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1 JOHDANTO 

Monet suomalaiset sanomalehdet saavat lehtiensä uutisgrafiikat oman toimituksen ul-

kopuolelta, välittäjiltä, jotka välittävät samaa materiaalia myös muille lehdille lähes 

samassa muodossa. Opinnäytetyössäni esittelen, millaista on uutisgrafiikan tuottami-

nen sanomalehteen oman toimituksen sisällä eli miten tehdä yksilöllistä uutisgrafiik-

kaa. 

Olen työskennellyt Ilta-Sanomissa osa-aikaisesti vuosina 2011–2013. Ilta-Sanomat on 

ollut työharjoittelupaikkani ja ensimmäinen oman alan työpaikkani. Koska kyseessä 

on toistaiseksi ainoa sanomalehti, jossa olen työskennellyt, se myös vaikuttaa vahvasti 

näkemyksiini ja mielipiteisiini.  

Opinnäytetyössäni käyn ensin läpi perusteellisesti, miten informaatiota voidaan esittää 

graafisesti, mitä etuja ja haittoja siitä on, ja milloin informaatiota kannattaa esittää 

milläkin tavalla. 

Lisäksi teen vertailua eri esitystapojen vaikutuksesta informaation välitykseen työssä-

ni tehtyjen graafikoiden ja tätä opinnäytettä varten tehtyjen esimerkkikuvien avulla. 

Teen pienimuotoista vertailua myös Ilta-Sanomien grafiikoiden ja muiden sanomaleh-

tien grafiikoiden toteutuseroista. 

Ilta-Sanomat on Sanoma-konserniin kuuluvan Sanoma News Oy:n kustantama suoma-

lainen sanomalehti. Sen paperilehti ja verkkolehti tavoittavat jopa 2,5 miljoonaa ih-

mistä, kun lasketaan yhteen yhden painetun lehden lukijat ja verkkolehden lukijat vii-

kon aikana. (Ilta-Sanomat, 2013.) 

Esimerkkeinäni käyttämät grafiikat ovat suurin osa Ilta-Sanomissa julkaistua materi-

aalia vuosilta 2011–2013.  
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2 MITÄ ON INFOGRAFIIKKA? 

2.1 Perusteet 

"Yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa" on kaikille tuttu hokema, jonka takana 

on kuitenkin faktatietoa. Ihmisellä on näköhavaintojen käsittelyyn monta kertaa 

enemmän aivosoluja kuin esimerkiksi kuulo- tai tuntohavaintojen käsittelyyn. Sen ta-

kia myös informaation ymmärtäminen on ihmiselle helpointa kuvallisessa muodossa 

(Kuusela 2000, 3). Infografiikka on tiedon esittämistä graafisesti. Mahdollisesti suuri-

kin määrä tietoa on pakattu helposti ymmärrettävään muotoon. Infografiikka on teho-

kasta viestintää, olettaen, että esitys on laadittu oikein. Virheellisesti laadittu esitys voi 

jopa hokeman vastaisesti "valehdella enemmän kuin tuhat sanaa".  

Grafiikka selittää sitä, mitä on mahdotonta tai vaikeaa selittää sanoin. Informaatiogra-

fiikan tehtävä ei ole syrjäyttää tekstiä, vaan sen tulee tukea sitä. Esimerkiksi sanoma-

lehden lukija kiinnittää miltei aina huomiota grafiikkaan tai valokuvaan. Jos kuva esit-

tää ihmistä, tämä efekti korostuu entisestään. Sanomalehden lukijan keskimääräinen 

päivittäinen lukuaika on muutamia minuutteja. Lehteä selailtaessa usein juuri valoku-

vat ja grafiikka antavat ratkaisevan sysäyksen syventyä johonkin tiettyyn sivuun. 

(Spissler 2001, 12–13.) 

Liptonin (2002, 8) mukaan jokaisen graafisen suunnittelijan tavoitteena tulisi olla 

paitsi visuaalisesti selittää jokin asia, myös pyrkiä siihen, että viestin vastaanottaja 

ymmärtää, sisäistää ja muistaa kyseisen asian. Hänen mukaansa grafiikkaa tarvitaan 

viestimään lukijalle tietoa ennen kuin hän on lukenut sanaakaan. Jotkut lukijat jopa 

yksinomaan katselevat vain kuvia ja grafiikoita selatessaan lehtiä. Hyvin suunniteltu 

grafiikka tekee sanallisesta selittämisestä tarpeetonta tai vähintäänkin toissijaista. 

Monesti infografiikkaa pidetään kuitenkin myös harhaanjohtamisena, tapana, jolla 

voidaan tehdä asiasta kuin asiasta mielenkiintoista. Outi Järven (2006, 295) mukaan 

lähes 80 % sanomalehtigrafiikasta on joko täysin tai osittain toisteisessa suhteessa sa-

nalliseen tekstiin. Olen sitä mieltä, että joskus asian voi nähdä niinkin, mutta useimmi-

ten infografiikan käytölle on kuitenkin perustelut. Grafiikan käytöllä voidaan päästä 

lyhempiin juttuihin, koska grafiikan kertomia asioita ei tarvitse toistaa itse juttuteks-

tissä (Huovila, Pulkkinen & Taipale. 1998, 26). 
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2.2 Infografiikan synty sanomalehtikäyttöön 

Graafisia esityksiä on nähty sanomalehdissä jo 1970-luvulta lähtien. Erityisesti 1980-

luvulla graafisten ohjelmien kehittyessä Englannin, Yhdysvaltojen ja pian myös Skan-

dinavian sanomalehdet alkoivat tuottaa tieto- eli uutisgrafiikkaa (engl. infographics, 

newspaper graphics, newsgraphics). (Pulkkinen 2008, 188.) 

Pian huomattiin, että laadukkaan uutisgrafiikan valmistus vaatii hyvää ammattitaitoa 

sekä graafisten että journalistisen taitojen osalta. Sanomalehtigrafiikkaan ei ole Suo-

messa ollut saatavilla koulutusta juuri lainkaan, ja pätevistä tekijöistä on suuri pula. 

Siksi nykyäänkin uutistoimistot, kuten Suomen Tietotoimisto (STT), välittävät uutis-

grafiikkaa useammille sanomalehdille. (Pulkkinen 2002, 75.) Vain harvoissa suoma-

laisissa sanomalehdissä on omaa grafiikkaosastoa.  

2.3 Infografiikka sanomalehdessä 

Kuka tahansa voi tehdä tilastoista visuaalisen esityksen helppokäyttöisillä ohjelmilla, 

mutta se, onko PowerPontilla tehty grafiikka ammattimaista infografiikkaa, on eri 

asia. Ammattimaista infografiikkaa varten on otettava huomioon paljon asioita: 

Visuaalisen kielen hallitseminen on osa lehtigraafikon ammattitaitoa. Visuaalinen 

kielitaito on kuvaelementtien käytön kokonaisvaltaista hallintaa. Sisällön viestien 

välittämiseksi on – paitsi ymmärrettävä itse asian ydin – tunnettava myös kuvien 

sisältämiä lukuisia merkityksiä ja osattava käyttää niitä lukijan mielikuvien 

ohjaamiseksi oikeaan suuntaan. (Rantanen 2007, 11.) 

