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1 JOHDANTO 

Urheilujournalismi on kärsinyt viime vuosina muun journalismin tavoin. Suuret 

mediayhtiöt ovat yt-neuvottelujen seurauksena vähentäneet journalistien mää-

rää ja kuormitus yrityksiin jääneille toimittajille on muodostunut ylitsepääsemät-

tömäksi ongelmaksi, kuten Honkonen ja Lankinen (2012, 13) toteavat. Sanoma-

lehdet ovat olleet vähennyksien myötä suurimpia kärsijöitä, mutta myös verkko-

journalismi on ollut uhri. Nikusen (2011, 20–21) mukaan nopeus ja määrä ovat 

nousseet suurimmiksi valttikorteiksi, joten voidaankin perustellusti väittää, ettei-

vät toimittajien perusedellytyksiin kuulu enää pitkä taustatyötä ja laatu. Muutos-

ten myötä uutisten sisältö onkin heikentynyt merkittävästi myös urheiluverkko-

journalismissa ja verkkojulkaisut ovat muovanneet verkkojournalismista niin sa-

nottua klikkausjournalismia, jossa ihmisiä houkutellaan lukemaan uutinen har-

haanjohtavien otsikoiden avulla, kuten myöhemmin esille nostettavat verkkojul-

kaisujen analyysit osoittavat. 

Yhdeksi suurimmaksi verkkojournalismin, ja tässä tapauksessa verkossa esiin-

tyvän urheilujournalismin, ongelmaksi on muodostunut uutisten jatkuva toisto. 

Mediatalojen omien uutisten tuottaminen on vähentynyt ja esimerkiksi urheiluun 

liittyvillä keskustelupalstoilla ja sivustoilla urheilujournalismin kuluttajat, toisin 

sanoen lukijat, ovat kritisoineet omien, tuotettujen uutisten vähyyttä sekä jatku-

vaa uutisten kopioimista. 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on siis tarkastella internetissä esiintyvän 

urheilujournalismin tasoa ja etsiä vastaus tutkimuskysymykseen: Mitä uutta ur-

heilu-uutissivustoille voitaisiin kehittää? Kysymykseen haetaan vastauksia ana-

lysoimalla tarkoin valittujen valtamedioiden urheiluosioita ja urheilu-uutisiin eri-

koistuneita verkkojulkaisuja, sekä kyselytutkimuksella, joka on suunnattu urhei-

lun kuluttajille. Kyselytutkimuksesta saadut vastaukset kertovat urheilun kulutta-

jien suhtautumisesta suomalaisen urheilujournalismin nykytasoon ja samalla 

myös uudistusideoita suomalaisen urheilujournalismin ja erityisesti urheiluverk-

kojournalismin kehittämiseen. Verkkojulkaisujen analysointi puolestaan paljas-
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taa urheiluverkkojournalismin puutteita ja ongelmakohtia, joihin on syytä puut-

tua. Expektille rakennettava konsepti sisältää urheiluverkkojournalismin uuden 

aihealueen, mutta myös samalla antaa tekstituotoksiin sisällöllisiä parannuseh-

dotuksia, joiden avulla pyritään tarttumaan urheiluverkkojournalismin vallitseviin 

ongelmiin. 

Kattavan sivustojen ja kyselytutkimuksen analysoinnilla opinnäytetyön journalis-

tisena tuotoksena rakennetaan konsepti uudesta aihealueesta vedonlyöntiyhtiö 

Expektin suunnitteilla olevalle urheilu-uutissivustolle. Aihetta käsitellään erityi-

sesti luvussa kuusi. Expekt on yksi suurimmista kansainvälisistä alalla toimivista 

Online gaming -yrityksistä ja sen perustivat vuonna 1999 ruotsalaiset Christian 

Haupt ja Conny Cesar. 14 vuotta sitten perustettu vedonlyöntiyhtiö on yksi van-

himmista ja ensimmäisistä pohjois-eurooppalaisista, verkossa toimivista Online-

peliyhtiöistä. Expekt on profiloitunut pokerin pelaamiseen, mutta  sivustolla on 

myös laaja valikoima erilaisia urheiluun keskittyneitä vedonlyöntimahdollisuuk-

sia (Expekt 2013). Nykyisin yritys on osa Betclic Everest Groupia, joka hallinnoi 

useita vedonlyöntiin ja pokerin pelaamiseen liittyviä sivustoja (Betclic Everest 

Group 2013). Expektin mukaantulo mediakenttään kuvastaa maailmalla vallit-

sevaa journalismin nykytilannetta, sillä useista alun perin mediakentän ulkopuo-

lisista tahoista on viime vuosina tullut suuria media-alan yrityksiä, joita kutsu-

taan uusmediayrityksiksi. 

Uusmedia on yhteisnimitys digitaalisuuteen perustuville, tietokoneen ja tietoverk-
kojen kautta käytettäville viestintävälineille. Uusmedian ominaispiirteitä ovat 
verkkomaisuus, reaaliaikaisuus, päivitettävyys, kaksisuuntaisuus, vuorovaikuttei-
suus, virtuaalinen ympäristö sekä henkilökohtaisuus ja erilaiset suodattimet. 
(Suomen mediaopas 2013) 

Tutkielman aineistona käytetään Ilta-Sanomat.fi- ja MTV3.fi -sivustojen urhei-

luosioita, urheiluun erikoistunutta SuomiKiekko.com -ryhmittymää, Jatkoai-

ka.com -jääkiekkosivustoa sekä urheilu-uutisiin ja urheiluvedonlyöntiin keskitty-

vää Veikkaajat.com -sivustoa, joita tutkittiin aikavälillä 8.3.2013 – 25.4.2013. 
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2 URHEILUJOURNALISMIN KÄSITTEITÄ 

Urheilujournalismi tunnetaan Suomessa niin sanotusti puhtaana, kun vertailu-

kohdaksi otetaan muiden alojen journalismi. Oikeastaan urheilujournalismi on 

ainut suomalaisen journalismin ala, jonka tapoihin ei kuulu kritisointi ja vahvat 

negatiiviset kannanotot, vaan ennemminkin viihteellisyys ja kiltteys. 

Eli kun Suomi voittaa Kanadan jääkiekon olympiafinaalissa, joukkue on pelannut 
”kurinalaisesti ja nöyrästi omaa peliään”. Kun taas Suomi häviää Kanadalle jää-
kiekon olympiafinaalissa, se häviää ”jääkiekon kovimmille ammattilaisille”. (Pän-
käläinen 1998, 33.) 

Kuten urheilu itsessään, myös urheilujournalismi on viihdettä ja elämyksien tuot-

tamista ihmisille ja lukijoille. ”Viihteellinen, liioitteleva ja skandaaleja tehtaileva 

journalismi myy hyvin ympäri maailman” (Vehkoo 2011, 166). 

Suomalainen urheilujournalismi ei ole kriittisyyden näkökulmasta tarkasteltuna 

juurikaan muuttunut. Mutta kun puhutaan urheilujournalismin työntekijöistä, ur-

heilujournalisteista, on toimenkuva muuttunut rajusti. Toimenkuvaa rajuimmin 

muokannut taho on verkkojournalismi ja ylipäätään internet. Tietoa on nykypäi-

vänä saatavilla valtavat määrät. Usein se nähdään positiivisena asiana, mutta 

valtava tietotulva on tuonut myös lisähaasteita nykypäivän journalisteille. Kun 

ennen internetin vallankumousta journalistin tehtävänä oli hakea tietoa arkistois-

ta, historiallisesta kirjallisuudesta ja taustahaastatteluista, nykypäivänä tiedon-

haku keskittyy pääasiassa verkkoon. Internetissä olevan loputtoman informaa-

tiomäärän vuoksi journalistin onkin täytynyt kehittää itselleen entistä vahvempi 

suodatin, jonka avulla erottaa tosiasiat yksittäisten ihmisten mielipiteistä. 

2.1 Urheilujournalismi 

Suomalainen urheilujournalismi on liiaksi niin sanottua tulosjournalismia. Voitta-

jien nimet kerrotaan lähestulkoon jokaisessa urheilumediassa, mutta itse tapah-

tumat jäävät tulosten varjoon. Suomalaisessa urheilujournalismissa voitaisiinkin 

siirtyä tapahtumien jälkiraportoinnista ennemminkin tulevan esiinnostamiseen. 
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Esimerkkinä tässä asiassa voidaan käyttää sitä, että jonkin ottelutapahtuman 

päätyttyä jokainen urheilumedia toisensa jälkeen toistaa uutisessaan voittajan 

nimeä: Marssijärjestys säilyi – Tappara ja Ässät finaalien kynnykselle (MTV3 

2013a), Ässät korjasi potin Jyväskylän kuumasta kamppailusta (Ilta-Sanomat 

2013a), Porin Ässät voiton päässä finaaleista! (Veikkaajat.com 2013a). Sen 

sijaan se, mitä voittajalla on edessään seuraavaksi, jätetään tyystin pois uu-

tisoinnista ja etenkin otsikoinnista: Uutisissa ei myöskään nosteta esille tappion 

kärsinyttä urheilijaa tai seuraa. Sen sijaan, että jokainen media toistaa sitä, mi-

ten lähellä tässä esimerkkitapauksessa Ässät on finaalipaikkaa, voitaisiin muis-

ta medioista erottua siten, että nostettaisiin näkökulmaksi se, mitä välierävas-

tustaja JYP:n on tehtävä voittaakseen sarja ja edetäkseen finaaleihin. 

”Osasyyksi urheilujournalismin pinnallisuuteen on tulkittu urheilun uutistarjonnan 

runsaus, mikä puolestaan johtaa helposti kaavamaisuuteen” (Laine 2011, 43). 

Kun urheilujournalismissa kilpaillaan laadun suhteen määrässä, ajaudutaan 

usein tilanteeseen, että urheilu-uutisesta ja tämän myötä urheilujournalismista 

tulee pinnallista. Kun verkkojulkaisu ottaa tavoitteekseen kertoa kaikesta kai-

ken, kynnys kaavamaisuuteen madaltuu merkittävästi ja samat virheet, tässä 

tapauksessa sisällön kapeus, toistuvat kerta toisensa jälkeen. 

Kaikkien aikojen suurimmat suomalaisurheilijat ovat suomalaiselle urheiluylei-

sölle pyhä asia. Samalla tavalla ne ovat sitä liiaksi myös suomalaisille urheilu-

journalisteille. Urheilulehden päätoimittaja Jukka Rönkä toteaa, että suomalai-

nen ihminen näkee urheilujournalismin edelleen sinivalkoisten lasien läpi (Vie-

rumäkeläinen 2009). Kommenttillaan Rönkä viittaa siihen, että suomalaisessa 

urheilujournalismissa usein riittävät pelkät valmentajien ja pelaajien kommentit. 

Heitä ei uskalleta kritisoida ja kysymykset ovat liiaksi tulosjournalismiin viittaa-

via: ”Miten ottelu sujui?” ”Oletko tyytyväinen omaan panokseesi?” Tällöin myös 

vastaukset jäävät tasoltaan pinnallisiksi. Röngän mukaan perinteitä ravisteleval-

le mielipidejournalismille on tilausta ja vain sitä kautta suomalaista urheilujour-

nalismia voidaan kehittää ja viedä eteenpäin (Vierumäkeläinen 2009). 

