastateltavalle tai hänen läheisilleen 

turvallisuusriskin. Harkitsemattomasta journalismista voivat kärsiä erityisesti jo valmiiksi 

haavoittuvassa asemassa olevat, esimerkiksi rikoksen uhrit. Toimittajan tulee tunnistaa 

ne tapaukset, joissa anonymiteetti on tarpeen ja kertoa haastateltavalle omalla nimellä 

esiintymisen riskeistä, jos tämä on niistä tietämätön. (Journalistin eettiset ohjeet, kohdat 

14, 27, 28, 34.) 

3.1 Lähdekritiikki 

Journalistin eettisissä ohjeissa (kohta 12) painotetaan kriittistä suhtautumista tietolähtei-

siin. Erityistä varovaisuutta on noudatettava silloin kun tieto tai vihje vastaanotetaan säh-

köisiä kanavia pitkin. Näin on siksi, että anonymiteetti internetissä mahdollistaa esiinty-

misen jonakuna muuna ja sallii totuuden muuntelun (Mäkinen 2006, 175). Lähdekritiikki 

on syytä muistaa eritoten kiistanalaisissa asioissa, joissa tietolähteellä voi olla hyötymis- 

tai vahingoittamistarkoitus: anonymiteetin suojassa haastateltava voi halutessaan syyl-

listyä väärinkäytöksiin. 

Valtamediassa on tullut esiin tapauksia, joissa anonyymiin lähteeseen perustunut juttu 

on paljastunut lopulta valheelliseksi. Vuonna 2012 mediassa kuohutti koulukiusaamisen 

seurauksena itsemurhaan päätyneen nuoren Elisan kohtalo. Enkeli-etuliitteen saaneen 

Elisan tarina päätyi kansien väliin, kun kirjailija Minttu Vettenterä alkoi koostaa tapahtu-

mia tytön päiväkirjamerkintöjen pohjalta. Erityisen traagisen tapauksesta teki tytön isän 

historia: mies oli entinen koulukiusaaja, joka sai lähipiirissään kokea, millaisia seurauksia 

kiusaamisella voi olla. Murhenäytelmä kasvoi nopeasti kymmenien tuhansien ihmisten 
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seuraamaksi ilmiöksi, joka havainnollisti koulukiusaamisen laajat vaikutukset. (Matilai-

nen 2012.) 

Sittemmin kävi ilmi, että yksi Enkeli-Elisan isän koulukiusaamista henkilöistä oli Vetten-

terä itse. Tässä vaiheessa jo useat eri mediat olivat tarttuneet tarinaan kyseenalaista-

matta sen todenperäisyyttä. Tarina oli kaikessa murheellisuudessaan niin täydellinen, 

että se herätti myös epäilyksen. Helsingin Sanomat ryhtyi selvittämään, oliko Enkeli-Eli-

saa lainkaan olemassa. Vyyhti alkoi purkautua ja johti lopulta poliisitutkintaan, jossa to-

dettiin, ettei tapaus täytä rikoksen tunnusmerkkejä. Tarina sen sijaan paljastui osittain 

keksityksi: kirjailijan mukaan siinä oli vain vaikutteita todellisen “Elisan” kohtaamista ti-

lanteista ja tunteista. Uutismediat esittivät tarinan kuitenkin täysin totena ja käyttivät läh-

teenään ainoastaan kirjailija Vettenterää. Journalistin eettisten ohjeiden mukaan julkaisu 

voi perustua yhteen lähteeseen siinä tapauksessa, että toimitus kertoo lukijoilleen, ettei 

jutun paikkansapitävyyttä ole voitu vahvistaa muista lähteistä. Tällainen tiedoksianto te-

kee jutusta journalistisen etiikan kannalta kestävämmän. Se myös velvoittaa toimituksen 

jatkamaan vajavaisilla tiedoilla julkaistun jutun selvittelyä ja uutisointia. (Uimonen 2012.) 

Enkeli-Elisa on muutamien muiden vastaavien tapausten joukossa varoittava esimerkki 

yhteen lähteeseen luottamisen riskeistä. Jos toimitukset olisivat heti pyytäneet viran-

omaislähteiltä vahvistusta itsemurhaan päätyneen koulutytön kohtalosta, olisi uutisointi 

jäänyt tai ainakin uutiskärjet olisivat olleet hyvin erilaisia, yhteiskunnallisesti vähemmän 

merkittäviä.  Tämän myötä myös yleisön kiinnostus olisi luultavasti ollut vähäisempää. 

3.2 Tietojen tarkistaminen 

Yhteen lähteeseen tukeutuminen ei epäonnisesta Enkeli-Elisa-esimerkistä huolimatta 

ole tavatonta, sillä omalla nimellään esiintyvän henkilön voidaan lähtökohtaisesti olettaa 

puhuvan totta. Todenmukaisesta journalismista kirjoittanut Heikki Kuutti (2015, 43) muis-

tuttaa, että käytännössä toimittaja työskentelee aina jossain määrin epävarmojen tietojen 

varassa. Siksi lähteiden luotettavuuden arviointia pidetäänkin keskeisenä osana toimit-

tajan ammattitaitoa. Yhden nimettömän lähteen käyttäminen jakaa mielipiteitä, joskin 

selvä enemmistö journalisteista ja journalistietiikan asiantuntijoista hyväksyy sen tarpeen 