Uutisgrafiikan tuottaminen sanomalehteen tapahtuu yleensä hyvin nopeassa aikatau-

lussa ja tiiviissä yhteistyössä toimittajien kanssa. Siksi on välttämätöntä, että esitettä-

vään asiaan yleensä graafikkoa paremmin perehtynyt juttua kirjoittava toimittaja osaa 

kertoa selkeästi, mitä halutaan esittää. Graafikon tehtävänä on selvittää asiaa toimitta-

jalta ja tehdä itse tiedonhakua niin kauan, että hänelle itselleen on täysin selvää, mitä 

halutaan esittää. Lukijalle asia tulee esittää grafiikan avulla mahdollisimman yksinker-

taisesti. Graafikon ammattitaitoon kuuluu myös ymmärtää, mitä on oleellista esittää 

selkeimmän lopputulokset saavuttamiseksi eli osattava asettua lukijan asemaan.  
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Rantanen selventää (2007, 12), että toimittajien työ välittyy lukijoille vain, jos visuali-

sointi toimii. Jos lukemista ei ole helpotettu ulkoasun keinoin, lukijan on hyvin vaikea 

päästä käsiksi tekstisisältöön – olkoon se miten loistavaa tahansa. 

Journalismi on muuta kuin pelkkää itseilmaisua. Toisin kuin taiteessa, jossa ei tarvitse 

perustella mitään, käyttötaiteessa pitää perustella kaikki. Visuaalinen journalismi on 

käyttötaidetta, kuten Rantanen (2007, 13) ohjeistaa lehtigraafikoita. 

 

3 INFOGRAFIIKAN MONET MUODOT 

3.1 Tilastografiikka yleisesti 

Tilastoja ja tilastoina esitettävää tietoa on kaikkialla ympärillämme. Jos et jollain ta-

paa työskentele tilastojen parissa, tuskin huomaatkaan sen paljoutta. Suurimman osan 

tilastoista tuottavat erilaiset tilastointiin erikoistuneet organisaatiot, joita on suhteelli-

sen paljon. Niitä on esimerkiksi valtionhallinnossa eri tasoilla, kunnissa, vakuutusyh-

tiöissä, eläkelaitoksissa, järjestöissä ja yrityksissä. Tilastoinnin lisäksi voidaan tilasto-

grafiikaksi tuottaa vaikkapa kokemusperäisiä tutkimuksia tai oikeastaan mitä vain, 

minkä pystyy muokkaamaan esitettävään muotoon. 

Kerätyn tilastotiedon hyödyllisyys riippuu pitkälti siitä, miten se esitetään. Tietoa voi 

nimittäin käyttää hyödyksi vasta, kun se on esitetty sellaisessa muodossa, että asian-

osaiset ymmärtävät, mitä se tarkoittaa. Tärkeintä on, että mahdollisesti hyvinkin etääl-

lä oleva tiedon soveltaja ymmärtää tiedon merkityksen, koska hän tekee päätöksiä 

ymmärtämänsä perusteella. (Kuusela 2000, 8.)  

On myös tärkeää, että tilastografiikka toteutetaan vaihe vaiheelta huolellisesti. Graa-

fikko ei aina osaa ajatella, miten paljon työtä on vaatinut kerätä tiedot tilastoon, joka 

pyydetään tekemään tilastografiikaksi. On äärimmäisen tärkeää, että myös viimeinen 

vaihe eli graafinen toteutus tehdään huolellisesti. Pahimmassa tapauksessa huolimat-

tomasti tehty graafinen toteutus voi tehdä tyhjäksi kaikkien edeltävien vaiheiden työn 

ja vääristää tulosta. 
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Sama tilastotieto voidaan usein esittää monella tavalla: tekstinä, taulukkona tai usean-

laisella tilastokuviolla. Jää usein yksinomaan graafikon päätettäväksi, miten tilastotie-

to esitetään. Tässä onkin katsottava asiaa lukijan näkökulmasta. Tärkeintä on pohtia, 

millä tavoin esitettynä tieto tulee helpoiten oikein ymmärretyksi.  

3.2 Tilastokuviot ja taulukot 

Tässä osiossa käyn läpi perusteet tilastokuvioista ja taulukoista, joita käytämme Ilta-

Sanomilla. Tilastokuvioita, taulukoita ja niiden sovelluksia on toki enemmänkin, mut-

ta en mainitse niitä tässä opinnäytteessä. En myöskään käy vielä tässä yksityiskohtai-

sesti läpi, millä tavalla Ilta-Sanomat toteuttaa seuraavaksi mainittuja tilastokuvioita ja 

taulukoita, vain yksinkertaiset perusteet, joita selvennän visuaalisesti Ilta-Sanomien 

tyylisillä esimerkeillä ja julkaistuilla grafiikoilla. 

Tilastokuvioissa tieto esitetään erilaisina piirrossymboleina, esimerkiksi pylväskuvi-

oina, viivakuvioina tai sektoridiagrammeina. Hyvin tehdystä tilastokuviosta huomaa 

silmäyksellä paljon asioita, yksittäisiä faktoja, faktojen välisiä suhteita ja laajoja ko-

konaisuuksia. Oivallus perustuu symbolien suuruussuhteiden muutokseen, jotka herät-

tävät katsojassa mielleyhtymän, jonka tämä tulkitsee määränä. Esimerkiksi suurempi 

pylväs verrattuna pienempään pylvääseen lähettää heti ensi vilauksella katsojalle vies-

tin siitä, että suurempi pylväs kuvaa suurempaa määrää kuin pienempi pylväs. Sama 

asia taulukkona tai tekstinä esitettynä vaatii katsojalta ensin tiedon lukemista ja sitten 

vertaamista, mikä on huomattavasti pidempi prosessi.  

Tiedon esittämisellä taulukkona on kuitenkin etunsa. Taulukko antaa lukijalle objek-

tiivisen tiedon asiasta ja mahdollisuuden omille johtopäätöksille. Tällä tavoin taulukko 

on kuvioita vakuuttavampi esitysmuoto, sillä se ei voi johtaa harhaan. Yleensä myös 

kuviot ovat luotettavia, mutta lukijan mielikuvaa ohjataan heti tiettyyn suuntaan, jos 

esimerkiksi pylväskuvion pylväiden suhdetta muutetaan niin, että muutos näyttäisi ra-

dikaalimmalta kuin se oikeasti on. Tällöin pylväiden korkeutta määrittävää mittatik-

kua rajataan huomioimaan vain osa kokonaisuudesta (kuva 1). Sama voidaan tehdä 

myös viivakuvioilla. 
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Kuva 1. Esimerkkikuvasta näkee, miten radikaalin eron pelkkä mittatikun rajaus voi 

tehdä visualisesti esitettäessä täysin samaa informaatiota. 

Suurta määrää tietoa ei kannata esittää muuten kuin taulukkona. Vain taulukko kyke-

nee esittämään tiedon järjestetyssä ja hallittavassa muodossa. Esimerkiksi jos dia-

grammiin laitetaan pienenkin taulukon tiedot, huomataan, miten paljon sekavampi 

lopputulos voi olla (kuva 2). 

 

Kuva 2. Taulukkona informaatio on selkeästi luettavissa, vaikka ei ehkä graafisesti 

niin hienosti esitettynä. Kun täysin sama data muutetaan viivakuvioksi, lopputulos on 

sekava ja vie lisäksi enemmän tilaa. Pylväskuviona saman datan esittäminen vaatisi 

jokaiselle värille oman pylvään joka vuodelle, eli lopputuloksena pylväskuviossa olisi 

24 pylvästä. Sitä, miltä se näyttäisi, tuskin tarvitsee edes esittää esimerkillä. 