Kapea-alaisuuden ohella urheilujournalismia on myös arvosteltu sen pinnallisuu-
desta. Pinnallisuudella viitataan ennen kaikkea urheilujournalismin kritiikittömyy-
teen ja viihteelliseen luonteeseen. (Laine 2011, 43.) 
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Suomalainen urheilujournalismi on ottanut kehitysaskelia siihen suuntaan, että 

urheilijoita ja urheilun parissa toimivia henkilöitä uskalletaan kritisoida. Urheilu-

toimittajain liiton puheenjohtaja Heikki Miettisen mukaan urheilujournalismi 

Suomessa on nykypäivänä hyvällä tasolla, mutta edelleen liian kilttiä verrattuna 

muun muassa länsinaapuri Ruotsiin (Yle Radio Peili 2011). Heikki Miettinen 

esitteli mielipiteitään Urheilun taustapeili -ohjelmassa, jossa keskusteltiin suo-

malaisen urheilujournalismin historiasta ja nykytilasta. Esimerkkinä Miettinen 

toteaa, että länsinaapuri Ruotsissa eri mediatalot olisivat jo niin sanotusti teloit-

taneet jalkapalloilija Jari Litmasen. Kommentillaan Miettinen viittaa siihen, että 

Ruotsissa olisi jo tartuttu Litmasen päätökseen jatkaa yhä uraansa ja kritisoitu 

avoimesti Litmasen päätöksiä. Sen sijaan suomalaismediat eivät ole Litmasen 

päätöksiä kritisoineet. Tulevan sijaan suomalaisissa urheilumedioissa nostetaan 

esille menneisyys ja Litmasen kohdalla 1990-luvun ja 2000-luvun alkupuolen 

kultaiset ajat. Suomalaisessa urheilujournalismissa pyhyys ajaa faktojen edelle. 

2.2 Urheilujournalisti 

Seppo Pänkäläinen avaa teoksessaan Suomalainen urheilujournalismi tosiasioi-

ta suomalaisista urheilutoimittajista toteamalla, että ensimmäiset urheilutoimitta-

jat olivat urheiluaktiiveja ja järjestöihmisiä (Pänkäläinen 1998, 8). Urheilutoimit-

tajain liiton puheenjohtaja Heikki Miettisen mukaan urheilutoimittajat olivat yhä 

edelleen 1980-luvulla mukana eri urheilujärjestöissä ja urheilujournalismi perus-

tui ”fanittamiseen” (Yle Radio Peili 2011). Miettinen toteaakin, että aiemmin ur-

heilu-uutisia kehitettiin toimittajien ja urheilupäättäjien saunailloissa, mutta ny-

kyisin tällaisia tapahtumia ei enää juurikaan ole.  

Takavuosina urheilutoimittajia arvosteltiin siitä, että he tietävät niin paljon enem-
män urheilusta kuin journalismista. Nyt tilanne on muuttunut. (Pänkäläinen 1998, 
4.) 

Urheilujournalistilta ei saa sulkea pois mahdollisuutta eläytyä urheiluun. Eläyty-

minen ja ”fanittaminen” tarkoittavatkin erillisiä asioita. Elina Jouppi (Jouppi 

2008, 25) määrittelee Pro Gradu -työssään urheilutoimittajan eläytymistä siten, 

että urheilutoimittaja kirjoittaa työssään tunteella ja aidosti. Se siis tuo värikkyyt-
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tä journalistisiin tekstituotoksiin. Fanikulttuuri ja fanaattisuus puolestaan ovat 

esimerkiksi yhden urheiluseuran kannattamista, populäärikulttuurillinen ilmiö 

(Jouppi 2008, 11), jolla ei ole mitään tekemistä nykypäivän journalismin kanssa. 

Eläytyminen ja ”fanittaminen” kuitenkin linkittyvät siten toisiinsa, että eläytyvät 

journalistiset tekstit nostavat entisestään fanien tunnetilaa, sekä negatiivisessa 

että positiivisessa mielessä aiheuttaen fanien keskuudessa keskustelua. Urhei-

lutoimittajain liiton puheenjohtaja Heikki Miettinen allekirjoittaa edelliset mietteet 

täysin ja toteaa, että viimeisen 20 vuoden aikana urheilujournalismi on kehitty-

nyt ammattimaiseksi, eikä toimittaja voi enää ammattietiikkansa vuoksi olla liian 

lähellä urheilijaa tai urheilupäättäjää (Yle Radio Peili 2011). Silloin toimittajan 

toimenkuva hämärtyy liiaksi. Tästä syystä urheilutoimittajat ja urheilijat ovat yhä 

vähemmän tekemisissä keskenään työolosuhteiden ulkopuolella. Fanittamises-

ta puhuessaan Miettinen toteaa, että toimittaja saa iloita hienoista suorituksista, 

mutta ei varsinaisesti näyttää tuntemuksiaan liiaksi julki.  

Nykypäivänä naiset seuraavat yhä enemmän urheilua ja ovat siitä myös kiin-

nostuneita. Siitä huolimatta naisten määrä suhteutettuna miesten määrään ur-

heilutoimittajain alalla on verrattain vähäinen. Urheilutoimittajain liiton puheen-

johtaja Heikki Miettinen arveli, että naisten ja miesten prosentuaalinen ero joh-

tuu osittain siitä, että urheilutoimittajan työt sijoittuvat pääasiassa viikonloppui-

hin ja iltavuoroihin. Miettisen mukaan naisille on edelleen nykypäivänä tärkeää 

olla viikonloppuisin ja ylipäätään iltaisin perheensä parissa. Hän uskoo edellä 

mainittujen seikkojen vaikuttavan oleellisesti siihen, että urheilujournalismi on 

edelleen miesvaltainen ala. Samalla hän toteaa naistoimittajien vaihtuvuuden 

olevan urheilujournalismin saralla verrattain suurta (Yle Radio Peili 2011). Ur-

heilujournalismi on siis pääasiassa miesten luomaa ja ylläpitämää (Pänkäläinen 

1998, 29). 
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3 URHEILUJOURNALISMIN NYKYTILA 

Viimeisten 30 vuoden aikana urheilujournalismi on kehittynyt todella paljon. Ur-

heilutoimittajain liiton puheenjohtaja Heikki Miettisen mukaan uutiset, artikkelit ja 

kolumnit ovat pääosin puolueettomasta näkökulmasta tarkastellen tehtyjä, eikä 

nykypäivän urheilujournalisti aja enää itsensä tai jonkin järjestön etuja (Yle Ra-

dio Peili 2011). 

Pitkään urheilutoimittamisessa säilyi perinne, että urheilutoimittajilla oli takanaan 
aktiiviura. Vuoden 1981 Urheilulehden artikkelissa kuitenkin jo ”valiteltiin” sitä, 
ettei urheilutoimittajissa enää ollut kovin monta entistä huippu-urheilijaa. Kuvaan 
tätä kulttuurillista muutosta siten, että urheilujournalismista on siirrytty urheilu-
journalismiin – ja siitä siirrytään edelleen 2000-luvulla urheiluviestintään. (Pänkä-
läinen 1998, 5.) 

Verkkojournalismi on kuitenkin kuljettamassa urheilujournalismin kehityskaarta 

väärään suuntaan. Huolimatta siitä, että urheilutoimittajan taustalla ei enää ole 

samalla tavalla järjestöä, jonka etua tulisi ajaa, ottavat nykyajan urheilutoimitta-

jat kantaa eri asioihin liian kevyin perustein. Kolumnien ja eri mielipidekirjoitus-

ten määrät lisääntyvät internetin ansiosta, mutta taustatyöt jäävät tekemättä, 

omiin näkemyksiin luotetaan sokeasti eikä näkemyksiä perustella riittävän hy-

vin. Myöskään uutiset ja artikkelit eivät ole sisällöllisesti useinkaan riittävän laa-

dukkaita, kun mediatalot kilpailevat yhä enenevissä määrin keskenään nopeu-

desta ja määrästä. ”Asia, joita sanomalehdet ja niiden verkkosivustot ovat nyt 

pullollaan: samat muilta kierrätetyt juttuaiheet, yleissivistymättömät yleistoimitta-

jat, kirjoitus- ja kielioppivirheet sekä asiavirheet” (Vehkoo 2011, 212). 

Verkko on rikkonut myös yleisesti ottaen journalismiin liittyviä käsitteitä. Dead-

lineja ei enää käytännössä ottaen ole, vaan tuotokset julkaistaan silloin, kun ne 

ovat valmiita. Jatkuva kiire ja uutiskilpailu ovat urheilujournalismissa nykypäi-

vää. Verkkojournalismi on ikään kuin pakottanut myös kokeneet urheilujourna-

listit päivittämään osaamistaan. Aiemmin sanomalehtijournalismiin suuntautu-

neet urheilutoimittajat opettelevat tuottamaan uutisvideoita ja puolestaan televi-

sioon suuntautuneet urheilutoimittajat opettelevat kirjoitettavan journalismin tai-

toja. Nykyaikana journalistit ovat monimediajournalisteja, joiden pitää hallita 
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useita eri journalismin alueita. ”Toimittajan työssä online-tuotanto näkyy ensin-

näkin lisääntyneenä kiireenä, sillä online-uutiset ovat osa uutistoimittajan perus-

työtä – ilmentäen myös työn yhä kasvavaa monitekemisen ulottuvuutta” (Niku-

nen 2011, 51). 

Kaikkialla sama virsi. ”Lukijat siirtyvät internetiin”, kertoi erään senegalilaisen sa-
nomalehden päätoimittaja. ”Heidät löytää Facebookista tai ilmaisilta uutissivus-
toilta. Kaikki käyttävät iPhonea. Joko sopeudumme tai kuolemme.” (Ramonet 
2012, 25.) 

Journalismin nykytilassa toimittajat lähtevät enää harvoin kehittämään uutisai-

hetta julkisille paikoille. Ihmisten mielipiteitä ja ajatuksia erinäisistä asioista ei 

enää tarvitse käydä varsinaisesti kuuntelemassa, vaan sosiaalinen media ja 

erilaiset keskustelupalstat mahdollistavat sen, että toimittaja voi lähteä raken-

tamaan uutisjuttua kansaa puhuttavista aiheista internetin avustuksella. Urheilu-

toimittajille keskustelupalstat tarjoavat kattavan näkökentän urheilun suurkulut-

tajista, Tampereen yliopiston mediatutkija Kari Koljosen mukaan (Vierumäkeläi-

nen 2009). Käytännössä ottaen tämä tarkoittaa sitä, että nykypäivänä urheilu-

journalisti pystyy rakentamaan sellaisia journalistisia tuotoksia, jotka vastaavat 

keskustelupalstoilla kuluttajia mietityttäviin asioihin. Tällaisten tuotosten kohdal-

la journalisti vastaa suoraan kysyntään. 

Monet teknologiayhtiöt, kuten Yahoo, Google, Nokia, Cisco ja Intel ovat vuosi-
kymmenien saatossa muokkautuneet mediayhtiöiksi. Lisäksi uusia media-alan 
start-upeja syntyy päivittäin. (Matikainen 2011, 110.) 

Kansalaisjournalismi näkyy nykyajan urheilujournalismissa. Internet on mahdol-

listanut sen, että lähestulkoon kuka tahansa henkilö tai taho voi perustaa oman 

verkkojulkaisun. Pienempien verkkojulkaisujen taustalla onkin usein jokin alku-

perältään media-alan ulkopuolinen instituutio, joka toimii usein sillä periaatteel-

la, ettei journalististen tekstituotosten taso ole oleellisin seikka. Tarkoituksena 

on tuottaa sisältöä mahdollisimman edullisesti ja kerätä lisää asiakkaita yrityk-

sen päätoimialalle. Tällaisten verkkojulkaisujen toimitus koostuu usein amatööri-

toimittajista, eikä mukana ole ainoatakaan ammattitoimittajaa. Kyseisten tapa-

usten kohdalla taustalla on usein esimerkiksi vedonlyöntiyhtiö. Uudelle sivustol-

le onkin tärkeää keskittyä myös tekstituotosten journalistiseen laatuun taistelta-

essa medianäkyvyydestä. 
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Verkkoon siirtyminen on kuitenkin tuonut urheilujournalismiin myös positiivisia 

muutoksia. Visuaalisuus on kehittynyt huimin askelein. ”Vaikka lähes kaikki ais-

tit ovat tärkeitä medioiden seuraamisen kannalta, omaa aikaamme on tullut ta-

vaksi luonnehtia visuaaliseksi aikakaudeksi” (Seppänen & Väliverronen 2012, 

33). Visuaalista aikakautta kuvastaa hyvin eri mediatalojen rakentamat televi-

siopalvelut verkkolehtien yhteyteen, jotka tarjoavat entistä monipuolisemmin 

sisältöä lukijoille. 

