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 1 JOHDANTO

Uutiset ja uutiskuvat muokkaavat käsitystämme maailmasta. Niiden oletetaan olevan 

todisteita siitä, mitä todella on tapahtunut. Uutisten hakiessa muotoaan uudessa 

mediassa on sinne syntynyt uudenlaisia kuvajournalistisia kokeiluja, jotka hyödyntävät 

halpaa, yksilöitävää ja monimediaista kuvasisältöä. Halusin tutkia, miten uutiskuvaa 

käytetään suomalaisilla internetuutissivustoilla ja miten käyttö eroaa, jos eroaa, muiden 

maiden vastaavista sivustoista.

Opinnäytetyöni kohteeksi valitsin kuvajournalismin kenttään lukeutuvan uutistyypin, 

jota esiintyy vain internetissä. Siinä uutisvalokuvista muodostettuja albumeita tai 

kuvasarjoja käytetään internetuutissivustoilla sellaisenaan uutisen kertomiseksi. Käytän 

tästä uutistyypistä nimeä kuvasarjauutinen, joskin sillä on paljon yhtenäisiä piirteitä 

reportaasin kanssa.
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Tämäntyyppisiä kuvasarjoja löytyy monilta uutissivustoilta sekä Suomessa, että 

muualla. Halusin selvittää, mihin tarkoitukseen näitä kuvasarjoja julkaistaan ja miten 

ne toimivat uutisina, ja miten tekstin vähäisyys vaikuttaa niiden lukemiseen ja 

ymmärtämiseen. Lisäksi minua kiinnosti, onko suomalaissivuston kuvasarjauutinen 

jotenkin erilainen kuin ulkomaisilla, kansainvälisemmillä sivustoilla julkaistu 

kuvasarjauutinen.

Tämän tutkimuksen teoriaosassa tarkastelen uutiskuvan ulottuvuuksia ja uuden median 

mukanaan tuomia mahdollisuuksia ja rajoituksia sen hyödyntämisessä. Tutkimusosassa 

selvitän kuvasarjauutisen olemusta muutaman esimerkkisivuston kautta. Analysoin 

muutamia kotimaisia ja ulkomaisia sivustoja, joiden kuvasarjauutiset eroavat toisistaan. 

Kartoitan myös millaisilla sivustoilla kuvasarjauutisia esiintyy. Lopuksi pohdin millaista 

kilpailuetua kuvasarjauutinen voi tuoda internetuutisten julkaisijoille ja millaisiin 

tekijöihin tulisi kiinnittää huomiota, jotta kuvasarjauutisen potentiaali tulisi paremmin 

hyödynnettyä.

 2 TUTKIMUSTEHTÄVÄ

 2.1 Tutkimuksen tarkoitus

Tässä opinnäytetyössä pyrin selvittämään, mikä on kuvasarjauutinen. Analysoin joukon 

suomalaisia ja ulkomaisia sivustoja, joissa kyseistä uutistyyppiä esiintyy. Näitä 

esimerkkisivustoja tarkastelemalla pyrin hahmottamaan kuvasarjauutisen 

ominaisuuksia ja sen paikkaa kuvajournalismin kentällä. Lisäksi haluan nostaa esiin 

mahdollisia puutteita ja kehitysmahdollisuuksia käytännön uutistyön tueksi. Ennakko-

oletuksena työssä on, että kuvasarjauutinen on uusi ja vielä kehittymisvaiheessa oleva 

uutistyyppi. 
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 2.2 Tutkimusmenetelmä ja strategia

Tutkimusstrategiana on tapaustutkimus, englanniksi case study (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara 2007). Teen katsauksen siihen, millaisilla sivustoilla kuvasarjauutisia esiintyy 

ja analysoin tarkemmin muutaman eri tyyppisen sivuston kuvasarjauutisia. 

Sisällönanalyysin avulla pyrin sanallisesti kuvaamaan kuvasarjauutista ja 

muodostamaan kuvaa sen piirteistä. Sisällön analyysin tuoman tiedon pojalta pohdin 

kuvasarjauutisen asemaa kuvajournalismissa ja esitän kehitysehdotuksia 

kuvasarjauutisten tekemiseen.

Valitsin analysoitavaksi sellaisia uutissivustoja, joilla oli kuvasarjoihin perustuvaa 

uutisointia. Kirjallisuuskatsausta tehdessäni nousi esiin muutama uutissivusto, joita 

pidettiin edelläkävijöinä tai menestyjinä verkkouutisoinnin alalla. Sisällytin nämä 

sivustot analyysiin. Kartoitin myös, minkä tyyppisillä uutissivustoilla kuvasarjauutisointia 

esiintyy. Sivustojen analyysin tein talven 2009-2010 aikana.

Lisäksi soitin ja kysyin sähköpostitse muutaman analysoitavan sivuston toimituksilta 

niistä kuvasarjauutisen tekoon liittyvistä asioista, jotka muuten olisivat jääneet pelkän 

sisällönanalyysin avulla selvittämättä. Toimituksista kerrottiin, että kuvamateriaali on 

yleensä otettu alunperin jotain muuta uutista varten ja kuvasarjauutisen toimittaminen 

on sivutyö, josta ei aina edes makseta palkkaa. Eräs kuvaaja kertoi esimerkiksi 

tekevänsä työläät kuvasarjat omalla ajallaan ilman korvausta, tosin tekeminen oli 

vapaaehtoista (Wennström 2010).
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 3 UUTISKUVA

 3.1 Uutiskuvan rajat

Uutiskuvaan kohdistuu tiettyjä odotuksia sekä sisällön että muodon suhteen. Uutinen 

vastaa yleensä kysymyksiin mitä, missä, milloin, kuka, miksi ja miten. Uutinen kertoo 

muutoksesta, joka on ajankohtainen, kiinnostaa yleisesti vastaanottajia tai vaikuttaa 

heidän elämäänsä ja joka on totta. Taustasta kerrotaan oleellinen jutun ymmärtämisen 

kannalta. (Huovila 2005).