vaatiessa (Mörä ym. 2011, 154). Mörän työryhmän mukaan hyvän jutun pohjana käyte-

tään ainakin kahta toisistaan riippumatonta lähdettä, joista toisen tulee tarvittaessa olla 

valmis todistamaan asian puolesta julkisuudessa. On kuitenkin tilanteita, joissa median 

on perusteltua nojautua anonyymiin lähteeseen. Ellei sitä pidettäisi hyvän journalistisen 
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tavan mukaisena, voisivat monet yhteiskunnallisesti tärkeät asiat jäädä kertomatta (Lin-

tula & Valkama 2009, 199). Nimetöntä lähdettä käyttävän toimittajan täytyy toki selvittää, 

pystyykö kukaan vahvistamaan haastateltavan kertomaa. Jos ei, on toimituksen punta-

roitava, onko lähteellä niin painavaa sanottavaa, että riskinotto kannattaa. Toimittajan – 

viime kädessä päätoimittajan – on luotettava omaan arvioonsa lähteen luotettavuudesta. 

Mörän työryhmän (2011) haastatteleman journalistin silmissä nimettömistä lähteistä luo-

tettavin on pitkältä ajalta tuttu ensi käden lähde, joka pystyy argumentoimaan asiansa 

loogisesti. Raskauttavissa asioissa toimitus saattaa pyytää lähteeltä valaehtoista lausun-

toa, valmiutta todistaa tarvittaessa oikeudessa (Mörä ym. 2011, 154-155; Lintula & Val-

kama 2009, 199). 

Ellei tietolähde esiinny nimettömänä aiheen arkaluontoisuuden vuoksi, on syytä pohtia, 

mitkä hänen motiivinsa anonymiteettiin tai sen pyytämiseen ovat. Toisaalta voidaan ky-

syä, onko lähteen pyrkimyksillä jutun kannalta merkitystä. Mörä kollegoineen (2011) tuo 

tutkimuksessaan esille velvollisuuseettisen näkökulman, jonka mukaan tärkeintä on tie-

don paikkansapitävyys: se, tuleeko juttu edistäneeksi tiedonantajan agendaa, on toissi-

jaista. Myöskään jutun aiheuttamilla mahdollisilla ikävillä seurauksilla ei ajatella olevan 

merkitystä, kunhan totuus tulee julki. Päinvastaisessa näkökulmassa taas korostuvat tie-

donantajan motiivit. Juttu saatetaan jättää tekemättä, jos lähteellä vaikuttaa olevan ky-

seenalaisia tarkoitusperiä, kuten median harhauttaminen tai halu vahingoittaa toista. 

(Mörä ym. 2011, 155.) Toimittajan kriittinen tai kritiikitön suhtautuminen vaikuttaa her-

kästi myös siihen, millä tavalla juttu otetaan vastaan. Lähteen kertomisintressien kyseen-

alaistamatta jättäminen voi saada yleisön mieltämään tämän kertomat tiedot perusteet-

tomiksi faktoiksi (Kuutti 2015, 45). 

Lopulta on todettava, ettei meillä ole ollut henkilökohtaisesti mahdollisuutta varmistua 

siitä, että päähenkilömme Nestori on se, joka kertoo olevansa. Hänen luotettavuutensa 

puolesta puhuu kuitenkin hänen useita vuosia kirjoittama Lapsikohteinen-bloginsa, joka 

käsittelee pedofiliaa asiallisella otteella. Myös muut mediat ovat tiettävästi löytäneet Nes-

torin juuri hänen bloginsa kautta, ja esimerkiksi Yle ja Aamulehti ovat tavanneet hänet 

pitkällisen yhteydenpidon jälkeen. Vaikka tämä ei vapauta meitä vastuusta, saimme var-

muutta siitä, että tunnetut mediat ovat varmistuneet Nestorin henkilöllisyydestä. Julkisen 

sanan neuvosto (2013, kohta 10) ohjeistaa tarkistamaan tiedot mahdollisimman hyvin 

myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu. Myös Nestorin rikosrekisteri on tarkistettu 

ja seksuaalirikosten osalta puhtaaksi todettu Ylen juttua varten (Hantula, 2017). Tämä ei 

toki tarkoita, ettei lapseen kajoamista olisi voinut tapahtua, sillä suurin osa lasten 
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seksuaalisista hyväksikäytöistä jää ilmoittamatta. Lähes kolme vuotta kestäneen yhtey-

denpitomme aikana Nestori on kuitenkin usein korostanut, että ei halua toteuttaa seksu-

aalisuuttaan lapsen kanssa. 

Omissa haastatteluissamme Nestorin vilpittömän tarkoitusperän puolesta puhui juuri hä-

nen pidättyväisyytensä. Aihe tuntui koskettavan häntä aidosti. Jos kuitenkin kävisi ilmi, 

että hän olisi johtanut meitä harhaan, olisi dokumentin puheet tulkittava eri tavalla. Jon-

kinlainen totuuspohja puheilla joka tapauksessa vaikuttaisi olevan: jokin on saanut Nes-

torin perehtymään aiheeseen ja omaksumaan pedofiilin identiteetin varsin taitavasti. 