3.1 Urheilujournalismi verkossa 

Internetissä esiintyvää urheilujournalismia voidaan karkeasti kutsua klikkijourna-

lismiksi. Tärkein seikka on rakentaa otsikko, joka harhaanjohtavasti johdattaa 

lukijan lukemaan uutisen. Tässä tapauksessa harhaanjohtavuudella viitataan 

siihen, että otsikko ei useinkaan vastaa itse uutisen sisältöä. Kun sanomalehti- 

ja televisiojournalismin kultaisella aikakaudella, joka ulottui erityisesti 1990-

luvun puoliväliin saakka, kilpailtiin laadussa, taistellaan verkossa nopeudesta ja 

määrästä. Sisällön merkitys ei ole enää mediataloille se oleellisin seikka, ja 

usein verkosta luettavat urheilu-uutiset ovat todella suppeita ilman sen syvem-

pää informatiivista tietoa. 

Urheiluverkkojournalismin maailmassa menestyminen on helpompaa kuin yleis-

journalismin maailmassa. Kun Suomen suurimmat mediatalot toistavat keske-

nään samaa urheilu-uutissisältöä päivästä toiseen, on helppo lähteä toteutta-

maan Johanna Vehkoon mietteitä (2011, 211) ja tuottamaan sisältöä, jota ei saa 

muualta. 

”Samaan aikaan vanhat mediajätit ovat olleet vanhan suljetun mediaekosys-

teemin paradigman vankeina eivätkä ne ole kyenneet vastaamaan internetin 

aiheuttamaan haasteeseen” (Uskali 2011, 111). Uskalin mukaan 2000-luvulla 

on siirrytty suljetuista mediaekosysteemeistä avoimen mediaekosysteemin ai-

kaan. Avoimessa mediaekosysteemissä periaatteessa kuka tahansa voi aloittaa 

esimerkiksi uuden, globaalin uutispalvelun. Verkkojournalismin mahdollistama-

na uusilla, pienemmillä medioilla on mahdollisuus nousta kamppailemaan suur-
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ten mediayhtiöiden kanssa (Uskali 2011, 111). Näin on tapahtunut etenkin ur-

heilujournalismin kohdalla, sillä uusia urheilu-uutisia kertovia verkkojulkaisuja 

ilmestyy verkon luomaan mediakenttään tiheässä tahdissa. 
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4 URHEILUJOURNALISMI ERI VERKKOJULKAISUISSA 

Valitsimme tutkittaviksi viisi erilaista urheilua käsittelevää uutisverkkosivua. Tar-

kastelun kohteena olivat MTV3.fi, Ilta-Sanomat.fi, Suomikiekko -ryhmittymä, 

Jatkoaika.com sekä Veikkaajat.com. Valittujen verkkolehtien valintaa puolsivat 

niiden näkyvyys mediassa, kiinnostavuus sekä niiden kaupallisuus. Verk-

kosivustot edustavat verkkojournalismin laajaa ja moniulotteista kirjoa: vanhaa 

ja uutta. Tunnettuudellaan ne ovat maamme verkkouutisjournalismin kärkipäätä. 

Analyysimme aineisto kerättiin vajaan seitsemän viikon ajalta, 8.3.2013 – 

25.4.2013.  

Etenkin verkkojulkaisuissa kilpailu samoista uutisista on kovaa. Tabloidisaation 

kasvu on siitä selvästi ilmeisin muoto. Suomikiekko.com -ryhmittymä edustaa 

verkkojulkaisuista perinteisempää urheilujournalismia, jossa itse urheilu on pää-

teemana lähes poikkeuksetta. MTV3 ja Ilta-Sanomat ovat puolestaan sekoitta-

neet nykypäivän suuntausten mukaisesti uutisoitavan urheilun osaksi vahvasti 

myös viihteellisyyden. 

Tabloidisaatiolla tarkoitetaan yleensä median ja journalismin kaupallistumista ja 
viihteellistymistä. Tabloid-lehtiä, jotka usein käsitetään iltapäivä- ja juorulehtinä, 
pidetään laatulehdistön vastaparina. Tabloidisaatio on tapahtunut Suomessa 
suhteellisen hitaasti verrattuna esimerkiksi Iso-Britanniaan, jossa markkinat tab-
loid-lehdille ovat suuret, sillä maa nojaa pitkälti lehtien irtomyyntiin. Ennen tab-
loidilla on viitattu ensisijaisesti lehden kokoon, mutta nykyään sillä viitataan yhtä 
lailla mediasisällön viihteellistymiseen ja korkeiden journalististen standardien tai 
arvojen korvaamiseen jollain vähäpätöisemmällä (AC-Sanafor 2013). 

 



17 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Marko Ollonqvist & Joni Piirainen 

 

Kuva 1. Viihdettä ja urheilua sekoitetaan keskenään. (MTV3 2013, kuvakaap-
paus) 
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Internetin avoimuuden ja teknologian kehityksen myötä uutisoinnissa käytettä-

vät välineet ovat kasvaneet lukumääräisesti. Perinteisen tekstipainotteisen uu-

tisten osaksi linkittyvät yhä useammin videotallenteet, joilla tehostetaan uutisen 

sisältöä. Huomioitavaa on myös se, että yhä useampi verkkojulkaisujen julkai-

sema uutinen on suora käännös ulkomaisesta verkkojulkaisusta. Tällöin uutis-

tuotannon omavaraisuus tutkittavissa verkkojulkaisuissa saattoi jäädä päivästä 

riippuen varsin pieneksi.  Tutkimuksen avulla haluttiin selvittää, mitkä ovat verk-

kojulkaisujen sisällön laadulliset kriteerit ja ominaisuudet. 

Olennaista analyysin kannalta oli tutkia myös valtamedioiden ulkopuolisia verk-

kojulkaisuja. Näiden avulla halusimme selvittää verkkojulkaisujen kehityksen 

suuntaa. Esimerkiksi Veikkaajat.com ja Suomikiekko.com ovat kansainvälisten 

vedonlyöntiyhtiöiden ja/tai pokeriyhtiöiden oheen luotuja verkkojulkaisuja. Sa-

malla ne edustavat pitkälti sivustoina sitä, mitä myös Ekpektin tuleva urheiluun 

keskittyvä uutissivusto tulee lähinnä olemaan.  Valtamedian ulkopuolisilla me-

dioilla on myös kilpailun kannalta valtava tarve erottautua edukseen saadak-

seen näkyvyyttä. Huomioitaessa niin sanotusti pienemmät mediassa toimivat 

verkkojulkaisut, saamme tämän avulla muodostettua kokonaiskuvan keinoista, 

joilla verkkojulkaisut tavoittelevat lukijoita. 

4.1 Tutkitut julkaisut ja analysointimenetelmät 

SuomiKiekko -ryhmittymän toimintaperiaatteet kytkeytyvät sisällöllisesti suoma-

laisten seurojen ja suomalaisurheilijoiden seurantaan sekä nopeaan tiedon tuot-

tamiseen. Sivustokokonaisuuden ensimmäisenä osana perustettu SuomiKiek-

ko.com -sivusto on toiminut syyskuusta 2011 lähtien ja se tavoittaa yhdessä 

sisarsivustojensa, SuomiFutis- ja SuomiF1 -sivustojensa kanssa noin 150 000 

viikkokävijää (SuomiKiekko 2013a). 

Ilta-Sanomat on osa suurta eurooppalaista Sanoma News -tuoteperhettä ja sa-

malla Suomen suurin iltapäivälehti. Sanoma News on viime vuosina laajentanut 

tunnettuja brändejään digitaaliseen muotoon ja osana tätä laajennusta on Ilta-

Sanomien paperilehtiversiosta tuotettu verkossa toimiva Iltasanomat.fi -sivusto 
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(Sanoma News 2013). Ilta-Sanomien verkkosivusto tavoittaa viikossa noin 1,5 

miljoonaa kävijää ja se tarjoaa ajankohtais-, viihde- ja urheilu-uutisia (Ilta-

Sanomat 2013b). Ilta-Sanomat ei varsinaisesti määrittele toimintatavoitteitaan. 

MTV3, joka nykyisin tunnetaan myös Maikkarina, on vuoden 2012 Suomen ta-

voittavin televisiokanava. MTV3 on osa MTV Mediaa, jonka omistaa ruotsalai-

nen Bonnier AB. MTV Media määrittelee itsensä siten, että yritys tarjoaa Suo-

men halutuimmat sähköiset palvelut (MTV Media 2013). Sähköisillä palveluilla 

viitataan yrityksen televisiokanavatarjontaan, Radio Novaan, joka on Suomen 

kuunnelluin kaupallinen radiokanava, ja verkkosivustotarjontaan, johon lukeutu-

vat MTV3.fi-, Sub.fi- ja Radionova.fi -sivustot. 

Jatkoaika on vuonna 2001 perustettu jääkiekkoon erikoistunut voittoa tavoitte-

lematon urheiluverkkolehti. Alun perin verkkolehti tunnettiin jääkiekon ystävien 

keskustelupalstana, mutta myöhemmin siitä on kasvanut arvostettu uutisme-

diakokonaisuus. Jatkoaika perustuu täysin vapaaehtoisten avustajiin, jotka tuot-

tavat sivuille sisältöä.  Verkkolehdessä julkaistaan päivittäin otteluraportteja ja -

ennakoita, uutisia, mielipidekolumneja sekä henkilöhaastatteluja (Jatkoaika 

2013a). Jatkoaika on samalla oiva osoitus kansalaisjournalismin vahvuudesta, 

sillä harva verkkolehden toimittaja omaa journalistista koulutustaustaa.  

Veikkaajat.com on puolestaan lähimpänä sitä suuntaa, mihin Expekt on otta-

massa askelia. Veikkaajat on vedonlyöntiyhtiö Nordicbetin kanssa yhteistyötä 

tekevä verkkojulkaisu, joka on urheiluun monipuolisesti keskittyvä uutissivusto. 

Se tarjoaa ajankohtaisia uutisia, videoita sekä ennen kaikkea toimii keskustelun 

avaajana monelle erilaiselle urheilun ilmiölle. Veikkaajat on esiintynyt monella 

tapaa mediassa, ja luonut mainettaan niin uutissivustona kuin myös lisännyt 

kansainvälisen vedonlyöntiyhtiön tunnettavuutta.      