Sami Noponen on tarkastellut uutisvalokuvaa kriittisesti artikkelissaan Uutiskuva 

röntgenissä. Noposen mielestä suuri osa uutiskuvista noudattaa tiettyjä kuvan 

sommittelun muotosääntöjä, jolloin ne ovat konventionaalisia. Uutiskuvalle on 

ominaista mm. etualan korostaminen, ja samantyyppisinä toistuvat kuvakulmat ja 

rajaukset. Myös uutiskuvan sisältö on suurimmaksi osaksi ennakoitavissa. (Noponen 

1996). Siten uutiskuva kuten uutistekstikin rakentuu tavallisesti tietyn toistuvan kaavan 

mukaan.

 3.2 Uutiskuvan autenttisuus

Yksi uutiskuvan peruslähtökohdista on että se on totta (mm. Salo 2000), eli kuvassa 

näkyvä tapahtuma on oikeasti tapahtunut. Uutiskuvan sisältöä on pyritty tuomaan 

silminnäkijä -todistuksen suuntaan. Uutiskuvissa korostuu dynaamisuus, hetkessä 

mukana olemisen tuntu. Katsojalle on tarjottu näkymää paikalla olijan silmin. 

Nykysuuntaus on tuomassa uutisen tekotapojakin lähelle yleisöä. Kansalaisten ottamia 

valokuvia ja tuottamaa tekstiä julkaistaan jo sellaisenaan sekä editoituna 

uutismediassa.
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Uutiskuvituksessa on pyritty jatkuvasti lisääntyvään autenttisuuteen. Alkuaikojen 

piirroksissa silminnäkijästä oli usein pitkä matka kirjeenvaihdon, taiteilijan ja 

kaivertajan kautta painetuksi kuvaksi. Valokuvan painamisen myötä tämä välimatka 

lyheni pienimpään mahdolliseen, eli silminnäkijä-kameraan ja vastaanottaja-lukijaan. 

Sen jälkeen keskityttiin parantamaan kuvan laatua ja nopeutta, jolla kuva saatiin 

yleisön nähtäväksi. Television live-lähetykset toivat tapahtumat ajallisesti niin lähelle 

katsojaa, kuin mahdollista.

Internet lisäsi mahdollisuutta tarkastella läheltä tapahtumia, jotka kiinnostavat 

pienempiä yleisöjä, kuten esimerkiksi webkamerakuvaa suoraan kotkanpesästä. 

Internet myös antoi mahdollisuuden julkaista ja levittää kuvamateriaalia halvalla ja 

helposti, verrattuna isoja koneistoja vaativaan televisiointiin tai aikaa ja rahaa 

vaativaan painamiseen.

Huolimatta pyrkimyksistä autenttisuuteen uutiskuvia on aina myös lavastettu, ja tietyt 

käytännöt, kuten ennalta sovitut lehdistötilaisuudet ja kuvapankit tarjoavat 

suunniteltua tai lavastettua kuvamateriaalia uutistoimitusten käyttöön. Uutisvalokuva, 

ennen lehteen päätymistään, on läpikäynyt lukuisia valintoja valokuvaajan valinnoista 

aina toimituksellisiin päätöksiin siitä, mitä kuvaa halutaan käyttää.

Uutiskuvaa valitessa jopa värien, perspektiivin tai katseen suuntien valinta voi olla 

kannanotto. Toisinaan uutiskuvassa halutaan korostaa humoristista yksityiskohtaa, 

jonka tarkoitus on kiinnittää lukijan huomio. Näin ollen uutiskuva, vaikka olisikin 

autenttinen todistus tapahtuneesta, on samalla myös kannanotto, eri tahojen 

valintojen summa, eikä pelkkä puolueeton todellisuuden dokumentaatio.

Kuvan todistusvoimaa voidaan arvioida sitä paremmin, mitä enemmän tiedetään sen 

taustoista, kuten kuvaajasta, kuvan kohteesta ja olosuhteista. Uutiskuvan taustojen 
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läpinäkyvyys on erityisen tärkeää, koska uutiskuva mielletään lähtökohtaisesti 

edustavan tosiasioita. (Bock 2008.) Merja Salo on sanonut kirjassaan Imageware, että 

lähde ja konteksti määräävät tiedon luotettavuuden samalla tavoin kuin valokuvan 

uskottavuus määräytyy digitalisoituneessa ympäristössä lähteen ja julkaisuyhteyden 

perusteella (Salo 2000, 62). Lähteen tarkistus ja merkintä uutisvalokuvan yhteyteen on 

uutissivuston uskottavuuden ylläpitoa.

Journalismi on lähtökohdiltaan avointa toimintaa. Toimittaja ja haastateltava esiintyvät 

omalla nimellään. Toimittaja on myös vastuussa työnsä seurauksista vastaanottajalleen 

ja yhteiskunnalle. (Huovila 2005.) Tämän pitäisi koskea myös kuvatoimittajaa. Koska 

totuus voi olla suhteellista ja ainakin tulkinnanvaraista, tulisi uutiskuvan taustatekijöitä 

ja näkökulmaa pystyä arvioimaan. Usein taustat käyvät ilmi kuvan yhteydessä olevasta 

tekstistä, mutta kuvan aseman korostuessa ja tekstin osuuden vähentyessä 

taustatietoa on näkyvillä yhä vähemmän.

Internetissä kuvia myös kierrätetään ja lainataan yhä enemmän. Uutisvalokuvan 

autenttisuus voi kärsiä myös valokuvan ottajan ja loppukäyttäjän välisestä 

etäisyydestä. Tällöin nousee kysymys siitä kuka viime kädessä on vastuussa kuvien 

autenttisuudesta. Kuvan merkityskin muuttuu eri yhteyteen siirrettäessä ja otsikon 

sanavalinnoilla on suuri merkitys siihen, miten kuva tulkitaan, jos kuva muodostaa 

uutisen ilman siihen liittyvää tekstiä.

Kuvamanipulointia ei enää nähdä suurena ongelmana, sillä yleisö tunnistaa 

kuvamanipuloinnin, koska heillä on kokemusta digitaalisten kuvien ottamisesta ja 

käsittelemisestä (Langton 2009). Tämä voi pitää paikkansa, mutta uutisvalokuvan 

manipuloinnille on olemassa myös tiukat säännöt, jotka tekevät manipuloinnin 

läpinäkyväksi, kun taas valokuvien käyttö uutistarkoitukseen ainakin Internetissä 

tuntuu olevan hyvin vapaamuotoista.
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 3.3 Uutiskuva ajassa

Yksi uutiskuvan peruskriteereistä on ajankohtaisuus. Uutiskuvan on oltava uutisen 

tavoin uudesta kertova, oli uutta sitten tapahtuma, näkökulma tai aihe. (Huovila 2005.) 