Myöskään haastattelemamme asiantuntijat eivät löytäneet hänen puheistaan ristiriitoja. 
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4 KÄSIKIRJOITTAMINEN 

Käsikirjoittamisen voidaan ajatella olevan monesta työvaiheesta koostuva jatkumo, joka 

alkaa dokumentin aiheen kehittelyllä ja päättyy teoksen julkaisemiseen. Alussa on toi-

mittajan havainto kiinnostavasta asiasta, josta voisi olla dokumentiksi. Tämä orastava 

idea jalostuu vähitellen kohti lopullista muotoaan, jäsenneltyä käsikirjoitusta. (Saksala 

2008, 88.) Lopullisessa käsikirjoituksessa aihe on rajattu tiiviisti, ja siitä on karsittu kaikki 

ylimääräinen (Karisto & Leppänen 1997, 45). Materiaali on järjestelty siten, että se muo-

dostaa sisäisesti loogisen kokonaisuuden, josta kuuntelijan on mahdollista tehdä erilaisia 

tulkintoja. 

Radiodokumentin teossa on tyypillistä, että sen kaikista työvaiheista (ideointi, suunnit-

telu, tiedonhankinta, äänityssuunnitelman tekeminen, materiaalin kerääminen, materiaa-

lin jalostaminen eli käsikirjoittaminen ja editointi) vastaa yleensä yksi ihminen tai työpari. 

Kun kokonaisuus on yhden tai kahden ihmisen vastuulla, ei käsikirjoituksen tarvitse olla 

yhtä yksityiskohtainen kuin tuotannossa, jossa on mukana useampia tekijöitä. (Karisto & 

Leppänen 1997, 58.) Parityöskentelyssä tiedonkulku on mutkattomampaa kuin isossa 

työryhmässä, jossa yhteistyö edellyttää suunnitelmallisuutta. Esimerkiksi leikkaajan on 

oltava tietoinen toimittajan taiteellisista pyrkimyksistä, jotta lopputulos olisi tarkoituksen-

mukainen (Saksala 2008, 88-89). 

Siitä, missä vaiheessa toimittajan itse on oltava selvillä aikeistaan, voidaan olla montaa 

mieltä. Erään näkemyksen mukaan käsikirjoituksen on oltava olemassa ennen haastat-

teluja, jotta toimittaja kykenee keräämään juuri työn alla olevan ohjelman kannalta olen-

naista materiaalia. Toiset taas kysyvät, kuinka dokumenttia, todellisuuteen pohjautuvaa 

teosta, on ylipäätään mahdollista käsikirjoittaa (Aaltonen 2007, 150). Vallitsevien olosuh-

teiden armoilla oleminen on olennainen osa dokumentaarisuutta sekä hyvässä että pa-

hassa. Valmistautuminen on toki suotavaa, kunhan toimittaja suhtautuu muutoksiin avoi-

mesti eikä anna suunnitelmiensa syrjäyttää realiteetteja. Yhtä mieltä voitaneen olla siitä, 

että jonkinlaisen äänityssuunnitelman laatiminen on järkevää ja kustannustehokasta: il-

man sitä saattaa tulla kysyneeksi vääriä asioita, äänittäneeksi väärässä paikassa tai vää-

ränlaisella mikrofonilla (Karisto & Leppänen 1997, 46). Olennaisinta lieneekin tietää, mitä 

ollaan hakemassa – minkälaista materiaalia tarvitaan, jotta haluttu viesti välittyy kuunte-

lijoille. 
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4.1 Rakenteen luominen 

Perusteellisen pohjatyön tärkeys hahmottuu viimeistään kerättyä materiaalia kuunnelta-

essa. Mitä tarkemmin ohjelma on suunnitteluvaiheessa visioitu, sitä helpommin sen ra-

kenne syntyy. Valmistautumisesta huolimatta on toki mahdollista, että äänityksistä nou-

see esiin jokin muu kuin alun perin kaavailtu teema. Jos materiaali näyttää luontevasti 

muodostavan rungon jollekin toiselle aiheelle, on sitä syytä arvioida samalla tavalla kuin 

alkuperäistä aihetta. Mikäli aineistosta on uudeksi ohjelmaksi, ei alkuperäissuunnitel-

massa kannata väkisin pitäytyä (Karisto & Leppänen 1997, 54-57) – ellei kyse ole siitä, 

että sen toteuttamiseksi tarvittaisiin vain hieman lisää materiaalia. 

Omassa dokumentissamme olimme suunnitelleet keskittyvämme ennaltaehkäisevän 

hoidon tarpeeseen. Päähenkilömme haastatteluissa kuitenkin painottui hoitonäkökul-

man sijaan se, kuinka pedofilian salaaminen eristää muista ihmisistä. Hän ei tuntunut 

kaipaavan ammattilaisapua, vaan yhteyttä läheisiinsä. Yksinäisyysteema toki kytkeytyy 

ennaltaehkäisevän hoidon puutteeseen, jota hän haastatteluissa kritisoi. Hoidon heikko 

tarjonta heijastelee yhteiskuntamme asenteita, jotka aiheuttavat sen, että pedofiliasta on 

vaikea kertoa edes lähipiirilleen – tai anonyymisti toimittajille. 

Aiheen poleemisuus sai pohtimaan, millä tavalla pedofiliaa on ylipäätään soveliasta kä-

sitellä dokumentissa. Viestimme pohjaa vankilapsykiatri Lauerman haastattelussamme 

lausumaan: 

Pedofiileihin kohdistuva inho on jossain määrin ongelma, kun ajatellaan 

vaikkapa tuen ja avun tarjoamista pedofiliaa sairastaville. Voidaan sanoa, 

että on aidosti pedofiliasta kärsiviä ihmisiä. He kärsivät siitä, että heillä on 

tällainen vietin suuntautuminen, jota ei voi toteuttaa, ja ovat enemmän tai 

vähemmän puun ja kuoren välissä asian kanssa. 