Analyysi aloitettiin perehtymällä valittujen verkkolehtien sisältöön. Erityishuomio 

kohdistui etenkin verkkolehtien sisältöpalveluihin. Huomio kiinnittyi rakenteelli-

siin konsepteihin, joita verkkolehtien urheilu-uutissivujen osaksi oli luotu. Raken-

teellisissa konsepteissa tutkittiin tekstillisiä julkaisuja, joiden oheen liitetyt kuvat 

ja videot liittyivät myös analyysoitaviin kohteisiin. Yhteensä sisällöllisesti tutkittu-
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ja tekstejä oli 300. Valtamedioiden joukkoon kuuluvien Ilta-Sanomien ja MTV3:n 

verkkojulkaisuista tutkittiin 100 tekstituotosta / julkaisu, valiten satunnaisesti uu-

tisia eri uutispäiviltä. SuomiKiekko.com -ryhmittymän kohdalla analysoitiin yh-

teensä 78 tekstituotosta, samanlaista satunnaista valintaa käyttäen. Jatkoai-

ka.com:n ja Veikkaajat.com:n kohdalle keskityttiin pääasiassa tuotettujen teksti-

tuotosten määrään, sisällöllisen analyysin sijaan, kuitenkin tutkien molempien 

verkkojulkaisujen kohdalla 11 tekstituotosta / julkaisu. 

Sisällöllisessä tekstin analyysissä keskityttiin kahteen genreen, jalkapallo- ja 

jääkiekkotuotoksiin. Lajeiksi valikoituivat nimenomaan jalkapallo ja jääkiekko, 

sillä Expektin tuleva sivusto rakentuu kyseisten urheilulajien uutistuotannon va-

raan. Muita aihealueita analysoitiin, tutkittaessa otsikointitapoja ja niiden yhte-

yksiä itse uutistekstin sisältöön. 

4.2 Juttutyypit 

Juttutyyppejä tutkittaessa oli vertailukohteiksi tärkeä valita Expektin tulevan ur-

heilu-uutisverkkolehden kovimmat kilpailijat. Ilta-Sanomien ja MTV3:n verkkojul-

kaisuja oli perusteltua tarkastella tutkittaessa muun muassa urheilujournalistis-

ten tekstituotantojen otsikointia, mutta juttutyyppejä tutkittaessa tärkeintä oli ha-

kea vertailua valtamedioiden ulkopuolella toimiviin mediatahoihin, koska Expek-

tin tuleva verkkojulkaisu keskittyy nimenomaisesti urheiluun liittyvään journalis-

tiseen sisältöön, eikä ole osa valtamediaa. 

Vertailukohteiksi valikoituivat Veikkaajat.com- ja Jatkoaika.com- urheilu-

uutissivustot. Lisäksi oleellista oli myös SuomiKiekko -ryhmittymän tarkastelu, 

johon siis kuuluvat jääkiekkosivuston ohella SuomiFutis- ja SuomiF1 -sivustot. 

SuomiKiekko.com -ryhmittymän ja Veikkaajat.com:n valintaa puolsi se tosiasia, 

että molempien sivustojen taustalla vaikuttaa medioiden ulkopuolinen taho. 

Veikkaajat.com:n vahvana tukijana toimii pohjoismaiden suurin vedonlyöntiyhtiö 

NordicBet ja SuomiKiekko.com -ryhmittymän taustalta löytyy virolainen yritys 

Sportpoker Oü. Jatkoaika.com -sivuston valintaa vertailukelpoiseksi kohteeksi 

puolsi se seikka, että sivusto on ensimmäisiä valtamedioiden ulkopuolelta tullei-
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ta verkkojulkaisuja, joka keskittyy monen urheilulajin sijaan uutisoimaan ainoas-

taan jääkiekosta. Kyseisten verkkolehtien tekstilajien määriä tutkittiin aikavälillä 

8.3.2013 – 21.3.2013. 

Tutkittaessa näitä kolmea verkkolehteä esiin nousi päällimmäisenä se seikka, 

ettei SuomiKiekko.com -ryhmittymän ja Veikkaajat.com:n sivustoilla ollut juuri-

kaan analyyttisiä journalistisia tuotoksia. Edellä mainittujen sivustojen journalis-

tinen tuotanto keskittyi lähes yksinomaan uutistuotantoon. 

 

Kuvio 1. Tekstilajien julkaisumäärien vertailu vuorokausitasolla. 

SuomiKiekko -ryhmittymä julkaisi keskimäärin vuorokaudessa 44 urheilu-

uutista, mutta kolumnien vastaava määrä jäi vaatimattomaan 0,1:een vuoro-

kautta kohden. Muut tekstilajit, kuten artikkelit, pääkirjoitukset ja erilaiset verkko-

reportaasit, jäivät vaille minkäänlaista panostusta. Veikkaajat.com puolestaan 

julkaisi vuorokaudessa keskiarvolta 8,9 uutista. Kolumneja ja muita tekstilajeja 

sivustolta ei löytynyt. Kolmesta tutkitusta julkaisusta Jatkoaika.com oli ainoa 

urheiluverkkojulkaisu, joka tuotti oleellisesti myös muita tekstilajeja uutisten rin-

nalla. Uutisia Jatkoaika tuotti keskiarvolta 6,6 vuorokaudessa. Kolumnien vas-

taava vuorokausimäärä oli 0,8 ja kuvareportaasien 2,2. Kokonaisuudessaan 
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SuomiKiekko.com -ryhmittymä julkaisi tutkitulla aikavälillä 926 journalistista 

tekstituotosta, Jatkoaika.com 201 ja Veikkaajat.com 187. 

Juttutyyppien tutkiminen näytti osuvasti suuntaa sille, mikä suomalaisessa ur-

heiluverkkojournalismissa on selkeä puute ja miten suomalaista urheiluverkko-

journalismia voidaan tekstituotosten osalta kehittää. Analysoivat ja tarinoihin 

uutisten taustalla pureutuvat tekstilajit puuttuvat kilpailijoilta lähestulkoon täysin, 

kun puhuttiin valtamedioiden, kuten MTV3:n ja Ilta-Sanomien, ulkopuolisista 

tahoista. 

4.3 Käytetyt lähteet verkkojulkaisuissa 

Usein uutisten lähteenä käytettiin ulkomaalaisia verkkojulkaisuja. Käytännössä 

tämä tarkoitti suoria lainauksia tai selvää käännöstä. Uutisen lopussa mainittiin 

yleensä lähde, ja mahdollisesti osoitettiin linkillä, mistä lainaus oli otettu tai itse 

uutinen käännetty.  

Uutisten lainaaminen oli medioissa jo selvästi vakiintunut käytäntö. Tutkittujen 

julkaisujen omavaraisuus uutistuotannossa saattoi monestikin jäädä yllättävän 

pieneksi, samalla osoittaen medioiden olevan jopa riippuvaisia toisista mediois-

ta. Päätelmänä voi sanoa, että nykytoimittajan työnkuvaan kuuluu perustellusti 

tarkkailla muiden medioiden julkaisualustaa. Mediassa eri toimijat ovat omaksu-

neet olennaisena osana työkuvassaan käytännön lainata muiden julkaisuja. 

Sosiaalisen median kasvun myötä uutisia jaetaan verkossa yhä kiihtyvämmässä 

tahdissa. Uutiset leviävät kuin aikanaan kyläyhteisössä: ensin kiihottavana hu-

huna, sitten yhä tarkemmin eri ihmisten dokumentoimana ja täsmentämänä tie-

tona. (Rentola 2010, 90.) Jutun julkaisija saa uutisesta arvokasta näkyvyyttä. 

Samalla se kerää kunnian uutisesta julkaisijana, vaikka uutisen alkuperä olisin-

kin lainattu ulkomaalaisesta mediasta.  

Kun media haluaa kehittää itseään, se turvautuu jäljittelyyn. Uudet ideat ja käy-

tännöt kopioidaan ulkomaalaisista medioista. Ulkomaisen esikuvan voi siirtää 

suomalaiseen mediaan hieman muokattuna. Matkiessaan kopioija ei kuitenkaan 
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tiedä, mihin tarkoitukseen toinen viestin on luonut uuden juttutyypin tai kuvaus-

tavan. (Rentola 2010, 88.) 

Huomattavaa oli, että analysoitavien medioiden uutistarjonta sisällöllisesti nou-

datti lähes samaa kaavaa. Urheilu-uutisten tarjonta ei juuri eronnut merkittävästi 

eri medioiden tarjonnasta, vaan samat uutiset toistuvat lähes reaaliaikaisesti 

medioissa. Toisten verkkojulkaisujen lähes reaaliaikaisen siteeraamisen ongel-

mana voidaan eittämättä pitää jutuissa olevien virheiden välitöntä leviämistä. 

Siteerauksen nopeuden sijaan oikaisut eivät kuitenkaan leviä läheskään yhtä 

tehokkaasti, ja osa virheistä jää kokonaan korjaamatta. Nykypäivän nopeatahti-

sessa uutiskilpailussa siteerataan ensin, julkaistaan ja vasta tämän jälkeen tie-

tojen oikeellisuus tarkistetaan, jos silloinkaan. Tietojen lainaamisen ongelmana 

on myös se, että uutisvoittojen rahallinen arvo pienenee merkittävästi, kun toi-

mivan skuupin voi kuitenkin siteerata reaaliaikaisesti. Samankaltaista kehitystä 

lisäävät lainaamisen lisäksi uutistoimistojen ja yhteistoimitusten tuottaman ma-

teriaalin käytön lisääntyminen. Suomen suurimpien mediatalojen nettiuutisista jo 

yli kolmannes perustuu STT:n tekemään materiaaliin. (Honkonen & Lankinen 

2012, 82–83) 

4.4 Urheilujournalismin uutissanastoa 

Uutisissa toistuvat analysoiduissa verkkojulkaisuissa edelleen tietynlaiset kli-

seet, jotka alalle tyypillisesti värittävät urheilu-uutisen sisältöä. Tutkittavia uutis-

palveluita yhdistivät vahvasti yhtäläisten termien ja käsitteiden käyttö. Jokaiselle 

uutisoitavalle lajille on myös oma alakohtainen sanastonsa, joka toistuu päivit-

täin lajista uutisoitaessa.  Verkkojulkaisuiden uutiskieltä yhdistävät monet urhei-

lujournalismille tyypilliset sanat tai sanonnat, jotka voivat olla samalla lajista 

riippumattomia. Tälläisiä tyypillisiä esimerkkejä olivat  ”taistelu”,  ”keltanokka”, 

”näytöstyyli”, ”voittoputki”, ”näytönpaikka” ja ”taipua”. 
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Kuva 2. Tyypillinen urheilusanasto. (MTV3 2013, kuvakaappaus) 

Mainitun kaltaisia esimerkkejä käytettiin analysoitujen verkkojulkaisuiden uuti-

sissa päivittäin. Tämä kertoi siitä, että jokaiselle urheilulajille oli oma vakiintunut 

termistönsä, joka helpotti sanojen toistumisten myötä uutisten ymmärrettävyyt-

tä, sekä lajin tunnistettavuutta. Esimerkiksi MTV3:n uutisessa, Bäckström torjui 

elintärkeän voiton Minnesotalle (MTV3 2013b) esiintyi lukuisia jääkiekolle tyypil-
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lisiä sanontoja: ”terävä laukaus upposi vastustamattomasti suomalaisen selän 

taakse”, ”loistosyötön häkkiin” sekä ”kaivoi taas kiekkoa häkistä”. 