Nykytekniikka mahdollistaa uutiskuvan tuomisen katsojan ulottuville miltei sekunneissa 

tapahtuman sattumisesta. Etäisyys vastaanottajan ja silminnäkijän välillä ei enää ole 

uutiskuvaa rajoittava tekijä.

Uutisia myös julkaistaan yhä nopeammalla tahdilla niin televisiossa kuin 

Internetissäkin. Uutistoimistot kilpailevat sillä, kuka saa uutisen ensimmäisenä 

julkaistua. Kiire uutistuotannossa johtaa siihen, että käytetään enemmän 

stereotyyppistä materiaalia, koska ei ole aikaa tuottaa laatua (Langton 2009). Uutisia 

tuotetaan liukuhihnalla, ja nopeutta suositaan syvällisyyden ja taustoittamisen 

kustannuksella.

Myös yleisöltä tuntuu puuttuvan aikaa käsitellä uutisia. Kuvien täytyy olla 

hahmotettavissa nopeasti ja monesti ensivaikutelma ratkaisee, luetaanko uutinen. 

Lukija voi katseellaan tutkia tarjonnan sisällön, toisin sanoen skannata valokuvat 

esimerkiksi pitkää tekstiä tai videoita nopeammin. Median lisääntyvää skannattavuutta 

on tutkinut North Texasin yliopiston professori Lynne Cooke. Hänen tutkimuksensa 

uutismedian ulkoasun muutoksista viimeisen 40 vuoden aikana paljastaa, että 

esimerkiksi uutisten etusivut tarjoavat mediasta riippumatta yhä enemmän tietoa 

yhdellä silmäyksellä.

Skannattavuus tarkoittaa esimerkiksi uutisotsikoiden nopeaa silmäiltävyyttä etusivun 

sisällysluettelon tai uutisruudun aihelistan kautta. Kuvien määrä on myös lisääntynyt ja 

usein ne toimivat ikonisina linkkeinä muuhun sisältöön. (Cooke 2005.) Tällaiseen 

käyttöön otetulta uutisvalokuvalta vaaditaan eri asioita kuin esimerkiksi 
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reportaasikuvalta. Jos aiheen valokuvaus tapahtuu keskitetysti, miten voidaan 

varmistaa kuvan sopivuus eri käyttökohteisiin.

 3.4 Uutiskuvan taiteellisuus

Uutiskuvan on pyrittävä objektiivisuuteen ja oltava totta. Toisaalta uutiskuva voi pyrkiä 

myös muutosta vaativan asian tai poikkeuksen esittämiseen, jolloin raja taiteen kanssa 

hämärtyy. Yhä yleisemmin kuvajournalismin ja dokumenttikuvauksen hedelmät 

päätyvätkin gallerioiden ja taidenäyttelyiden seinille. (Wikipedia 2010.) Taiteen kautta 

voitaisiin myös lähteä hakemaan motiiveja kuvasarjauutisten tekemiselle.

Valokuvauksessa oli vallalla 80- ja 90-luvulla suunta, jossa hylättiin teksti ja luotettiin 

pelkän kuvan voimaan (Salo 2000, 120-122). Tämä suuntaus voi osaltaan olla 

vaikuttamassa Internetin kuvajournalismin tekstittömyyteen. Myös hypertekstin 

mahdollistama ei-lineaarinen narraatio houkuttelee uusiin kokeiluihin kuvajournalismin 

saralla. Uuden median mahdollisuuksia uutiskerrontaan ei useinkaan käytännössä vielä 

hyödynnetä, vaan julkaistaan vanhan median keinoin tuotettu sisältö sellaisenaan 

Internetissä.

Verkko on halpa tapa yksittäiselle valokuvaajalle julkaista kuvareportaasejaan. 

Ongelmana onkin yleisön tavoittaminen (Salo 2000.) Jos sanomalehtitalo antaa tilan 

jossa kuvaaja voi vapaasti ilmaista itseään, hyödynnetään olemassa oleva yleisö ja 

kuvamateriaali, ja sivusto saa ilmaista kuva-aineistoa, jolla kilpailla videosisälltöä 

tuottavien sivustojen kanssa. Myös kuvaaja saa näkyvyyttä ja ehkä oman äänensä 

kuuluviin. Tässä voisi olla yksi motiivi kuvasarjojen tekemiselle ja julkaisemiselle.
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 4 KUVASARJAUUTINEN KUVAJOURNALISMIN KENTÄLLÄ

 4.1 Kuvajournalismi muuttuu

Kuvajournalismin kehitys on ollut tiukasti sidoksissa käytettävissä olevaan tekniikkaan. 

1850-luvulla valokuvattiin jo uutisarvoisia tapahtumia, mutta painamista varten ne 

jouduttiin vielä hitaasti kaivertamaan painolaatoille. Valokuvan painamisessa 1900-

luvun alussa päästiin nopeampaan tuotantoon halftone -tekniikan myötä. Teknisten 

innovaatioiden innoittamat graafiset kokeilut karsiintuivat ajan myötä ja 

käyttökelpoisimmat ideat muuttuivat pian vakiintuneiksi käytännöiksi.

Television tulo uutismarkkinoille vaikutti printtimediaan ja lisäsi painetta uutisten 

kuvittamiseen kilpailtaessa yleisön huomiosta. Internet on tuonut jälleen uuden 

muutostekijän uutiskuvitukseen. Mediat ovat jälleen muutostilassa ja hakevat nyt uutta 

tasapainotilaa ehkä ääripäissä heilahtelevienkin kokeilujen kautta. Uutiskuvaa on siis 

käytetty huomion saamiseksi, ja kuvien määrä on lisääntynyt tekniikan kehittyessä ja 

valokuvan käytön tullessa halvemmaksi ja nopeammaksi

Yleisesti ottaen media on muuttunut tekstivoittoisesta kuvapainotteiseksi ja kuvan 

aseman tekstiin nähden ennustetaan edelleen vahvistuvan. Tutkittaessa kuvan ja 

tekstin suhdetta, on kuva yleensä määritelty tekstin kautta; tukeeko se tekstiä; millaisia 

merkityksiä kuvan sisällölle teksti antaa; mitä lisäarvoa kuva antaa tekstille. 