Viivakuvion edut tulevat esiin, kun halutaan verrata muutaman muuttujan välistä eroa, 

nousua tai laskua. Pylväskuvioita voidaan pitää näyttävämpinä, mutta muuttujan muu-

tosta ajassa luonnehtii paremmin viivakuvio, sillä aika on ilmiönä jatkuva. Mittaukset, 

joihin kuvio perustuu, on luonnollisesti tehty tiettyinä ajanhetkinä. (Suomen Gallup 

2004.) 
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Jos esimerkiksi puhutaan osakekursseista, joissa tulee joka päivä päätösarvo, jonka 

mukaan jokin/jotkin laskevat ja toiset pysyvät tai nousevat ja aiheesta halutaan tehdä 

uutinen, jota halutaan ilmentää, on selkeintä ilmaista tällainen muutos eli nousu tai 

lasku viivakuviona, sillä se antaa paremmin vaikutuksen johonkin suuntaan menosta, 

toisin kuin pylväskuvio, joka on rivistö erikokoisia pylväitä. On silti häilyvää ja har-

kinnanvaraista, kumpaa ratkaisua kannattaa käyttää missäkin tapauksessa. 

Kun mietitään, halutaanko asia esittää sektoridiagrammilla vai pylväskuviona, kannat-

taa pohtia, onko materiaalissa tarpeen esittää järjestys, kuten pylväissä yleensä, va-

semmalta oikealle. Alla on esimerkki pylväskuviosta, jossa pylväät on jaettu suuruus-

järjestykseen suurimmasta pienimpään vuoden 2013 kokonaisbudjetin perusteella 

(kuva 3). 

 

Kuva 3. Yhdeksi sektoridiagrammiksi tässä olisi aivan liikaa dataa. Pylväskuvio on ol-

lut tässä tapauksessa järkevin ratkaisu. 

Sektoridiagrammien etu tulee esiin, jos halutaan esittää grafiikalla esimerkiksi gallup-

tulos. Sektoridiagrammeissa ei ole selvää alku- ja loppukohtaa, kuten ei gallupeissa-

kaan. Sektoridiagrammi on yleensä käyttökelpoisin valinta, jos data on prosentteina 

(kuva 4). 
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Kuva 4. Sektoridiagrammina esitetty galluptulos on selkeä ja tuo ensisilmäyksellä 

esille tuloksen. Lisäefektiä tuovat punainen negatiivisena ja vihreä positiivisena väri-

nä. 

3.3 Kolmiulotteisuuden käyttö tilastokuvioissa 

Graafikolle voi tulla kiusaus tehdä tilastokuviosta näyttävämpi tekemällä siitä kolmi-

ulotteinen. Kannattaa kuitenkin harkita, onko siitä enemmän haittaa kuin hyötyä, sillä 

ensisijainen prioriteetti pitäisi olla tiedon välittäminen oikein. Tarpeeton vääntely ja 

kääntely muuttavat tilastokuvion suhteita. Jos esimerkiksi sektoridiagrammista teh-

dään kolmiulotteinen, näyttävät edessä olevat sektorit olevan isompia kuin ne oikeasti 

ovat (kuva 5). 
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Kuva 5. Tässäkin tapauksessa ensimmäisen sektoridiagrammin 13 prosenttinen ei-

osuus näyttää pienemmältä kuin se oikeasti on. Sama pätee oikean sektoridiagrammin 

ei osaa sanoa -osuuteen: edessä olevat värit hyppäävät enemmän silmille, koska niiden 

koetaan olevan lähempänä. Tämä saattaa olla joskus se vaikutelma, joka uutisella ha-

lutaan synnyttää. 

3.4 Kartat 

Kun jonkin asian sijainti pitää hahmottaa lukijalle, tehdään kartta. Se voi pienimmil-

lään olla 1-palstainen sijaintikartta tai suurimmillaan aukeaman kokoinen monia asioi-

ta kertova kartta. 

Karttojen luomisprosessi on tiiviisti sidoksissa aiheeseen. Se, mitä kartassa on tarpeen 

esittää, riippuu siitä, mihin tarkoitukseen kartta tehdään. Jos halutaan näyttää vain si-

jainti, lienee riittävää hakea lukijalle jokin läheinen tunnettu kiinnekohta, jonka perus-

teella pystyy päättelemään, missä päin paikka on, ja sitten merkitä haluttu kohta kar-

talle samaan rajaukseen tämän kiinnekohdan kanssa. Esimerkki yksinkertaisesta si-

jaintikartasta (kuva 6). 
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Kuva 6. Norjan kartasta näkee, missä päin Norjaa ollaan. Pääkaupunki Oslo osoittaa, 

kuinka kaukana onnettomuuspaikka on. Mittatikulla arvioiden siis noin 300 kilometriä 

luoteeseen Oslosta. 

Jokaisessa kartassa pitää olla merkittynä poliittiset rajat, sekä kartan mittakaava. 

Kaikki muut elementit, kuten kaupungit, kadut tai yleissilmäyskartta ovat valinnaisia 

tai määräytyvät sisällön mukaan (Spissler 2001, 36). On valinnanvaraista, miten pal-

jon graafikko haluaa laittaa karttaan. Itse lisään mielelläni monesti teiden numeroita 

vain tuomaan lisäväriä karttaan siitä huolimatta, että ne eivät monille paljoa lisäinfor-

maatiota antaisivatkaan. On silti oltava tarkkana, ettei kartasta tule sekava. 

 

4 GRAFIIKKA OSANA ULKOASUA 

4.1 Graafinen ohjeisto 

Oli kyseessä sitten sanomalehti, yritys tai mikä tahansa taho, joka on ulkoasultaan 

tunnistettava, on tärkeää, että se säilyy yhtenäisenä. Siksi myös grafiikan on noudatet-

tava graafisia ohjeita. Infografiikalla on tietysti jonkinlaiset universaalit perusperiaat-

teet, mutta myös liikkumavaraa löytyy. Melko merkittäviäkin eroja löytyy eri sanoma-

lehtien väleillä. Eroja, joista huomaa ilman kontekstiakin, minkä lehden grafiikka on 

kyseessä. 
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Kuten varmasti kaikilla ammattimaisilla sanomalehdillä, myös Ilta-Sanomilla on ulko-

asua ohjaava graafinen ohjeisto. Ilta-Sanomien graafinen ohjeisto määrittelee sen tar-

peellisuutta seuraavalla tavalla: 

Ulkoinen ilme kertoo asiakkaille ja sidosryhmille ketä olemme, millaisia me olemme 

ja minne olemme menossa. Visuaalinen yrityskuva on kauaskantoinen apuväline, joka 

auttaa meitä antamaan itsestämme positiivisen mielikuvan kaikille tahoille. Ohjeiston 

tavoitteena on varmistaa vahva identifikaatio kaikissa tilanteissa ja synnyttää tehokas 

yhteisvaikutus – luonteva ja helppo tunnistaminen halutulla tavalla. (Almi, 2007, 1.) 

4.2 Typografian vaikutus grafiikkaan 

Kun infografiikkaa on tarkoitus julkaista tietyssä mediassa, on parasta käyttää kysei-

sen viestimen kirjasinlajeja myös infografiikoissa. Näin grafiikan harmoninen sovitus 

ulkoasuun varmistuu ainakin typografian osalta (Spissler 2001, 24). Ilta-Sanomat 

käyttää grafiikassaan pääsääntöisesti Benton Sans Condensed -fonttia ja sen eri leik-

kauksia (medium, italic, black). Yleisimmin käytetty kirjasinkoko on 8,5 pistettä. Ben-

ton Sans -fontti on Morris Fuller Bentonin vuonna 1908 suunnitteleman News Gothic 

-fontin pohjalta Tobias Frere-Jonesin muokkaama fontti, jota Cyrus Highsmith laajen-

si siten, että siitä valmistui tänä päivänä nähty versio kaikkine leikkauksineen. Sen 

suositelluin käyttötarkoitus on sanomalehdissä, aikakausilehdissä, kirjoissa ja yritys-

käyttöön. (The Font Bureau 2013.) 