Ajatus siitä, että pedofiili kärsii taipumuksestaan, voi tuntua joillekin vieraalta. Sympatiaa 

saavat helpommin osakseen seksuaalirikosten uhrit, joita pedofiileillä usein oletetaan 

olevan. Tällöin pedofiili käsitetään jälleen rikollisena. On kuitenkin huomioitava, että pe-

dofilia itsessään ei ole rikos. Ajatuksen tasolle jäävät ajatukset, joita pedofiili pyrkii kont-

rolloimaan, eivät satuta ketään. Sivusimme kuitenkin dokumentissamme lyhyesti sitä, 

mitä teoiksi konkretisoituneet ajatukset voivat päähenkilömme käsityksen mukaan lap-

selle aiheuttaa. Tämän näkökulman huomioiminen korosti hänen vastuullisuuttaan. 
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Tasapainoilimme myös sen kysymyksen kanssa, kuinka paljon fantasioista on tarpeen 

puhua. Tässä kohtaa oli mietittävä vastuullisuusnäkökulmaa ja sitä, että käsittelyta-

pamme ei kannustaisi aiheella hekumointiin. Toisaalta liiallinen sensurointi olisi vienyt 

mukanaan konkretian ja kuvailun. Päädyimme avaamaan fantasioita pienissä määrin, 

mutta karsimme rajuimmat kuvaukset. Koimme, että liian tarkka kuvailu olisi vienyt huo-

miota dokumenttimme pääviestiltä. Pyrimme katkaisemaan kuvailun siten, että kuuntelija 

voi muodostaa mielikuvat itse. Voimakkaimpien kohtien jälkeen tunnelmaa neutralisoivat 

asiantuntijoiden puheenvuorot. 

4.2 Radioon käsikirjoittaminen 

Tavallisesti radiodokumentin editointikäsikirjoitus koostetaan äänimuodossa olevan ma-

teriaalin pohjalta. Omassa työssämme lähtökohdat olivat kuitenkin siltä osin poikkeuk-

selliset, että haastattelumateriaalia oli sekä teksti- että äänimuodossa. Syntyi ylimääräi-

nen työvaihe, jossa chat-haastatteluista piti saada puheenomaista, radiodokumenttiin 

sopivaa ilmaisua. Dialogimuodossa oleva haastattelumateriaali oli jäsenneltävä ja kirjoi-

tettava auki monologiksi. Käsikirjoittamisen kannalta suurin haaste oli tapa, jolla keskus-

telua kävimme: chatissa viestittely oli nopeatempoista, ja samaan aihepiiriin liittyviä vies-

tejä oli ripotellen useassa kohdassa viestilokia. Tämän seurauksena käsissämme oli yk-

sittäisistä ajatuksista koostuva palapeli, jonka osaset oli yhdisteltävä mielekkääksi koko-

naisuudeksi. 

Jotta osaisimme käsikirjoittaa korvalle, on meidän tiedettävä, miten korva havainnoi ja 

kuinka käsittelemme kuuloaistin varassa välittyvää informaatiota. Olosuhteiden salliessa 

ihminen käyttää kaikkia aistejaan. Kun vastaanottamamme tieto on vain korvan ymmär-

tämässä muodossa, havaintomme muuttuvat epätarkemmiksi. Vaikkapa silmään verrat-

tuna korva on monin tavoin passiivinen elin, sillä se ei tutki ja tarkenna yhtä aktiivisesti 

kuin silmä. Näkö- ja kuuloaistimusten suurin ero liittyy niiden aikakäsitykseen. Silmä voi 

palata tarkistamaan näkemäänsä, korvalle mennyt on mennyttä. Taltiointi toki mahdol-

listaa sekä kuvan että äänen kelaamisen taaksepäin, mutta äänitallenteen kohdalla niin 

harvemmin tehdään. (Siltanen 2003, 222-224.) Tästä syystä radiossa on syytä välttää 

sellaisia kielellisiä rakenteita, jotka tekevät puheesta vaikeaselkoista. Luettuna helposti 

ymmärrettävä lause voi vaatia kuunneltuna enemmän sulattelua. Jos kuuntelija jää miet-

timään, mitä juuri äsken sanottiin, seuraava hetki menee ohi ja hän putoaa kerronnasta. 

Puhutun kielen onkin oltava kirjoitettua kieltä lyhyempää, yksinkertaisempaa ja 
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rytmikkäämpää. Samalla on muistettava, että vapaasti puhuessaan ihminen toistaa itse-

ään ja rönsyilee, ja juuri se tekee ilmaisusta luonnollista. Puheenomaisesta pikaviestit-

telystä taas on poimittavissa persoonallisia ilmaisuja, joita on syytä vaalia. Päähenki-

lömme käytti esimerkiksi sanaa “pedohuntterimotiivi”, jonka halusimme pitää mukana 

siitä huolimatta, ettei sana ole täysin suomenkielinen. 
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Kuva 6. Ote käsikirjoituksesta, jossa päähenkilön tekstimuotoisia haastatteluja on puh-
taaksikirjoitettu puheenomaiseksi. 