Kuvasarjauutisessa tekstin asema on alisteinen kuvalle. Teksti auttaa rajaamaan kuvan 

merkityksiä, se toimii kuvan selityksenä, linkkinä kuvasisältöön, tai jopa katoaa 

annettuaan otsikon kuvasarjalle.
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Kuvasarjauutisen tekstit voivat rajoittua kertomaan kuvan ottajan ja päivämäärän, tai 

arkiston, josta se on peräisin. Tällöin koko merkityksien muodostus jää katsojan oman 

ymmärryksen varaan. Kun merkityksiä on ankkuroitu uutiskuvaan vain otsikon verran, 

ja  muu tulkinta on tehtävä suhteessa aiempiin uutisiin pelkkien kuvien varassa, 

merkityksiä varmasti syntyy, mutta ne ovat yksilöllisiä, eivätkä mitenkään rajattuja 

pelkästään uutisen merkityksiksi. Tällainen tiedon ja mielipiteiden jakaminen on 

epävarmaa verrattuna tekstuaaliseen materiaaliin. 

Tunteiden ja tunnelmien välittäminen onnistuu sanattomasti ilman varsinaista 

tarinaakin  ja kuvauutiset puolustaisivat hyvin paikkaansa uutisviihteen saralla. 

Reportaasit voivat olla raskaita kantaaottavuudessaan, ja kevyempi kuvasarjauutinen 

tarjoaa helpommin lähestyttävää valokuvakerrontaa.

 4.2 Kuvasarjauutisen uutistyyppi

Kuvasarjauutisella tarkoitan tässä tutkimuksessa Internetuutissivustoilla esiintyviä 

valokuvista koottuja diaesityksiä( vrt.engl. slide show). Nämä kuvasarjat voivat olla 

joko yhden kuvaajan ottama sarja valokuvia tietystä tapahtumasta tai toimittajan 

kuvapankeista tai muista valokuvalähteistä kokoama samaan aiheeseen liittyvistä 

valokuvista koostuva kuvasarja. Kuvasarjauutisen valokuvia voidaan useimmiten 

tarkastella mielivaltaisessa järjestyksessä, jolloin kuvien välille ei synny lineaarista 

tarinaa, vaan kuvat tulkitaan pikemminkin useina erillisinä näkyminä samasta 

uutistapahtumasta.

Tekstin osuus kuvasarjauutisessa jää usein pelkäksi otsikoksi. Toimitetummissakin 

kuvasarjoissa teksti rajoittuu kuvakohtaisiksi kuvateksteiksi ja muutaman rivin 

ingressiksi. Joissain kuvasarjoissa voi olla taustaääntä tai musiikkia, näissä tapauksissa 

valokuvat on ajastettu näkymään tietyssä järjestyksessä ja tietyn aikaa. Nämä 
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vaihtelevat piirteet osoittavat, että kuvasarjauutisille ei ole vakiintuneita käytäntöjä, 

vaan jokainen sivusto ratkaisee itse miten käyttää valokuvamateriaalia uutista 

kootessaan.

Kuvasarjauutiset vertautuvat kuvaesseisiin tai kuvareportaaseihin, mutta joskus niiden 

käytössä on uuden median mahdollisuuksien hyödyntämisestä johtuen aivan 

omanlaisensa journalistinen tyyli. Kuvasarjauutisen taustalla ei yleensä ole erityistä 

kannanottoa, joten ne voivat olla toimituksellisesti vapaamuotoisempia kuin 

kuvareportaasit. Kuvareportaaseihin on myös mahdollista käyttää runsaasti aikaa, mikä 

ei pidä paikkaansa nopeasti julkaistavan kuvasarjauutisen kohdalla. Kuvasarjauutinen 

koostetaan tavallisesti muusta uutistuotannosta saadusta materiaalista, jolloin 

materiaalia ei ole kerätty erityisesti kuvasarjauutista varten, vaan uutinen syntyy 

käytettävissä olevien kuvien pohjalta.

Kuvareportaaseista poiketen kuvasarjauutiset voivat edustaa useaa erilaista 

journalistista tyyppiä, joiden määrittelyssä käytän apuna Merja Salon Imageware 

-kirjassa esiteltyä jakoa. Koska kuvasarjauutiset ovat vasta muotoutumisvaiheessa, 

esiintyy uutissivustoilla monenlaisia valokuvakoosteita ja niiden vertailu on vaikeaa 

ilman että määrittää jokaisen kuvasarjauutisen valokuvien uutistyypin erikseen. 

Analyysiosassa olenkin käyttänyt kuvasarjauutisien lajityyppien määrittelemisen apuna 

Merja Salon Imageware- kirjassa käyttämää tyypittelytapaa, joka pohjaa Peircen 

semioottiseen pohdintaan todellisuuden havaitsemisesta (Salo 2000).

Salo tarkastelee uutisvalokuvaa yhtenä kuvajournalistisena lajityyppinä. Hän soveltaa 

Peircen filosofian käsiteitä firstness ja secondness tutkiessaan kuvajournalismin 

lajityypien merkityksiä. Firstnessin ominaisuuksia ovat välitön, suora, tosi, pysäyttävä, 

ennennäkemätön. Nämä ominaisuudet toteutuvat Salon mielestä myös 

uutisvalokuvassa, joka, parhaimmillaan, kykenee vangitsemaan huomiomme ja 

koskettamaan emotionaalisesti. Peircen secondness on välittyneempi ja etäännytetympi 
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kokemus todellisuudesta, johon liittyy jo tulkinta. Salo näkee kuvajournalismin 

lajityypeistä kuvareportaasit ja valokuvaesseet tällä tavalla etäännytettyinä ja 

tulkittuina. (Salo 2000, 13-16.)

Mielestäni kuvasarjauutiset sijoittuvat näiden kahden uutistyypin, yksittäisen 

uutiskuvan ja kuvareportaasin, välimaastoon. Kuvasarjauutinen kertoo yksittäisten 

kuviensa summana uutisen jolloin se muistuttaa muodoltaan kuvareportaasia. 