Typografialla voidaan vaikuttaa grafiikan selkeyteen hyvin paljon. Typografian kes-

keisin tehtävä onkin tulla näkymättömäksi. Tavoitteena on, että lukija tavoittaisi mah-

dollisimman vaivattomasti tekstin merkityksen ilman, että hänen tarvitsee kiinnittää 

huomiota itse tekstiin ja tekstin esitystapaan liittyviin tekijöihin. (Brusila 2002, 125–

126.) Toisin sanoen lukijoille on kehittynyt alitajuntaan kyky hahmottaa eri typogra-

fisten ratkaisujen merkitys ajattelematta. Esimerkiksi isommalla ja paksummalla leik-

kauksella merkitty asia on todennäköisesti tärkeämpää ja kiinnittää huomion parem-

min kuin ohuemmat ja pienemmällä kirjoitetut asiat. Kuten koko aukeaman kokoisissa 

uutisissa, otsikko kiinnittää huomion ja kutsuu tarkastelemaan sisältöä tarkemmin, 

myös grafiikassa suuremmilla ja paksummilla teksteillä tehdään samaa. 

Typografia on tietysti vain yksi, mutta oleellinen osa grafiikan keinoja kiinnittää huo-

miota ja antaa haluttu vaikutelma. Esimerkiksi jos poistetaan lähes kaikki typografiset 
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ja värilliset keinot tehdä grafiikasta mielenkiintoisen ja selkeän näköinen, on lopputu-

los huono (kuva 7). 

 

Kuva 7. Huomataan, miten vaikea on kiinnittää huomiota mihinkään tai huomata tau-
lukossa mitään viestiä ensivilkaisulla, jos sitä ei ole typografisin ja graafisin keinoin 
selkeytetty. Otsikko ei kutsu katsomaan taulukkoa, selite ja lähde sekoittuvat muuhun 
tekstimassaan, eikä puuttuva taustan rivit jakava väriliuku anna vaikutelmaa nousevas-
ta prosenttimäärästä ilman, että tekstiä tutkii tarkemmin. 

Karttojen selitelaatikoiden perusperiaate tekstin osalta Ilta-Sanomissa on, että ne ker-

tovat vain sen, mitä grafiikka ei visuaalisesti sisällä. Vähempi tekstimäärä vie vä-

hemmän tilaa ja tekee grafiikasta viimeistellyn oloisen. 

On joskus epäselvää, kuuluuko lehteen menevä informaatio toteuttaa grafiikkana vai 

taittajan toimesta osana taittoa. Monesti se on mahdollista molemmin tavoin, eikä lu-

kija välttämättä edes huomaa, kumpi on ollut toteutustapa. 

Useimmiten tällaisissa tapauksissa on kyseessä taulukko tai muu suuri graafiseksi 

elementiksi tarkoitettu tekstimassa, jonka selkeyttämiseksi se tulisi esittää lähinnä ty-

pografiaan vaikuttamalla. Esimerkiksi taulukkoa tehdessä on tärkeää erotella tiedot 

jollain tapaa. Kuvassa 7 näkyy, miten otsikko on selkeästi eriarvoinen kuin selite tai 

lähdemerkintä, ja itse taulukon tiedot ovat samanarvoisia. 
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4.3 Taiton merkitys grafiikan toimivuuteen 

Taitto on numerokohtaista visuaalista suunnittelua. Se on yksittäisten sivujen, au-

keamien ja artikkelien muotoilua eli tekstien ja kuvien yhdistämistä toimivaksi koko-

naisuudeksi. (Rantanen 2007, 155.) 

Kun tehdään grafiikkaa sanomalehteen, on huomioitava myös, miten se asettuu sivul-

le. Jo ennen grafiikan tekemisen aloittamista on usein syytä keskustella myös taittajan 

kanssa siitä, miten paljon tilaa grafiikalle on. Grafiikan koko saattaa muuttua vielä sen 

valmistumisen jälkeen, sillä sanomalehdessä tilat ovat rajalliset ja uusia, mahdollisesti 

toisia uutisia pienentäviä tärkeämpiä uutisia saattaa ilmestyä päivän aikana. Tällöin jo 

valmiiksi taitettu artikkeli, sivu tai jopa aukeama voi muuttua kokonaan. Grafiikka 

muuttuu mukana. 

Grafiikan koon muuttaminen ei sinänsä ole suuri projekti, mutta jos lehteen ilmestyy 

tiloihin vaikuttava uusi uutinen myöhään illalla yhdenkään graafikon enää ollessa pai-

kalla, voi syntyä lopputulokseen vaikuttava ongelma. Koska taittajat eivät ainakaan Il-

ta-Sanomissa ole usein graafikkoja, heidän näkemyksensä siitä, mitä grafiikalle saa 

tehdä, ei ole aina lopputuloksen kannalta ideaali. Taittajat saattavat joko pienentää 

grafiikkaa tarpeidensa mukaan, mikä tekee esimerkiksi teksteistä liian pientä, tai rajata 

grafiikkaa niin, että jopa tärkeää informaatiota jää rajauksen ulkopuolelle. Joskus gra-

fiikkaa venytetään suhteettomasti tai liian suureksi. Tämänkaltaiset ratkaisut tekevät 

lopputuloksesta monesti amatöörimäisen näköisen sekä vaikuttavat informaation laa-

tuun ja uskottavuuteen. 

4.4 Grafiikka kuvituselementtinä 

Sanomalehteen tuleva grafiikka pyritään yleensä tekemään niin pieneen tilaan kuin se 

vain järkevästi on mahdollista, jotta sivuille jää tilaa muille elementeille. Joskus kui-

tenkin saatavissa olevat kuvat ovat kelvottomia, niitä ei ole ollenkaan, tai juttuun ei 

saada syystä tai toisesta kovin paljon tekstiä. Silloin graafikolta saatetaan pyytää gra-

fiikkaa toimimaan kuvituselementtinä, monesti jopa jutun pääkuvaksi. 

Yleisimpiä, jopa aukeaman kokoisia lyhyellä varoitusajalla tehtäviä kuvituselementin 

kaltaisia grafiikoita ovat kartat, joihin merkataan juttuun liittyviä paikkoja ja lisätään 

selityslaatikoita. Ilta-Sanomilla on sopimus yrityskäyttöön tarkoitetun Google Earth 
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Pro -palvelun kanssa, joka on varmasti useammille tuttu koko maapallon pinta-alan 

satelliittikuvina tarjoava palvelu. Käytämme tätä usein hyväksemme isoissa kartoissa 

tuodaksemme karttaan näyttävyyttä lisää. Esimerkki tällaisesta pääkuvana toimivasta 

kartasta jutussa, joka käsittelee New Orleansin turvavallien kestoa myrskyssä (liite 1). 

Usein pyydetään myös sivun tai aukeaman ylittäviä viivakuvioita, jotka toimivat ku-

vittavana elementtinä ja luovat nopeasti mielikuvan laskusta tai noususta uutisissa, 

joissa yleensä puhutaan jonkin "romahduksesta" tai "räjähtävästä noususta". Esimerk-

ki jutussa, joka käsittelee Nokia peruspuhelinten myynnin vähenemisestä (liite 2). 