Urheilujournalismissa varsinainen mediasanasto kehittyy kokonaisvaltaisesti 

erilaisista ilmiöistä ja tapahtumista. Esimerkkinä tästä voidaan pitää vuonna 

2011 jääkiekon maailmanmestaruuskisoissa tapahtunutta ilmaveiviä. Tuolloin 

Suomen ja Venäjän välistä jääkiekon välieräottelua selosti Antero Mertaranta, 

joka samalla loi selostaessaan jääkiekkoilija Mikael Granlundin ”ilmaveivin” 

ohella tukun erilaisia sanontoja: ”taivas varjele, mikä sieltä tulee – sieltä tulee 

maali”, ja ”on se sellainen häkki”. Nämä lauseet yhdistetään helposti ilmiöön 

nimeltä Granlund ja tapahtumaan nimeltä ilmaveivi. Urheilujournalismissa sanat 

tai sanonnat eivät ole sidottuja ehdottomina johonkin tiettyyn lajiin, vaan niille 

annetaan eri tapauksissa lajikohtainen merkitys. Se antaakin oivan kokonaiskä-

sityksen urheilussa vallitsevan mediasanaston keskinäisistä yhteyksistä toisiin-

sa. Muutoinkin urheilujournalismi on jatkuvassa käsitteiden, termien ja sanojen 

käymistilassa. Vastineita kehitetään ja muokataan jatkuvasti ulkomaalaisille sa-

noille, joille ei vielä löydy suomenkielistä vastinetta tai muutoin määritelmä on 

puutteellinen. 

4.5 Otsikointi 

Tutkittavien verkkolehtien otsikoinnissa oli suuria eroja. Etenkin Suomikiekko -

ryhmittymä käytti otsikoinnissa usein siteerausta: JYP-valmentaja pettyi omiin-

sa: ”Numerot kertovat kaiken” (SuomiKiekko 2013b). Otsikointi ei varsinaisesti 

tavoittele klikkaamaan uutista, vaan ennemminkin se tyytyy toteamaan uutisen 

sisällön otsikossaan. 
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Kuva 3. Siteeraukset osana otsikointia. (SuomiKiekko 2013, kuvakaappaus) 

Verkkoon tungetaan halpoja katso kuvat -otsikoita kevyistä ja pinnallisista ai-

heista, joiden ainoa tarkoitus on kerätä klikkauksia. (Honkonen & Lankinen 

2013, 85.) Ilta-Sanomat ja MTV3 pyrkivätkin usein dramatisoimaan otsikoinnil-

laan ja herättämään lukijansa ehdotuksella, arviolla tai kysymyksellä. Otsikoin-

nin tarkoituksena on samalla saada lukija klikkaamaan uutisia ja pitämään kou-

kuttavalla otsikoinnilla lukija pitempään sivustolla.  

Onko tässä maailman vahvin jalkapalloilija? Katso kuvat ja arvioi itse (Iltasano-

mat 2013c) 

Kovalaisen uran käänteet F1:ssä – katso kuvat! (MTV3 2013c) 

Verkkouutisten otsikointi viittaakin vahvasti klikkausjournalismiin. Otsikoinnin 

kaltaisia esimerkkejä löytyy 21.3.2013 julkaistuista uutisista Ilta-Sanomista: Pe-

lastaako tämä mies HIFK:n petoluolassa illalla? (Ilta-Sanomat 2013d), Tässä 

asiassa Kimi pesee Vettelin mennen tullen (Ilta-Sanomat 2013e). 
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Kuva 4. Otsikko myy uutisen. (Ilta-Sanomat 2013, kuvakaappaus) 

MTV3:n urheiluverkkojulkaisun otsikot raapaisevat Ilta-Sanomien tyylin mukai-

sesti uutisen sisältöä. MTV3 pyrkii tarpeen tullen dramatisomaan voimakkaasti 

otsikoinnillaan, vaikkei itse jutun sisältö vastaisi otsikon luonnetta: Suomen sa-

lainen ase – kotiyleisön kääntäminen Espanjaa vastaan (MTV3 2013d). 
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Yhteistä tutkittujen verkkojulkaisujen otsikoinnille oli niiden myyvyys, joilla tavoi-

teltiin lukijoita. Ne olivat usein kieleltään kärjistettyjä, eikä otsikon informaatio 

vastannut useinkaan uutisen sisältöä. Ilmeisimpien laatuelementtien poissaolo 

kertoo jotakin olennaista laadun olemuksesta. Jos jutussa on kieli- ja asiavirhei-

tä, epäselvä rakenne tai sen otsikko ei vastaa sisältöä, sen voi yleensä tuomita 

huonommaksi kuin jutun, jossa nämä asiat ovat kunnossa. (Vehkoo 2011, 163.) 

Tämänkaltainen otsikointi oli myös jokseenkin tyypillisempää isoilla verkkojul-

kaisuilla. Poikkeuksen valtamediasta otsikoinnilla tekivät muut analysoidut verk-

kojulkaisut. Veikkaajat.com, Suomikiekko.com -ryhmittymä sekä Jatkoaika.com 

taustoittivat otsikoissaan jo jonkin verran jutun sisältöä. Tällöin myös otsikosta 

saatu informaatio vastasi parhaiten jutun sisältöä.  

Kaleva: Hyökkääjä Mika Pyörälä palaa Kärppiin (Veikkaajat 2013b) 

Pyörälä Kärppiin kolmivuotisella sopimuksella (Jatkoaika 2013b) 

4.6 Urheiluverkkojournalismin kuluttaja 

Urheiluverkkojournalismin perinteinen kuluttaja hakee verkosta tietoa, jota ei 

esimerkiksi välttämättä saa printtimediasta. Tähän verkkojulkaisut yleisesti pyr-

kivät myös vastaamaan sinne toteutetuilla panostuksilla. Ne pyrkivätkin tarjoa-

maan entistä nopeampaa tietoa esimerkiksi uutissähkeillä. Samalla ne pyrkivät 

kasvattamaan juttujen sisällön laajuudella tarjontaansa kattavammaksi muiden 

medioiden tai konseptien tavoin. Huomattavaa on, että yhtä lailla printissä ja 

verkossa urheilua julkaisevat mediat panostavat kuitenkin selvästi verkkoon. 

Urheiluverkkojournalismin kuluttajat eroavat perinteisten medioiden käyttäjistä 

ehkä selkeimmin siten, etteivät he pysty suhtautumaan täysin puolueettomasti 

annettuun uutiseen, vaan sekoittavat intohimon ja tiedon osaksi todellisuutta. 

Tästä esimerkkinä voidaan pitää Jatkoajan keskustelupalstaa, jossa intohimoi-

sesti jääkiekkoon suhtautuvat fanit ympäri Suomen, analysoivat lajiin liittyviä 

ilmiöitä ja epäkohtia. Keskustelupalsta on myös äärimmäisen hyvä osoitus siitä, 

kuinka intohimoinen kannattaminen sosiaalistaa ja yhteisöllistää perinteisen 

katsomossa tapahtuvan kokoontumisen ja kannattamisen ohella. Tällä tarkoite-
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taan sitä, että kuluttaja saattaa tulkita tekstiä tai pitkällä aikavälillä muodostu-

neen näkökulman kautta. Urheilujournalismin kuluttajaan liitetäänkin usein fanit-

taminen, joka ymmärretään myös johonkin yhteisöön kuuluvaksi. Mielipide toimii 

vahvana osana informaation tunneperäistä tulkitsemista, vaikka järkiperäiset 

seikat eivät tukisikaan millään tavoin itse uutisen sisältöä. Jotta urheilujutut tule-

vat ymmärretyksi sekä juttujen sisältö että niiden muoto edellyttävätkin lukijoilta 

usein suurta kulttuurista ja spesifiä geneeristä kompetenssia.  

Urheilujournalismia tuottavalle kuluttajalle onkin tätä peilaten haastavaa tarjota 

tarpeellista, ajanmukaista ja niin sanotusti oikeudenmukaista informaatiota. 

Vaikka kohderyhmä on varsin selkeä, saattavat hyvälle uutiselle tunnusomaiset 

kriteerit vaihdella käyttäjästä riippuen radikaalisti juuri fanisuhteen myötä. Ny-

kyisin urheilun suurkuluttajat haluavat entistä parempaa, laadukkaampaa ja sy-

vempää urheilujournalismia. Myös verkkourheilujournalismissa saattaa koittaa 

piankin aika, jolloin pitkistä urheilureportaaseista joutuu maksamaan muutamia 

euroja. Suomessa Helsingin Sanomat siirtyivät tämänkaltaiseen ratkaisuun mar-

raskuussa 2012. Tämä tarkoitti käytännöntasolla sitä, että Helsingin Sanomat 

tarjoaa verkkosivuillaan ilmaiseksi viisi uutista viikossa. Muutoin lukija joutuu 

ostamaan itselleen lukuoikeuden, mikäli haluaa lukea uutisia enemmän kuin 

rajoitetun määrän verran.  

Urheilun seuraaminen ei ole vain valmiiksi tuotettujen merkitysten passiivista 
vastaanottamista, penkkiurheilua, vaan yleisö pitäisi nähdä aktiivisena kulttuuris-
ten merkitysten käyttäjinä, faneina. Faniudessa on kyse äärimmäisen latautu-
neesta ja tunnepitoisesta suhteesta. Siitä on kehittynyt faneille yksilöllinen elä-
mänstrategian projekti, jonka kautta etsitään uudenlaisia kiinnittymisen muotoja 
yhteiskuntaan ja kulttuuriin (Liikunnan ja Urheilun Maailma, 2005). 

Urheilujournalismin kuluttajaa voidaan pitää jonkinasteisesti myös asiantuntija-

na. Internetin avoimuuden ja yhteisöllisyyden avulla jaettavan tiedon määrä on 

valtava, jota kuluttaja työstää itselleen sopivaksi informaatioksi. Lajin tai seuran 

tunteminen on äärimmäisen vahvaa, ja tuo tunteminen perustuu pitkälti verkos-

sa tapahtuvalle monipuoliselle tiedonhaulle. Samalla heille ovat ajansaatossa 

muotoutuneet ja vakiintuneet tietynlaiset lukutavat. 

Kun puhutaan vaikkapa formuloiden aika-ajoista tai autojen tekniikasta, lukijan 
oletetaan olevan perehtynyt aiheeseen jonkin verran aiemmin.  Jos hänellä ei ole 
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esimerkiksi mitään tietoa siitä, miten aika-ajot etenevät ja mitä niissä tavoitellaan, 
on vaikea lukea aihetta käsitteleviä juttuja. (Jouppi 2008, 29.) 

Etenkin keskustelupalstat toimivat intohimoisten ja vannoutuneiden urheilun 

suurkuluttajien kohtaamispaikkana. Niitä voidaan pitää varsinkin urheilujourna-

lismissa jopa jonkinlaisina epävirallisina uutistuotantopalveluina, johon kerätään 

ja kerääntyy kaikki yksityiskohtainen tieto esimerkiksi kannatetusta urheiluseu-

rasta.   

4.7 Visuaalisuus kerronnan apuna 

Analysoitavassa aineistossa merkittävää oli visuaalisen mediateknologian hyö-

dyntäminen uutisoinnissa. Visuaalisuus näkyi monina erilaisina variaatioina 

etenkin ulkoasussa. Esteettisyyden kasvu näkyi erityisesti MTV3:n urheilun etu-

sivulla. Mediateknologian lisääntyminen näkyi muutoinkin eri konteksteissa 

verkkojulkaisujen sisältöjä analysoitaessa. Verkkojulkaisut avautuvat käyttäjil-

leen visuaalisuuden avulla entistä monipuolisemmin ja rikastuttavat perinteistä 

verkkojournalismin ilmettä. 