Kuvasarjassa on mahdollista näyttää useita eri näkymiä, jopa näkökulmia samaan 

aiheeseen. Kuvasarjauutinen syntyy monesti puhdasta kuvareportaasia nopeammassa 

ajassa, jolloin kuvien valinta tai kuvaus ja julkaisu tapahtuvat lyhyen ajan sisällä, eikä 

lopputulos ole yhtä pitkän prosessin tulos kuin kuvareportaasissa. 

Kuvamateriaali kuvareportaasia varten hankitaan harkitusti ja aihetta tutkitaan yleensä 

huolella. Kuvasarjauutisen kuvat voivat olla uutistoimituksen ylijäämämateriaalia tai 

useista kuvapankeista koottuja valokuvia. Jos kuvasarjauutinen kootaan kuvapankkien 

materiaalista, on käytettävänä runsaastikin eri kuvaajien ja jopa eri aikoina tuotettuja 

kuvia. Uutisen koostaminen monipuolisesta materiaalista antaa mahdollisuuden 

valintojen kautta nostaa esiin teemoja ja näkökulmia ja vaikkapa kertoa tarinaa. 

Mahdollisuudet jäävät vähäisemmiksi, jos uutista on ollut tekemässä yksi kuvaaja, ja 

tapahtumaa on voinut kuvata vain hetken, tai jos kuvaaja on ollut paikalla vasta 

jälkikäteen. Usein kuvasarja koostetaankin jonkin toisen uutisen teon yhteydessä 

tuotetusta materiaalista.

Hetkessä läsnä oleminen ja dokumentaarisuus korostuvat uutiskuvassa. Jos 

kuvasarjauutinen on koostettu samoista kuvista, joita on otettu päivän sanomalehteä 

varten, se voi lähestyä ajankohtaisuudessaan ja välittömyydessään uutiskuvaa. 

Kuvasarjauutinen voi myös tarjota kuvia lisämateriaalina liittyen johonkin 

sanomalehden tai nettilehden uutisartikkeliin. Tätä vastaavaa audiovisuaalista 
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materiaalia ovat esimerkiksi kokonaisuudessaan internetissä julkaistavat videot, joista 

pätkiä on julkaistu esimerkiksi television uutislähetyksessä.

Hannu Vanhasen kirjassa 10+1 puheenvuoroa kuvareportaasista on pohdittu 

kuvareportaasin eri tyyppejä. Kuvareportaasi tuntui olevan käsitteenä epämääräinen, 

jolloin sen avaamiseksi Vanhanen on jakanut kuvareportaasit julkaisumotiivien mukaan 

dokumentaarisiin ja ilmaisullisiin reportaaseihin. Edelleen hän jakaa ilmaisulliset 

reportaasit ilmiö- ja feature-kuvareportaaseihin ja dokumentaariset uutis- ja 

matkareportaaseihin. Näiden lisäksi Vanhanen nimeää vielä yhden reportaasityypin, 

hybridi-reportaasin, jossa yhdistyy useamman kuin yhden reportaasityypin piirteitä. 

(Vanhanen 2004, 73-78.)

Vaikka Vanhanen ei tarkastelekaan kirjassaan verkkoreportaaseja, voi tätä jakoa 

käyttää apuna hahmotellessa kuvasarjauutisen tyyppiä. Kuvareportaasin käsitteen 

ollessa epämääräinen, voitaisiin kuvasarjauutinen mahduttaa tämän käsitteen sisään. 

Jos halutaan tarkempaa määrittelyä, niin mielestäni kuvasarjauutisen perusero 

reportaasiin nähden on niiden tekotavassa. Kuvasarjauutinen syntyy sivutuotteena tai 

kokoelmana muuhun tarkoitukseen tuotetuista valokuvista.

 5 ANALYYSEJA KUVASARJAUUTISISTA

 5.1 Kuvasarjauutinen ulkomaisilla uutissivustoilla

Brittiläisen BBC-News-uutissivuston etusivulla on linkki In Pictures-osioon (kuva 1), 

johon on koottu kuvia niin uutisvalokuvaajilta, katsojilta kuin arkistoistakin. 

Yksittäisten, luokittain järjestettyjen kuvien lisäksi In Pictures -sivulla on useita 

erityyppisiä kuvasarjagallerioita. Joukossa on valokuvasarjoja tietystä tapahtumasta, 
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kuvareportaaseja ja Day in Pictures, jossa päivän uutiskuvista parhaat on koottu 

yhteen. Erikseen on vielä audio slideshows-kuvasarjaosio, johon järjestyksessä 

vaihtuviin valokuviin on yhdistetty ääninauha. Lisäksi sivulla on linkki blogiin, jossa 

pohditaan uutisvalokuvausta.

Kuvissa on yleensä kuvateksti, joka vastaa parilla lauseella kysymyksiin kuka, mitä, 

missä, milloin. In Pictures-osion lisäksi BBC:n uutissivustolla on Video and Audio-osio 

johon on omalle sivulleen listattu videoklippejä, sekä radioäänityksiä ohjelmien ja 

aihepiirien mukaan ryhmiteltyinä. BBC:llä on yksi monipuolisimmin koostetuista kuvaan 

keskittyvistä uutissivuista Internetissä.

Kuva1. Vasemmalla esimerkki naplesnews.com:in Photo Galleries-osion kuvasarjasta, oikealla 

BBC-news:in In Pictures-osio (katso myös liitteet 1. ja 2.)

Naplesnews.com on tullut tunnetuksi olemalla yksi ensimmäisistä verkkolehdistä, jotka 

menestyivät taloudellisesti. Naplesnews.com on samannimisen paikallisen 

amerikkalaisen sanomalehden verkkosivusto. Naplesnews.com:in uutissivuilla on oma 
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Photo Galleries -osionsa (kuva 1), josta pääsee käsiksi miltei kaikkeen sivustolla 

julkaistuun kuvamateriaaliin keskitetysti ja aihepiireittäin ryhmiteltynä. Kuvien joukossa 

on sekä lukijoiden ottamia kuvia, kuvatoimistojen kuvia että toimituksen omaa 

tuotantoa. Lisäksi julkaistaan paikallisjärjestöjen ja poliisin tuottamaa materiaalia, 

kuten esimerkiksi kuukauden aikana pidätettyjen kasvokuvista tehdyt kuvasarjat. 