Myös ehkä tylsiksi kokemia yksivärisiä pylväskuvioita voi elävöittää aiheeseen liitty-

vällä grafiikalla. Esimerkki (kuva 8). 

 

Kuva 8. Kreikka-aiheeseen kreikkalaisia pylväikköjä. Jonkun mielestä ehkä kliseinen 

valinta, mutta hyvä keino lisätä grafiikan visuaalista mielenkiintoa. Lisänä vielä Krei-

kan lippu. 
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Joskus kuvitukseksi pyydetään grafiikkaa, joka vain yksinkertaisesti viittaa aiheeseen. 

Esimerkiksi, jos kyseessä on vaikkapa kahden risteilyaluksen vertailu, lisätään gra-

fiikkaan sivukuvat laivoista (kuva 9). 

 

Kuva 9. Sinällään kuvat laivoista ja liput niiden kotimaista eivät tuo hirveästi lisää in-

formaatiota, mutta ne tekevät grafiikasta paljon mielenkiintoisemman näköisen. 

Kuvitukseksi saatetaan pyytää myös jotain otsikkoon tai juttuun viittaavaa, joka liite-

tään osaksi grafiikkaa, mikä sinällään myös ilman kuvitusta kertoisi informaationa 

tarpeellisen. Esimerkiksi tässä Ilta-Sanomien jutussa "Kovat piippuun", jossa puhu-

taan tekstissä myös setelisingosta, päädyimme toimittajan kanssa yhteistyössä ideoi-

den kuvittamaan jutun seteleitä ampuvalla singolla. Lopputuloksena jälleen mielen-

kiintoisempi aukeama. (Liite 3.) 

Mikäli tarjolla on runsaasti tilastotietoa, saatetaan niistä rakentaa jopa kokonainen au-

keama halutulla teemalla. Esimerkkinä Ilta-Sanomien joulu-Suomi-grafiikka-aukeama 

(liite 4). Parhaimmillaan grafiikka voi olla kuvituksena erittäin näyttävä ja silti ehkäpä 

paras tapa esittää saatavilla oleva informaatio selkeästi, kuten Euroopan velkakriisiä 

käsittelevässä jutussa (liite 5). 

Välillä törmää ongelmaan, että grafiikaksi haluttua informaatiota on aivan liian vähän 

tilaan, johon grafiikka välttämättä halutaan. Tällaisessa tapauksessa joudutaan turvau-

tumaan materiaalin venyttämiseen niin laajaksi kuin vain luovuus riittää. Esimerkkinä 

taulukko maailman kaikkien aikojen nopeimmista 100 metrin juoksijoista, jonka olisi 
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saanut helposti laitettua monta kertaa pienempään tilaan kuin mitä lopputulos on. Silti 

lisäämällä kirjasinkokoa, riviväliä, kuvat juoksijoista ja tausta juoksuradan oloiseksi, 

on lopputulos silmää miellyttävä kuvituselementti (liite 6). 

Jos juttu käsittelee jotain aihetta, johon ei ole saatavilla mitään tilasto- tai muuta tie-

toa, mitä voisi visualisoida graafisesti, pyydetään todennäköisesti jotain aiheeseen so-

pivaa piirroskuvitusta. Laadukkaan piirroskuvituksen tekeminen on työlästä, ja sitä tu-

leekin pyytää hyvissä ajoin etukäteen ainakin Ilta-Sanomissa. 

 

5 INFOGRAFIIKKA KÄYTÄNNÖSSÄ 

5.1 Onnettomuusgrafiikat 

Onnettomuusgrafiikat tulevat lähes jokaisella ensimmäisenä mieleen, kun puhutaan 

grafiikasta sanomalehdessä. Graafikolle ne ovat ehkä mieluisimpia, mutta myös vaati-

vimpia töitä. Prosessi menee jotakuinkin näin valtakunnallisissa sanomalehdissä, kun 

tapahtuu jotain suurta: Kuten uutiset yleensä, myös tieto onnettomuudesta tulee yllät-

täen ja odottamatta. Toimituksen on välittömästi reagoitava ja aloitettava tarpeelliset 

toimet. Töissä olevat toimittajat alkavat kerätä maksimi-intensiteetillä tietoja uutispa-

kettia varten. Jos tieto tulee ajoissa, pyritään tekemään useamman aukeaman juttu, 

mikä tarkoittaa sitä, että vapaalla olevia toimittajia kutsutaan paikalle tarpeen mukaan. 

Graafikoille tulee tehtäväksi vähintään sijaintikartta, mutta parhaassa tapauksessa – ja 

jos aikaa on – tapahtumasta tehdään myös onnettomuusgrafiikka. Merkittävissä tapa-

uksissa se tehdään jopa aukeaman kokoisena. 

Grafiikan yksityiskohtia pohditaan graafikoiden ja toimittajien yhteistyössä. Tiedon-

hakuun osallistuu monta ihmistä. Tietoa haalitaan niin paljon kuin mahdollista: Inter-

netistä, puhelimitse ja, jos mahdollista, lähetetään joku paikan päälle. Tavoitteena on 

toteuttaa mahdollisimman totuudenmukainen visuaalinen selostus onnettomuuden ku-

lusta. Suomen suurimmissa sanomalehdissä luonnollisesti myös mietitään, mitä kilpai-

lijat tekevät, ja on mielenkiintoista grafiikan tekoon osallistuneena seuraavana päivänä 

katsoa, mitä muut ovat saaneet aikaan samasta aiheesta. Erot ovat usein yllättävänkin 

suuria. 
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Pientä vertailua voidaan tehdä Ilta-Sanomien ja Helsingin Sanomien kesken onnetto-

muusgrafiikkaa vaatineessa tapauksessa. Käytän esimerkkitapauksena 25.7.2013 sat-

tunutta junaonnettomuutta Espanjassa, jossa juna suostui raiteiltaan aiheuttaen kym-

menien ihmisten kuoleman ja suuret rahalliset vauriot. Uutinen oli maailmanlaajuisesti 

huomioitu. Ilta-Sanomilta grafiikan toteutukseen osallistui lisäkseni yksi graafikko ja 

muutama toimittaja. 

Vaikka kyseessä on sama onnettomuus ja molemmat lehdet ovat saman konsernin sa-

massa rakennuksessa toimivia sanomalehtiä, erot tapauksen uutisoinnissa ovat melko 

suuret. Jos keskitytään onnettomuusgrafiikoiden eroavaisuuksiin, huomataan ensinnä-

kin, että Ilta-Sanomat on kokenut onnettomuuden esittämisen graafisesti Helsingin 

Sanomia hieman tärkeämmäksi. Ilta-Sanomissa tehtiin onnettomuusgrafiikan au-

keaman kokoisena (liite 7), Helsingin Sanomat käytti vain aukeaman alalaidan tilan 

esityksessään (liite 8). 

Molemmat lehdet ovat noudattaneet lehtensä graafista ohjeistoa, mikä on minun mie-

lestäni Helsingin Sanomien kannalta haitallista. Molemmat lehdet ovat selkeästi lait-

taneet onnettomuuden tapahtumapaikan kartalle, mutta Helsingin Sanomat on nähdäk-

seni yrittänyt liikaakin pitää heidän yksinkertaisen tyylikkään graafisen linjansa. Tämä 

on taas johtanut siihen, ettei lopputulos näytä mielestäni kovinkaan selkeästi tapahtu-

mien kulkua. Ilta-Sanomissa tutkimme valokuvia onnettomuuspaikalta useita tunteja 

ennen kuin aloimme toteuttaa grafiikkaa. Pyrimme siihen, että grafiikassamme kaikki 

vaunut olisivat mahdollisimman tarkasti niissä paikoissa, mihin ne onnettomuuden 

jälkeen jäivät. Nuolet ja selityslaatikot kertovat muuten onnettomuuden kulusta. 