33 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Heidi Möttönen, Vilma Kaura 

Kuva 7. Ote käsikirjoituksesta, joka osoittaa, kuinka haastateltavat vuorottelevat doku-
mentissa. 
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Puheen lisäksi viestimme radiodokumentissa monin muin keinoin, joita käsittelemme 

pian tarkemmin. Useiden eri elementtien jopa yhtäaikainen läsnäolo on mahdollista kor-

van luontaisten ominaisuuksien ansiosta. Siltasen (2003, 224) mukaan silmä ja korva 

nimittäin eroavat toisistaan myös siinä suhteessa, että korvan kontrolloiva taso, “yliminä”, 

on vaatimattomampi kuin silmällä. Korva kehittymättömänä portinvartijana kykenee sää-

telemään heikosti kuulohavaintojen määrää kuunteluhetkellä (Koivumäki 1993, 49) - 

poikkeuksena mainittakoon cocktail party -ilmiö, jossa hälyisessä tilassa oleva ihminen 

suodattaa yleisen puheensorinan ja keskittyy keskustelukumppaninsa puheeseen. Hän 

on suunnannut tarkkaavaisuutensa partneriinsa, mutta havahtuu kuullessaan lähellään 

mainittavan jotakin itselleen merkityksellistä, esimerkiksi oman nimensä. Korva siis to-

distetusti sietää toistoa, kerroksellisuutta ja kaaosta (Siltanen 2003, 224), mikä antaa 

tekijälle runsaasti taiteellisia vapauksia äänikerronnan suunnittelussa. Ihmisen tiedetään 

olevan altis muodostamaan mielikuvia kuulemansa perusteella silloin, kun äänikerron-

nalla ei pyritä synnyttämään todellisuutta vastaavia visuaalisia kuvia vaan luomaan omia, 

subjektiivisia merkityksiä (Karisto & Leppänen 1997, 69). 

4.3 Äänikerronta 

Äänikerronta käsittää kaikki radiodokumentissa käytettävät elementit puheesta tehoste-

äänien kautta musiikkiin ja hiljaisuuteen. Nämä voivat vuorotella tai olla kuultavissa yhtä 

aikaa päällekkäisinä. Suomalaisessa dokumenttiperinteessä hallitsevin elementti on 

yleensä puhe, jonka ympärille – ja ehdoilla – muu äänikerronta rakentuu. Kokonaisuus 

suunnitellaan palvelemaan sanoin kerrottua viestiä, mutta ei tulkkaamaan sitä. Usein 

ohjenuoraksi annetaan, että puhetta ei pidä efektimäisesti kuvittaa ilmeisimmillä aihee-

seen liittyvillä äänillä, vaan tehosteäänten ja musiikin tulisi tuoda tarinalle lisäarvoa (Ka-

risto & Leppänen 1997, 69; Koivumäki 1993, 67). Puheen viestejä toistava tai allevii-

vaava äänikerronta uuvuttaa ja aliarvioi kuuntelijaa, ellei se ole tietoisesti valittu tyyli-

keino. Tällöin äänelle on löydettävissä jokin korkeampi tarkoitus, eikä sen ainoa tehtävä 

ole täyttää taustaa tai selittää puhuttua asiaa. 

Kun sitten pyristelemme eroon konkretiasta, avaamme mahdollisuuden assosiaatioille, 

tajunnanvirralle. Karisto (2008) vertaa radion kieltä unen logiikkaan: asiat voidaan il-

maista vapaassa, jopa väärässä järjestyksessä ja ne voivat sekoittua toisiinsa. Sitä, mil-

laisia mielikuvia tekijän käyttämät mielikuvavirikkeet kuuntelijassa lopulta synnyttävät, on 
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joka tapauksessa vaikea ennustaa. On olemassa joitakin tietyille ympäristöille tunnus-

omaisia ääniä, jotka useimmat meistä assosioivat samaan miljööseen, mutta toisinaan 

tulkinnat voivat yllättää. Ihminen ei ole mielikuvasäiliö, josta ohjelmantekijä voisi jollakin 

keinolla onkia haluamansa mielikuvat, kuten sosiaalipsykologi ja äänisuunnittelun opet-

taja Ari Koivumäki (1993, 64) toteaa. Mielleyhtymät syntyvät monimutkaisen, yksilöllisen 

psyykkisen prosessin seurauksena. 

Äänimaisema muodostaa näyttämön tarinan tapahtumille. Pelkästään sillä, että kuunte-

lija aistii kerronnassa tilan, on merkitystä. Äänivihjeet auttavat häntä näkemään mieles-

sään, millaiseen ympäristöön kerronta sijoittuu. (Kainulainen 2010, 19.) Samalla nämä 

vihjeet ilmentävät dokumentin perusristiriitaa ja omalla tavallaan kertovat, mitä toimittaja 

haluaa sanoa (Karisto & Leppänen 1997, 68.) Viestejä voi olla löydettävissä useampikin, 

eikä niitä kaikkia ole välttämätöntä tuoda esiin sanallisesti. Ne asiat, jotka jätetään sano-

matta, voidaan välittää muilla keinoilla, hyvinkin hienovaraisesti. Esimerkiksi puheosuuk-

sien välissä kuultavilla äänitaustoilla halusimme kuvastaa päähenkilömme sisäistä maa-

ilmaa mahdollisimman vähäeleisesti siten, että äänikerronta ei kilpailisi sisällöltään ran-

kan puheen kanssa vaan helpottaisi siihen keskittymistä. 