Naplesnews.com:in sivusto käyttää kuvia monipuolisesti uutisoinnissa, lisäksi se käyttää 

runsaasti paikallisen yhteisön tuottamaa materiaalia uutisissaan ja kuvatarjonnassaan.

 5.2 Kuvasarjauutinen suomalaisten sanomalehtien uutissivustoilla

Aamulehti on Pirkanmaan maakuntalehti ja Suomen toiseksi suurin joka päivä 

ilmestyvä lehti. Aamulehden verkkosivujen kuvasarjauutisiin pääsee etusivulta joko 

ylänavigointipalkin Galleriat-linkistä, tai klikkaamalla etusivulla alempana oikeassa 

reunassa olevaa osiota, joka on otsikoitu sanalla kuvat. Kuvat-osiossa on näkyvillä 

tuore esimerkki kuvasarjoista, sekä kuvasarjan otsikko. Galleriat-sivulle on koottu 

kuvasarjojen lisäksi myös videot (kuva 3.).

Kaikki materiaali on ryhmitelty aiheen mukaisiksi linkkilistoiksi oikealle, linkkeinä 

toimivat otsikkotekstit. Kunkin kategorian linkkilistan viimeisenä olevasta Kaikki 

galleriat-linkistä pääsee sen kategorian kuvilla varustettuun linkkilistaan. 

Vasemmanpuoleisella palstalla on jokaisen kategorian tuorein kuvasarja tai video 

otsikoineen ja lyhyt, useimmiten lauseen parin mittainen vastaus kysymyssarjaan kuka, 

mitä, missä, milloin. Lisäksi mainitaan montako kuvaa tai videota uutisessa on, sekä 

uutisen kuvaaja ja kuvauspäivä. Sen sijaan uutisen kirjoittajasta ei ole mainintaa.

Useat kuvasarjat liittyvät johonkin ajankohtaiseen uutisaiheeseen. Esimerkkinä oleva 

kuvasarjauutinen (kuva 2.) liittyy citykaniuutisointiin, joka analyysihetkellä oli ollut jo 

pitkään etusivujen pääaiheita. Uutisotsikkoa tai yksittäistä linkkilistan otsikkoa 



17
painamalla saa kuvasarjan omalle sivulleen, kuvaa klikkaamalla aukeaa yksittäinen 

kuva isossa koossa omalle sivulleen.

Kuvia voi selata järjestysnumeron mukaan alasvetovalikosta. Lisäksi edellinen ja 

seuraava kuva voidaan avata vasemmalla ja oikealla puolella olevien pienten 

kuvaikonien sekä vastaavien tekstilinkkien kautta. Kuvia on siis mahdollista selata 

missä järjestyksessä tahansa tai valita vain yksittäinen kuva. On tietysti mahdollista 

pitäytyä toimituksen luomassakin kuvajärjestyksessä, mutta tässä esimerkissä se ei tuo 

kuvien lukemiseen lisää mitään olennaista.

Kuvatekstejä on vain joissain yksittäisissä kuvissa, muuten annetaan kuvan puhua 

puolestaan. Varsinaista tarinaa ei useinkaan tunnu kuvasarjan kuvista syntyvän. 

Kissojen kaniateriasta kertova kuvasarja jääkin vain sarjaksi erillisiä näkymiä samasta 

aiheesta, vaikka kuvat etenevätkin luultavasti kronologisesti. Näissä kuvissa ei 

kuvatekstejä ole, jopa yhdessä kuvista esiintyvä henkilö jätetään nimeämättä.

Kuvasarja ei tässä tapauksessa ota kantaa tai luo mitään tulkintoja, vaan pysyy 

firstness- tasolla keräten huomiota ja herättäen tunteita hellyttävillä eläinpienokaisilla 

jotka ovat syömäpuuhissa. Tällainen näennäisesti valikoimaton kuvasarja tuo kuitenkin 

katsojalle erään yksittäisestä uutiskuvasta puuttuvan lisän; hän voi valita, mitä kuvaa 

hän katsoo. Uutistoimitushan tavallisesti tekee valinnat puolestamme. Tällaisia 

yksilöllisiä valinnan mahdollisuuksia pidetään yleisesti Internet-sisältöjen vahvuutena 

suhteessa muuhun mediaan.
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Kuva2. Esimerkkinä olevan kuvasarjan isoista kissapedoista on kuvannut kotimaisen 

kuvatoimisto Compicin kuvaaja Pekka Sipola, kuvaesimerkit otettu 23.10.2009

Kuvasarjan omalta sivulta pääsee linkin kautta myös katsomaan videon aiheesta, jos 

sellainen kuvasarjaan liittyy. Videolinkkejä en saanut auki, joten ilmeisesti tässä juuri 

on yksi syy, miksi verkkolehdet suosivat kuvasarjoja. Kuvat latautuvat nopeasti, 

toimivat varmemmin, eivätkä kuormita yhteyksiä. Kuvasarjojen materiaalit ovat osittain 

videolta kaapattuja pysäytyskuvia. Yleisesti ottaen sivustolla käytetään enimmäkseen 

kotimaisten ja ulkomaisten uutis- ja kuvatoimistojen kuvia. Omia kuvaajia käytetään 

esimerkiksi ennalta tiedettyjen kotimaisten tapahtumien ja paikkojen kuvaamiseen. 

Lukijoiden ottamia kuvia ei tällä sivustolla tutkimusajankohtana näkynyt.
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Kuvasarjoihin pääsee aamulehti.fi:n sivuilta helposti. Sisältö on myös helposti 

hahmotettavissa, otsikoiden ja kuvien ryhmittely ja kategorisointi toimivat. Selattavuus 

on helppo, videosisältöön pääseminen ei onnistunut tällä kertaa. Kuvasarjat ovat 

sisällöltään muuta uutisointia vastaavia, onnettomuuksia, paikallisia ja ulkomaisia 

tapahtumia, urheilua, kulttuuria, julkisuuden henkilöitä ja esimerkinkin edustamaa 

pehmeää uutisointia.