5.2 Muut suuret grafiikat 

Myös muulloin kuin onnettomuuden sattuessa saatetaan haluta lehteen suuria grafii-

koita. Esimerkiksi, jos halutaan ohjeistaa jonkin asian toteuttamisessa. Aihe voi olla 

käytännössä mikä vain. Lukijat haluavat nähdä lehdessä joskus muutakin kuin surulli-

sia uutisia, ehkäpä jotain hauskaa. Olen nähnyt lehteen menevän muun muassa ohjeet, 

kuinka kantaa kahvikuppia kävellessä läikyttämättä sitä, ja pääsiäisaiheisen grafiikan, 

jossa ohjeistettiin hauskasti otsikoiden "Näin saat pysymään munan pystyssä". Tietysti 

joidenkin lukijoiden mielestä edellä mainitun tapaiset, ei niin totiset grafiikat ovat tur-

hia ja lukijoita ala-arvioivia. Ainakin huomiota ne ovat kuulemani mukaan keränneet. 
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Graafisesti voi toteuttaa myös hyödyllisiä ohjeistuksia, kuten esimerkiksi viime kesä-

nä Ilta-Sanomien kesäsivuilla nähty "Näin sen teet" -osion grafiikat. Toteutin sarjaan 

kolme grafiikkaa, jotka olivat ohjeet juhannuskokon rakentamiseen, vihdan tekemi-

seen ja mato-onkimisen perusteet. Kiistämättä nämä olivat ainakin joitakin lukijoita 

kiinnostavia kesävinkkejä. 

Joissakin tapauksissa grafiikka voi toimia jopa yksinään uutisena ilman, että juttua 

juuri kirjoitetaan. Tällaiset suuret visuaaliset infografiikat usein parantavat visuaalista 

ilmettä, lisäävät kontrastia ja kiinnostavat ihmisiä. Tällaisia esimerkkejä on aikaisem-

min mainitsemani juhannuskokon rakennusohjeet (liite 9) ja niin ikään aikaisemmin 

mainitsemani joulu-Suomi-tilastografiikka-aukeama (liite 4). 

Joskus saatetaan pyytää suuri grafiikka ilman sen suurempaa informatiivista syytä 

kuin että halutaan esittää jokin asia graafisena kuvana. Pyyntö saattaa tulla päätoimit-

tajalta asti, mikä merkitsee sitä, että se toteutetaan.  Esimerkiksi, kun Suomessa järjes-

tettiin purjelaivoille tarkoitettu Tall Ship Races -tapahtuma, josta Ilta-Sanomat uutisoi 

16.7.2013 maailman toiseksi suurimman purjelaiva Kruzenstenin tulosta kyseiseen ta-

pahtumaan, päätoimittaja pyysi silloin tästä purjelaivasta graafisesti toteutetun kuvan 

(liite 10). Kuvaan liitettiin perustietoja purjelaivasta, mutta sinällään kuva itsessään ei 

informoinut juuri muuta kuin laivan ulkonäön graafisesti toteutettuna ja koon suhtees-

sa henkilöautoon. Valokuva olisi ajanut käytännössä saman asian, mutta ilmeisesti täs-

sä tapauksessa haluttiin lehden aukeamille vaihtelevuutta. 

Käytännössä samoilla perusteluilla 25.7.2013 toteutin prinssi Williamin ja herttuatar 

Catherinen asuinpaikan Kensingtonin palatsin, johon toki merkattiin tietoja palatsista, 

mutta käytännössä uutisessa haluttiin vain tuoda esille, kuinka valtavasta paikasta on 

kyse. (Liite 11.) 

5.3 Tiedonhaku infograafikoita varten  

Oli sitten kyseessä harmittoman hassu tai järkyttävän onnettomuuden selittävä info-

grafiikka, on ensisijaisen tärkeää, että lehdessä julkaistu tieto on mahdollisimman fak-

tapohjaista. Seuraukset voivat olla järkyttävät, jos esimerkiksi juhannuskokon raken-

nusohjeet on tehty huolimattomasti. 
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Tiedonhakuun kuluu usein vähintään saman verran aikaa kuin itse grafiikan toteutta-

miseen. Esimerkiksi, kun toteutin grafiikan juhannuskokon rakennusohjeista, lähdin 

liikkeelle selaamalla kaiken tiedon verkosta, mitä löysin. Tässä on otettava myös 

huomioon, mikä tieto on luotettavaa ja mikä ei. Lopputulos syntyy kun luettu tieto ko-

otaan visuaaliseksi esitykseksi. 

Maalaisjärkeä käyttäen pääsee pitkälle. Esimerkiksi tässä tapauksessa luotettavimpia 

lähteitä ovat todennäköisesti palolaitosten sivujen antamat tiedot, mutta toki muualta-

kin voi löytyä käyttökelpoista materiaalia. Jokainen käytetty lähde on merkittävä lo-

pulliseen grafiikkaan. 

Koska kyseessä oli aihe, joka väärin ohjeistettuna voi aiheuttaa tuhoa, päätin vielä lä-

hettää grafiikkani varmuuden vuoksi eräälle palomestarille tarkastettavaksi. Etsimäni 

tiedot pitivät paikkansa, ja grafiikka julkaistiin lehdessä.   

Monissa tapauksissa tiedon oikeellisuus ei olisi niin vakavan tärkeää, mutta ammatti-

laisen tulee tehdä työnsä huolellisesti, oli aihe mikä tahansa. 

Parhaassa tapauksessa graafikko pääsee vähällä. Ilta-Sanomilla on sopimus infogra-

fiikkaa yli 75 maahan tuottavan itsenäisen Lontoossa toimivan Graphic News 

-toimiston kanssa, joka on tehnyt grafiikkaa yli 30 vuotta, ja toimistossa on töissä vain 

korkealuokkaista grafiikkaa tuottavia spesialisteja. (Graphic News 2013.) Ilta-

Sanomissa saamme käyttää heidän materiaaliaan vapaasti, kun mainitsemme heidät 

krediiteissä. 

Jos kokee grafiikkatilauksen tullessa, että heillä saattaisi olla aiheesta jo tehtyä gra-

fiikkaa, voi se hyvällä tuurilla pitää paikkansa. Etenkin ulkomaan uutisia koskevissa 

grafiikkatilauksissa se pitää usein paikkansa. Lisäetuna on, että heidän tuottama gra-

fiikka on uskomattoman tarkkaa, huomattavasti tarkempaa kuin suurin osa kotimaises-

ta uutisgrafiikasta. 

Onnekseni löysin grafiikan Apache Longbow -taisteluhelikopterista Graphic Newsiltä, 

kun sitä minulta pyydettiin, sillä sellaisen piirtämiseen olisi mennyt useita tunteja, ei-

kä jälki olisi varmasti ollut samantasoista kun heidän tuottamansa. Grafiikasta tietävil-

le tiedoksi, että Graphic Newsin kaikki materiaalit ovat vektorigrafiikkaa. (Kuva 10.) 