Suurimpia vaatimuksia sanattomalle äänikerronnalle asetti ääninäyttelijän käyttäminen. 

Totesimme pian, että erilaiset arkiset äänet ovat poissuljettuja, koska ne eivät sopineet 

yhteen ääninäyttelijän studiossa äänitettyjen osuuksien kanssa. Tavallisesti arjen äänet 

taltioidaan osana haastattelua: haastateltava voi puuhastella puheensa lomassa jotakin, 

mikä kertoo hänen kiinnostuksen kohteistaan tai persoonastaan. Jälkeenpäin äänitetyt, 

lavastetut askareet, esimerkiksi kahvinkeittäminen, olisivat kuulostaneet päälleliimatuilta 

studioäänityksen taustalla. Siksi päätimme käyttää sellaisia ääniä, joiden alkuperä ei ole 

helposti tunnistettavissa. Taltioimme muun muassa kaislikon suhinaa, veneen kettingin 

kilinää ja veden liplatusta yhdistettynä järven kivipohjan raapimiseen kepillä. Vastaran-

nalta kantautui vaimeasti kaupungin hälinä. Toisiinsa yhdistettyinä äänet muodostavat 

persoonallisen äänimaiseman, joka muistuttaakin kuuntelijaa jostakin aivan muusta kuin 

kesäpäivästä uimarannalla. Paikoittain käytimme myös yksiselitteisiä merkkiääniä, jotka 

toistuvat läpi dokumentin. Esimerkiksi päähenkilön blogimerkintöjä edeltää näppäimis-

töllä kirjoittamisen ääni. Koimme tällaisen siirtymän tarpeelliseksi, jotta käsikirjoitta-

mamme puhe erottuisi selvemmin blogimerkinnöistä. 
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4.4 Ääninäyttelijän työskenteleminen 

Jokaisella ihmisellä on oma persoonallinen tapansa puhua. Ihmisen puhetta kuunnelta-

essa huomio kiinnittyy herkästi ominaispiirteisiin, jotka kertovat jotakin puhujasta. (Lönn-

qvist 2007, 44.) Tällaisia ominaispiirteitä ovat esimerkiksi murre, puheen voimakkuus ja 

rytmi sekä omaleimaiset, moninaiset puheen tuottamisen tavat, kuten s-kirjaimen per-

soonallinen ääntäminen. Nämä korostuvat radiodokumentissa, joissa on kuultavissa in-

tiimiä monologia. Siksi päähenkilön valinnassa on syytä kiinnittää huomiota myös tämän 

puheilmaisuun. Päähenkilön ääneksi voidaan valita myös ääninäyttelijä, jota hyödynne-

tään yleensä silloin, kun henkilö ei halua esiintyä omalla äänellään. Joskus harvoin ää-

ninäyttelijään turvaudutaan siitä syystä, että päähenkilön puhetta on kohtuuttoman vai-

kea kuunnella esimerkiksi epäselvän artikuloinnin vuoksi. Jos hänen tarinansa on kui-

tenkin kertomisen arvoinen, voidaan se taltioida jonkun muun puhumana. Paljon on tosin 

annettavissa anteeksi persoonallisuuden nimissä, ja aiheesta riippuen vaikeaselkoinen 

puhe voi tuoda paljonkin lisäarvoa dokumentille. Esimerkiksi kurkkusyöpään kuolleen 

kanadalaisjuristin elämästä ja urasta kertova, vuonna 2014 julkaistu radiodokumentti A 

Just Life koskettaa osittain siksi, että pitkälle edenneen sairauden vaikutukset ovat kuul-

tavissa. 

Radiodokumentissa ääninäyttelijä ei varsinaisesti näyttele, vaan pyrkii sisäistämään pu-

humansa tekstin ja tekemään siitä oman tulkintansa. Liika eläytyminen kuulostaa hel-

posti teennäiseltä, eikä tarkoituksena ole siksi koettaa jäljitellä päähenkilön puhetapaa. 

(Karisto & Leppänen 1997, 70-71.) Epäaito vaikutelma voi syntyä myös aiheeseen näh-

den liian sujuvasanaisesta puheesta. Lopputuloksessa saa kuulua se, että aiheesta on 

ollut vaikea puhua haastattelutilanteessa, oli haastattelu sitten kasvokkain tai chatissa 

toteutettu. Käsikirjoituksessa on otettava huomioon, jos päähenkilö takeltelee tai empii 

huomattavan paljon puhuessaan. Myös Karisto ja Leppänen (1997, 71) antavat ymmär-

tää, että radiodokumentissa sujuva radiopuhunta tarkoittaa ennen kaikkea ohjelman 

luonteeseen istuvaa, pakotonta ilmaisua, ei mahdollisimman oikeaoppista tai vaivatto-

masti soljuvaa puhetta. 