Noin kerran viikkoon Gallerioihin tulee uutta sisältöä. Yksittäiset kuvat ovat omien 

kuvaajien ottamien kuvien osalta lähinnä dokumentoivia ja ajankohtaisia. Kuvat ovat 

osittain sisällöllistä toistoa rajauksen ja kuvakulman vaihtuessa. Kuvien laatu vaihtelee, 

vaikka asialla ovatkin ammattikuvaajat. Nämä kuvasarjat sijoittuvat firstness käsitteen 

piiriin, tarjoamalla suoria näkymiä todellisiin tapahtumiin.

Kuvatoimistojen materiaalista tehdyissä kuvasarjoissa kuvien laatu ja sommittelu on 

mietitympää ja kuvissa on panostettu esteettisyyteenkin. Ostettuja valokuvia on 

käytetty lähinnä maantieteellisesti etäisistä tapahtumista kertovissa kuvasarjoissa, eikä 

näitä ole montaa. Valokuvat on koottu esimerkiksi Kiinan kansantasavallan 60-

vuotisjuhlasta kertovassa kuvasarjassa useiden kuvaajien kuvista ja ne välittävät 

lähinnä tunnelmia.

Valokuva- ja videomateriaalien lisäksi Galleriat-sivulla on muutama multimediaesitys. 

Näissä esityksissä kuvan käyttö ja tarinan kerronta onkin jo kokeellisempaa ja 

enemmän Internetin mahdollisuuksia hyödyntävää. Katsojalle annetaan mahdollisuus 

luoda oma kokemus paikan päällä olosta tarjoamalla entistä enemmän vaihtoehtoisia 

katselukulmia tapahtumiin esimerkiksi panoraamatekniikalla. Toisenlaisessa 

multimediaesityksessä taas on mukana taiteellista tulkintaa myös tekstien ja layoutin 

suunnittelussa, toteutustapana PowerPoint-esitys. Tulevaisuudessa tämän tyyppisten 

esitysten määrä lisääntyy varmasti ja auttaa osaltaan nettimediaa luomaan omat 

muusta mediasta eroavat käytännöt journalismin tekoon.
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Suomessa ei ole montaa sanomalehteä, joka ilmestyisi vain Internetversiona. 

Kokoomuksen verkkolehti Verkkouutiset on yksi. Verkkouutisilla ei ole erillistä osiota 

videoille, eikä myöskään kuvasarjauutisia. Verkkouutiset käyttää uutisten kuvitukseen 

muutenkin lähinnä ostettuja kuvia. Uusi Suomi mainostaa itseään maan luetuimpana 

itsenäisenä verkkolehtenä. Uuden Suomen sivuilta ei löydy kuvasarjauutisia, video-osio 

kylläkin.

Internetissä on joitain kotimaisia uutispalvelusivustoja, jotka ovat lähinnä luokiteltuja 

linkkilistoja muiden uutistuottajien tekemiin uutisiin. Myöskään näillä sivustoilla ei 

kuvasarjauutisia näe. Esimerkiksi Ampparit.com listaa uutisotsikoiden lisäksi vain 

videoleikkeitä. Myöskään Wikiuutisissa tai sen englanninkielisessä versiossa 

Wikinews:ssa ei löydy kuvasarjauutisia. Tämäntyyppiset uutissivustot eivät tuota itse 

kuvamateriaalia, vaan ovat riippuvaisia muualla tuotetusta materiaalista.

Yhteenvetona muiden suomalaisten sanomalehtien verkkouutissivustoista voi todeta, 

että kuvasarjauutisia esiintyy vain myös printteinä ilmestyvien sanomalehtien 

verkkosivuilla. Näiden sanomalehtien kuvasarjauutiset ovat aamulehti.fi:n sarjojen 

kaltaisia, mutta toteutus vaihtelee. Osa kuvasarjoista lähentelee reportaasia, jotkut 

ovat kiinteitä esityksiä, joissa on myös ääntä. Mielestäni aamulehti.fi:n 

kuvasarjauutinen isoista kissoista on tyypillinen ja tutkittavaa ilmiötä hyvin kuvaava 

esimerkki.

 5.3 Suomalaisten tv-kanavien Internet-uutissivustot

Yleisradion nettisivuston, yle.fi:n uutis-osiossa ei ole kuvasarjauutisia. Sen sijaan osion 

etusivun alaosassa on videot-palsta, johon on koottu valikoima videoita viime päivien 

kiinnostavimmista uutisista. Uutiset on listattu otsikoina, ja lisäksi kerrotaan kunkin 

uutisen julkaisuajankohta. Otsikot toimivat linkkeinä videoon. Osassa on otsikon lisäksi 
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mukana myös uutiskärki. Itse videot ovat esimerkiksi pätkiä edellisillan tv-uutisesta tai 

ajankohtaisohjelmasta.

Jotkut videot koostuvat leikkaamattomasta videomateriaalista, jossa ääninauhalla on 

vain taustaääniä tai ei ääntä ollenkaan. Nämä videot muistuttavat sikäli 

kuvasarjauutisia, että ne ovat vain vähän toimitettuja ja useimmiten materiaali on 

aiemmin julkaistuista uutisista peräisin. Kuvasarjoissa, kuten videoissakin annetaan 

myös mahdollisuus tutustua aiemmassa uutisessa osittain nähtyyn materiaaliin nyt 

kokonaisuudessaan. Videot, kuten kuvasarjojen kuvatkin, voivat myös olla 

ulkopuolisten kuvatoimistojen tuottamia.

Myöskään muiden suomalaisten tv-kanavien nettiuutissivuilta ei kuvasarjauutisia 

löytynyt, videoita sen sijaan oli kaikilla. 

 5.4 Suomenkuvalehti.fi:n kuvasarjat

Suomen Kuvalehden verkkosivusto suomenkuvalehti.fi julkaisee Kuvat-osiossa 

uutiskuvavirtaa maailmalta (kuva 5.). Näiden yksittäisten kuvien lisäksi tässä osiossa on 

kuvakilpailuja ajankohtaisista aiheista, joihin lukijat voivat osallistua omilla kuvillaan. 

Kuvat-osiossa on myös kuvasarjauutisia, joita sivustolla nimitetään kuvakertomuksiksi 

(kuvat 6.-8.). Nämä kuvasarjat on rakennettu siten, että kuvat vaihtuvat tietyllä 

nopeudella ja tietyssä järjestyksessä alusta loppuun.