  25 
 

 

 

Kuva 10. Ylempänä Ilta-Sanomissa 17.9.2012 julkaistu grafiikka ja alempana helikop-

terista hiukan lähempi otos, joka ei sekään tee oikeutta grafiikan tarkkuudelle. Muut 

osat grafiikasta ovat minun tekemiäni. 

5.4 Graafikko tapahtumapaikalla 

Tiedonhakua parhaimmillaan on, jos pääsee itse tapahtumapaikalle katsastamaan ti-

lanteen ja ottamaan juuri oikeanlaisia mallikuvia grafiikan tekoa varten. Itse olen vain 

kerran päässyt paikan päälle tutkimaan tapahtumaa grafiikkaa varten. 

Tapahtuma oli Espoon rakennustyömaalla tapahtunut räjähdys, jossa oli lentänyt run-

saasti isokokoisia kiviä lähitalojen ja läheisen ostoskeskuksen ikkunoihin aiheuttaen 

paljon rikkoutuneita ikkunoita autoissa ja rakennuksissa. Minut hälytettiin vapaa-

ajalta käymään paikan päällä katsomassa, missä kohtaa rakennustyömaata räjähti, mi-

kä meni pieleen, jotta näin kävi ja mihin kaikkialle kiviä lensi. Etenkin kivien lentora-

toja olisi ollut käytännössä mahdotonta saada selville ilman, että olin itse tutkimassa 

ympäristöä ja kyselemässä ihmisiltä, mihin asti kiviä oli lentänyt. 
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Tutkimusmatkan jälkeen oli helppoa palata Sanomataloon ja toteuttaa grafiikka leh-

teen, omilla tiedoilla, varmana tietojen oikeellisuudesta.  

5.5 Infografiikan tunnelmaan vaikuttavat tekijät 

Mikä sitten saa onnettomuusgrafiikan vaikuttamaan dramaattisemmalta tai iloisen ke-

säaiheisen ohjegrafiikan vaikuttamaan positiiviselta? Miksi tietyt asiat tehdään aina 

tietyllä tapaa? 

Yksi ensimmäisistä asioista, joihin kiinnitän huomiota aiheesta riippuen, on värien 

käyttö. Väri kertoo aina kohteestaan jotakin – tahallisesti tai tahattomasti. Värien 

avulla voidaan myös vaikuttaa, sillä väreihin liittyy paljon tuntemuksia, tunnelmia, 

makuja ja symboliikkaa (Loiri & Juholin 1998, 112). Jos kyseessä on onnettomuusgra-

fiikka, en todennäköisesti käytä kirkkaita värejä, jotka ihmiset yhdistävät johonkin 

iloiseen. 

Graafinen ohjeisto rajaa joka tapauksessa värien käyttöä melko paljon, ja niiden ohjei-

den rajoissa on yritettävä saada grafiikasta halutun oloinen. 

Esimerkiksi juttuun voidaan tarvita vain kartta ja karttavärit tulevat graafisesta ohjeis-

tosta, mutta silti olisi jollain keinolla tehtävä kartasta juttuun sopiva. Jos aihe on jol-

lain tapaa vakava, käytän vähintään mustia selitelaatikoita viestimään aiheen vaka-

vuudesta. 

Punaista käytetään lähes aina korostamaan haluttu asia, esimerkiksi paikka kartalla. 

Punaista käytetään tähän kyseiseen tarkoitukseen, koska se on väri, joka kiinnittää 

huomion. Lisäksi punainen on näkyvin väri keltaisen jälkeen (Colormatters 2013). 

Punaisella voidaan myös välittää viestiä negatiivisuudesta, koska sen sanotaan olevan 

pahan väri. Vihreä on viesti positiivisuudesta, sillä se on rauhoittava väri, joka saa ih-

miset tuntemaan itsensä turvassa oleviksi (Coloria 2013). Nämäkin ovat grafiikan tun-

nelmaan vahvasti vaikuttavia asioita, kuten aikaisemmasta taulukkoesimerkissä (kuva 

7) näkee. Tässä on otettava huomioon myös grafiikan sisältö. Esimerkiksi, jos taulu-

kossa listataan 10 kärkipaikkakuntaa, jossa on eniten autokolareita, tuskin laitamme 

taulukon taustavärin liukumaan niin, että vihreä on ylhäällä ja punainen alhaalla, vaan 
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käännämme ne toisinpäin. Tällöin paikkakunta, jossa on eniten kolareita, vaikuttaa 

negatiivisimmalta eli punaisemmalta. 

Yhteen ja samaan grafiikkaan voi vaikuttaa useammallakin tapaa viestimään monia 

asioita pelkästään väreillä ja kuvilla. Käytän esimerkkinä tekemääni 5.11.2013 Ilta-

Sanomissa julkaistua taulukkoa, jossa listattiin sokeripitoisia tuotteita ja annettiin niil-

le terveellisempi vaihtoehto (kuva 11). 

Kyseessä on juttu, johon ei ollut tarpeeksi hyviä kuvia kuvitukseksi, joten päätimme 

elävöittää taulukkoa kuvin ja värein. Yksinomaan tekstitaulukkona se olisi mennyt 

monta kertaa pienempäänkin tilaan, mutta tällä esitystavalla viesti on huomattavasti 

vahvempi. 
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Kuva 11. Punaisella taustavärillä viestitään suuren sokerimäärän negatiivisuudesta ja 

vihreällä viestitään vähempisokerisesta terveellisemmästä vaihtoehdosta. Tuotteiden 

kuvat tuovat mukavasti väriä taulukkoon, mutta etenkin sokerimäärien lisäämisen vi-

suaalisilla sokeripaloilla tuo mielestäni vahvasti esiin sokerituotteiden sokerisuuden ja 

luo vahvan kontrastin terveellisempiin vaihtoehtoihin. 
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5.6 Infografiikka digitaalisessa mediassa 

Syksyllä 2012 ja keväällä 2013 toteutetun kansallisen mediatutkimuksen (KTM, 2013) 

mukaan sanomalehtien digitaalisia versioita tilaa, ostaa tai harkitsee ostavansa reilu 

viidennes suomalaisista. Sama tutkimus kuitenkin osoittaa, että ihmiset lukevat sano-

ma- ja aikakausilehtiä digitaalisesti. Kun lasketaan yhteen tutkimuksen eri lukulaittei-

den tavoittavuusmäärät, saadaan tulokseksi, että 93 prosenttia suomalaisista lukee uu-

tisia verkossa viikoittain. 

Suuret ikäluokat, joille nykyteknologia on vierasta, ovat printtilehtien suurkuluttajia.  

Sukupolvien vaihtuessa on myös lehtialan vastattava sille asetettuihin haasteisiin. 

Printtimedia on siirtymässä koko ajan digitaalisempaan muotoon. Nuoret haluavat lu-

kea uutisensa matkapuhelimista, tietokoneilta, tableteilta ym. tietoteknisistä välineistä. 

Tämä vaikuttaa myös infografiikkaan, mutta oma kokemukseni on, että kovin vähän 

vielä. 

Muutoksen toki huomaa. Panostus verkkouutisointiin on lisääntynyt huomattavasti jo 

minun oloaikanani Ilta-Sanomissa. Toistaiseksi vaikutukset graafikon toimenkuvaan 

ovat vähäiset. Verkkotoimitus pyytää grafiikkaa verkkoon harvoin. 

Jos miettii digitaalisen median etuja printtimediaan, ensimmäinen suurin ero on, että 

painoviestimissä julkaistavassa grafiikassa toimittajat päättävät, kuinka paljon lukija 

saa tietoa. On harvinaista, että lukija saa syvällistä, yksilöllisesti muokattua tietoa. 