Ammattinäyttelijän käyttö ei ole aina tarpeen, joskus amatööri voi olla parempikin valinta 

äänirooliin. Luetutimme käsikirjoitusta muutamalla ammattinäyttelijällä, jotka lähestyivät 

roolia eri tavalla kuin tarkoitimme. Myöskään näyttelijöiden äänet eivät sopineet siihen 

mielikuvaan, jonka olimme päähenkilöstämme Nestorista muodostaneet. Jo käsikirjoi-

tusvaiheessa mielessämme oli mahdollisesti rooliin sopiva henkilö, joka ei kuitenkaan 
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ollut näyttelijä. Amatöörin valinnalla voi toki olla dokumentin kannalta etujakin: kun koke-

musta näyttelemisestä ei ole, maneerit puuttuvat eikä henkilö automaattisesti hakeudu 

rooliin vaan ammentaa itsestään. Valittiin puhujaksi sitten ammattilainen tai amatööri, on 

ilmaisu luonnollisinta silloin kun puhuja keskittyy ensisijaisesti puheen sisältöön eikä esi-

merkiksi huolelliseen ääntämiseen tai muihin puhetapaan liittyviin seikkoihin (Karisto & 

Leppänen 1997, 71). 

Päädyimme valitsemaan ääninäyttelijäksi toimittajakollegamme Timo Närän. Tiesimme, 

että hänellä on paitsi miellyttävä puheääni, myös aiempaa kokemusta puhetyöstä. Me-

dia-alan ammattilaisena Närä ymmärtää myös toimittajien näkökulman dokumentinte-

ossa. Tämän lisäksi hän tietää, millaista on radiodokumenttiin sopiva puhe. Näyttelijä-

taustan puuttuminen taas vähentää liiallisen eläytymisen riskiä. 

Miellyttävä puheääni ei kuulunut näyttelijän valintakriteereihimme vain dokumentin kuun-

neltavuuden vuoksi. Pyrimme luomaan ristiriidan puhujan äänen ja puheen sisällön vä-

lille, jotta kuuntelija joutuisi tarkastelemaan suhtautumistaan päähenkilöömme. Halu-

simme haastaa stereotypiaa siitä, että pedofiili on lähtökohtaisesti luotaantyöntävä hen-

kilö, jonka seksuaali-identiteetti leimaa hänen koko persoonaansa. 

Perehdytimme ääninäyttelijäämme Närää aihepiiriin ja päähenkilömme persoonaan en-

nen äänityksiä. Kerroimme pääpiirteittäin, millaisia asioita ja tuntemuksia kussakin haas-

tattelussa oli noussut esiin. Äänitettäessä huomionarvoista oli, että aiheesta puhuminen 

oli ollut päähenkilöllemme vaikeaa, minkä halusimme kuuluvan Närän puheilmaisussa. 

Lisäksi jaoimme hänelle sitä tietoa, jota olimme asiantuntijahaastateltaviltamme saaneet. 

Annoimme Närälle kuitenkin vapauksia muuttaa päähenkilömme puheenvuoroja suu-

hunsa sopiviksi, kunhan niiden sisältö säilyisi ennallaan. Muutamista osuuksista pyy-

simme uusintaottoa, jotta puhe olisi vastannut paremmin päähenkilömme varovaista il-

maisutapaa. Esimerkiksi fantasioista puhuttaessa oli varottava antamasta vaikutelmaa, 

että niistä puhuminen olisi hänelle arkipäiväistä. 
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5 LOPUKSI 

Tietokonevälitteisesti kerättävä, kirjallisessa muodossa oleva materiaali on poikkeuksel-

linen lähtökohta radiodokumentin työstämiselle. Huolenaiheenamme oli, saisimmeko 

nettihaastatteluissa riittävästi dokumenttikäsikirjoituksen vaatimaa syvällistä materiaalia. 

Dokumentinteossa korostuikin syväluotaavassa teostyypissä tarvittava läheinen kontakti 

haastateltavaan. Yhteyden muodostuminen netin välityksellä osoittautui mahdolliseksi, 

joskin runsaasti aikaa ja panostusta vaativaksi. Esiin nousi myös toimittajan rooli haas-

tateltavan tulkkina, joka toisaalta etäännyttää yleisöä haastateltavasta, mutta toisaalta 

saattaa onnistua tuomaan julki jotain sellaista, mitä haastateltava ei olisi rohjennut 

omalla äänellään kertoa. 

On muutamia seikkoja, jotka journalistista nettihaastattelua tehtäessä on hyvä ottaa huo-

mioon. Toimittajan tulee tietää, millaisin keinoin luottamus netin kautta rakentuu. Suh-

teen luominen haastateltavaan alkaa ensimmäisestä yhteydenotosta. Hänelle on syytä 

kertoa avoimesti, mistä näkökulmasta juttua tehdään ja missä roolissa hän siinä olisi. 

Haastattelualustaksi on hyvä valita chat-palvelu, sillä reaaliaikaisuus vähentää netin luo-

maa etäisyyttä. Samalla on muistettava, että reaaliaikaisuus edellyttää nopeaa reagoin-

tia: toimittajan on löydettävä tapa osoittaa läsnäolonsa luontevasti. Viiveetön vastaami-

nen ja tarkentavien kysymysten esittäminen antavat kuvan aktiivisesta kuuntelemisesta. 

Haastateltavaa ei pidä jättää kertomaan tarinaansa tyhjälle näytölle, sillä hän saattaa 

tarvita tukea aiheesta puhumisessa. Se, että toimittaja tekee itsensä näkyväksi, helpot-

taa myös sujuvan keskustelurytmin luomista. Puheenvuorojen ottaminen oikeaan aikaan 

on yksi reaaliaikaisen tekstipohjaisen viestinnän keskeisimmistä asioista. Jos sanottava 

kuitenkin jaetaan chat-keskustelulle ominaisesti useaan lyhyeen viestiin, päällekkäisyyk-

siä syntyy väistämättä. Tällöin toimittajan on huolehdittava siitä, ettei hän tule ohitta-

neeksi jotain, mihin dokumentissa kannattaisi paneutua. Toisaalta intensiiviseksi äityvä, 

nopeatempoinen viestinvaihto muistuttaa arkista kommunikointiamme ja voi näin vähen-

tää haastattelutilanteen muodollisuutta, josta dokumentintekijä mielellään pyrkii eroon. 