Mediateknologian kehittyessä uuden konseptin luominen on ollut entistä hel-

pompaa. Sillä on ollut monia vaihtoehtoisia toteutumistapoja. Samalla se on 

tuonut keinon puhutella lukijaansa visuaalisesti, mikä on lisännyt kiinnostavuutta 

sekä lukukokemusta. Yleisesti voidaan puhua meneillään olevasta visuaalisesta 

aikakaudesta. Visuaalisella aikakaudella viitataan nimenomaan erilaisten kuvien 

määrän lisääntymiseen. Perinteisen teksti- ja kuvajournalismin saatteeksi luki-

jalle tarjotaan yhä enemmän videokuvaa. Esimerkiksi MTV3:lla tarjotaan kym-

menittäin videiota ajankohtaisista ja menneistä tapahtumista. Tämä osakseen 

on lisännyt sivujen käytettävyyden monipuolistumista. 
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Kuva 5. Videot osana visuaalisuutta. (MTV3 2013, kuvakaappaus) 

Visuaalisuus itsessään on laajempi asia kuin kuvallisuus ja sisältää koko maail-
man havaitsemisen silmin, kuten myös näköaistiin perustuvan sanattoman vuo-
rovaikutuksen. Ne ovat olleet ihmisille tärkeitä jo ennen kuvallisuuden aikakautta. 
(Seppänen & Väliverronen 2012, Seppäsen  2010, mukaan 34.) 

Laadukkaan tiedon tarve kasvaa jatkuvasti ja entistä medialukutaitoisemmat 

lukijat vaativat myös faktalta yhä vahvempaa visuaalisuutta. Digitaalisen median 

esiinmarssi vain vahvistaa tätä kehitystä (Sanoma Magazine 2013). 

Visuaalisesta informaatiotulvasta osoituksena voidaan pitää MTV3:n urheilu-

verkkosivuja. Sivut ovat saaneet vahvan persoonallisen ja ilmentymän. Kärkiuu-

tiset tuodaan heti etusivulla esiin niin sanottuina uutisikkunoina, jotka ovat se-

koitus tekstiä, kuvaa ja videota. Se poikkeaakin radikaalisti Ilta-Sanomien ja 

Suomikiekko.com -ryhmittymän vastaavasta visuaalisesta ilmeestä. 
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Kuva 6. Visuaalinen informaatiotulva. (MTV3 2013, kuvakaappaus) 

Tutkittavissa verkkojulkaisuissa visuaalisuus näkyi myös vahvana kerronnan jat-

kumona, joka pyrki muotoilemaan uutisen todellisuutta. Visuaalisuudella halut-

tiin tarjota elämyksiä ja houkutuksia, joilla lukija saadaan palaamaan takaisin 

sivustolle. 

4.8 Tutkitut julkaisut sosiaalisessa mediassa 

Tutkitut verkkojulkaisut olivat edustettuina myös sosiaalisessa mediassa. Sitä 

pyrittiin hyödyntämään julkaisualustana monin eri tavoin. Facebookissa verkko-
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julkaisut julkaisivat yhteisössään yleensä jo varsinaisilla sivuillaan julkaistuja 

uutisia. 

Myös Twitteriä hyödynnettiin uutisten osalta Facebookin tavoin niiden julkaisua-

lustana, mutta lähinnä se toimi toimittajien eräänlaisena keskustelupalstana. 

Twitterissä toimittajat kertoivat yllättävänkin ahkerasti mielipiteitään, taustoittivat 

uutista tai kertoivat muutoin heidän arjestaan twiittien avulla. ”Toimittajilta kaiva-

taan henkilökohtaisia näkemyksiä ja persoonallisuutta, joka nostaisi uutisten 

kiinnostavuutta ja toisi mediayhtiölle lisäarvoa.” (Nikunen 2011, 76.) 

Osallistuminen sosiaaliseen mediaan tuottaa jatkuvaa rajankäyntiä siitä, mikä jul-
kista ja mikä yksityistä. Millaisista asioista voi jakaa tietoa muille; mitä toimittajan 
julkisuuskuva vaatii: kuinka paljon sitoumuksia, persoonallisuutta  ja väriä se sie-
tää? (Nikunen 2011, 77.) 

Sosiaalisen median hyödyntäminen oli kuitenkin jokaisella medialla varsin eri-

laista. Vaikka itse verkkojulkaisuihin oli panostettu tarjoamalla monia erilaisia 

sisällöllisiä palveluja, oli toiminta sosiaalisessa mediassa välillä varsin näkymä-

töntä. 

Sosiaalisen median sisällöntuotanto on jokseenkin epämääräinen asia, koska it-
se sosiaalinen mediakin on epämääräinen käsite. Sisältö voi olla melkein mitä 
tahansa: tekstiä, kuvia, videoita, keskustelukommentteja ja näiden erilaisia yhdis-
telmiä eli erilaisten mediasisältöjen miksaamista yhteen. (Matikainen 2011, 22.) 

Yhtenäistä verkkojulkaisuille oli, että jokaisella sivustolla selkeästi ohjattiin tyk-

käämään ja seuraamaan niitä sosiaalisessa mediassa. Bloggaaminen koettiin 

monissaa verkkojulkaisuissa varsin toimivana vaihtoehtona, ja kirjoittaminen 

tässä julkaisumuodossa olikin paikoin erittäin aktiivista. Ne olivat usein myös 

sivustojen luetuimpien uutisten joukossa.  

Tekniikan kehitys on tarjonnut aiempaa helpompia tapoja asioiden taustojen sel-
vittelyyn, mielipiteen muodostamiseen ja sen ilmaisemiseen. Helppous lisää osal-
listumista, mielipiteellisen sisällön tarjonta lisääntyy, ja tarjonta puolestaan vasta-
vuoroisesti lisää mielipiteellisen sisällön kuluttamista. (Jääskeläinen 2011, 42.) 

Mahdollisena syynä bloggaamisen suosiolle verrattuna Facebookin tai Twitteriin 

saattaa olla se, että bloggaaminen mielletään vielä perinteisempänä julkaisu-

muotona, sekä helpompana tapana olla osa sosiaalista mediaa. Helppokäyttöi-

syys näkyi parhaiten nimenomaan laadullisesti, sillä blogikirjoitukset olivat niin 

toimittajien kuin kirjoittajavieraiden toimesta sisällöltään erittäin laadukkaita, se-
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kä informaatioltaan laajoja. Kirjoittajina saattoivat toimia etenkin valtamedioiden 

sivustoilla julkisuudesta tunnetut henkilöt, jotka edustivat lajiaan menestyksek-

käästi maailmalla. Myös toimittajat olivat selvästi parhaimmillaan toimiessaan 

kirjoittajina blogeissa, jolloin heidän näkemyksensä ja asiantuntevaisuutensa 

tulivat menestyksekkäästi esiin. Erityisesti MTV3:lla oli useita bloggaajia, joista 

osa arvostetuimpia suomalaisurheilijoita. 

 

Kuva 7. Blogit osana urheilujournalismia. (MTV3 2013, kuvakaappaus) 
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5 URHEILUVERKKOJOURNALISMIN SUUNTA 

Journalismin kehityksen myötä myös urheiluverkkojournalismista on tullut yhä 

enemmän vuorovaikutteisempaa ja avoimempaa. Perinteisen journalismin tuek-

si on tullut sekä teksti- että videoblogeja, joita voi ylläpitää kuka tahansa. Ver-

kon avoimuuden myötä toimittajat ottavat yhä herkemmin kantaa ristiriitoihin, 

ilmiöihin ja tilanteisiin. Avoimuus on kehittänyt toimittajan ja lukijan välistä suh-

detta, mutta hämmentänyt toimittajan roolin rajoja. Ongelmaksi muodostuu ky-

symys siitä, puhuuko esimerkiksi blogissa toimittaja vai harjaantunut ja intohi-

moinen urheilun suurkuluttaja. Toisaalta median omistaja vaatii toimittajaa kir-

joittamaan kohderyhmälle ja markkina-aukolle. Tällä tavoin yleisön mieltymyksiä 

kartoitetaan ja tutkitaan, kuten myös Rentola (2010, 75) toteaa. Markkina-

aukolle kirjoittamisella tarkoitetaan mahdollisilla tilastoilla tai tutkimuksilla kartoi-

tettua ryhmää, joka vastaa tuotetta tai palvelua koskea odotuksia.    

Entä miten mediayhteiskunnan kansalaista pitäisi kutsua? Onko hän median ku-
luttaja, käyttäjä, kokija vai peräti tuottaja? Epäilemättä hän on näitä kaikkia. Jo-
kainen kuluttaa mediasisältöjä, useimmat käyttävät tietokonetta ja internetiä ja 
kaikki kokevat median jollain tavoin. Monet myös tuottavat sisältöjä blogeihin tai 
muille internetin sivustoille. (Seppänen & Väliverronen 2012, 25.) 

Toimittajan kynnys lähteä kommentoimaan nimellään on viime vuosien aikana 

selvästi madaltunut. Yksittäisenä selityksenä voidaan pitää sosiaalista mediaa. 

Se on mahdollistanut aiempaa nopeamman tien julkaista esimerkiksi kolumneja, 

sekä mielipidekirjoituksia. Samalla verkon vapaus muokata tunteita ja komment-

teja vielä julkaisun jälkeen on lisännyt nopeaan journalismiin kohdistuvaa epä-

luottamusta. Sosiaalisen median kasvaessa myös urheilujournalismin kuin 

myös toimittajien on ollut pakko uudistua.  

Monessa mediatalossa uutistoimittajan työstä on tullut hyvin teollista. Toimittaja 
lapioi materiaalia linjoille sitä mukaa kuin sitä tulee tiedotteina ja muiden tiedo-
tusvälineiden juttuina siteerattavaksi. Toimittajista on tehty jokapaikanhöyliä, jot-
ka ymmärtävät vähän kaikesta, mutta eivät syvällisesti mistään. (Honkonen & 
Lankinen 2012, 73.) 

Valitettavasti uudistus on tarkoittanut samalla sitä, että urheilu-uutisten reaaliai-

kaisuuden vaatimustason rimaa on jouduttu laskemaan rajusti. Analysoitujen 

verkkojulkaisuiden sisällöllinen innovatiivisuus on haluttu korvata uutisten julkai-
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sunopeudella. Sosiaalisen median tuoma etu julkaisualustan tarjoajana on pi-

kemminkin kääntynyt paineeksi julkaista heppoisin perustein laadullisesti heik-

koja uutisia.  

Toimituksissa verkko näyttäytyi kuitenkin yhtenä lehtien ja tv-toimitusten ulok-
keena, jonne tuotetaan pitkälti samanlaista materiaalia, hieman erilaisin paino-
tuksin, kuin ”päävälineeseen’’. Toimittajien näkemys online-uutisten luonteesta oli 
melko kapea. Online-uutiseen liitettiin sähkemäisiä ominaisuuksia, sillä sitä ku-
vattiin lyhyeksi, nopeaksi ja pinnalliseksi. (Nikunen 2011, 58.) 

Myös omien uutisten tuottaminen tuntuu vähentyneen, ja yhä enemmän analy-

soidut valtamediat käyttivät uutisissaan tietotoimistoja, kuten suomalaista 

STT:tä. Esimerkiksi Journalisti-lehden vuosittainen tutkimus laski, mitä toimituk-

sia STT siteerasi. Siteeraukseksi laskettiin journalistinen juttu, jonka STT:n toi-

mittaja teki muun toimituksen julkaiseman uutisen pohjalta. Siteeraukseksi ei 

laskettu jatkojuttuja tai jos toisen uutista oli käytetty vain yhtenä tiedonlähteenä 

tai jos juttu oli tehty poliitikon tai muun vaikuttajan jonkin lehden sivuille kirjoit-

taman mielipidekirjoituksen perusteella. Tutkimuksen mukaan MTV3 oli suoma-

laista valtamedioista eniten siteerauksia käyttävä media. MTV3:n siiteraukset 

STT:stä lisääntyivät lähes 140 prosenttia verrattuna edellisvuoteen. Ilta-

Sanomilla kasvua siteerausten määrässä oli 20 prosenttia (Journalisti 2013). 