Esimerkiksi, jos Ilta-Sanomat julkaisee koko maan kattavan työttömyystilaston, se to-

dennäköisesti sisältää parhaimmillaankin vain kuntakohtaiset tiedot. Tästä tilastosta 

lukija ei saa oman kaupunkinsa tietoja, vaikka haluaisi. 

On tietysti ymmärrettävää, että painetussa lehdessä tilat ovat rajalliset, mutta verkossa, 

digitaalisessa muodossa, grafiikka voidaan jakaa aina pienimpään paikalliseen yksik-

köön asti. Aloitussivulla oleva grafiikka havainnollistaa koko maan laajuista työttö-

myyttä, seuraava klikkauksen päässä ovat kuntakohtaiset tiedot, sitten kaupunkikoh-

taiset jne. Mahdollisuudet digitaalisissa grafiikoissa on luoda paljon suurempia koko-

naisuuksia. 

Esimerkkejä on jo nähty. Ilta-Sanomat on tehnyt digitaalista grafiikkaa vasta vähän, 

mutta varsin toimiva esimerkki on Ilta-Sanomien verkossa vuonna 2012 julkaistu jut-
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tu, jossa listattiin rattijuoppojen määrä kunnittain. Kartta itsessään jo kertoo väreillään 

selkeästi, missä päin Suomea on enemmän ja vähemmän rattijuoppoja, mutta jokaisen 

kunnan kohdalta voi myös klikata tarkemmat luvut näkyviin. (Ilta-Sanomat 2012.) 

Tämän saman tietomäärän esittäminen printtilehdessä olisi käytännössä mahdotonta. 

Kansallinen mediatutkimuksen (KTM 2013.) mukaan painettujen lehtien lukijamäärät 

ovat kuitenkin pysyneet viime vuodet varsin tasaisina huolimatta siitä, että lehtiä lue-

taan yhä enemmän digitaalisesti. Sen sijaan, että ihmiset valitsisivat, kumpaa jakelu-

kanavaa käyttävät, he haluavat käyttää molempia. Itse luulen silti, että tulevaisuudessa 

tämä tulee väistämättä muuttumaan. 

 

6 YHTEENVETO 

Tämän opinnäytteen tarkoituksena oli selittää ensin yksinkertaisesti tilastografiikan 

perusteet ja sitten käsitellä aihetta infografiikka sanomalehdessä. Tavoitteena oli saada 

keskivertolukija ymmärtämään infografiikan tarpeellisuus ja hyödyllisyys sanomaleh-

dessä. Toisekseen tavoitteena oli rohkaista tilastojen ja infografiikan parissa työsken-

televiä siitä, ettei infografiikan teossa kannata tyytyä kaavio-ohjelmien tuottamiin tyl-

siin tuotoksiin, vaan pyrkiä yksilöllisiin ratkaisuihin luovalla työllä. 

Sanomalehdessä työskentelevän graafikon on huomioitava monia asioita: pitää osata 

arvioida työtään lukijan silmin, ottaa huomioon lehden aikataulut, painotekniset vaa-

timukset ja toimittajan näkökulma. Työ vaatii myös journalistista osaamista, sillä uu-

tisgrafiikan tekeminen vaatii kykyä analysoida käytettävissä olevaa aineistoa ja toteut-

taa visuaalinen esitys niin, että grafiikka on valmis annetussa aikataulussa. Tämä vaa-

tii usein kompromissien tekemistä ja arkistoidun materiaalin hyväksikäyttöä parhaan 

näkemyksen mukaan, jotta saadaan ylläpidettyä tehokas työtahti. 

Tuotetun infografiikan tarkoitus on välittää haluttu tieto oikein. Haluttiin sama infor-

maatio esittää sitten pienenä, suurena, tilastokuviona tai jollain muulla tapaa, on ensi-

sijaisen tärkeää, että tieto ei vääristy sen kustannuksella, että saadaan näyttävämpi gra-

fiikka. Totta kai grafiikalla halutaan houkutella lukijaa tutkimaan asiaa, mutta ensisi-

jaisesti lukija pitäisi saada ajattelemaan uutisen pääsisältöä esitystavan sijaan. Onnis-

tuneessa infografiikassa tieto on selkeää ja sen ymmärtää nopeasti.  
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Kokemus tuo varmuutta, kuten sanotaan, ja sama pätee infografiikan osaamiseen. Ilta-

Sanomissa graafikkona kolmena vuotena enemmän ja vähemmän työskennelleenä 

huomaan, miten paljon kehitystä tapahtuu vain töissä ollessa. Jokainen työpäivä tuo 

ikään kuin lisää arkistomateriaalia omaan muistiin. Nykyään on jo melko helppoa vi-

sualisoida pyydetty grafiikka mielessä monilla eri tavoilla toteutettuna, jo ennen kuin 

toteutan mitään. Myös virheet ovat vähentyneet, mutta kriittinen ote omaan työhön on 

jatkuvan kehityksen edellytys.  

 

7 POHDINTA 

Vaikka kyseessä on käyttögrafiikkaa, joka usein kertakäytön jälkeen on sellaisenaan 

tarpeetonta julkaisumielessä, ei sen arvoa kannata väheksyä. Vaikka sanomalehden in-

fografiikka ei ole arvoa vanhetessa kasvattava taideteos, jää sen tarjoama tieto elä-

mään ihmisten muistiin ja keskusteluihin pitkäksi aikaa. 

Kuten usein, visuaaliselle ihmiselle kirjoittaminen ei ole aina helppoa, vaikka tässäkin 

tapauksessa aiheeni on sellainen, jota tulen todennäköisesti tekemään ammatikseni. 

Siitä huolimatta käytännössä opitun tiedon pukeminen sanoiksi oli hankalaa. Lähde-

kirjallisuutta lukiessa asiat tuntuivat hankalammin selitetyltä, mitä niiden toteuttami-

nen käytännössä on. Ehkä syy on se, etten ole oppinut niitä asioita lukemalla, vaan 

kokeneiden uutisgraafikoiden opissa. Toisaalta tiedon lukeminen avarsi näkemystäni 

aihetta kohtaan. 

Voi olla, että opinnäytteestäni puuttuu asioita, tai jotkin asiat ovat liian mutkia oikovia 

kertomuksia omien kokemuksieni pohjalta. Kuten jo aiemmin mainitsin, lukijan eli 

ihmisen, joka ei ajattele kuten graafikko, asemaan on hyvin vaikea asettua. Tarkoitan 

tällä, olenko selittänyt kaiken, mitä itse pyörittelen päässäni, kun toteutan grafiikkaa.  

Ymmärtääkö tämän opinnäytteen jälkeen grafiikasta tietämätön henkilö, minkälainen 

prosessi grafiikan luominen oikeasti on? Monesti tietämättömyyteen törmää jopa töis-

sä, jossa grafiikoita pyytävät toimittajat ovat tekemisissä asian kanssa päivittäin ja ha-

kevat tietoa, josta tehdään grafiikkaa. Silti heillä ei ole oikeastaan minkäänlaista ha-

vaintoa, miten informaatio toteutetaan visuaalisesti ja kauan jonkin asian suunnitte-

luun menee aikaa. Useimmiten odotetaan ihmetekoja hetkessä. 
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Joka tapauksessa onnistuin mielestäni tuomaan esille infografiikasta paljon asioita, 

jotka ovat kiinnostavia ja jotka tekevät lehtigraafikkona olemisesta minulle mieluista 

työtä. 
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