Kuvasarjan päällä on koko ajan näkyvissä otsikko, alapuolella on muutaman rivin 

ingressi. Kuvakertomuksissa ei ole useimmiten käytetty ääntä, sen sijaan jokaisessa 

valokuvassa on lauseen tai parin mittainen kuvateksti, jossa kuvasarjan tarina 

kerrotaan sanoin. Osittain kuvatekstit selittävät kuvia, muissa tapauksissa ne ovat 
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itsenäisiä lauseita, jotka vievät tarinaa eteenpäin kuvan ollessa kuvituskuva. Jotkut 

kuvat ovat ilman tekstiä. (Kuva 4.)

Kuvia on koottu kuvapankeista ja eri tekijöiltä, jotkut kuvakertomukset ovat yhden 

kuvaajan kuvaamia. Kirjoittajaksi mainitaan yleensä toimitus, joissain nimetään myös 

kirjoittaja. Muutama kuvakertomus on tehty äänen kanssa, jolloin taustalla on 

esimerkiksi haastattelu, ja suomennos ilmestyy tekstinä kuvan päälle. Näissä 

kuvakertomuksissa on tekijöinä ollut valokuvaajan ja kirjoittajan lisäksi erillinen 

kuvakoosteen tekijä.

Kuvakertomuksia on arkiston perusteella julkaistu viikoittain. Suurin osa kuvasarjoista 

täyttää kuvareportaasin tunnusmerkit. Myös ulkomaisten kuvalehtien verkkosivuilla 

esiintyy kuvasarjagallerioita, ja niidenkin kuvasarjat ovat enemmän kuvareportaasien 

kuin kuvasarjauutisen kaltaisia. Kuvalehdet ilmestyvät harvemmin kuin sanomalehdet 

ja vastaavasti sanomalehtien verkkosivustoilla on painetta tiheämpiin päivityksiin kuin 

kuvalehtien verkkosivuilla.

 6 POHDINTAA LOPUKSI

Kuvasarjauutisia julkaistaan niillä sivustoilla, joilla on omaa uutisvalokuvatuotantoa. 

Kuvasarjauutinen syntyy joko kuvaajan itsenäisenä tuotoksena tai toimituksen 

yhteisvoimin. Kuvasarjauutisessa tekijä jää usein epäselväksi. Voi olla, että kuvasarjan 

yhteydessä on vain kuvapankin nimi, eikä tekijä käy mistään selville. Kuvaajan nimi 

saatetaan mainita, mutta onko hän valinnut ja otsikoinut kuvat, vai onko joku muu 

toimittanut sen?
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Kuvasarjauutisia julkaistaan vain sanomalehtien nettisivuilla. Sanomalehdessä 

palstatilaa on niukasti, ja jos mielenkiintoista kuvamateriaalia on runsaasti, ne on 

mahdollista julkaista halvalla lehden Internetsivuilla. Kuvasarjauutisia käytetään 

useimmin sanomalehtien internetsivustoilla, jolloin voidaan ajatella niiden kilpailevan 

tv-kanavien uutissivustojen videomateriaalin kanssa. Kuvasarjauutinen voi jollain 

sivustolla olla myös otos videomateriaalista poimittuja kuvia ja esiintyä videon 

yhteydessä. Tällöin se toimii nopeasti latautuvana esittelynä videosisältöön.

Kuvasarjauutisessa on potentiaalia, jota ei Suomessa vielä hyödynnetä riittävästi. 

Kuvasarjojen tekoon ei erikseen anneta resursseja, vaan joku kasaa ne jos ehtii ja 

miten parhaiten taitaa. Kuitenkin laadukkaasta kuvamateriaalista saisi hyvän 

vetonaulan omalle uutissivustolleen. Peruskriteerit täyttämällä kuvasarjauutinen on 

hyvä uutinen sellaisenaan.  Nämä kriteerit ovat tekijän ja lähteiden näkyvyys, selkeä 

vastaus uutisen peruskysymyssarjaan mitä, missä, milloin, sekä tulevan 

käyttötarkoituksen huomiointi kuvasarjan osana jo kuvausvaiheessa, jos ei sitten 

käytetä kuvapankkia.

Kuvasarja voi toimia myös muilla tasoilla, kuin uutisena. Editoimaton kuvasarja, 

valokuvat tai video antavat katsojalle tunteen alkuperäisen tiedon lähteillä olosta. 

Kuvasarjan kokonaan näyttäminen voi myös auttaa katsojaa tiedostamaan valinnat, 

lisäten näin uutistuotannon läpinäkyvyyttä. Läpinäkyvyyttä lisää myös useamman 

näkökulman esiin tuominen kuvasarjan ja uutisartikkelin muodossa. Kuvaajalla on 

mahdollisuus saada oma äänensä kuuluviin, jos hän saa toteuttaa kuvasarjan 

haluamallaan tavalla, ehkä jopa taiteellisena teoksena.

Voidaan myös kysyä, voiko pelkkä kuva ilman tekstiä toimia uutisena? Vaaditaan 

todella paljon valokuvaajalta jotta haluttu viesti tiivistyisi kuvaan niin, että merkitys 

aukeaa varmasti katsojalle. Epäilen myös, voiko luottaa katsojan kuvanlukutaitoon 

nykyisessä tekstuaalisessa kulttuurissa? Tietyt uutisaiheet kääntyvät paremmin kuvan 
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kielelle, joten ehkä tekstittömillä kuvasarjoillakin on paikkansa. Kun uutisaihetta on 

käsitelty jo laajasti muissa yhteyksissä, ei kuvien sisältöä enää erikseen tarvitse 

selittää.

Olisin halunnut analysoida laajemmin erityyppisiä kuvasarjauutisia, mutta tällä kertaa 

aikataulut eivät sitä sallineet. Myös erilaiset multimediaa hyödyntävät uutiskuvasarjat 

olisivat olleet mielenkiintoista tutkittavaa. Kaikenkaikkiaan uutiskuvan käyttö 

Internetissä on muutostilassa ja jatkuvasti syntyy uusia kokeiluja joilla yritetään 

hyödyntää monipuolisemmin tämän median mahdollisuuksia. Kuvasarjauutinen ehkä on 

saanut alkunsa halvan materiaalin hyödyntämisestä sellaisenaan, mutta sen ei tarvitse 

jäädä siihen.
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