 

Kuva 8. Lainattujen uutisten määrä kasvussa. (Journalisti 2013, kuvakaappaus) 
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5.1 Deadline-kulttuurista Online-kulttuuriin 

Karkeasti voi jopa sanoa, että verkossa toimivilta urheilusivustoilta puuttuu iden-

titeetti, profiloitumisesta puhumattakaan. ”Online-julkaiseminen on myös muut-

tanut uutistyön aikakäsitystä: Deadline-kulttuuri on korvautunut online-

kulttuurilla.”  (Nikunen 2011, 3). Verkkosivustoista on tullut ennemminkin palve-

luiden tarjoajia, kuin hyvän ja laadullisen sisällön tuottajia. Toki pitää muistaa, 

että verkko on kuin kuvitteellinen virtuaalinen maailma, joka toimii eräänlaisena 

kokeellisena leikkikenttänä. Vaarana kuitenkin on, että kokeellisesta testaami-

sesta muodostuu jopa pitkäikäinen käytäntö. Tämänkaltaisena esimerkkinä voi-

daan pitää YouTuben hyödyntämistä osana urheilujournalismia, kuten esimer-

kiksi Ilta-Sanomat tekee. 



38 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Marko Ollonqvist & Joni Piirainen 

 

Kuva 9. Teksti ja video yhdistyvät. (Ilta-Sanomat 2013, kuvakaappaus) 

Videoita syötetään voimakkaasti sivuille dramatisoidun otsikon ja lyhyen leipä-

tekstin kera. Samalla ne nousevat nopeasti sivujen luetuimmiksi uutisiksi, ja 

sivuuttavat näin laatujournalismin kriteerit täyttävät uutiset.  
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Kärjistäen verkossa toimimisen lähtövaatimuksiin kuuluu ympärivuorokautinen 

sisällön tarjoaminen kohteiden ja palveluiden ympärillä, keinolla millä hyvänsä. 

Hyvänä esimerkkinä tästä voidaan pitää Ilta-Sanomien urheilu-uutista: Federer 

FC Baselin salainen ase (Ilta-Sanomat 2013f). Uutisen otsikko viittaa sveitsiläi-

sen jalkapallojoukkueen FC Baselin salaiseen aseeseen Euroopan liigan väli-

eräottelussa englantilaista Chelseaa vastaan. Todellisuudessa uutinen kertoo 

sveitsiläisestä tennistähdestä Roger Federeristä, joka tulee olemaan illan 

kamppailussa paikanpäällä katsomossa. Ilta-Sanomien uutinen on lainattu 

sveitsiläisestä Basler Zeitung -lehden uutisesta, ja yksi Federerin kommenteista 

on lainaus viimevuotisesta Daily Mail -lehdestä. Otsikko ja sen sisältö eivät vas-

taa toisiaan, vaan lähinnä ne tavoittelevat lukijoita klikkaamaan uutista. 
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Kuva 10. Uutisointia keinolla millä hyvänsä. (Ilta-Sanomat 2013, kuvakaappaus) 
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On muistettava, että yleisöjen mahdollisuudet mediakritiikkiin paranevat jatkuvas-
ti, sillä he voivat tarkistaa uutisjutun lähteet lukemalla esimerkiksi alkuperäisen 
tiedotteen järjestön omilta verkkosivuilta. Rinnakkaisten uutisten vertailu, uutisten 
jakaminen ja arvioiminen yhdessä muiden kanssa on verkossa helppoa. Se, 
kuinka moni lopulta toimii näin – arvioi ja vertaa uutisen alkuperää – on toki toi-
nen kysymys. (Nikunen 2011, 75.) 

Nykyisen urheilujournalismin suunta verkossa on vielä määrittelemätön. Se pi-

kemmin osoittaa mahdollisen suunnan, mutta sitä on jokseenkin vielä vaikea 

tulkita. Tämän hetkinen tila antaa kuitenkin tilaa videoille, kuville ja erilaisille 

äänitteille. Informaation tarjonta on laaja, jopa kokonaisvaltaisesti harkittu se-

kamelska. Nykyistä urheilujournalismin tilaa voidaan pitää jalostuneempana ja 

kehittyneempänä verrattuna vaikkapa kymmenen vuotta sitten olleeseen tilaan, 

mutta laadullisesti sillä on vielä paljon parantamisen varaa. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA KONSEPTOINTI 

Expekt on vedonlyöntiyritys, joka on monien muiden mediakentän ulkopuolisten 

tahojen tavoin suuntautumassa myös mediakenttään. Nykyisten suuntausten 

mukaisesti monet vedonlyöntiin keskittyvät peliyhtiöt ovat laajentaneet tai ovat 

laajentamassa liiketoimintaansa ja kehittävät brändiänsä lanseeraamalla urhei-

lu-uutisia tarjoavan sisarsivuston. Tämänkaltaiset ratkaisut ovat olleet omiaan 

lisäämään vedonlyöntiyhtiöiden tunnettavuutta, mutta samalla osoittanut niiden 

irtautumista perinteisistä kaavoista. 

Tässä luvussa keskitytään tarkastelemaan urheilun kuluttajille suunnatun kyse-

lytutkimuksen tuloksia ja analysoimaan tulosten merkitystä vedonlyöntiyhtiö Ex-

pektin kehittelemälle urheilu-uutissivustolle. Kyselytutkimuksen tuloksien kanssa 

samaan analyysiin tehdään lopullinen tulkinta aiemmin analysoiduista kilpaili-

joista sekä kahdesta tarkoin valitusta valtamedian urheiluosiosta. Lopulta ana-

lyysien perusteella Expektille luodaan uudenlaisen aihealueen konseptointi yri-

tyksen urheilu-uutissivustolle. Kyselytutkimus toteutettiin Surveymonkey.com -

sivustolla. 
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Kuvio 2. Urheilun kuluttajille suunnatun kyselytutkimuksen ensimmäinen kysy-
mys. 

Kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 57 henkilöä. Vastaajien sukupuolija-

kauma oli varsin selkeä miespuolisten henkilöiden eduksi, sillä vastaajista lähes 

93 prosenttia oli miehiä. Sukupuolijakauma kuvastaa oleellisesti sitä tosiasiaa, 

että huolimatta naisten kasvaneesta kiinnostuksesta urheilua kohtaan, valtaosa 

urheilun kuluttajista on edelleen miehiä. 
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Kuvio 3. Urheilun kuluttajille suunnatun kyselytutkimuksen toinen kysymys. 

Vastauksen ikäjakauma kuvastaa oleellisesti sukupolvien välistä eroa internetiin 

liittyvän urheilun kuluttamisen osalta. Vastaajista 31-vuotiaita tai vanhempia oli 

ainoastaan hieman yli 14 prosenttia. Valtaosa vastaajista oli nuoria aikuisia, sillä 

vastaajista lähestulkoon 72 prosenttia oli 21–30 -vuotiaita. 
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Kuvio 4. Urheilun kuluttajille suunnatun kyselytutkimuksen kolmas kysymys. 

Urheiluaiheisiin tekstilajeihin valittiin pääosin sanoma- ja aikakauslehtimaail-

massa esiintyviä tekstityylejä. Kysymyksellä haluttiin hakea vastaus siihen, mil-

laisia tekstityylejä voitaisiin siirtää myös verkkojulkaisujen käytettäväksi. Vastaa-

jista 42 prosenttia toivoi lisää henkilökuvia, jotka toimivat tässä tapauksessa 

lyhyenä urheilijan elämäntarinana. Myös pääkirjoitukset saivat kannatusta, sillä 

vastaajista hieman yli 26 prosenttia oli sitä mieltä, että kannanottoja ajankohtai-

siin aiheisiin toivotaan lisää. Sen sijaan pakina, joka on tyyliltään lyhyehkö ja 

huvittava kirjoitus sai toiseksi vähiten kannatusta. Puolestaan kolumnien vähäi-

nen kannatus puolsi aiemmin opinnäytetyössä tutkittujen SuomiKiekko.com -

yhtymän, Veikkaajat.com:n ja Jatkoaika.com:n vähäistä kolumnien määrää. Ko-

lumnien määrä on jo nyt internet-maailmassa niin runsas, että sen voidaankin 

väittää olevan osasyy kolumnien heikkoon suosioon kyselyssä. 
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Kuvio 5. Urheilun kuluttajille suunnatun kyselytutkimuksen neljäs kysymys. 

Kun kyselytutkimuksen perusideana on hakea jotain uutta verkkojulkaisun käy-

tettäväksi, on kyselyä suunnitellessa jo syytä pohtia etukäteen uusia aspekteja 

verkkojulkaisujen maailmaan. Vaikka urheilussa eletään vahvasti nykyhetkessä, 

löytyy jokaiselta omat hienot muistonsa urheiluhistoriasta. Urheiluhistoriasta ei 

kilpailevilla verkkojulkaisuilla ole erillistä kategoriaa ja ylipäätään Expektin kilpai-

lijat elävät lähes yksinomaan nykyhetkessä. Kuten kyselyn vastaukset kuitenkin 

osoittavat, on urheiluhistoriaan liittyville artikkeleille tilausta. Vastaajista lähes 

88 prosenttia olisivat kiinnostuneita lukemaan artikkeleita urheiluhistorian mer-

kittävimmistä hetkistä. 
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Kuvio 6. Urheilun kuluttajille suunnatun kyselytutkimuksen viides kysymys. 

Opinnäytetyössä tehdyn aiemman määrällisen analyysin avulla selvisi, että tut-

kittujen julkaisujen kohdalla osa uutisista on suoraan ulkomaalaislähteistä lai-

nattuja. Oli siis perusteltua kysyä kyselytutkimuksessa, tuottavatko suomalaiset 

urheilumediat riittävästi omia uutisia. Vastauksista on havaittavissa, että peräti 

kaksi kolmasosaa näkevät suomalaisten urheilumedian oman uutistuotannon 

liian vähäiseksi. Tästä kysymyksestä saatuja vastauksia voidaan hyödyntää 

Expektille tehtävässä aihealuekonseptissa siten, että uuden aihealueen tulee 

nykytilannetta huomattavasti useammin pohjautua verkkojulkaisun toimituksen 

omiin havaintoihin ja tuotantoon. 
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Kuvio 7. Urheilun kuluttajille suunnatun kyselytutkimuksen kuudes kysymys. 

Analyysoitavia kohteita tutkiessa etenkin SuomiKiekko.com -konserni keskittyi 

vain ja ainoastaan kirjoittamaan suomalaisista urheilijoista ja joukkueista, joihin 

jollain tavalla liittyi suomalaisuus. Kyselytutkimuksen yhdeksi kysymykseksi va-

likoitui SuomiKiekko.com:n toimintatapojen myötä se, painottuuko suomalaisis-

sa urheilujulkaisuissa liiaksi suomalaisuus, vai onko sitä kenties riittävästi tai 

liian vähän. Ainoastaan vajaat yhdeksän prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, 

että suomalaisiin liittyvää tekstituotantoa on liian paljon, mikä nostaa esiin suo-

malaisten urheilukuluttajien isänmaallisuuden. Kysymys oli perusteltua esittää 

siitä syystä, että konseptointiin liittyy oleellisesti myös se, onko uuden sivuston 

tärkeää keskittyä suomalaisuuteen. 
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Kuvio 8. Urheilun kuluttajille suunnatun kyselytutkimuksen seitsemäs kysymys. 

Ulkomaille / ulkomaalaisiin liittyviä urheilu-uutisia ja kirjoituksia oli vastaajien 

mielestä pääasiassa riittävästi tai liian vähän. Ulkomaalaisiin aiheisiin perustu-

vien journalististen tekstituotosten määrän pohtiminen toi tasapainoa kyselytut-

kimuksen edelliseen kysymykseen, kun haetaan optimaalista linjaa ulkomaa-

laisten ja suomalaisten tekstituotosten määrän suhteen. Vastaukset osoittavat 

sen, että lisätilausta ulkomaalaisiin aiheisiin liittyvään uutis- ja tekstituotantoon 

on, sillä peräti yli 45 prosenttia vastaajista näki, että määrät ovat liian vähäisiä. 