Tekstipohjaisen keskustelualustan käyttö vaikeuttaa paitsi tunteiden viestimistä, myös 

niiden tulkintaa. Eleiden ja ilmeiden puuttuessa on toisinaan hankala päätellä, miten 

haastateltava sanansa tarkoittaa tai millaisia tunteita käsiteltävä aihe hänessä herättää. 

Ilman näköyhteyttä on sanottava se, mikä kasvokkaisessa haastattelussa olisi luetta-

vissa eleistä ja ilmeistä. Esimerkiksi fantasioista kertominen tuotti päähenkilöllemme 
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häpeää, minkä olisimme kasvotusten luultavasti huomanneet. Chatissa hänen piti sa-

noittaa tuntemuksensa, sillä pelkkä hiljaisuus ei olisi kertonut tarpeeksi. Väärinymmär-

rysten välttämiseksi toimittajan kannattaa tarvittaessa kysyä suoraan, miten haastatel-

tava aiheesta puhumisen kokee: herättääkö se esimerkiksi ahdistavia tai lämpimiä tun-

teita. Tieto tulee tarpeeseen käsikirjoitusvaiheessa ja myöhemmin ääninäyttelijää ohjat-

taessa. 

Nettihaastattelun käyttäminen tuo mukanaan työvaiheen, jossa kerätty materiaali jäsen-

nellään ja jalostetaan uuteen muotoon, monologiksi. Sisällöllisesti ja muodollisesti uskot-

tavan puheen käsikirjoittaminen vaatii riittävää perehtymistä sekä dokumentin aiheeseen 

että päähenkilön persoonaan. Valinnoillaan toimittaja määrittelee, millä tavalla aihe tulee 

esitetyksi. Arkaluontoisen aiheen kohdalla on syytä miettiä tarkasti, mitä sanotaan ja mitä 

jätetään sanomatta. Tasapainoilimme erityisesti sen kysymyksen kanssa, kuinka yksi-

tyiskohtaisesti päähenkilömme lapsikohteiset fantasiat on tarpeen esittää. On varottava 

aiheella hekumointia, mutta vältettävä liiallista sensurointia. Päätimme altistaa kuunteli-

jan tunteita herättäville kuvauksille maltillisesti ja karsimme seikkaperäisimmät luonneh-

dinnat. Tarkoituksenamme ei ole shokeerata, vaan havainnollistaa, millaisten mieliku-

vien kanssa päähenkilömme kamppailee. 

Jouduimme pohtimaan myös sitä, puhutteleeko dokumentti, jossa päähenkilö ei esiinny 

omalla äänellään. Siksi meidän oli kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että ääninäyt-

telijä olisi uskottava roolissaan. Huomasimme uskottavuuden kärsivän liiasta eläytymi-

sestä, minkä vuoksi ammattinäyttelijä ei ollut oikea valinta rooliin. Sen sijaan ratkaisevaa 

oli se, miten hyvin ääninäyttelijä pääsi sisälle aiheeseen ja päähenkilömme mielenmaa-

ilmaan. Roolin sisäistäminen vaati meiltä ohjausta ja sen tiedon jakamista, jota olimme 

opinnäytetyötä tehdessämme pedofiliasta omaksuneet. 

Kuten kuvaamamme haasteet osoittavat, radiodokumentin koostaminen nettihaastatte-

lujen pohjalta ei ole ideaali työskentelytapa. Yhtälö ei kuitenkaan ole niin mahdoton, että 

potentiaalinen dokumenttiaihe kannattaisi hylätä päähenkilön epäröinnin takia. Päinvas-

toin: aiheen, josta ihminen ei uskalla puhua omalla äänellään, tulisi herättää erityistä 

tiedonjanoa. Opinnäytetyön aiheen jo vuonna 2016 valitessamme osasimme ennakoida, 

että pedofiilien hoitoon liittyvät epäkohdat alkavat lähivuosina puhuttaa. Työn valmistu-

essa marraskuussa 2018 aihe on representoitu mediassa joitakin kertoja ilman rikoskon-

tekstia. Uskomme, että tiedon lisääntyessä pedofiliaan liittyvä journalistinen kiinnosta-

vuus huomataan entistä laajemmin. Myös nettihaastattelua olisi kiinnostavaa tutkia lisää 

siitä näkökulmasta, kuinka käyttökelpoinen tiedonhankintamenetelmä se toimittajalle on. 
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Tiedämme digitalisaation tuoneen journalistiseen sisällöntuotantoon myös muita aktiivi-

sessa käytössä olevia alustoja (Jäntti 2018), joiden vastuullinen hyödyntäminen vaatii 

lähdekritiikkiä ja sosiaalista älyä – toimittajan ammattitaitoa. Asianmukaisella kriittisyy-

dellä käsiteltyinä verkkopalvelut mahdollistavat sellaisiin aiheisiin tarttumisen, joista 

emme edes tietäisi ilman netin suomia ilmaisun vapauksia. 
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