6.1 Yhteenveto tutkielman aineistosta 

Tutkielman aineistossa analysoitiin yhteensä viittä verkkojulkaisua. Kyseiset 

verkkojulkaisut olivat MTV3.fi:n urheiluosio, Iltasanomat.fi:n urheiluosio, Suomi-

Kiekko.com -ryhmittymä, Jatkoaika.com ja Veikkaajat.com. MTV3:n ja Ilta-

Sanomien urheiluverkkojulkaisujen kohdalla keskityttiin erityisesti analysoimaan 
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journalististen tekstituotosten sisältöä, sillä valtamediat, joihin molemmat edellä 

mainituista mediatahoista kuuluvat, kertovat parhaalla mahdollisella tavalla 

suomalaisen urheilujournalismin tasosta. 

MTV3:n ja Ilta-Sanomien journalistisen tason tutkiminen paljasti suomalaisessa 

urheilujournalismissa kolme erityisen suurta ongelmaa. Urheilu-uutisten taso oli 

sisällöllisesti vaatimatonta ja molemmista julkaisuista oli luettavissa lähestul-

koon samat asiat. Uutisjuttujen kierrätys oli siis rajua ja osa pohjautui osittain tai 

lähestulkoon täysin ulkomaalaisista medialähteistä lainattuihin teksteihin. Itse 

sisältö oli usein suppeaa ja uutisen merkityksellisyyden analysointi jäi usein 

olemattomalle tasolle. Tutkituista kahdesta valtamediasta erityisesti Ilta-

Sanomat paljasti myös alaa vaivaavan otsikko-ongelman. Ilta-Sanomien urhei-

lu-uutisten otsikot antoivat usein ymmärtää ihan jotain muuta, kuin mitä itse uu-

tisen sisältö lukijalle tarjosi. Toisin sanoen, otsikot olivat harhaanjohtavia. 

Tutkielmassa tutkitut pienemmät verkkojulkaisut, SuomiKiekko.com -

ryhmittymä, Jatkoaika.com ja Veikkaajat.com, puolestaan paljastivat sen, että 

kyseisissä julkaisuissa suostuttiin usein toistamaan valtamedioissa liikkuvia uu-

tisia. SuomiKiekko.com -ryhmittymällä oma uutistuotanto oli verrattain kattavaa, 

mutta ongelmana oli analysoivien ja tarinallisten tekstilajien, kuten reportaasien, 

pääkirjoitusten, kolumnien ja henkilökuvien täydellinen puuttuminen sivustolta. 

Veikkaajat.com:lla ongelmat olivat samankaltaisia, mutta lisäksi sivuston uutis-

tuotanto oli huomattavasti SuomiKiekko.com -ryhmittymää vähäisempää. Pie-

nempien verkkojulkaisujen analyysissa ainoastaan Jatkoaika.com tarjosi uutis-

sisällön ohella myös kolumneja ja erilaisia reportaaseja. 

Havainnointien ja analyysien myötä oli perusteltua lähteä kyselytutkimuksella 

selvittämään, millaisia uusia asioita urheilun kuluttajat toivoivat suomalaiselta 

urheiluverkkojournalismilta ja miten tyytyväisiä he olivat suomalaisen urheilu-

verkkojournalismin nykytilaan. Samalla selvitettiin tarkoin valikoiduilla kysymyk-

sillä, näkivätkö he samanlaisia epäkohtia urheiluverkkojournalismissa kuin tut-

kittujen verkkojulkaisujen analysoinnit tutkielman aiemmassa vaiheessa paljas-

tivat. Erityisesti kyselytutkimuksen kolmas kysymys, ”Millaisia muutoksia toivot 

suomalaiseen urheiluverkkojournalismiin ja urheilu-uutistuotantoon?”, jossa luki-
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jalla oli mahdollisuus avata näkemyksiään avoimesti, toi kattavasti esille urhei-

lun kuluttajien mielipiteitä ja vastasi tutkittujen verkkojulkaisujen analyyseista 

saatuihin suomalaisen urheiluverkkojournalismin sisältöön liittyviin tuloksiin. 

Tässä kyselytutkimuksen avoimesta kysymyksestä saatuja vastauksia: 

”Kattavemmin asiaa. Monesti kerrotaan yleisimmät asiat esim. jääkiekkopelistä, 

mutta sitten sielä puuttuu pientä nippelitietoa, mikä voi olla yhtä kiinnostavaa, 

kuin ne ”suuretkin” asiat. Laajempia uutisia.” 

”Otsikot kuntoon!!” 

”Hyvin perusteltuja ja kriittisiä näkökantoja eri asioista olisi mukava lukea, koska 

ne synnyttävät keskustelua. Toisaalta, mikäli jokin urheilusuoritus on erinomai-

nen, niin sen perusteltu kehuminen ja arvostaminen on myös aina tervetullutta.” 

”Vähemmän pelkkiä tuloksia. Enemmän faktaa urheiljoista ja urheilulajeista.” 

”Toivon enemmän moniulotteisuutta ja syvyyttä. Tarinallisuus aina plussaa.” 

”Taustoittavia juttuja, ei pelkkiä tuloksia. Kriittisiä juttuja mutta ei turhaa hauk-

kumista vaan faktaan ja asiantuntemukseen perustuvaa kritiikkiä. Enemmän 

positiivisia ilmiöitä ja suorituksia esiin.” 

”Tulosten lisäksi syvempiä analyyseja.” 

”Uutiset ovat kaikki samasta muotista. Toki ensin pitää olla ”maine”, joka hou-

kuttelisi yleisön, mutta uutisointiin kaipaisi enemmän taustoja sekä syvyyttä. 

Perusfaktat löytyvät kaikilta. Eli uudelle toimijalle suurin haaste olisi tehdä asiat 

toisesta kulmasta katsoen ja kenelle niitä tehdään. Keltainen lehdistö hoitaa 

shokkiotsikot ja tyydyttävät satunnaisseuraajan tarpeet. Kyse voi toki olla mark-

kina-alueen koostakin. Ehkä Suomesta ei löydy tarpeeksi suurkuluttajia, jotta 

voisi olla palvelu, joka on räätälöity heidän tarpeisiinsa.” 

”Syvempää analyysia ja taustoittamista. Tekijöillä pitäisi olla rahkeita ja aikaa 

paneutua aiheeseen.” 
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”Enemmän ns. tutkivaa journalismia eikä klikkien perässä juoksemista typerine 

otsikoineen.” 

”Vielä syvemmälle menevää tutustumista menestyjien ja ilmiöiden taustoihin.” 

”Urheilu-uutiset keskittyvät nykyään liikaa otteluiden ja tapahtumien selostami-

seen. Tärkeämpää olisi löytää mielenkiintoisia henkilöitä ja tilanteita otteluta-

pahtumista ja niiden taustalta.” 

”Selkeimpiä otsikoita! Monet otsikot ovat liikaa ns.huomio/sensaatiohakuisia! 

Esim. otsikko -> ”sensaatiomainen peli huuhkajilta” pelihän oli puolustukselli-

sesti toki loistava, mutta pelillisesti kissa ja hiiri leikkiä Suomen ja Espanjan vä-

lillä.” 

”Enemmän historiallisia juttuja urheilusta. Comeback tarinoita tai legendaarisista 

pelaajista/joukkueista tarinoita.” 

”Sitä että huonoista tuloksista puhuttaisiin huonoina tuloksina ja että lajista riip-

pumatta menestyksestä uutisoitaisiin. Enemmän kantaaottavuutta tavallaan niin 

hyvässä kuin pahassa.” 

”Enemmän henkilökuvia ja tärkeitä hetkiä urheiluhistoriasta.” 

”Turha suomalaisten ylistäminen pois uutisista. Lähinnä joukkueurheilutasolla, 

esim. Mikael Granlundin jatkuva hehkutus aivan turhanpäiväistä.” 

”Enemmän sisältöä urheilu-uutisiin kaipaan. Esimerkiksi: Kun tapahtuu pelaaja-

siirto, niin mitkä ratkaisivat pelaajalle, että hän halusi sen siirron, eikä vain se, 

että siirtyi sinne ja pelaa siellä. Myös hyvä tietää, miten vaikuttaa joukkueisiin se 

siirto. Enemmän informaatiota.” 

”Sensaationhakuisuus on vallannut liiaksi myös urheilu-uutiskenttää. Ytimek-

kyys on tietenkin hyväksi, mutta olisi hienoa jos ihmiset jaksaisivat lukea vähän 

analyyttisempiakin juttuja, niin urheilussa kuin muutenkin.” 
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6.2 Ehdotuksia urheilujournalismin kehittämiseen verkkojulkaisuissa 

Kyselytutkimuksen vastauksista tehdyt havainnot lukijoiden muutostoiveista tu-

kevat tulkintoja siitä, että suomalainen urheiluverkkojournalismi on pääosin si-

sällöllisesti liian suppeaa. Syvät analyysit jäävät tekemättä ja ylipäätään ana-

lysoivia tekstituotoksia tuotetaan liian vähän. Myös otsikkoihin toivotaan muu-

tosta. Sensaatiohakuiset otsikoinnit eivät tyydytä urheilun kuluttajia. 

Urheilun kuluttajien toivomuksiin analyyttisemmasta urheiluverkkojournalismista 

voidaan vastata parhaalla mahdollisella tavalla, kun tarjotaan tietynlaisia teksti-

lajeja. Kyselyssä kuluttajat toivoivat erityisesti urheilijoiden henkilökuvia, jotka 

taustoittavat urheilijan vastoinkäymisiä ja onnistumisia. Sama asia nousi esille 

myös kyselytutkimuksen avoimessa kysymyksessä, kun muun muassa erään 

osallistujan vastaus kuului seuraavanlaisesti:  ”Vaikkapa eri urheilijoiden tiestä 

huipulle olisi mukava kuulla, vastoinkäymisistä ja onnistumisista ihan nuoruu-

desta alkaen. Suhteellisen lyhyitä kuvauksia kuitenkin.” 

Kyselytutkimuksessa esiin nousivat kysymykset suomalaisurheilijoihin liittyvien 

tekstituotosten ja ulkomaalaisurheilijoihin liittyvien tekstituotosten keskinäisen 

suhteen osalta. Lähes puolet kyselyyn vastanneista olivat sitä mieltä, että ulko-

maalaisurheilijoihin- ja seuroihin liittyviä tekstituotoksia oli liian vähän. Tämä 

puolsi myös sitä näkemystä, mikä syntyi analysoitaessa muita suomalaisia 

verkkojulkaisuja, tutkielman aiemmassa vaiheessa. 

Nykypäivän mediakentässä oleellisena osana toimivat sosiaaliset mediat. Tut-

kittujen verkkojulkaisujen sosiaalisessa mediassa olevat sivustot paljastivat, 

etteivät suomalaiset urheilumediat käytä sosiaalista mediaa sen täyden potenti-

aalin mukaisesti. 

Tutkittujen verkkojulkaisujen visuaalisuudesta nousi esille ajoittain kuvakerron-

nan ylitarjonta. Nykyaikaista tekniikkaa oli pyritty käyttämään mahdollisimman 

paljon, mutta välillä visuaalisuus teki sivustoista ”tuoteoksennusta”. Tutkielman 

yhteydessä visuaalisuuden suhteen rakentui selvä idea, yksinkertaisesta visu-

aalisuudesta, joka tukee itse sisältöä.  
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